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МОВА І ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

УДК 811.111 : (323+324+327+32.019.5)
Кошарний К.А., студент І курсу,
другого (магістерського) рівня,
ІФ КНУ імені Тараса Шевченка, Київ
Пономаренко О.В., к.філол.н., доц.,
ІФ КНУ імені Тараса Шевченка, Київ

КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ЗМІ 
ЯК ІНДИКАТОР ЇХ ПОЗИЦІЇ ЩОДО ЯВИЩА «BREXIT» 
(НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНОГО ПОЛІТИЧНОГО ТА 

ДИПЛОМАТИЧНОГО ДИСКУРСІВ)

Стаття присвячена питанню комунікативних стратегій сучасних англомовних полі-
тичного та дипломатичного дискурсів ЗМІ у контексті явища «Brexit». Аргументовано 
необхідність дослідження терміну «Brexit» і проаналізовано його структуру. Уточнено ди-
ференціацію комунікативних стратегій і тактик сучасних ЗМІ при висвітленні ними явищ 
політичного та дипломатичного комунікативного простору. З’ясовано, що більшість ЗМІ 
намагаються безсторонньо, об’єктивно та всебічно подавати досліджуване явище та по-
дії довкола нього.

Ключові слова: Brexit (Брексіт), ЗМІ, комунікативні стратегії, неологізм, політичний 
і дипломатичний дискурси.

Мова – живий організм, який постійно розвивається, обслуговуючи всі сфери життя. 
Разом із вдосконаленням науково-технічної бази, поглибленням соціально-психологіч-
них взаємовпливів у соціумі, модифікується і сфера функціонування мовних компонен-
тів [4, c. 4]. Зважаючи на пріоритети сучасної лінгвістики, нагальною потребою є дослі-
дження, опис і систематизація явищ, які реалізуються в процесі комунікації [2] у цілому, 
а надто – у сфері політичної та дипломатичної комунікації. Стрімкий розвиток сучасного 
глобалізованого світу супроводжується постійними трансформаціями, породжує нові 
процеси, та – у слід за ними – досі невживані лексичні одиниці, функція яких – номіну-
вати, описувати, детермінувати ці суспільні перетворення.

Одним з прикладів зазначених неологізмів є штучно створений термін «Brexit» 
(Брексіт), яким реферують до такого явища соціально-політичного життя Великої Брита-
нії як припинення членства країни у Європейському Союзі.

Окремі лінгвісти вже звертали увагу на вивчення цього поняття у певних його ас-
пектах [5; 7; 9; 10; 11; 12; 13], однак узагальненого аналізу вітчизняних мовознавців 
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наразі не існує. Відтак, убачається вмотивована потреба у всебічному вивченні комплек-
су лінгвапраматичних особливостей явища «Brexit» (Брексіт) та визначити місце комуні-
кативних стратегій ЗМІ як індикатора їх позиції щодо нього. При цьому логіка наукових 
досліджень диктує потребу розпочати цю розвідку з визначення та опису терміна, яким 
реферують до аналізованого феномена.

У цілому, будь-які зміни, які відбуваються в суспільстві, спонукають до закономірно-
го утворення нових лексичних одиниць на позначення понять, явищ, дій тощо, котрих 
досі не існувало та у номінуванні яких виникла необхідність. Під номінацією розуміють 
створення мовних одиниць із номінативною функцією, які служать для найменування чи 
виділення фрагментів дійсності [1], та для формування відповідних лінгвокогнітивних 
понять про них. Одним з найостанніших у часі прикладом зазначених процесів із наступ-
ним формуванням відповідної реферативної одиниці стало рішення Великої Британії про 
вихід з Європейського Союзу в червні 2016 року. Останнє вплинуло як на політичну, 
дипломатичну, економічну та фінансову сфери у світовому масштабі, так і спричинило 
появу низки неологізмів: Brexit, breferendum, brexiteer, Brexitsphere, regrexit or Brexitology 
[11, с. 3].

Необхідність дослідження терміну «Brexit» (Брексіт) обумовлена потребою у ви-
вченні неологізмів і абревіацій у цілому, а також явищ англомовних скорочень сучасно-
го політичного та дипломатичного дискурсів, оскільки на нинішньому етапі розвитку 
мови спостерігається тенденція до появи нових лексичних одиниць, які відображають 
лінгвокраїнознавчі суспільні реалії і, водночас, вимагають їх коректного застосування у 
міжкультурній комунікації.

Понятійну складову іменника «Brexit» (Брексіт) співвідносять із політично свідомим 
вибором свободи індивідів [7].

Аналіз структури дефініцій «Brexit» (Брексіт) у сучасних тлумачних словниках, зо-
крема – у Cambridge Dictionary, засвідчує процес його утворення шляхом злиттям двох 
англійських слів: прикметника British – британський та іменника exit – вихід [8].

Наразі існують два похідні від досліджуваного неологізма іменники: Brexiteer – «an 
originator of Brexit» («один із засновників руху, процесу та, власне, самого поняття «Брек-
сіт») і Brexiter – «a supporter of Brexit» («прихильник процесу Брексіт; той, хто підтримує 
ідею виходу Великобританії зі складу Євросоюзу») [8].

Засоби масової інформації, безперечно, долучилися до поширення інформації про 
події довкола «Brexit» (Брексіту) та підтримання підвищеного інтересу громадськості 
до аналізованої теми. А це, у свою чергу, породило низку похідних неологізмів, як-от: 
Калексіт (Calexit [California + exit], California leaving the US), Тексіт (Texit [Texas + exit], 
Texas leaving the US) та Скоксіт (Scoxit / Scexit [Scotland + exit], Scotland leaving the UK) 
[11, с. 4].

За ствердженням Н. Гуменюк, сам по собі концепт «Brexit» (Брексіт) є ціннісно ней-
тральним [5, с. 76], хоча у процесі вербалізації здатний набувати позитивного чи негативного 
забарвлення, залежно від ситуативного оточення (контексту), інтонації тощо. 

Водночас, провідну роль у формуванні компоненту оцінки концепту «Brexit» (Брексіт) 
відіграють ЗМІ, які впливають на громадську думку політико-дипломатичної сфери сучас-
ного національної та світової спільноти шляхом застосування певних комунікативних стра-
тегій і тактик. У контексті політичного та дипломатичного дискурсу, інтерпретованого крізь 
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призму повідомлень ЗМІ, ці комунікативні стратегії доцільно диференціювати як: 1) лінію 
поведінки адресанта, зумовлену його мовленнєвим досвідом, що передбачає дотримання 
норм функціонального стилю, правил і вимог сфери та конкретної ситуації спілкування; 
2) певну поетапну реалізацію адресантом комунікативного плану побудови мовленнєвої 
поведінки для досягнення мети; 3) послідовність дій, організованих залежно від цілей 
комунікантів, що визначають семантичний, стилістичний, прагматичний вибір мовних 
засобів адресантів [6, с.166].

Зважаючи, що ЗМІ здатні до маніпулювання, включно концептом «Brexit» (Брексіт), 
С. Сушко наголошує, що Британські ЗМІ підготували величезну кількість статей та нарисів, 
у яких розкривають під різним кутом зору особливості й наслідки виходу Великої Британії 
з Євросоюзу. Читач, слухач і глядач стикається з завданням непомірної складності, коли на-
магається знайти вихід у лабіринті публікацій, пов’язаних із досліджуваним поняттям. При 
цьому тексти ЗМІ про «Brexit» (Брексіт) представлені у різноманітних інтерпретаціях; вони 
висвітлюють неоднозначну оцінку поглядів і ставлень до означеного процесу. В даному ви-
падку спостерігаємо абсолютну ступінь авторської свободи ЗМІ [13].

Хоча власне самі британські ЗМІ позиціонують себе як незалежні, однак, за спосте-
реженням О. Биндас [3], кожен із їхніх представників прямо, опосередковано чи прихо-
вано підтримує певний табір у кампанії з референдуму щодо «Brexit» (Брексіту). Варто 
зазначити, що попри зізнання 75% дорослого населення Великобританії як «електорату 
цбого референдуму» в тому, що телебачення є для них основним джерелом і засобом 
інформації, орієнтиром у формування думки та світогляду, друковані видання (у їх па-
перових і онлайн-версіях) відіграють, напевне, не менш важливу роль. Справа в тому, 
що у Великобританії під час будь-якої передвиборчої кампанії телебачення зобов’язане 
бути безстороннім – надавати усім сторонам і учасникам перегонів однакову кількість 
ефірного часу та забезпечувати неупереджене висвітлення подій. Натомість друковані 
видання таких зобов’язань не мають, їхні журналісти великою мірою передають у своїх 
матеріалах думку головного редактора чи його особисте ставлення до певних явищ, по-
дій або процесів [3, с. 54].

Приміром, аналізуючи публікації мас медіа щодо явища «Brexit» (Брексіту), можна 
простежити як завуальовану, так і експліцитну комунікативну стратегію дискредитації 
(позбавлення довіри, применшення авторитету) в статтях британської преси. Реалізуєть-
ся комунікативна стратегія дискредитації шляхом застосування низки тактик, серед яких 
найчастотнішими – від 77% до 63% досліджених нами зразків мовлення – є такі (у по-
рядку спадання): 

1) тактика звинувачування; 
2) тактика образи; 
3) тактика глузування; 
4) тактика залякування. 
Усі вони сприяють досягненню загальної мети – позбавити довіри до «чужих», 

підірвати та/чи применшити їхній авторитет [3, с. 55].
З огляду на представлені у ЗМІ матеріали, явище «Brexit» (Брексіт) є високоідео-

логізованим. А у будь-якому ідеологізованому дискурсі – яскравими прикладами яких є 
політичний і дипломатичний дискурси – підкреслюються позитивні властивості «своїх» 
у протиставленні негативним властивостям «чужих». Протистояння між прихильниками і 
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противниками досліджуваного явища і процесу сформувалося на сторінках ЗМІ, включно, 
за допомогою лінгвістичних і екстралінгвістичних засобів у межах прототипної семантичної 
опозиції свій – чужий [12, с. 96].

Використання стилістичного прийому алюзії найбільш поширене в якості засобу 
створення образу «чужих». Джерелом алюзії, як відомо, може служити відомий твір лі-
тератури, елемент культури, факт або історична персоналія. Алюзівність зв’язку, що про-
стежується в матеріалах ЗМІ, досить експліцитне та не вимагає від реципієнтів (масової 
аудиторії) складного процесу декодування, але, при цьому, відіграє водночас відчутну 
роль у формуванні потенціалу політичного дискурсу та впливу ЗМІ у питанні «Brexit» 
(Брексіту) [12].

Наразі спостерігається суспільне занепокоєння та дискусії з приводу заангажованості чи 
незалежності, упередженості чи безсторонності британських засобів масової інформації у 
висвітленні ними дипломатичної та суспільно-політичної ситуації країни та світової спільно-
ти у контексті процесу «Brexit» (Брексіту).

Різнобічність висвітлення «Brexit» (Брексіту) виявляється у формах виваженого ака-
демічного (лінгвістичного, журналістського, соціо-психологічного, політико-диплома-
тичного) аналізу причин та обставин цього суспільно-політичного явища, демонстра-
тивно заангажованого однобічного підходу з використанням зневажливо-образливої 
риторики, що значною мірою характерно для британських таблоїдів, журналістського 
розслідування утаємничених засобів втручання у доленосний референдум країни у 2016 
році, газетних і журнальних колонок, спрямованих виключно на висвітлення «Brexit» 
(Брексіту) і закріплених за відомими оглядачами, блогами та блогерами тощо, яким бра-
кує доказової бази, інтерв’ю, публічних виступів, доповідей на конференціях [11].

Відтак, результати здійсненого аналізу статей британської преси виявив, що набір 
комунікативних тактик, методів і прийомів, які реалізують стратегію дискредитації, є 
однаковим для обох конкуруючих таборів. І використовуються ці лінгвопрагматичні за-
соби з помітною інтенсивністю, привертаючи увагу громадськості до різних негативних 
аспектів саме «чужих» [3, с. 55].

З метою науково точного та максимально комплексного висвітлення питання кому-
нікативних стратегій сучасних ЗМІ у контексті явища «Brexit» (Брексіт) варто послугову-
ватись методом лінгвістичного аналізу, який допомагає дослідити основні властивості 
й характеристики тексту на різних мовних рівнях: просодичному, лексичному, стиліс-
тичному (використання тропів, порівнянь, метафор та інших стилістичних прийомів), а 
також з точки зору прагмалінгвістики, соціолінгвістики, психолінгвістики тощо із засто-
суванням та методу когнітивного аналізу, спрямованого на дослідження концептуальних 
особливостей медіатекстів. За допомогою останнього доцільно порівнювати різноманіт-
ні варіанти інтерпретації будь-яких подій, представлених у ЗМІ, та виявлення того, як 
співвідноситься реальна дійсність з її представленням у медіа текстах [13, c.93].

З огляду на зазначене, на цьому етапі нашої наукової розвідки робочий висновок зво-
диться до наступного: більшість ЗМІ намагаються безсторонньо, об’єктивно та всебічно 
висвітлювати досліджуване явище та події довкола нього. Наразі вже убачається можли-
вим виділити групу ЗМІ, прихильних до «Brexit» (Брексіту), на кшталт The Daily Mail, 
The Sun, The Daily Telegraph, і тих, які виступають проти цього процесу – The Times, The 
Daily Mirror, The Guardian. І все ж, коректність, толерантність, інформативність є рисами, 
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які переважають в описі мовленнєвих стратегій висвітлення «Brexit» (Брексіту) англомов-
ними ЗМІ. 
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POLITICAL AND DIPLOMATIC DISCOURSES IN THE CONTEXT OF THE 

“BREXIT” PHENOMENON REPRESENTATION
The article is devoted to the issue of mass media communicative strategies in the modern 

English political and diplomatic discourses, in the context of the “Brexit” phenomenon repre-
sentation. The necessity of the investigation of the “Brexit” terminological neologism is argued 
and its structure is analyzed. The diff erentiation of communicative strategies and tactics of 
modern mass media is specifi ed in the context of their coverage of Brexit-relevant political and 
diplomatic language interactions. It was concluded that most mass media try to off er to their 
audience impartial, objective and comprehensive presentation of the “Brexit” phenomenon as 
well as other related events. Further investigations will provide a closer in-depth analysis and 
will lead to a generalized study of linguistic peculiarities of the “Brexit” phenomenon.
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ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИЯ И ЕЕ ЖАНРЫ В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

Статья посвящена описанию примеров использования интернет-ресурсов при об-
учении русскому языку как иностранному, в частности метода сторителлинга, блогов, 
чатов, постов, Skype, которые позволяют объединить вербальные и невербальные сред-
ства с целью формирования не только языковой компетенции, но и креативного подхода 
к учебному процессу, умения самостоятельно работать, что повысит мотивацию и 
интерес к изучению иностранного языка. Также интернет-жанры дают возможность 
проводить занятия в дистанционной форме, эффективнее овладеть разговорной речью, 
запомнить лексические и грамматические модели, клише, жаргонизмы, фразеологизмы, 
характерные для современного русского языка, используемого в глобальной сети. 

Ключевые слова: интернет-коммуникация, жанр, русский язык как иностранный 
(РКИ), метод сторителлинга, блог, чат, скайп.

Информатизация современного мира, необходимость модернизации образователь-
ной системы, доминирование в научной среде лингвопрагматических и антропоцентри-
ческих подходов к исследованию языковых явлений и разработке учебно-дидактических 
методик, потребность в дистанционных формах обучения – все эти и многие другие 
экстралингвистические факторы приводят к инновациям в системе языковой подготов-
ки, в том числе и иностранных учащихся. Традиционные методы и способы обучения 
иностранному языку часто не оправдывают себя и не всегда являются эффективными. 
Сегодня интернет- коммуникация стала одной из главных форм оперативного получения 
и передачи информации, формирования определенных взглядов и стереотипов, модели 
поведения, платформ для обмена мыслями и высказываниями. При этом коммуникация 
в интернете осуществляется с помощью вербальных и невербальных средств общения. 
В контексте сказанного становится актуальной проблема внедрения в учебный процесс 
современных компьютерных технологий, что не только повышает качество подготовки, 
а и «индивидуализирует работу учащихся, снимает психологические трудности, страх 
перед возможным совершением ошибки, повышает мотивацию и интерес к изучению 
русского языка…» [1, с.26]. 

Цель данной работы – продемонстрировать целесообразность использования интер-
нет-жанров: блогов, постов, общих чатов, Skype, метода сторителлинга как учебного ма-
териала для изучения РКИ, развития навыков устной и письменной речи, овладения рус-
ским разговорным языком, стимулирования иностранных студентов к самостоятельной 
творческой и познавательно-образовательной деятельности в условиях дистанционной 
формы обучения. 

В последние годы вопросам внедрения ресурсов Интернета в методику преподавания 
РКИ посвятили свои работы Э.Г. Азимов, А.Н. Богомолов, Е.С. Полат, Т.В. Васильева, 
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О.А. Великосельский, А.Ю. Афонин, М.В. Ботвенко, П.В. Сысоев, М.А. Гуриева, Е.В. 
Каменева, Н.В. Мартиросян и многие другие ученые. 

Следует отметить, что вопрос дифференциации жанров интернет-коммуникации 
изучен еще не достаточно и продолжает привлекать внимание ученых, которые их по-
разному классифицируют и называют. Это объясняется тем, что интернет как коммуни-
кативное пространство постоянно эволюционирует и трансформируется как структурно, 
так и тематически. Например, Д. Кристал выделяет пять ситуаций использования ин-
тернет: электронная почта, синхронные и асинхронные чаты, виртуальные миры, веб-
тексты [10,с.18]. Л.Иванов разделяет жанры глобальной сети на: общеинформационные 
(новости, дайджесты, спецвыпуски, статьи на актуальные темы дня и т.д.); научно-об-
разовательные и специальные информационные жанры (научные статьи, электронные 
словари и др.); художественно-литературные жанры; жанры, оформляющие непрофес-
сиональное общение (общие чаты, дискуссионные группы); деловые и коммерческие 
жанры (информационные письма, биржевые бюллетени, аналитические обзоры рынков 
и т.д.) [4, с.24]. 

В наше время мы наблюдаем расширение и модификацию жанровой системы интер-
нета, «… изменение номенклатуры жанров интернет-дискурса, что связано не только с 
развитием дискурсивных практик или творческого потенциала авторов, но и с модерни-
зацией технологических возможностей их использования» [8,с.106]. 

Сегодня информационные технологии в обучении русскому языку как иностранному, 
а именно: электронные учебники, интерактивные словари, языковые игры, презентации 
и т.д. дают возможность повысить интенсивность обучения, организовать самостоятель-
ную работу студентов в не учебное время, разнообразить виды деятельности. В то же 
время «… многопользовательские игры, чаты и форумы характеризуются преобладани-
ем устной речи, хотя бы и в письменной форме» [3,с.24]. Таким образом, интернет-ком-
муникация даёт богатый лексический материал живой русской речи, в которой отража-
ются реалии быта, культуры, менталитета народа. Поэтому необходимо научиться умело 
использовать в методическом плане ресурсы интернета для изучения русского языка как 
иностранного. Продемонстрируем это на конкретных примерах.

Сторителлинг – это понятие и слово относительно недавно появилось в нашем сло-
варе и в переводе с английского языка обозначает «рассказ историй», то есть это способ 
передачи информации с помощью интересной истории. Как отмечает В.Максимова, «…
чтобы свободно и уверенно говорить по-русски, многое надо отрабатывать до автоматиз-
ма: падежные окончания, глагольные формы, безличные конструкции… При этом важно 
не растерять интереса к учебе. Сторителлинг как раз делает ставку на выработку автома-
тизмов в говорении и понимании в увлекательной форме…» [7].

Для создания истории прежде всего нужно : 
- выбрать тему;
- определить коммуникативные цели рассказа (образовательная, развлекательная, по-

знавательная и т.д.);
- наличие яркого персонажа; 
- объединить интересные факты с эмоциями; 
- подобрать форму презентации (устно, письменно, через визуализацию информации: 

слайды, фотографии, картинки, инфографику, видеоролики и т.д.). Следует отметить, что 
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80% увиденного запоминается гораздо лучше, чем 20% услышанного, поэтому визуаль-
ная часть играет очень важную роль в подаче учебного материала.

Приведем разные примеры сторителлинга: 
● в форме лингвистической сказки: 
Как-то раз я пошёл гулять, а правило по русскому языку забыл выучить. Я целый 

день веселился с друзьями и только вечером пошёл домой. Войдя в дом, я обнаружил, 
что там никого нет. Я удивился и отправился к соседям. Может, родители там? Но и 
у соседей тоже было пусто. Я выбежал на улицу – и там ни души. Куда все исчезли?! В 
панике я помчался в полицию, но полицейских не было! Ни одного! В ужасе я заметался 
по улицам и неожиданно наткнулся на огромные ворота. Я хотел их открыть – не тут-
то было! Ворота были наглухо заперты. И вдруг они заговорили со мной человеческим 
голосом:

- Ты хочешь домой?
- Д-да, - тихо пролепетал я .
- Тогда расскажи нам, как пишутся глаголы второго лица, единственного числа.
- М-м-м… Я не знаю. Я не учил правила.
- Тогда ты больше никогда не вернёшься домой! – грозно зарычали ворота. – Это 

тебе наказание за твою лень!
Я взмолился:
- Ну пожалуйста, пропустите. Я теперь всегда-всегда буду выполнять домашнее 

задание!
Ворота немного подумали и решили сжалиться надо мной.
- Ну проходи. Но помни: в глаголах второго лица единственного числа всегда пишет-

ся мягкий знак после буквы «ш».
- Спасибо, я запомню! – радостно кричал я, мчась по дороге.
 Вдалеке уже виден был мой дом. Постепенно на улицах стали появляться люди. И 

родители встречали меня, взволнованные оттого, что я куда-то пропал [9]. 
Этот текст для иностранных учащихся можно использовать как:
1) источник изучения новых лексических единиц, которые они могут запомнить в 

контексте, к примеру: веселиться с друзьями; выбежать на улицу; помчаться в полицию; 
обнаружить, что никого нет; подбора синонимов к словам из текста: никого нет = ни 
души; быстро побежать = помчаться; очень просить = взмолиться; исчезнуть = про-
пасть; пойти к = отправиться к;

2) способ запоминания правил правописания (студентам можно предложить выпи-
сать из текста глаголы в форме второго лица единственного числа); 

3) учебный материал для развития навыков устной и письменной речи. Так как тема 
этого текста связана с изучением правил грамматики и орфографии русского языка, а 
также с проблемой нежелания учиться, преподаватель может предложить студентам при-
думать свои истории с элементами юмора, фантастики или рассказать про реальные жиз-
ненные ситуации на подобные темы; 

4) интерактивную игру (ответы на вопросы, оценка качества изложенного материала, 
комментарии и т.д.);

● в форме истории о необычных людях, их талантах с просмотром в You Tube: 
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Есть люди, которые играют на гитаре или на барабанах. А вот израильский музы-
кант Офир Кутель, более известный как Кутиман, играет на видеороликах You Tube. Он 
вырос в небольшой деревне на севере Израиля, где с детства научился играть на форте-
пиано, а затем на гитаре. В 18 лет Кутиман пошел учиться в знаменитую музыкальную 
школу джаза и современной музыки Тель-Авива, а в 2006 году начал уже собственную 
карьеру. Но по-настоящему он стал известен благодаря своим аудиовизуальным колла-
жам, первый из которых Thru YOU был выпущен в 2009 году. Thru YOU – это восемь 
уникальных миксов из музыкальных видеороликов пользователей You Tube . Проект на-
брал более 11 миллионов просмотров, а журнал Time назвал его одним из « 50 лучших 
изобретений 2009 года». Через два года Кутиман создал видео под названием My favorite 
color с более сложным и интересным звуком [12].

Прочитав текст и просмотрев видеоматериал, студенты смогут ознакомиться с но-
вой лексикой, к примеру: «играть на видеороликах»; «уникальный микс»; «начать соб-
ственную карьеру»; «аудиовизуальный коллаж»; «пользователь You Tube»; «изобретение 
года»; выполнить задания и подготовить ответы на вопросы:

1. Какие музыкальные инструменты вы увидели во время просмотра истории в You 
Tube?

2. Что делали участники видеороликов? 
3. Какие эмоции вызывает видеоматериал?
4. Как вы думаете, почему изобретение Офира Кутеля стало популярным?
5. Сравните два проекта Кутеля: Thru YOU и My favorite color. Какой вам больше по-

нравился и почему?
● в форме поучительной истории, в которой подымаются важные социальные про-

блемы и рассматриваются морально-этические нормы поведения. Примером такой исто-
рии может быть просмотр короткометражного египетского анимационного фильма «Би-
лет без места» (2019), который получил награду на Венецианском фестивале и длится 
всего три минуты, заставляя задуматься об отношении к людям с ограниченными фи-
зическими возможностями, уважении к старшим, равнодушии и жестокости, человеч-
ности. Вывод этой истории: «Настоящая доброта – это когда ты готов отдать все, в чем 
нуждаешься сам» [11]. 

В системе жанрологии интернет-коммуникации особое место занимает блог, кото-
рый отражает частную и публичную жизнь людей, культурную, политическую, науч-
ную, социальную и другие сферы общества. Блоги – это странички на разных сайтах, 
куда люди выкладывают мультимедийную информацию и тематически связанные одной 
или несколькими темами посты. Чаще всего блоги делят на «персональные, в которых 
ведутся записи о личной жизни автора, его рассказы и наблюдения, и тематические, где 
видна четкая тематика, например, блоги о путешествиях, книгах, музыке, политике…» 
[6, с.120].

Для организации учебного процесса и контроля работы студентов педагоги могут 
использовать свои именные блоги, микроблоги. Также дидактическими и познаватель-
ными источниками информации для иностранных учащихся являются авторские бло-
ги учителей, преподавателей, которые дают полезные советы успешного интенсивного 
овладения русским языком как иностранным; блоги известных видеоблогеров мира с 
информацией об их жизни, деятельности, достижениях, путешествиях; страноведческие 
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и культурологические блоги; блоги онлайн словарей русского языка, например: «Пол-
ный онлайн словарь синонимов русского языка», «Толковый словарь русского языка», 
«Словарь новых слов (неологизмов) современного русского языка», «Словарь антонимов 
русского языка» и другие лексикографические труды. 

Реализация синхронного общения преподавателя со своей группой может проходить 
в общем чате, который являет собой свободный полилог, интерактивный обмен инфор-
мацией, сообщениями. Существуют текстовые, голосовые чаты, видеочаты. Под влияни-
ем экстралингвистических факторов современных реалий жизни, а именно: карантина, 
самоизоляции, невозможности посещать вузы – наиболее эффективным и доступным 
способом проведения дистанционных занятий с иностранными слушателями является 
Skype. Преподаватель имеет возможность заранее отправлять студентам на электронную 
почту блок заданий, а потом проверять их и оценивать с комментариями, проводить ин-
дивидуально и со всей группой лекционные и практические занятия длительностью, как 
правило, от 45 до 90 минут, используя веб-камеру для видеоконтакта. Также такая форма 
работы тренирует внимание и восприятие иностранной речи на слух, развивает умение 
строить высказывания, поддерживать диалог, проявлять наблюдательность в условиях 
минимального использования невербальных средств.

Таким образом, глобализация и информатизация современного мира модифицирова-
ли способы, форматы общения и коммуникативного поведения, изменив в свою очередь 
и методы обучения. Интернет-ресурсы стали необходимым инструментом образователь-
ной системы в целом, в том числе и для успешного изучения иностранных языков в 
аудиторное и внеаудиторное время. Вопрос разработки методики применения жанрового 
разнообразия интернета и активного внедрения компьютерных технологий в процесс об-
учения русскому языку как иностранному требует сегодня вложения значительного ис-
следовательского потенциала ученых разных научных направлений. 
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ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЯ ТА ЇЇ ЖАНРИ В СИСТЕМІ НАВЧАННЯ 
РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

Стаття присвячена опису прикладів використання інтернет-ресурсів і навчанні 
російської мови як іноземної, зокрема методу сторітелінгу, блогів, чатів, постів, Sky-
pe, які дозволяють об’єднати вербальні та невербальні засоби з метою формування 
не тільки мовної компетенції, а й креативного підходу до навчального процесу, уміння 
самостійно працювати, що підвищить мотивацію та інтерес до вивчення іноземної 
мови. Також інтернет-жанри дають можливість проводити заняття в дистанційній 
формі, ефективніше оволодіти розмовною мовою, запам’ятати лексичні та граматич-
нні моделі, кліше, жаргонізми, фразеологізми, характерні для сучасної російської мови, 
яка використовується в глобальній мережі.

 Ключові слова: інтернет-комунікація, жанр, російська мова як іноземна (РЯІ), ме-
тод сторітелінгу, блог, чат, Skype.
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INTERNET-COMMUNICATION AND ITS GENRES IN THE SYSTEM OF 
LEARNING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE

The article deals with the examples of using Internet resources in teaching Russian as a for-
eign language, including the method of paging, blogs, chats, posts, Skype, which allow to com-
bine verbal and non-verbal means. The aim of this study to form not only language competence, 
but also creative approach to the educational process, skills to work independently, which will 
increase motivation and interest in learning of the foreign language. Online genres also make 
it possible to conduct distance learning, master the spoken language more eff ectively, memo-
rize lexical and grammatical models, clichés, jargon, phraseological units, characteristic for 
modern Russian language used in the global network.

 Key words: Internet communication, genre, Russian as a foreign language, storytelling 
method, blog, chat, Skype.
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SOME THINGS TO IMPROVE SPEECH COMMUNICATION

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

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

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

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

At the beginning of our research we referred to a number of cross-cultural comparative 
studies which examine specifi c aspects of pragmatics across various language and ethnic 
groups, for example: issues of face in a problematic Chinese business visit to Britain; Japanese 
and English responses to unfounded accusations; argumentation and resulting problems in the 
negotiation of rapport in a German-Chinese conversation, etc. While these studies are very 
interesting, they were initially too specifi c to assist us in gaining an overview of the issues in-
volved in cross-cultural pragmatics. We therefore decided to start with a search for pragmatic 
universals, and to move from there towards culture-specifi c pragmatics. 

As claimed by some scholars, with English spreading across speech communities, the na-
tive speaker model of English cannot and should not be the only valid and acceptable model 
for English language acquisition. While research in cross-cultural pragmatics and intercultural 
pragmatics involving English language speakers has been abundant, there have been very few 
studies that look at the pragmatic behavior of L2 speakers of English in communication with 
each other, even though the fi ndings of these studies provide a very diff erent perspective on the 
nature of pragmatic competence that demands further exploration. The paper aims to enrich our 
understanding of factors that aff ect the development of L2 English speakers’ pragmatic compe-
tence and the factors that aff ect their pragmatic choices in intercultural encounters. Pragmatic 
competence in English has been treated as a highly dynamic, fl exible ability to negotiate mean-
ing and norms of interaction within a given context.

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

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

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

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

Obviously, language users must share certain rules and  conventions which enable them to 
understand one another in the many instances where the meaning and the intent, i.e. the illocu-
tionary force (Yule, 1996, p. 48), of utterances are not explicitly stated. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Overall, this research has provided us with a useful overview of some important issues in 
the study of cross-cultural pragmatics. Clearly, more research is needed to allow us to eff ec-
tively integrate above fi ndings into our own teaching practice. However, it has encouraged us 
to examine the textbooks and materials we use from a pragmatic perspective, and will assist us 
in helping learners to become more aware of features in their own native language. 

It is our view that educators the world over have the potential and a responsibility to con-
tribute towards inter-cultural understanding and to assist their students in the development of 
global competencies.  
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ЛЕКСИКА МІЖНАРОДНОГО ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ ЯК ДИСКУРС

Метою даного дослідження є розгляд специфіки туристичної лексики як дискурсу. 
Сучасна туристична галузь демонструє динамічний розвиток, породжуючи необхід-
ність роботи над відповідною термінологією, зокрема вивчення її як основи обміну ін-
формацією у профільній сфері та професійного спілкування кадрів, задіяних у роботі 
туристичного бізнесу. 

Ключові слова: лексика, дискурс, туристична термінологія.

Актуальність тематики. Проблема дослідження туристичної термінології як дискур-
су пов’язана з важливістю міжнародного обміну досвідом і інформацією. Різке зростання 
туристичної активності та діяльності міжнародного туристичного бізнесу розпочалось з 
початку-середини XX століття, збільшуючи як кількість нових спеціальних лексичних 
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одиниць туристичної термінології, розвиток як термінології туризму і туристичного біз-
несу, так і кількості і різноманіття мовленнєвих ситуацій. Великий об’єм пов’язаного з 
туризмом та туристичним бізнесом спілкування означає, що в нього вкладається зна-
чне смислове навантаження і дає змогу говорити про виділення туристичного дискур-
су і його дискурсу-«сателіта» - дискурсу туристичного бізнесу, туристичної реклами 
тощо. Дане питання вивчене на даний час недостатньо, наявний простір для подальшого 
вивчення. Розгляд туризму та туристичного бізнесу з різних точок зору: як історично 
сформованої і водночас молодої галузі, розгалуженого дискурсивного поля, сфери на-
укових досліджень, комплексу, де працевлаштовано багато людей з їхніми звичаями та 
специфічною лексикою, а також літературної тематики – дозволяють уявити туристичну 
лексику як комплексний об’єкт лінгвістичного дослідження у перекладацькому аспекті 
та зробити необхідні висновки. 

Виклад основного матеріалу. Особливості туристичного дискурсу комунікативного 
простору обумовлені гетерогенністю його характеру. Туристичний дискурс є самостій-
ним та досить глибоким, а також зони перетину з іншими важливими дискурсами, зо-
крема науковим, політичним, журнальним, публіцистичним, політичним, географічним, 
економічним, філософським, літературним, інформаційним тощо.

Суттєву роль у формуванні лексики, що властива для туристичної тематики, відіграє 
людський фактор, який проявляється у процесі комунікації, включаючи взаємодію мови 
з соціокультурними, психологічними та іншими зовнішніми чинниками. Враховуючи 
значний вплив соціокультурного контексту спілкування на туристичні теми та проблеми 
туристичного бізнесу, подібна комунікація є складним комунікативним актом і утворює 
окремий дискурс, який включає в себе концепт, ціннісну систему, мовні засоби тощо. 
Тож навряд чи можливо розглядати туристичний бізнес і туризм окремо від тих мовних 
засобів, що застосовуються для комунікації на дану тематику.

Як підвищена кількість специфічних та фахових лексико-фразеологічних одиниць, 
так і інші чинники обумовлюють існування особливого та специфічного мовно-культур-
ного середовища та впливають на реалізацію певних комунікативних стратегій у різно-
манітних комунікативних ситуаціях. Так, в туристичній царині важливе не лише те, що 
нам на даний момент уже відомо. Персуазивність їй притаманна ще й завдячуючи тому, 
як та хто про неї говорить. У мовленнєвих актах на туристичну тематику специфічні мов-
ні одиниці та конструкції іноді мають навіть чи не більшу вагу, аніж саме інформаційне 
навантаження.

Сучасний туристичний дискурс – не лише розмови про подорожі, на базі яких утво-
рене розгалужене лексико-семантичне поле, але й дискурс, утворений у рамках низки 
галузей і мовленнєвих тем, в спілкуванні в умовах управлінських інституцій, письмових 
документах, рекламних лозунгах туроператорів, журналістиці, уявленнях туристів тощо. 
Підґрунтя даного дискурсу не випадково є широким та розмаїтим, адже туристична те-
матика давно не обмежується лише науковими трактатами, але й пронизує різні області 
громадського та соціально-політичного життя різних верств населення, ставши цікавим 
та важливим об’єктом дослідження лінгвістики. 

З позиції принципу лінгвістичної відносності структура мови перебуває у певному 
взаємозв’язку з поглядами, світовідчуттям її носіїв та їхніми когнітивними процесами 
[1, с 25], тож туристичний дискурс є водночас цікавим і проблематичним. Поліфонія 
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дотичних до туризму і туристичного бізнесу мовленнєвих ситуацій робить комуніка-
цію на дані теми водночас хоча й складною, але й змістовною та цікавою. Зважаючи 
на форму та функціональні аспекти туристичного дискурсу, можливо його означити як 
множину вербальних і невербальних мовленнєвих актів, які застосовують з метою вер-
балізації відомостей про туристичну індустрію та впливу на громадську думку. Відтак 
вербалізація туристичних знань і посилів та їх неймінг віддзеркалює розуміння туризму 
і туристичного бізнесу, сформоване у мовця під впливом його життєвого досвіду; здій-
снює певний вплив на суспільство, становлячи не лише спосіб, при допомозі якого ми 
конструюємо й пізнаємо цю частину нашого оточення, але й зазнаємо його зворотнього 
впливу на нашу взаємодію зі світом [2, с. 149-151].

Неймiнг утворює специфiчне культурне знання, в системi якого певнi поняття, 
пов’язані з туризмом, представлено лексичними одиницями позитивної або негативної 
конотацiї. Суттєво те, що серед ознак туристичного дискурсу є гетерогеннiсть його ха-
рактеру, сформована завдяки різноманітності уявлень на туристичну галузь. 

Основним критерієм є специфіка сприйняття, або «мотив» туристичної тематики в 
різних дискурсах. Помітною є тенденція взаємовпливу з іншими типами дискурсу, що 
здійснюють найвагоміший вплив на туристичний дискурс [3, с.46]. Особливий інтерес 
викликає те, що наше уявлення про туризм та туристичний бізнес виникає за допомогою 
символів, створених мовою. Спосіб, у який ми за допомогою цих символiв об’єктивуємо 
свiт подорожей, визначається «мотивами». 

Дослiдження iєрархiчної моделi туристичного дискурсу дозволяє зробити висно-
вки, що важливими та найбiльш вартими дослiдження сторонами туристичного дис-
курсивного поля є маркетинговий, науковий, медiйний, фiлософський, географічний, 
iнформацiйний та соцiально-полiтичний дискурси, якi тiсно переплетенi мiж собою. 
Так, зона перетину туристичного та полiтичного дискурсiв становить дискурс владних 
iнститутiв, вiдповiдальних за розвиток міграційної політики і охорони прав туристів та 
працівників туристичної галузі. Цей дискурс визначає туризм як ресурс, один із засобiв 
забезпечення соціального добробуту.

Цікаво, що для англомовних та німецькомовних країн характерно те, що вони інвес-
тують значні ресурси, кошти та зусилля в дослідження та розвиток туристичної сфери, а 
також переконують і допомагають у цьому іншим, розуміючи те, що розвиток туризму у 
світі вимагає міжнародної співпраці.

Зона перетину туристичного дискурсу з науковим та публіцистичним представле-
на науковими дослідженнями про туризм, туристичний бізнес та їхнє оточення (вплив 
туризму на соціально-економічні і природні фактори). У межах цього дискурсу туризм 
сприймається як об’єкт дослідження, визначений завдяки науковій методології. Здійсню-
ючи дослідження, людина пiдсвiдомо вважає, що бачить ніби зі сторони мандрівника і 
туристичний бізнес, незалежно від того, чи сама ця людина подорожує чи співпрацює з 
туристичним бізнесом. Цей дискурс базується на вiрi в те, що людина здатна зрозуміти 
закономірності туризму за допомогою наукових методiв.

Науковий дискурс є досить впливовим у суспiльствi завдяки рацiоналiстичному по-
гляду людини на туризм, персуазивним завдяки логiчностi, рацiоналiзму, об’єктивностi 
та причинно-наслiдковим зв’язкам.
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Навряд чи можливе окреме існування певного дискурсу. З урахуванням зовнішніх 
чинників, перманентної мінливості культурних та мовленнєвих традицій, завдячуючи 
особливостям авторських стилів, туристичне дискурсивне поле отримує низку додатко-
вих ознак, які й обумовлюють його унікальність. Відтак, письмові літературні видання 
на туристичну тематику набули певної популярності, відігравши одну з провідних ролей 
в становленні туризму як невід’ємного явища в суспільстві [2, с. 150]. Отже, дослідивши 
головні дискурси, які мають вплив на ідеологічно-семіотичний аспект туристичного дис-
курсивного поля, помічаємо, що функціональна специфіка та поліфонічність основних 
аспектів туристичного дискурсивного поля в свою чергу його модифікують, сприяючи 
його плинності, постійному розширенню та доповненню.

Як і в будь-якій евристичній моделі, у нашому дослідженні було враховано лише до-
мінуючі тенденції, які дозволяють орієнтуватись у комунікації на туристичну тематику, а 
також персуазивних та маніпулятивних стратегіях, які застосовуються авторами зразків 
писемного мовлення, які є одними з головних рушійних сил розвитку.

Висновки. Пильна увага до мовних одиниць туристичної лексики викликана їх функція-
ми у виробничому процесі туристичного бізнесу. Професійно спрямована лексика не тільки 
забезпечує спілкування, але й за принципом лінгвістичної відносності певним чином зба-
гачує людину, яка має з нею справу. Практичне значення туристичної лексики професійно-
го спрямування полягає в забезпеченні мовних засобів для обміну інформацією. Вивчення 
лексики може бути корисне в дослідженнях із загального мовознавства, термінознавства, 
стилістики, лексикології. Сьогодні термінологічна лексика становить більшу частину лекси-
ки будь-якої мови. Специфічна туристична термінологія дійсно необхідна для службового і 
повсякденного вживання людям, які належать до різних верств населення і професій.
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ЛЕКСИКА МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА 
КАК ДИСКУРС

Статья посвящена исследованию специфики туристической лексики как дискурса. 
Современная туристическая отрасль демонстрирует динамичное развитие, порождая 
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необходимость работы над соответствующей терминологией, в частности изучение 
ее как основы обмена информацией в профильной сфере и профессионального общения 
кадров, задействованных в работе туристического бизнеса.

Ключевые слова: лексика, дискурс, туристическая терминология.
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VOCABULARY OF INTERNATIONAL TOURIST BUSINESS AS A DISCOURSE
The purpose of this study is to consider the specifi cs of tourist vocabulary as a discourse. 

The modern tourism industry demonstrates dynamic development, giving rise to the need 
to work on appropriate terminology, in particular its study as a basis for the exchange of 
information in the relevant fi eld and professional communication of personnel involved in the 
tourism business.

Key words: vocabulary, discourse, tourist terminology.
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ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІЛЬНИХ, ОНІМІЧНИХ ТА ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ 
СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ ІЗ МЕТЕОНІМОМ WIND 

У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ ПРЕСІ

Стаття присвячена дослідженню функціонування словосполучень із компонентом 
Wind у сучасній німецькій мові. Аналіз проведено на матеріалі корпусу німецьких новин. 
Словосполучення були поділені на вільні, онімічні та фразеологічні. Виявлено характерні 
тенденції вживання цих зворотів у мові засобів масової комунікації: кількісна перевага 
онімічних словосполучень, вплив процесу глобалізації на функціонування як вільних, так і 
сталих виразів, наявність оказіональних фразеологізмів, семантична багатоплановість 
онімічних, фразеологічних та вільних словосполучень. 

Ключові слова: вільне словосполучення, фразеологічний вираз, онімічний вираз, мова 
ЗМІ, метеонім. 

 Фразеологізми є невичерпною скарбницею практичного й мовного досвіду лю-
дини. Дослідженню сталих виразів присвячено дуже велику кількість праць (М. Але-
фіренко, Х. Бюргер, В. Виноградов, Ж. Колоїз, О. Левченко, В. Мокієнко Ю. Прадід, 
В. Телія, Я. Баран та ін.), у яких сталі вирази досліджуються у різноманітних аспек-
тах: структурно-семантичному, ідеографічному, лінгвокультурологічному, когнітивному, 
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функціональному, етнокультурному та ін. Останнім часом увагу мовознавців привертає 
вивчення корпусне вивчення фразеологізмів. У цьому аспекті, на нашу думку, заслуговує 
уваги наукова розвідка, проведена С. Садікай [9]. Вчена слушно зауважує, що «інтер-
ес являють собою не лише цифри та статистика, але й якісний аналіз та інтерпретації» 
фразеологізмів [9, c. 47]. 

Вивчаючи проблематику фразем, науковці часто зосереджують свою увагу на ви-
разах із певними компонентами. Ними найчастіше виступають лексеми, що пов’язані 
із людиною або із довкіллям. Нашу увагу привертають фразеологізми із компонентом 
Wind. 

Фразелогізми із компонентами-метеонімами вже бували у полі зору науковців. Так, 
К. Федорова у своєму дослідженні наводить результати Інтернет-опитування інформан-
тів щодо найбільш впливових метеорологічних явищ. За її твердженням, більшістю ви-
значається вітер, туман та сніг [4, с. 40]. Відзначимо, що ці явища є похідними від сти-
хій вода та повітря, уявлення про які, на думку О. Левченко, разом із вогнем та землею 
формують міфологічний образ світу [2, с. 128]. К. Качайло, досліджуючи фразеологізми 
із компонентом-назвою явища природи в індивідуально-авторському стилі М. Лукаша, 
проводить статистичні підрахунки. Дослідниця також звертає увагу на частотність вжи-
вання метеоніма вітер. За результатами її розвідки у фразеологізмах у порядку спадання 
вживаються наступні компоненти : земля – небо – вода – вітер і т.д. [1, с. 45].

Не зважаючи на таку важливу роль метереологічних явищ у житті людини, кількість 
праць, присвячених фразеологізмам із компонентами-метеонімами взагалі і з компонен-
том Wind у німецькій мові зокрема, залишається поки що невеликою. Особливо цікавим 
бачиться нам дослідження на матеріалі ЗМІ. З одного боку, мові медіа-текстів притаман-
на особлива експресія, і функціонування сталих виразів як продукту усної народної твор-
чості, безперечно, підсилює експресивність цих текстів. А з іншого боку, глобалізація, 
охоплюючи усі сфери нашого життя, не може не вплинути на вживання фразеологізмів у 
ЗМІ. Саме цими факторами й зумовлена актуальність нашої статті. 

Тому для виявлення особливостей функціонування фразеологізмів ми вважаємо за 
доцільне аналізувати їх у порівнянні із вільними та онімічними словосполученнями із 
метеонімом Wind. 

Враховуючи назване вище, формулюємо мету нашої розвідки як вивчення функціо-
нування виразів різного ступеня злютованості із компонентом Wind у корпусі сучасної 
німецької мови. Поставлена мета передбачає розв’язання наступних завдань: 1) здій-
снення аналізу праць, присвячених вивченню фразеологізмів, зокрема, виразів із компо-
нентами-метеонімами; 2) з’ясування місця термінологічних та онімічних словосполу-
чень стосовно фразеологічного корпусу; 3) проведення порівняння кількісних, якісних 
та формальних характеристик вільних, сталих та онімічних словосполучень; 4) встанов-
лення ступеню впливу глобалізації на мову німецьких ЗМІ. 

Джерелом фактичного матеріалу нам послужив Німецький корпус новин Лейпціг-
ського університету за 2018 рік [5]. Виявлено 88 виразів, що мають у своєму складі до-
сліджуваний компонент. Для порівняння зазначимо, що у словнику «Duden» виявлено 
усього 17 таких виразів (без варіантів) [12]. Така розбіжність пояснюється насамперед 
тим, що у «Duden» зафіксовано лише фразеологізми у традиційному розумінні цього 
терміна: «Phraseologisch ist eine Verbindung von zwei oder mehr Wörtern dann, wenn (1) die 
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Wörter eine durch die syntaktischen und seman tischen Regularitäten der Verknüpfung nicht 
voll erklärbare Einheit bilden, und wenn (2) die Wortverbindung in der Sprachgemeinschaft, 
ähnlich wie ein Lexem, gebräuchlich ist» [Цит. за: 8, с. 25]. 

 Щодо досліджуваного корпусу, то серед виразів, крім фразем, нами виявлено вільні, 
термінологічні та онімічні словосполучення. Відзначимо, що питання співвіднесеності 
термінологічних, онімічних та фразеологічних словосполучень залишається до цього 
часу дискусійним. Так, В. Фляйшер наполягає на розрізненні термінологічних та нетер-
мінологічних (фразеологічних) словосполучень [7, с. 72, с. 74 - 75]. Інший німецький 
вчений М. Думе відносить стійкі термінологічні вирази до фразеології, але підкреслює, 
що вони належать до периферії фразеологічного корпусу [6, с. 63-64]. 

Його підтримує чимало дослідників фразеологічної термінології, зокрема Н. Овча-
ренко, яка вказує на те, що у терміні-фразеологізмі поєднуються з одного боку, цілісність 
та неподільність, а, з іншого, властивості галузевої лексики [3, с. 112]. Крім того, авторка 
підкреслює, що «професійна фразеологічна номінація – наслідок логічного й образного 
мислення одночасно» [3, с. 114]. Такої думки й Я. Тушич [10, с. 12].

Щодо онімічних словосполучень, то В. Фляйшер також відрізняє їх від фразеологіч-
них: по-перше, через їхню онімічну функцію; по-друге, через те, що пишуться вони, як 
і будь-який онім, з великої букви, на відміну від фраземи [7, с. 70, с. 74 - 75]. У нашому 
дослідженні ми поділяємо цю точку зору: хоча онімічні словосполучення вживаються 
у мовленні як готові формули, відносити їх до стійких виразів неможливо через відсут-
ність певних ознак фразеологізмів, як-от образності, експресивності тощо. 

Як показує сформований корпус виразів із компонентом Wind, кількість вільних сло-
восполучень є спорадичною, а кількість фразеологізмів є значно меншою за кількість 
словосполучень-онімів [11]. 

Серед останніх виокремлюємо: назви фільмів або мультфільмів (Wie der Wind sich 
hebt); назви музичних творів або груп (Sei ein Faber im Wind); літературних творів (Schilf 
im Wind); топоніми (Insel unter dem Wind); ергоніми (ABO Wind AG) тощо. 

Більшість онімічних виразів вживаються не тільки з великої букви, а ще й у лапках 
: Dann geht es im Thema musikalisch weiter mit „Frei wie der Wind“. (www.ostsee-zeitung.
de, gecrawlt am 26.03.2018) [Цит. за: 11]. Але, наприклад, ергоніми можуть використову-
ватися у вигляді іменників із артиклем: Die ABO Wind AG mit Sitz in Wiesbaden möchte 
drei Windräder von je 200 Metern Höhe. (www.lz.de, gecrawlt am 28.03.2018) [Цит. за: 11].

Зазначимо, що переважна більшість онімічних виразів є англіцизмами, серед яких за-
кономірно домінують назви брендів (Wind Energy Association та ін.). Однак, зафіксовані 
й інші словосполучення, як-от: назви фільмів (Just the Wind); музичних творів ( Whistle 
Down the Wind); кораблів (Silver Wind); ігор (Wind Waker); подій (Global Wind Day); лі-
тературних творів (The Wind in the Willows); резервації (Wind River Indian Reservation); 
наукових досліджень (Solar Wind Composition Experiment) тощо. Одиничними є слово-
сполучення із італійськими або французькими компонентами (Wind Telecomunicazioni; 
Renault Wind). 

Іншомовні вирази на позначення творів мистецтва вживаються у лапках: Der Nieder-
länder Johan de Meij setzte die Vertonung des Kinderbuches «The Wind in the Willows» in ein 
Blasmusikwerk mit vier Sätzen. (www.wochenblatt.net, gecrawlt am 26.03.2018) [Цит. за: 11]. 
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Щодо ергонімів, то вони вживаються у писемному мовленні не лише без лапок, а й 
у граматичних формах, притаманних німецькій мові. Пор.: Mit dem Kauf von (виділено 
нами – А.С.) LM Wind Power erwirbt das US-Unternehmen zusätzliche Kapazitäten für die 
Produktion von Windrädern. (industriemagazin.at, gecrawlt am 27.03.2018) [Цит. за: 11]. – 
Noch eine traurige Nachricht aus der Autowelt: Der (виділено нами – А.С.) Renault Wind ist 
Geschichte. (www.kreisblatt.de, gecrawlt am 26.03.2018) [Цит. за: 11]. 

Хоча кількість стійких виразів є значно меншою порівняно із онімічними, за частот-
ністю вживання вони все ж займають домінуючі позиції. Найуживанішими серед них є: 
den Wind aus den Segeln; in den Wind; bei Wind und Wetter; frischer Wind; weht ein frischer 
Wind; woher der Wind weht; weht ein anderer Wind; den Wind um die Nase. У реченнях вони, 
як і прийнято, вживаються без спеціальних орфографічних чи графічних виділень: Der 
deutsche Model nimmt ihren Kritikern den Wind aus den Segeln. (www.nachrichten.at, ge-
crawlt am 27.03.2018) [Цит. за: 11]. – Donald Trump hat alle Warnungen in den Wind ge-
schlagen und kehrt dem Pariser Abkommen den Rücken. (www.taz.de, gecrawlt am 27.03.2018) 
[Цит. за: 11]. – Denn sie bleiben bei Wind und Wetter draußen. (www.nordbayerischer-kurier.
de, gecrawlt am 26.03.2018) [Цит. за: 11] тощо.

Зауважимо, що часто одне й те саме за формою словосполучення може бути як 
вільним, так і стійким. Пор. відповідно: Tagsüber weht ein frischer Wind von Westen bis 
Nordwesten, der erst gegen Abend nachlässt. (www.radio.cz, gecrawlt am 25.03.2018) [Цит. 
за: 11]. – Seit dem, das darf man nach einem Jahr sagen, weht ein frischer Wind im Rat-
haus. (www.supersonntag-web.de, gecrawlt am 26.03.2018) [Цит. за: 11]. 

Нами також зафіксовано випадок, коли один і той же вираз вживається в трьох фор-
мах: 1) як вільне словосполучення (Manchmal weht der Wind of Change am Wolfgangsee 
ein bisschen fl au. (www.profi l.at, gecrawlt am 27.03.2018)) [Цит. за: 11]; 2) як онімічне сло-
восполучення (Die Berliner Mauer war gefallen, die Scorpions pfi ff en den «Wind of Change», 
und in Zürich war Häuserkampf. (www.woz.ch, gecrawlt am 26.03.2018)) [Цит. за: 11]; 3) та 
як індивідуально-авторський оказіональний фразеологізм (Der «Wind of Change“ weht 
wieder durch Russland Die Neunziger gelten in Russland als kriminell. (www.welt.de, ge-
crawlt am 28.03.2018)) [Цит. за: 11]. Оказіональність останнього із названих виражається 
насамперед тим, що замість узуального традиційного німецького виразу автором вжито 
англіцизм, завдяки чому читач отримує іронічний глузливий контекст.

З іншого боку, узуальний фразеологізм gegen den Wind у досліджуваному нами корпу-
сі зафіксовано лише як онімічний: Ziemlich beste Zeiten„Gegen den Wind“ war die bislang 
erfolgreichste Vorabendserie der ARD. (www.op-marburg.de, gecrawlt am 26.03.2018) [Цит. 
за: 11].

Крім того, нами виявлена значна кількість термінологічних фразеологізмів, як вжи-
ваються у різних формах, у т.ч. й у лапках як оніми; пор.: Stürmischer Wind aus West-
Nordwest sowie Neuschnee sorgten zudem für massive Verfrachtungen. (www.news.at, ge-
crawlt am 26.03.2018) [Цит. за: 11]. – Im Sender ABC sprachen Meteorologen für Neuengland 
von einem «Wind Chill», also gefühlten Temperaturen von minus 40 Grad Celsius. (www.
blick.ch, gecrawlt am 28.03.2018) [Цит. за: 11]. та ін.

Висновки. Вирази із компонентом Wind займають значне місце у мові німецьких 
ЗМІ. Спостерігається яскраво виражене домінування онімічних словосполучень над 
фразеологічними і тим більше над вільними. Однак, за частотою вживання кількісна 
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перевага належить саме фразеологізмам. Для досліджених нами виразів часто характер-
ною є семантична асиметрія: формально тотожні словосполучення можуть функціону-
вати як вільні, сталі (у т.ч. й термінологічні або оказіональні) та як онімічні. Безумовно, 
це посилює виразність та експресивність мови новин. Однак, існує й негативний бік у 
функціонуванні цих висловлень. Йдеться про вплив глобалізації на медійний дискурс. 
Свідченням цього є велика кількість англіцизмів та американізмів насамперед серед ви-
разів-онімів та виразів-термінів. Наявність англійських словосполучень спостерігається 
навіть серед традиційних фразеологізмів. На нашу думку, таке не завжди доцільне вжи-
вання іншомовних виразів поступово може призвести до втрати культурної пам’яті та 
знань етносу, адже у фразеологізмах сконцентровано його віковий культурний досвід. 

Перспективою наших подальших розвідок вважаємо вивчення фразем із даним ком-
понентом у функціональному аспекті на матеріалі художніх творів і порівняння із резуль-
татами представленого дослідження. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СВОБОДНЫХ, ОНИМИЧЕСКИХ 
И ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ С МЕТЕОНИМОМ WIND 

В СОВРЕМЕННОЙ НЕМЕЦКОЙ ПРЕССЕ
Статья посвящена исследованию функционирования словосочетаний с компонен-

том Wind в современном немецком языке. Анализ проведен на материале корпуса не-
мецких новостей. Словосочетания были поделены на свободные, онимические и фра-
зеологические. Обнаружены характерные тенденции употребления этих оборотов 
в языке средств массовой коммуникации: преобладание онимических словосочетаний, 
влияние процесса глобализации на функционирование как свободных, так и устойчивых 
выражений, наличие окказиональных фразеологизмов, семантическая многоплановость 
онимических, фразеологических и свободных словосочетаний.

Ключевые слова: свободное словосочетание, фразеологическое выражение, оними-
ческое выражение, язык СМИ, метеоним.

Serdiuk A., Ph.D., assoc. pr.
Berdyansk state pedagogical university, Berdyansk 

FUNCTIONING FREE, ONYMIC AND PHRASEOLOGICAL PHRASES WITH 
THE METEONYM WIND IN MODERN GERMAN PRESS

The article is dedicated to the study of functioning the phrases with the Wind component 
in modern German. The analysis was conducted on the material of the German news agency. 
Phrases were divided into free, onymic and phraseological. The article explored and re-
vealed characteristic tendencies of using these phrases in the language of mass media,namely 
quantitative predominance of onymic phrases, infl uence of globalization process on functioning 
of both free and constant expressions, presence of occasional phraseology, semantic versatility 
of onymic, phraseological and free phrases.

Key words: free phrase, phraseological expression, onymic expression, media language, 
meteonym.
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УКРАЇНСЬКА МОВА У СФЕРІ ТОРГІВЛІ Й ПОСЛУГ ОЧИМА УКРАЇНЦІВ: 
ОЧІКУВАННЯ Й РЕАЛЬНІСТЬ

У статті досліджено ставлення українців до застосування української мови у 
сфері торгівлі й послуг, їхні очікування й запити. З’ясовано, що українці по-різному 
сприймають заходи для ширшого впровадження українськомовного обслуговування: від 
абсолютної байдужості до повного неприйняття, проте також засвідчено потужний 
запит на українську мову в цій сфері. Українці прагнуть, щоб їхнє право на отримання 
інформації й послуг державною мовою було дотримане, й у різні способи намагаються 
досягнути цього, помітні вияви мовного активізму. 

Ключові слова: білінгвізм, українська мова, мовна ситуація, сфера торгівлі й послуг, 
соціолінгвістика, мовний активізм.

Мовну ситуацію в Україні формує українсько-російський білінгвізм: дві 
найпоширеніші мови постійно конкурують за домінування в суспільстві, українська мова 
намагається охопити ті сфери, де раніше панувала російська, зокрема й сферу торгівлі й 
послуг. Адже переважання української мови у ній, також і у всесвітній мережі, є важли-
вою умовою посилення комунікативної потужності державної мови. Крім того, стаючи 
інструментом комунікації у сфері економіки й бізнесу, засобом надання інформації та 
послуг, а також мовою створення інтелектуального продукту, «державна мова перестає 
бути суто нематеріальною цінністю й категорією культури й духовності. Її стан є чинни-
ком і економічного життя держави» [6, с. 39]. 

Українська мова має статут державної, і хоча у політичних проросійських колах 
періодично виринає питання надання російській мові статусу другої державної мови, за 
соціологічними дослідженнями, більшість громадян погоджується, що єдиною державною 
мовою в Україні має бути українська. Як свідчать матеріали фокус-груп 2017 р., респон-
денти з різних регіонів України слушно вказують, що державна мова має бути обов’язкова 
до вживання у державних закладах та документації, в освіті: «державна мова – це мова 
законів і це мова офіційних, наприклад, заяв, клопотань, скарг і такого іншого… А в по-
всякденному житті можна розмовляти російською» (Римма, Харків), «мова населення не 
стосується, а от для держслужбовців це повинно бути обов’язково. Це навіть, починаючи 
з викладачів у школі, всюди, українська мова – і крапка» (Володимир, Київ). Ці висловлю-
вання підтверджують закріплене Конституцією та вже усталене в свідомості українських 
громадян положення про згадані сфери застосування державної мови. 

Тим часом питання пріоритетної мови обслуговування та надання інформації спо-
живачам залишається дискусійним. ЗМІ постійно повідомляють про мовні конфлікти в 
ресторанах та супермаркетах через відмову обслуговування українською мовою, а обго-
ворення цих ситуацій у соціальних мережах рясніють радикально протилежними дум-
ками учасників дискусій, вказуючи на те, що це питання є актуальним для українського 
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суспільства. Тому важливо з’ясувати, як українці ставляться до сучасного стану 
української мови у цій сфері, чи очікують в ній ширшого побутування державної мови. 

Мета статті – проаналізувати ставлення українців до застосування української мови 
у сфері торгівлі й послуг, їхні очікування й запити. Для аналізу залучаємо публікації з 
мережі Інтернет, зокрема дискусії на різних форумах, дописи в соціальній мережі «Фейс-
бук», статті з інтернет-видань. 

Питання застосування української мови та проблема білінгвізму у сфері торгівлі 
й послуг рідко потрапляють у поле зору українських дослідників: І. Брага розгляну-
ла українсько-російський суржик у соціально-комунікативній ситуації ринку [1], у 
розвідках М. Гонтар проаналізовано мовну ситуацію в різних регіонах України за ре-
зультатами соціолінгвістичного опитування [2], а також досліджено мовний конфлікт та 
дискримінацію в цій сфері [3]. Окремі соціологічні дослідження та моніторинги містять 
спостереження за побутуванням української мови в закладах торгівлі й громадського хар-
чування [9]. Зарубіжні науковці активно використовують соціолінгвістичні знання для 
досліджень із маркетингу, їхні праці присвячені аналізові ролі мови в спілкуванні між на-
давачем послуг та споживачем в білінгвальному середовищі, впливу мови обслуговуван-
ня на прийняття рішень та поведінку двомовного споживача [11; 12; 14]. Ці дослідження 
показують важливість мови для споживачів під час комунікації: двомовні споживачі з ви-
соким рівнем мовної компетенції обох мов (у країнах з офіційною двомовністю – Канаді 
та Фінляндії) виявляють вищий рівень задоволеності послугами, наданими їхньою 
рідною мовою, адже мова є не лише нейтральним засобом спілкування, а радше виражає 
відчуття власної ідентичності, яке важливе для респондентів, навіть у ситуаціях, де 
комунікація незначна, наприклад, у кав’ярні. Споживачі мають емоційну прив’язаність 
до вживання своєї мови, яка виходить за межі практичних аспектів комунікації з нада-
вачем послуг. У Канаді, окрім інших факторів, спостережено також політичні причи-
ни небажання вживати другу мову в обох мовних групах (англомовній і франкомовній), 
ідеологічні фактори, засоційовані з соціолінгвістичною ситуацією, відіграють важливу 
роль у формуванні ставлення споживача до мови надання послуг [11, 188]. 

У сучасній Україні в питанні обслуговування також помітна ідеологічна складова, 
про це детальніше скажемо далі.

Загалом обслуговування українськомовних споживачів українською мовою можна 
розглядати у двох вимірах:

1. задоволення комунікативних потреб споживача носія конкретної мови в 
отриманні якісного обслуговування;

2. забезпечення мовних прав носіїв державної мови на користування нею в усіх 
сферах життя.

Під час навколомовних дискусій можна почути таку думку: українська мова – дер-
жавна, з цим ніхто не сперечається, але у сфері економіки й бізнесу свої правила: запит 
породжує пропозицію, якщо у бізнесі й під час обслуговування панує російська мова, 
отже, запит саме на російську. Чи справді це так?

За нашими спостереженнями, можна умовно виділити три групи серед громадян за 
ставленням до української мови у сфері торгівлі й послуг.

Частина громадян не звертає увагу на те, якою мовою до них звертаються, їм байду-
же, чи сфера торгівлі й послуг буде українськомовною чи російськомовною: «Мне все 
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равно, на каком языке говорит человек на кассе в маркете или же в баре, безразлично, на 
каком языке написано меню в заведении. Люди, схаменіться, не з того починаємо! Невже 
ви думаєте, що від цього нам всім стане краще жити? Розмовляйте хоч на івриті, головне, 
щоб ми вас розуміли!» (з допису в соціальній мережі «Фейсбук»). 

Інша частина суспільства відстоює своє право на незнання й некористування 
українською, посилаючись на положення Конституції: «також гарантується вільний роз-
виток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України». Цю 
частину суспільства повністю влаштовує привілейоване становище російської мови в 
Україні, вона з негативом сприймає появу в окремих закладах торгівлі обслуговування 
державною мовою, наприклад, на одному з сайтів читаємо обговорення, що відбувалося 
у 2016 р.: «А: А у нас последний месяц, как не зайду в АТБ, то на кассе, говорят на укра-
инском. Мне аж уши режет. Я и спросила у вас обязаловка разговаривать на укр языке, 
мне говорят ТАК, АЛЕ ЯКЩО ВИ ХОЧЕТЕ, ТО МИ З ВАМИ БУДЕМО РОЗМОВЛЯТИ 
РОСIЙСЬКОЮ. Брррр и меня аж передергнуло. Нет я ничего против не имею. НО.. Б: 
НО – это жесть!!!! На всех кассах ВАМ ПАКЕТИК ПОТРIБЕН??? Я всю жизнь разгова-
ривала на русском, и вот это привывание укр языка не к чему, сами продавцы возмуща-
ются» [збережено правопис та виділення автора допису – М.Г.]. 

Значно частіше можна спостерігати протилежну ситуацію: продавець обслуговує 
українськомовних покупців лише російською. Часто українці, щоб уникнути конфлікту, 
погоджуються, щоб з ними спілкувалися російською під час надання послуг, проте 
переживають негативні емоції, відчувають себе зневаженими. Як приклад наведемо 
допис у соціальній мережі «Фейсбук»: «11 червня 2018 року мене зупинили біля каси 
гіпермаркету Леруа Мерлен Україна з проханням, аби я відповів на кілька питань… Я 
відповів українською мовою, мене поставили перед фактом, що спілкуватимуться зі 
мною російською. Аби не наражатися на конфлікт, я погодився. Хоча внутрішньо ли-
шився осад і неприємні спогади про цей заклад. 12 червня мені подзвонили, аби уточнити, 
чи проводили зі мною таке опитування. Теж російською мовою. Я не вступав у конфлікт 
і не подавав особливого вигляду, що мені це неприємно. Хоча внутрішньо відчував стрес» 
[виділення наше - М.Г.]. Багато українців щодня опиняється у таких ситуаціях, відчуває 
психологічний дискомфорт, несправедливість, приниження, коли у їхній власній країні 
вони не отримують обслуговування державною мовою. Їхні мовні права порушено, про-
те захистити їх вони не наважуються. 

Досить часто покупці відчувають на собі вплив міфу про тотальну російськомовність 
України, а також стереотипу, що у сфері торгівлі й послуг слід використовувати російську 
мову. Як приклад наведемо спостереження однієї з учасниць форуму, яка працює продав-
цем у торгівельному центрі Києва (її дописи позначені літерою Б): «А: Мне кажется, рус-
скоговорящих больше. Б: Це Вам так здається. Я працюю в сфері обслуговування, за день 
десь близько 70-200 людей підходить, раніше я за звичкою з усіма спілкувалась рос язы-
ком, зараз намагаюся цієї звички позбутися, але, на жаль, це не завжди вдається … так от 
людей, які розмовляють українською мовою, набагато більше, ніж тих, що спілкуються 
російською. Коли до мене підходить родина, або просто компанія з кількох чоловік, то 
вони між собою спілкуються українською, а до мене звертаються російською, це така 
звичка, від якої треба позбавлятися».
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Значна частина українців усвідомлює своє право на обслуговування державною мо-
вою і вимагає, щоб це право було дотримане, проте часто наражається на нерозуміння 
й неприйняття персоналу. Так мовознавець Юрій Шевчук в інтерв’ю одному з інтернет-
видань у 2015 році розповів: «Буквально днями в одному з супермаркетів Billa у Києві 
мене прямо так і запитали: «A чому ви принципово говорите українською, чому ви 
наполягаєте, щоб я вас обслуговувала українською?» У мене така ситуація повторюється 
щодня. Коли я заходив до мережі Coff ee House, чи Coff ee Time, то мусив звертатися до 
менеджера з проханням прислати людину, яка володіє українською і поважає клієнтів. І 
таке весь час. Цього року я почуваюся в київських закладах торгівлі й обслуговування як 
ніколи некомфортно, почувався об’єктом мовної агресії» [10].

У публікації Т. Марусика наведено хронологію захисту своїх мовних прав 
українськомовними споживачами [7]. Українці використовують різні способи сти-
мулювання працівників до обслуговування державною мовою: роблять зауваження 
продавцеві чи офіціантові, записи у книзі скарг і пропозицій, або просто, замість вина-
городи офіціантові, лишають напис на серветці: «Якби ви обслуговували українською 
мовою, ми б залишили чайові;-)» (з допису у соціальній мережі «Фейсбук»). Такий, на 
перший погляд, несерйозний спосіб висловити своє незадоволення обслуговуванням от-
римав цілком серйозно досліджено у праці «Speak my language if you want my money. 
Service language’s infl uence on consumer tipping behavior» (Говоріть зі мною моєю мовою, 
якщо хочете отримати мої гроші. Вплив мови обслуговування на поведінку споживача з 
залишення чайових) [14]. Автори дослідження аналізували поведінкові реакції двомов-
них споживачів (носіїв менш поширеної мови – у Бельгії данськомовних, у Фінляндії – 
швецькомовних) на мову обслуговування, і виявили, що споживачі, яких обслуговували 
їхньою рідною мовою, більш схильні залишати чайові як винагороду за гарне обслу-
говування. Адже споживач, якого обслуговували його другою мовою, отримує послугу 
нижчої якості, ніж споживач, якого обслуговували рідною мовою [14, c. 1286]. Крім того, 
як уже було зазначено вище, споживач відчуває емоційний зв’язок з рідною мовою і 
почувається більш задоволеним, коли під час обслуговування чує її. 

Активна частина української громадськості, розуміючи, що лише спільними зусил-
лями можливо досягнути суттєвих результатів, об’єднується у спільноти й у різні спосо-
би намагається відстоювати права українців отримувати інформацію й обслуговування 
державною мовою. Громадська організація та спільнота у Фейсбуці з іронічною назвою 
«И так поймут», об’єднує споживачів, котрі бажають отримувати інформацію про то-
вари та послуги в Україні українською мовою. Сьогодні група налічує майже 28,5 тис. 
учасників. Наслідком звернень учасників стала поява більшої кількості компаній, які на-
дають інформацію про свої товари та послуги українською, збільшилася кількість сайтів 
українською, інструкцій, брошур. Завдяки виграним судовим позовам активістів почала 
змінюватися ситуація з маркуванням товарів українською мовою. Діє також громадська 
організація «Незалежні», керівник якої Святослав Літинський подавав судові позови на 
виробників побутової техніки, що не маркують її українською мовою. Хоча не у всіх 
справах він переміг, це привернуло увагу інших виробників, і частина з них почала ви-
робляти й завозити до України техніку з українським маркуванням. Завдяки зусиллям 
Святослава Літинського низка інтернет-магазинів зараз має українську версію, напри-
клад, Алло, Modna Kasta, Present4you, Yves Rocher, Co-Di.com, exist.ua тощо [5]. Ще одна 
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громадська ініціатива - інтерактивна мапа закладів харчування м. Києва: «на карті позна-
чили заклади, що ігнорують україномовних киян та гостей столиці, а також ті місця, які 
мають україномовне обслуговування» [8]. 

Зарубіжні дослідники, які з’ясовували готовність людей спілкуватися другою мо-
вою в різних ситуаціях, виявили, що вживання мови може залежати від політичних 
переконань; для людей з високим рівнем політичних переконань вживання мови стає 
«політичним актом» [13; 14]. Для багатьох українців отримання інформації й обслу-
говування українською мовою є саме таким політичним актом, способом підтвердити 
незалежність української держави та окремішність українського народу, його мови й 
культури від радянсько-російського світу, демонстрацією небажання зберігати успадко-
ване від радянських часів домінування російської мови в житті України. 

Отже, серед українських громадян різне ставлення до ширшого впровадження 
українськомовного обслуговування: від абсолютної байдужості до повного неприйняття, 
проте також засвідчено, що в українському суспільстві є потужний запит на українську 
мову, зокрема у сфері торгівлі й послуг. Українці прагнуть, щоб їхнє право на отримання 
інформації й послуг державною мовою було дотримане, й у різні способи намагаються 
досягнути цього. Завдяки зусиллям великої кількості людей: мовних активістів, куль-
турних діячів, науковців, представників різних  громадських організацій – було ухвале-
но Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» 
[4]. Найпромовистішим показником запиту на обслуговування українською мовою є 
включення до закону положень, що стосуються сфери торгівлі й послуг й зобов’язують 
надавачів послуг та продавців насамперед використовувати українську мову для надання 
інформації й обслуговування споживачів. 
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Гонтарь М.О., к.ф.н., м.н.с.
Институт украинского языка НАН Украины, Киев

УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ ГЛАЗАМИ 
УКРАИНЦЕВ: ОЖИДАНИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ

Статья посвящена анализу отношения украинцев к использованию украинского язы-
ка в сфере торговли и услуг, их ожиданий относительно использования его в будущем. 
Выявлено, что украинские граждане по-разному воспринимают меры, предпринимае-
мые для укрепления позиций государственного языка в этой сфере, среди реакций: абсо-
лютное безразличие к языку обслуживания, полное неприятие таких попыток, в тоже 
время большое количество украинцев хотят, чтобы их право на получение информации 
и услуг на государственном языке было соблюдено, и разными способами пытаются 
достичь этого.

Ключевые слова: билингвизм, украинский язык, языковая ситуация, сфера торговли 
и услуг, социолингвистика, языковой активизм.

ATTITUDE OF UKRAINIANS TO THE USE OF THE UKRAINIAN LANGUAGE 
IN THE FIELD OF SERVICES

This paper aims to examine the attitude of Ukrainians to the use of the Ukrainian language 
in the fi eld of services. It was found that Ukrainian citizens perceive measures for the wider 
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introduction of Ukrainian-language services in diff erent ways: from absolute indiff erence to 
complete rejection, but there is also a strong demand for the Ukrainian language in this area. 
Ukrainians want their right to receive information and services in the state language to be 
respected, and they are trying to achieve this aim.

Key words: bilingualism, Ukrainian language, language situation, sphere of trade and 
services, sociolinguistics, language activism.
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Інститут української мови НАН України, Київ

УКРАЇНСЬКА МОВА В МОВНИХ ПРАКТИКАХ МОЛОДИХ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ЗІ СХОДУ УКРАЇНИ ТА КРИМУ

У статті досліджено місце української мови у повсякденних мовних практиках мо-
лодих переселенців з Донбасу та Криму; проаналізовано типові мовні ситуації, в яких 
вони використовують українську; схарактеризовано особливості перемикання кодів у 
їхньому мовленні. 

Російськомовна молодь схильна пристосовуватися до мовного середовища, і хоча по-
слуговується українською здебільшого за потреби, та прагне розширювати свої мовні 
практики, ініціюючи українськомовну комунікацію там, де чує українську мову найчас-
тіше.

Ключові слова: українська мова, російськомовна молодь, мовна поведінка, мовна 
стійкість, перемикання кодів.

Проблема співіснування та взаємодії мов у білінгвальному суспільстві є завжди ак-
туальною з огляду на ту важливу роль, яку відіграє мова у житті держави та її громадян. 
Проте часто це питання стає об’єктом політичних спекуляцій, а тому зростає необхід-
ність наукового аналізу процесів, що відбуваються в мовних практиках українців.

Українські лінгвісти основну увагу звертають на проблему мовної стійкості україн-
ськомовних, мотиви зміни їхньої мовної поведінки (Бікова [1], Бурда [2], Кузнєцова [4] 
та ін.). Відомо, що після переїзду до великих міст українськомовна молодь під тиском 
російськомовного оточення й під впливом стереотипів про тотальну російськомовність 
певних міст нерідко переходить на російську [7] чи, навіть спілкуючись вдома україн-
ською, в розмовах з російськомовними здебільшого перемикає мовний код на російську. 
О. Г. Руда так пояснює мотиви зміни мовної поведінки українськомовних: «Основний 
мотив українськомовного індивіда, коли він у комунікації переходить на російську, – це 
бажання досягти практичних і стратегічних цілей комунікації, уникнути конфлікту. З ін-
шого боку, надання пріоритету українській мові у більшості комунікативних ситуацій 
пов’язане з громадянською позицією – свідомим прагненням захистити своє мовне, куль-
турне середовище» [5, с. 404].
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Про особливості мовної поведінки російськомовних, зокрема молоді, і місце в ній 
української мови знаємо не так багато. Побутує думка, що російськомовні, на відміну 
від українськомовних, зберігають мовну стійкість у більшості побутових ситуацій [2]. 
Вони прагнуть внутрішнього психологічного комфорту, насамперед у сфері особистого 
спілкування, і прихильніше ставляться до використання української в професійній сфері 
[3, с. 310], в офіційних ситуаціях, коли зобов’язані спілкуватися українською. Проте сьо-
годні слід враховувати зміни соціально-політичної ситуації в Україні, вплив Революції 
Гідності, війни з Росією на Донбасі на ставлення до української мови. Усе більше молоді 
починає вважати її престижною [9]. Переселенці з Криму і Донбасу здобувають вищу 
освіту, працюють на підконтрольній українській владі території. У зв’язку з цим укра-
їнська мова різною мірою присутня у їхньому житті. Однак досі фактично не вивчено 
можливі зміни мовної поведінки цих людей після переїзду. 

Мета дослідження – з’ясувати, за яких умов російськомовні молоді переселенці ви-
користовують українську мову в міському двомовному середовищі, а також виявити їхні 
мотиви перемикання кодів у межах одного комунікативного акту. Для досягнення цієї 
мети опрацьовано 20 індивідуальних інтерв’ю молодих переселенців з Криму і Донбасу, 
які проживають у м. Києві; матеріали зібрано впродовж 2019 – 2020 рр. Дослідження не 
є кількісним, проте допомагає виявити певні внутрішні чинники, що зумовлюють мовну 
поведінку молоді.

Здебільшого переселенці намагаються влитися у той мовний простір, у якому опини-
лися, адаптуватися до нового середовища. За білінгвальної ситуації в м. Києві одні мовці 
й надалі залишаються російськомовними, інші – пробують говорити українською [10]. 
Слід зауважити, що на зміну їхньої мовної поведінки впливає мовна ситуація міста, до 
якого вони переїхали. Інформанти самі зазначають, що їм легше, комфортніше говорити 
українською в Києві, ніж там, звідки вони родом. 

За результатами інтерв’ю, найпоширенішими ситуаціями, в яких російськомовні мо-
лоді люди послуговуються українською, є такі (в порядку від «найчастіше» до «найрід-
ше»): 1) коли співрозмовник звертається українською; 2) в університеті або на роботі; 3) 
у сфері торгівлі; 4) в громадському транспорті. 

У відповідь на українську мову співрозмовника більшість опитаних готова перейти 
на українську. Така поведінка властива російськомовним молодим людям, особливо тоді, 
коли до них звертаються незнайомці або люди з вищим соціальним статусом: 

Х. (19 р., Старий Крим, Крим) Ты сидишь вот/ бывают такие пары/ с тобой/ допу-
стим/ преподаватель беседует/ и я невольно начинаю уже суржиком разговаривать 
с ним/ потому что мне как-то неловко// Или же в магазине там что-то беру-у/ и мне 
начинают на украинском// И я тоже пытаюсь// Я думаю/ это как уважение что ли// 
Это смешно выглядит/ но такое// Ну-у больше/ наверное/ нигде// Я стараюсь вот… 
те/ кто разговаривает на украинском/ ну я пытаюсь разговаривать тоже с ними на 
этом же языке// Потому что это как-то…

За нашими спостереженнями, інформанти частіше зберігають мовну стійкість, якщо 
знайомі з українськомовним співрозмовником, і навпаки – переходять на українську, 
спілкуючись з незнайомими людьми. Ймовірно, таку мовну поведінку можна пояснити 
тим, що коли мовці уже добре знайомі, то не прагнуть сподобатися, отримати схвалення, 
розуміють, що їхня мовна поведінка вже суттєво не вплине на подальші взаємини. 
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Готовність російськомовних переселенців переходити на мову співрозмовника заці-
кавлює, адже, за даними лінгвістів з різних регіонів України, російськомовна молодь 
переважно зберігає мовну стійкість, спілкуючись з українськомовними. Такими є резуль-
тати дослідження мовної поведінки молоді Житомирщини [8, с. 136], Київщини [2]. При-
пускаємо, що причиною активного переходу молодих переселенців на українську під 
час спілкування з українськомовним співрозмовником чи навіть власної ініціативи такої 
комунікації є потрапляння в нове для них середовище і заздалегідь сформовані уявлення 
про те, що в Києві домінує українська мова, оскільки це столиця України (контраст з 
російськомовним Кримом і Донбасом):

І1. Що на те впливає/ що ти сама починаєш говорити українською?
М. (18 р., Севастополь, Крим) Не знаю/ мабуть/ такі думки/ що-о якщо я підійду до 

людини/ якщо я підходжу до людини там спитати адресу чи спитати/ на який автобус 
мені сісти/ я звертаюсь українською/ бо я розумію/ що людина з Києва і-і-і взагалі їй/ 
мабуть/ приємно хоча б буде/ що я звертаюсь на її рідній мові// Та й мені самій при-
ємно//

У навчальних закладах російськомовні молоді люди послуговуються українською 
переважно під час занять. На перервах і в міжособистісному спілкуванні переважає ро-
сійська:

І. За яких умов ви використовуєте більше українську?
Н. (18 р., Стаханов, Луганська обл.) В университете// Иногда мне даже на пользу 

идет/ если человек со мной разговаривает на украинском языке/ и я ему могу отве-
тить на украинском языке// Но если что-то рассказать/ то мне проще на русском// Я 
даже быстрее как-то подберу слова/ что-то…

Зверніть увагу, що інформант позитивно ставиться до того, що з ним розмовляють 
українською, адже це дає йому змогу відповісти українською.

Перемикання залежить від мови співрозмовника не тільки в живому спілкуванні, а й 
у віртуальному, особливо, якщо мовцеві заздалегідь відомі мовні пріоритети його спів-
розмовника:

І. А от в Інстаграмі/ в Фейсбуці/ як ти там?
Л. (18 р., Маріуполь, Донецька обл.) На русском// А вот/ кстати/ смотря с кем я 

переписываюсь// Если/ например с такими девочками/ которые на украинском разгова-
ривают или на суржике/ то я тоже перехожу на этот язык// Вот// И / например/ если 
посты мои относятся к людям которые…Например Ярына// Она прокомментировала 
мне фотку в Фейсбуке на украинском/ я ей на украинском ответила//

У магазинах перехід на українську відбувається як реакція на мову співрозмовника: 
якщо касири і консультанти звертаються українською, їм відповідають цією ж мовою. 
Проте зафіксовано випадки, коли російськомовна молодь свідомо стає ініціатором спіл-
кування українською у закладах торгівлі, оскільки для неї вони є місцем, де можна прак-
тикувати українськомовну комунікацію. Схожими є мотиви використання української в 
громадському транспорті. Припускаємо, що молоді переселенці починають спілкуватися 
українською у закладах торгівлі й міському транспорті тому, що саме в цих місцях вони 
перебувають майже щодня і там її часто чують, а отже автоматично засвоюють постійно 

1 І. – тут і далі – інтерв’юер.
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вживані мовні формули на кшталт «Пакет потрібен? – Ні, дякую!», «Передайте за про-
їзд», «На наступній зупинці!»

У більшості ситуацій перехід на українську відбувається несвідомо:
А. (17 р., Луганськ) Я перехожу автоматически/ когда там тоже в кафе-е/ с 

продавцо-ом или кто там подходит/ спрашивает дорогу куда-то на украинском языке/ 
тоже на украинском языке ему отвечаю// Вот как-то оно само так получается/ не 
специально// Это происходит как… как автоматом/ с уважения к людям// Они к 
тебя так/ и ты к ним так обратился//

Інформанти самі зауважують, що не завжди можуть контролювати зміну мовних ко-
дів під час спілкування, зокрема тоді, коли зумисне починають розмову українською: 

О. (27 р., Донецьк) По-різному// Ну тойсть іноді я можу підходить зразу розмовлять 
українською мовою/ а інколи навпаки/ я через певний час помічаю/ що я все рівно роз-
мовляю російською//

Зафіксовано і випадки принципового спілкування українською у більшості побуто-
вих ситуацій, незалежно від мови співрозмовника:

А. (18 р., Алчевськ, Луганська обл.) Я використовую українську в університеті під 
час пар/ на роботі з усіма гостями я розмовляю українською/ навіть якщо вони говорять 
до мене російською// Я переходжу на російську/ якщо вони кажуть/ «Ізвінітє/ я вас 
нє панімаю»// Ось// У транспорті/ в магазині/ коли щось купляю/ коли мені потрібна 
допомога незнайомого/ там «Підкажіть дорогу» чи ще щось/ я розмовляю українською//

Проте навіть мовцям, які намагаються більше спілкуватися українською в побуті, 
під впливом російськомовного оточення складно зберігати мовну стійкість. Водночас 
вони зазначають, що можливий і зворотній процес – перехід на українську під впливом 
українськомовного середовища:

А. Тобто коли я її чую чи читаю щось російською/ я одразу перемикаюся і роз-
мовляю російською/ але якщо все навколо буде українською/ то я теж підлаштуюсь і 
просто буду вживати тільки українську мову//

Хоча під час інтерв’ю від мовців не вимагали спілкуватися українською, дехто з них 
повністю переходив на неї, до того ж на максимально чисту. Інформанти, що розмов-
ляли російською, теж не могли абсолютно зберігати мовну стійкість і перемикалися на 
українську в таких випадках:

1) вживання прецедентних текстів
Н. (18 р., Стаханов, Луганська обл.) (сміється) Ну ради развлечения «Вагітна у 

шістна-а-адцять»/ «Слідство ведуть екстрасе-енси»/ там… Щас смотрю…«Міняю 
жінку»//

Зазвичай назви фільмів, телепрограм, книг тощо інформанти вимовляють тією мо-
вою, якою їх сприймали. 

2) цитування
Х. (19 р., Старий Крим, Крим) Я считаю/ это обязанность каждого знать этот 

язык// Вот я помню школьные годи/ у нас действительно привывали этот язык нам// 
Мы там на каждый урок/ какой бы он не был/ пусть это будет даже математика/ ми 
когда заходили/ нам всегда надо было сказать там/ «Вибачте/ будь ласка!» там/ что-
то такое//

3) залежно від ситуації спілкування і теми розмови
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І. Як викладачі говорять, студенти, якою мовою? Як тебе обслуговують там в 
транспорті?

Л. (18 р., Маріуполь, Донецька обл.) Взагалі викладачі говорять1… Ну хорошо// Вот 
если берем предположим именно институт/ то викладають українською мовою/ але 
самі викладачі розмовляють російською/ у житті// Але викладають українською//

І. А звідки ти знаєш/ що вони у житті російською?
Л. Ну тому що якщо ми почнемо говорити/ наприклад/ на якісь теми про життя 

тощо/ то мы начинаем разговаривать на русском…ну например…
І. На парах?
Л. На парах и после пар на русском/ мы переходим на русский. 
Зауважте: Л. згадує під час розмови про українську мову – і відразу починає розмов-

ляти нею, і навпаки – перемикається з української на російську, як тільки йдеться про 
останню, до того ж не помічає, як змінює мови (несвідоме перемикання). 

Російськомовні нерідко асоціюють українську мову з офіційною сферою, тому, ви-
користовуючи фрази, пов’язані з нею, перемикаються на українську: 

І. Може/ ти знаєш про якісь мовні закони?
Л. (18 р., Маріуполь, Донецька обл.) Ну я знаю/ у нас должно быть больше половины 

радио и телевидение на украинском/ да// Все де…державні установи на украинском//
Цікаво, що Л. спочатку почала говорити «державні установи» м’яко – [д׳е], але відра-

зу виправила себе, що може свідчити про міцну укоріненість у свідомості зв’язку «укра-
їнська мова – офіційна сфера». 

Таке перемикання властиве і в інших ситуаціях, коли мовець розповідає про те, що 
несвідомо пов’язує саме з українською мовою:

А. (18 р., Маріуполь, Донецька обл.) Просто слышала/ девочка говорила/ что она с 
Запа… з Західної України//

Інформанти, які на роботі послуговуються українською, переходять на неї, коли тема 
розмови стосується роботи. Це можуть бути як поодинокі слова, так і цілі фрази: 

В. (17 р., Донецьк) У меня вчера эта… доповідь была// 
І. І як все пройшло?
В. Да все хорошо// Доповіла// Им даже вроде бы понравилось// Короче говоря/ ре-

зультативно//
Така зміна кодів імовірна не лише у випадку з професійною діяльністю, а й тоді, коли 

мовець розповідає про будь-яку подію, під час якої послуговувався українською мовою.
4) повторення фрази співрозмовника
А. (17 р., Крим) Я смотрела несколько украинских сериалов// Честно на украин-

ский…
І. Вони були українською?
А. Да// Они были українською// 
У третій репліці А. повторює фразу українською мовою за інтерв’юером, а в пер-

шій – змішує українську і російську форми. На останнє явище звернула увагу С.О. Со-
колова, досліджуючи особливості перемикання і змішування кодів у мовленні російсько-
українських білінгвів. За її словами, невідповідність родової ознаки іменника «язык» у 
залежних прикметників, вжитих ізольовано, зумовлена не сплутуванням роду іменника 
1  повторює мовою інтерв’юера (див. пункт 4)
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під впливом певної мови, а саме двомовною ситуацією спілкування. Соціолінгвістка за-
значає: «Можна говорити про те, що іменник «мова» набуває для українців концептуаль-
ного значення незалежно від того, якою мовою вони розмовляють» [6, с. 35].

5) не знає або забув, як сказати російською
В. (17 р., Донецьк) Короче/ чтоб все говорили на украинской/ где надо// На рабо-

тах/ в учреждениях учебных/ как у нас// Якщо ты спрашиваешь/ хоть человек и знает 
русский язык/ ну то есть он общается там может… за межами своєї країни… как на 
русском?

І. За пределами//
В. От// Вот понимаешь/ уже русский забываю//
Виокремлюючи ці 5 типів, ми, звісно, не можемо ігнорувати фактор інтерв’юера, 

який говорив лише українською (за згодою опитаних), що могло вплинути на переми-
кання кодів інформантів, зокрема у випадку повторення фрази співрозмовника. Проте 
порівняння отриманих результатів з даними дослідження перемикання кодів під час 
спонтанного спілкування українськомовної молоді (мовці не знали, що їх записують) 
[11] засвідчує значну схожість чинників перемикання російськомовних на українську з 
перемиканням українськомовних на російську. Відмінним є те, що російськомовні пере-
ходять на українську, якщо тема розмови торкається офіційної сфери, певних патріотич-
них моментів або коли треба висловити свою позицію на підтримку української мови. 
Крім того, на відміну від українськомовних, російськомовні інформанти не перемикають 
мовні коди, щоб надати висловленню експресивності (припускаємо, що такий тип пере-
микання можливий, хоча й не виявлений в нашому дослідженні).

Підсумовуючи, зазначимо: російськомовні молоді люди використовують російську 
мову не тільки за необхідності, а й тому, що відчувають певну внутрішню потребу і так 
само, як і українськомовні, піддаються впливу мовного середовища. Це свідчить про те, 
що русифікаційні процеси, які тривають століттями і, на жаль, повністю не припинені й 
сьогодні, є шанс зупинити, закріпивши позиції української мови в суспільстві не лише 
де-юре, а й де-факто. 
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УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК В ЯЗЫКОВЫХ ПРАКТИКАХ МОЛОДЫХ
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ С ВОСТОКА УКРАИНЫ И КРЫМА

В статье исследовано место украинского языка в повседневных речевых практиках 
молодых переселенцев из Донбасса и Крыма; проанализированы типичные речевые си-
туации, в которых молодые люди используют украинский; охарактеризованы особен-
ности переключения кодов в их речи.

Русскоязычная молодежь склонна приспосабливаться к языковой среде, и несмотря 
на то, что пользуется украинским в основном при необходимости, стремится расши-
рять свои языковые практики, инициируя украиноязычную коммуникацию там, где слы-
шит украинский язык чаще всего.

Ключевые слова: украинский язык, русскоязычная молодежь, речевое поведение, 
языковая стойкость, переключение кодов.
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UKRAINIAN LANGUAGE IN LANGUAGE PRACTICES OF YOUNG 
MIGRANTS FROM EASTERN UKRAINE AND CRIMEA

The article examines the place of the Ukrainian language in the everyday language prac-
tices of young immigrants from Donbas and Crimea on the material of their language biog-
raphies; typical language situations in which respondents use Ukrainian are analyzed; the 
peculiarities of code-switching in their speech are characterized.
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Russian-speaking young people tend to adapt to the language environment, and although 
they use Ukrainian mostly when it is needed, they seek to expand their language practices by 
initiating Ukrainian-language communication where they hear Ukrainian most often.

Key words: Ukrainian language, Russian-speaking youth, language behavior, language 
stability, code switching
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ДЕЯКІ ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ 
КОНСТИТУЦІЙНОГО ДИСКУРСУ 

(НА МАТЕРІАЛІ КОНСТИТУЦІЇ США)

У статті досліджуються деякі граматичні особливості та синтаксичні засоби, 
характерні для Конституції США (без змін і доповнень) як документа, що відноситься 
до конституційного дискурсу, який є комплексною системою лексичних, граматичних, 
синтаксичних і стилістичних засобів вираження в залежності від цілей і завдань ко-
мунікації в сфері права. До таких граматичних особливостей відноситься вживання 
модальних дієслів shall і may, пасивного стану, певних типів складнопідрядних речень, 
інфінітивів, герундіальних та дієприкметникових конструкцій тощо, що уможливлює 
логічну завершеність, послідовність, точність, лаконічність та офіційність цього до-
кумента.

Ключові слова: Конституція США, юридичний дискурс, конституційний дискурс, 
мова юридичного дискурсу, граматичні особливості.

Дослідження характерних рис та особливостей функціонування мови в різних сфе-
рах інституціональної комунікації (політичній, юридичній, діловій, економічній тощо) в 
рамках дискурсивного підходу продовжують привертати увагу вітчизняних і зарубіжних 
науковців.

Різними проблемами дискурсу займалися такі науковці, як Н. Арутюнова, Е. Бенве-
ніст, Н. Власенко, Т.А. ван Дейк, А. Каплуненко, О. Лещак, М. Макаров, О. Морозова, 
М. Пешë, Г. Почепцов, О. Русакова, О. Селіванова, К. Серажим, П. Серіо, Ю. Степанова, 
М. Фуко, З. Харріс, І. Шевченко та інші. Юридичний дискурс вивчають з різних пози-
цій: когнітивістики, лінгвокультурології, лінгвосеміотики, прагмалінгвістики, лексичної 
семантики, психолінгвістики, функціональної лінгвістики, дискурс аналізу тощо. Такий 
інтегральний підхід видається перспективним для виявлення взаємозв’язку та взаємоза-
лежності когнітивного, мовного, культурного та соціального аспектів дослідження цього 
явища, що сприяє визначенню цілісності об’єкта. Дискурс – тип комунікативної діяль-
ності, інтерактивне явище, мовленнєвий потік, що має різні форми вияву (усну, писем-
ну, паралінгвальну), відбувається в межах конкретного каналу спілкування, регулюється 
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стратегіями і тактиками учасників; синтез когнітивних, мовних і позамовних (соціаль-
них, психічних, психологічних тощо) чинників, які визначаються конкретним колом 
«форм життя», залежних від тематики спілкування, має своїм результатом формування 
різноманітних мовленнєвих жанрів [2, с. 154]. Поняття дискурсу як комплексної катего-
рії виконує певну об’єднуючу функцію, знаменуючи собою вихід на вищий макро- або 
мета рівень трактовки мови в усій сукупності законів її функціонування – структурних, 
концептуальних, комунікативно-виразних, культурно-історичних [10, с. 14]. 

Юридичний дискурс є предметом дослідження Н. Артикуци, В. О’Барри, Т. Губає-
вої, Д. Іванової, В. Карасика, Е. Кожемякіна, Дж. Конлі, О. Косоногової, Е. Кучумової, 
Г. Онуфрієнко, І. Палашевської, Ю. Прадіда, З. Тростюк, А. Соболєва, Д. Стоун, Л. Ступ-
нікової, М. Федулової, Т. Фівег, Т. Хомутової, М. Ширинкіна. Проблемами мови пра-
ва, закону, правових актів займалися також такі науковці, як В. Баранов, Ю. Ващенко, 
В. Власенко, Е. Гусар, Є. Іванов, Ю. Івлєв, О. Крюкова, Н. Калініна, В. Карташова, 
О. Любімов, Е. Прянішніков, В. Савицький, О. Черданцев, Т. Чернишова, Г. Шатков, 
К. Шугрина. Відносно предметної підстави типологія юридичного дискурсу, що осно-
вується на галузях права, а також комунікативні цілі, соціально-ситуативні параметри 
передбачають, що він містить багато різновидів: законодавчий, конституційний, судовий, 
адміністративний тощо. Перелік типів дискурсу, при виокремленні яких акцентуються 
провідні з точки зору дослідника типологічні ознаки мисленнєвокомунікативної діяль-
ності мовця, постійно поповнюється [12, с. 147]. Юридичний дискурс, а отже і консти-
туційний як його різновид, з точки зору соціолінгвістики є особливим типом інституціо-
нального дискурсу, тобто спілкуванням у заданих рамках статусно-рольових відношень. 
Він є комплексною системою лексичних, граматичних, синтаксичних і стилістичних за-
собів вираження в залежності від цілей і завдань комунікації в сфері права.

Мова – засіб реалізації своєрідної матеріалізації процесу і результатів пізнання і всіх 
сфер діяльності, включаючи й правове регулювання. Право через мову цілеспрямовано 
впливає на свідомість людей, спонукає їх поводитися певним чином. Мова юридичного 
дискурсу являє собою один з найбільш своєрідних кодів, що традиційно використову-
ються в інституціональному середовищі. Її унікальність виражається в широкому ви-
користанні понятійно-смислових мовних засобів (термінів), кліше та канцеляризмів, 
відсутністю (і навіть цілеспрямованим витісненням) експресивних засобів, складніс-
тю синтаксичних структур, стійким використанням обмеженого спектру жанрово-сти-
лістичних засобів, низькою контекстуальністю, etc. Весь характерний для юридичного 
дискурсу «набір» мовних і стилістичних засобів, а також типів мовленнєвих актів свід-
чить про їх підпорядкованість меті юридичного дискурсу – нормалізації відносин між 
індивідуумами [9]. Мова юридичного документа, зокрема документа конституції пови-
нна вирізнятися однозначністю, точністю, зрозумілістю, стислістю, формалізованістю, 
уніфікованістю, відповідністю мови закону загальним нормам національної літературної 
мови, тому що будь-який закон, а Конституція – Основний закон країни – повинен мати 
логічну завершеність, відрізнятися послідовністю, бути точним, ясним, лаконічним та 
офіційним. Вибір мовних засобів має велике значення для конституційного дискурсу. 
Він дозволяє здійснювати вплив на свідомість адресата, на те, як той сприйматиме ту чи 
іншу інформацію, як буде себе поводити після її осмислення. 
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Тому проблема вивчення юридичного дискурсу, зокрема такого його різновиду як 
конституційний дискурс, залишається актуальною та потребує свого подальшого ви-
вчення. Дискурс – особливе вживання мови … для вираження особливої ментальності 
… особливої ідеології; особливе вживання тягне за собою активацію деяких рис мови 
і, зрештою, особливу граматику та особливі правила лексики. І … зрештою, створює 
особливий ментальний світ [13]. Юридичний дискурс має специфічні ознаки – відпо-
відні прагматичні, комунікативні установки, відповідну лексику, граматику, стилістику. 
Документ Конституції США (без доповнень і змін) з точки зору лінгвістики недостатньо 
досліджений, тому лінгвістичні аспекти вимагають спеціальних теоретичних і науково-
практичних розробок. Мова Конституції складна. Речення дуже довгі. Там є слова, які 
сьогодні не вживаються [16, p. 3]. Дослідження англомовного юридичного дискурсу на 
матеріалі Конституції США (без доповнень і змін), як і дослідження будь-яких правових 
документів та інтерпретація правових понять, є важливим і необхідним для розуміння 
побудови правової культури в цій країні та всебічного аналізу мови, що вживається для 
її вираження [5]. Ці матеріали варто досліджувати, тому що Конституція відіграє про-
відну роль в законодавчому дискурсі США. Вона може стати предметом дослідження 
як джерело права і як спеціальний документ з характерними особливостями вживання 
лексичних, морфологічних і синтаксичних засобів мови. Мова права є основною скла-
довою юридичного дискурсу, тому формулювання закону повинно бути категоричним і 
недвозначним, тобто визначеним та однозначним.

Конституція США має певні лексичні, граматичні, структурно-смислові та логіко-
композиційні особливості, своєрідне мовне вираження, оскільки є носієм юридичної 
інформації [8], що необхідно аналізувати, тому що різні юридичні документи залежно 
від їх функціональності мають певну структуру, правила та принципи творення. Тому 
мета дослідження – проаналізувати деякі граматичні особливості та специфіку кон-
ституційного дискурсу на матеріалі Конституції США (без доповнень і змін). Чіткість 
і визначеність вираження правових норм, що повинні однозначно, зрозуміло, ясно та 
конкретно виражати волю законодавців, залежать від якості мови нормативно-правових 
документів, зокрема Конституції країни, оскільки мова є основою закону, законотвор-
чості. Мова права включає в себе мову законодавства, мову підзаконних правових актів, 
мову практики правозастосування, мову юридичної науки, мову юридичної освіти, мову 
юридичної журналістики тощо. Мові права характерна точність, ясність, простота і на-
дійність граматичних конструкцій, емоційна нейтральність [6]. Граматика, пунктуація і 
синтаксис повинні бути стандартними і правильними [19].

Серед основних стильових рис юридичних документів, зокрема і Конституції США 
(без змін і доповнень) можна назвати об’єктивність, чіткість, ясність. логічність, недво-
значність, доказовість викладу, офіційність, повноту інформації, імперативність, що зна-
ходить своє вираження у вживанні, зокрема, певних граматичних явищ:

Модальне дієслово shall:
Право виходить з необхідності примусу окремих членів суспільства підкорятися за-

гально соціальним нормам, і цій функції підпорядковані всі його компоненти, включа-
ючи й мовні. Тому провідна інтенціональність юридичних документів – волевиявлен-
ня законодавця, а провідна модальність – імперативна (командна) [4]. Імперативність 
може реалізуватися за допомогою модальних дієслів. Зокрема найчастіше вживаним 
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модальним дієсловом у Конституції США (без змін і доповнень) є модальне дієслово 
shall. У позначенні імперативності модальне дієслово shall у цілому збігається із значен-
ням модального дієслова must, яке в документі Конституції США (без змін і доповнень) 
не вживається, що пояснюєтеся тим, що must асоціюється із значенням логічної необхід-
ності, а в shall цього відтінку значення немає. Shall «сильніше», ніж must, оскільки він 
не тільки виражає обов’язок, але й гарантує, що приписана дія обов’язково здійсниться 
[18]: Every Bill … shall, before it becomes a Law, be presented to the President of the United 
States … .

Окрім основних значень (повинність, наказ, примус) модальне дієслово shall, оскіль-
ки має більшу семантичну різноманітність, може виражати також значення декларатив-
ності, неухильного дотримання букви документа, а також мати значення дозволу або 
можливості дії, коли shall не є таким категоричним, що зумовлено стилем документа. У 
юридичній мові shall, окрім імперативної функції (позначення обов’язку, необхідності, 
примусу до здійснення якихось дій або заборону на їх виконання [15]), ще може вико-
нувати такі функції: пермисивну (виражає дозвіл або можливість в силу закону, повно-
важень виконати дію): The Senators and Representatives shall receive a Compensation for 
their Services …; кондиціональну (попередня умова отримання певного статусу, повнова-
ження або попередня вимога до когось чи до чогось) [17]: No Person except a natural born 
Citizen, or a Citizen of the United States, at the time of the Adoption of this Constitution, shall 
be eligible to the Offi  ce of President … ; стилістичну (не має смислового навантаження): To 
make all Laws which shall be necessary and proper for carrying into Execution the foregoing 
Powers … (У конструкції shall be necessary shall не має смислового навантаження, тому 
замість нього можна було б вжити are necessary.); декларативну (як правило, вживається 
у вступних і заключних реченнях): The Ratifi cation of the Conventions of nine States, shall 
be suffi  cient for the Establishment of this Constitution between the States so ratifying the Same. 

Модальне дієслово may:
Модальне дієслово may вживається в Конституції США (без змін і доповнень) не так 

часто як shall і має значення дозволу виконання якоїсь дії, можливість її виконання чи 
невиконання, що залежить від обставин, вказаних в документі: … the Congress may at 
any time by Law make or alter such Regulations, except as to the Places of chusing Senators. 
Each House may determine the Rules of its Proceedings, punish its Members for disorderly 
Behaviour, and, with the Concurrence of two thirds, expel a Member. 

Пасивний стан:
When the President of the United States is tried, the Chief Justice shall preside … У ба-

гатьох випадках модальне дієслово shall вживається з інфінітивом у пасивному стані: 
No Senator or Representative shall, during the Time for which he was elected, be appointed 
to any civil Offi  ce under the Authority of the United States … . Пасивний стан забезпечує 
об’єктивність подачі інформації в юридичному документі та не уможливлює висловлю-
вання власної думки. Використання пасивного стану допомагає знеособлювати особу, 
про яку йдеться мова, та найточніше описати різні ділові процеси. Пасивний стан вжи-
вається замість активного, коли активний підмет, що виконує певну дію, невідомий, або 
не може бути виражений; коли активний підмет навмисно опускається, тому що основна 
думка висловлювання пов’язана з пасивним підметом; у тих випадках, коли активний 
підмет хоч і не опускається, але автор бажає виділити не його, а пасивний підмет [1, 
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с. 15]. Отже інформація подається таким чином, що увага читача зосереджується на осо-
бливостях процесів, явищ, механізмів, а не на діячеві, який керує цими процесами, яви-
щами, механізмами тощо [7, с. 46]. Таким чином реалізуються певні інформативно-праг-
матичні завдання, мовець будує своє висловлювання таким чином, щоб справити бажане 
враження та певним чином вплинути на співрозмовника, отже, автор умисно спрямовує 
увагу читача чи слухача на ту інформацію, яка, на його думку, є найважливішою.

За допомогою пасивних конструкцій в юридичному дискурсі актуалізується універ-
сальне та абсолютне щодо дії закону, враховуючи певні політичні та культурно-історичні 
обставини. Вживання пасивного стану характерне і для сучасних юридичних документів.

Синтаксис точно, правильно і ясно виражає встановлені юридичні норми, забезпечує 
їх ефективний вплив на свідомість і волю людей. Викладене висловлювання має певний 
зміст, що виявляється в правових поняттях, ідеях, які виражають волю законодавця, ре-
гулюють суспільні відносини, та форму, якою є завершена логіко-граматична конструк-
ція, яка впливає на інтерпретацію смислового змісту юридичних норм. У порівнянні 
з лексикою, граматика компактніша, більш формалізована, побудована за принципом 
«так – ні», «правильно – неправильно», вона нав’язує носію мови свої суворі закони та є 
обов’язковою для всіх [14]. Що стосується синтаксису конституційного дискурсу, то він 
містить різноманітні засоби, що оформлюють логічні зв’язки, та вирізняється повнотою 
структур.

Інфінітиви у функції мети, означення, частини модального присудка, що є ознакою 
юридичного документа: When vacancies happen in the Representation from any State, the 
Executive Authority thereof shall issue Writs of Election to fi ll such Vacancies. The Congress 
shall have Power to lay and collect Taxes, Duties, Imposts and Excises, to pay the Debts and 
provide for the common Defence and general Welfare of the United States … To provide for 
calling forth the Militia to execute the Laws of the Union, suppress Insurrections and repel 
Invasions; … .

Дієприкметники теперішнього часу у функції обставини часу та означення: When 
sitting for that Purpose, they shall be on Oath or Affi  rmation. … and no person holding any 
Offi  ce under the United States, shall be a Member of either House during his Continuance in 
Offi  ce.

Дієприкметники минулого часу у функції означення, обставини часу: The House of 
Representatives shall be composed of Members chosen every second Year by the People of the 
several States … To promote the progress of Science and useful Arts, by securing for limited 
Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discover-
ies; … No Person shall be a senator who shall not have attained to the Age of thirty Years, and 
been nine Years a Citizen of the United Stats, and who shall not, when elected, be an Inhabit-
ant of that State for which he shall be chosen. Вживання дієприкметникових конструкцій 
дозволяє виявити логічне підпорядкування частин думки, що висловлюється, а також 
висловити її чітко, логічно та компактніше.

Герундій у функціях додатка, означення, обставини способу дії: The Time, Places 
and Manner of holding Elections for Senators and Representatives, shall be prescribed in each 
State by the Legislature thereof … . All Bills for raising Revenue shall originate in the House 
of Representatives … . To promote the progress of Science and useful Arts, by securing for 
limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and 
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Discoveries; … . Treason against the United States, shall consist only in levying War against 
them, or in adhering to their Enemies … . Вживання герундіальних конструкцій сприяє 
компактності та лаконічності викладу.

Складносурядні речення:
Сурядний зв’язок використовується при перерахуванні умов, об’єктів, обставин 

тощо і дозволяє розрізняти підпункти кумулятивного (cumulative paragraphs) і альтер-
нативного характеру (alternative/disjunctive paragraphs). Перші поєднуються між собою 
сполучником “and”, другі – сполучником “or” [3 с. 21]: The House of Representatives shall 
be composed of Members chosen every second Year by the People of the several States, and the 
Electors in each State shall have the Qualifi cations requisite for Electors of the most numerous 
Branch of the State Legislature. No Preference shall be given by any Regulation of Commerce 
or Revenue to the Ports of one State over those of another: nor shall Vessels bound to, or from, 
one State, be obliged to enter, clear, or pay Duties in another. … and all Treaties made, or which 
shall be made … . The number of representatives shall not exceed one for every thirty Thou-
sand, but each State shall have at least one Representative; and until such enumeration shall be 
made, the State of New Hampshire shall be entitled to chuse three … Найчастіше вживаним 
сурядним сполучником є and.

Складнопідрядні речення: 
У документі Конституції США (без змін і доповнень) підрядний зв’язок вживається 

частіше, ніж сурядний. Найбільш розповсюдженими типами складнопідрядних речень у 
Конституції США (без змін і доповнень) у залежності від типу підрядного речення, зна-
чення яких експліковані спеціальними мовними засобами (сполучниками, сполучними 
словами), є такі:
 Складнопідрядні речення з підрядним означальним:
 Обмежувальне означальне речення, яке тісно пов’язане з тим членом речення, до 

якого воно відноситься, і не може бути випущено без порушення смислу головного ре-
чення; з 40 складнопідрядних речень з підрядним означальним 37 відносяться саме до 
цього типу; вони вводяться відносними займенниками which, who, whom, whose, спо-
лучником as та відносним прислівником where: The Congress may determine the Time of 
chusing the Electors, and the Day on which they shall give their votes; … No Person shall be 
a Senator who shall not have attainted to the Age of thirty Years … . As вводить підрядне 
означальне речення, коли в головному реченні вживається вказівний займенник such: He 
shall from time to time give to the Congress Information of the State of the Union, and recom-
mend to their Consideration such Measures as he shall judge necessary and expedient; … . Ці 
підрядні означальні речення мають важливе смислове навантаження, оскільки містить 
інформацію, що уточнює значення слова, до якого воно відносяться.
 Описове означальне речення, яке, як правило, слугує додатковим означенням до 

іменника в головному реченні, смисл якого зрозумілий повністю і без підрядного; якщо 
описове підрядне речення опустити, то іменник головного речення все рівне буде визна-
чений і без нього: … the Executive thereof may make temporary Appointments until the next 
Meeting of the Legislature, which shall then fi ll such Vacancies. Описове означальне речення 
which shall then fi ll such Vacancies може бути виділено в окреме речення: It shall then fi ll 
such Vacancies. Функція цих підрядних речень – повідомити додаткову інформацію, від-
сутність якої не впливає на смисл висловлювання. В цьому випадку підрядне речення 
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інформує про обов’язок легістратури. Ці підрядні речення відділяються від головного 
комою, вводяться відносним займенником which.
 Складнопідрядні речення з підрядним умови: If after such Reconsideration two thirds 

of that House shall agree to pass the Bill, it shall be sent, together with the Objections, to the 
other House … . The Congress shall assemble at least once in every Year, and such Meeting 
shall be [on the fi st Monday in December,] unless they shall by Law appoint a diff erent Day. 
When vacancies happen in the Representation from any State, the Executive Authority thereof 
shall issue Writs of Election to fi ll such Vacancies. Усі складнопідрядні умовні речення від-
носяться до першого типу, до реальних умовних речень. Проте в підрядному реченні за-
мість дієслова в теперішньому часі вживається модальне дієслово shall. Підрядні умовні 
речення приєднуються до головного сполучниками if, unless, when.
 Складнопідрядні речення з підрядним часу: When the President of the United States 

is tried, the Chief Justice shall preside … . Every Bill … shall, before it becomes a Law, be 
presented to the President of the United States … . Підрядні речення часу вводяться сполуч-
никами when, until, after, before, whenever, during.

Однорідні члени речення:
Вживання однорідних членів речення свідчить про необхідність повно та однозначно 

висловити кожне положення, щоб воно не містило двозначних тлумачень. Воно сприяє 
поясненню та уточненню певних думок, моментів: We the People of the United States, in 
Order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, provide 
for the common Defence, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to 
ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of 
America. Each House may determine the Rules of its Proceedings, punish its Members for dis-
orderly Behaviour, and, with the Concurrence of two thirds, expel a Member. No State shall … 
lay any Duty of Tonnage, keep Troops, … enter into any Agreement or Compact with another 
State, … or engage in War … . У таких реченнях сурядний сполучник and або or ставиться 
перед останнім підпунктом.

Прямий порядок слів у реченні сприяє чіткості та ясності викладу інформації. Про-
те зустрічаються речення, в яких модальне дієслово стоїть перед підметом, що можна 
пояснити особливою важливістю висловленого положення, наприклад, що стосується 
виборів президента США: … neither shall any person be eligible to that Offi  ce who shall not 
have attained to the Age of thirty fi ve years … .

Вживання перформативів у конституційному дискурсі (перформативність – зміна 
дійсності в результаті здійснення дії, властивість висловлювання або дискурсу здійсню-
вати дію) пов’язано з їх результативністю, властивістю створювати чи змінювати пра-
вовий статус, правові відношення за допомогою висловлювання: We the People of the 
United States … do ordain and establish this Constitution for the United States of America. I 
do solemnly swear (or affi  rm) that I will faithfully execute the Offi  ce of President of the United 
States … . У прикладах do ordain and establish, do solemnly swear (or affi  rm) do маркує пер-
формативні дієслова, які в конституційному дискурсі означають виконання визначеної 
ними дії: do ordain and establish – проголошуємо і встановлюємо; do solemnly swear (or 
affi  rm) – урочисто клянусь (чи заявляю).

 У документі Конституції США (без змін і доповнень) також використовується 
ствердження через заперечення, коли адресат санкціонує адміністративні дії. У випадку 
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реальної негації нічого не заперечується, а стверджується буття предмета в новій якості. 
Ствердження та заперечення часто перетинаються і співприсутні в одному концептуаль-
ному полі [11 с. 78]: No Bill of Attainder or ex post facto Law shall be passed. No Capitation, 
or other direct, Tax shall be laid, unless in proportion to the Census or Enumeration herein 
before directed to be taken. No Tax or Duty shall be laid on Articles exported from any State. 
… etc.

Таким чином, Конституція США (без змін і доповнень) як засіб комунікації слугує 
для передачі інформації, що має однозначний характер, характеризується логічністю та 
чіткістю викладу. Мова є важливим засобом реалізації правової сфери життєдіяльності 
суспільства. Граматичні особливості Конституції США (без змін і доповнень) зумовлені 
традиціями та правилами існуючої в країні системи права та законодавчої техніки та 
відображають мовну специфіку законодавчого документа в юридичному дискурсі. Мова 
Конституції США (без змін і доповнень) відзначається складністю, великою кількістю 
складнопідрядних і складносурядних речень, насиченістю ускладнюючих компонентів – 
дієприкметникових і герундіальних конструкцій, прямим порядком слів у реченні, наяв-
ністю однорідних членів речення, вживанням модальних дієслів shall і may та пасивного 
стану, за допомогою чого досягається логічність, визначеність, точність, детальність, 
однозначність та імперативність у вираженні волі законодавців.
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НЕКОТОРЫЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ 
КОНСТИТУЦИОННОГО ДИСКУРСА 

(НА МАТЕРИАЛЕ КОНСТИТУЦИИ США)
В статье исследуются некоторые грамматические особенности и синтаксические 

средства, характерные для Конституции США (без изменений и дополнений) как доку-
мента, который относится к конституционному дискурсу, что является комплексной 
системой лексических, грамматических, синтаксических и стилистических средств вы-
ражения в зависимости от целей и заданий коммуникации в сфере права. К таким грам-
матическим особенностям относится употребление модальных глаголов shall и may, 
страдательного залога, определенных типов сложноподчиненных предложений, инфи-
нитивов, герундиальных и причастных конструкций и т. д., что делает возможным 
логическую завершенность, последовательность, точность, лаконичность и официаль-
ность этого документа.

Ключевые слова: Конституция США (без изменений и дополнений), юридический 
дискурс, конституционный дискурс, язык юридического дискурса, грамматические осо-
бенности. 
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SOME GRAMMATICAL PECULIARITIES OF THE CONSTITUTIONAL 
DISCOURSE CONSTRUCTION 

(BASED ON THE CONSTITUTION OF THE UNITED STATES)
The article deals with some grammatical peculiarities and syntactic means which are typi-

cal of the Constitution of the United States (without changes and amendments) as a document 
pertaining to the constitutional discourse, which is a complex system of the lexical, grammati-
cal, syntactic and stylistic means of expression depending on the aims and tasks of communica-
tion in the sphere of law. Among these grammatical peculiarities are the usage of the modal 
verbs shall and may, passive voice, some types of the complex sentences, infi nitives, gerundial 
and participial constructions, etc. that enables the logical completeness, consistency, exact-
ness, laconicism, and formality of this document.

Key words: Constitution of the United States (without changes and amendments), legal 
discourse, constitutional discourse, legal discourse language, grammatical peculiarities.
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ОШИБСЯ ЛИ А. П. ЧЕХОВ, НАЗВАВ ПЬЕСУ «ВИШНЁВЫЙ САД»?
(К ВОПРОСУ О КОНЦЕПТУАЛЬНОСТИ ЧЕХОВСКОЙ ПОЗИЦИИ)

 
В статье рассматривается комедия А. П. Чехова «Вишнёвый сад» как претекст, 

образ-контаминация смыслов, а не «ошибка» драматурга (Д. С. Лихачев). В контексте 
(поли)диалогического поля чеховедения, включая кино-театральные интерпретации, 
анализируется статья О. Богдановой, подчеркивается актуальность поднятых иссле-
довательницей таких проблем, как образ России – «поэтическая метафора» и «много-
значный символ», типы «Вишнёвого сада», межтекстовый диалог, доказывается смыс-
лообразующая роль дискурса. 

Ключевые слова: дискурс, жанр, интерпретация, (поли)диалогическое поле, символ, 
тип, А. П. Чехов.

  
У Чехова текст рассказов непередаваемо изыскан, а 

в пьесах только краткие диалоги и простые ремарки. По-
эзия где-то внутри.

Александр Митт. Между раем и адом. 

Чеховский охват русской жизни поразителен; в этом 
отношении, как и во многих других, его нельзя сравнивать 
ни с кем (частично разве только с Лесковым). Нет профес-
сии, нет сословия, нет уголка русской жизни, в которые 
бы не заглянул Чехов. Он ставил себе задачу дать картину 
всей России, потому что думал о ней и любил ее в целом.

Борис Эйхенбаум. О Чехове. 

Цель статьи вытекает уже из ее названия – дать ответ на поставленный в нем вопрос, 
учитывая его актуальность. Ведь внимание к чеховскому «Вишнёвому саду» не осла-
бевает ни в литературоведении, ни у театральных деятелей – искусствоведов, режиссе-
ров, актеров, как в России, так и за рубежом, в Австрии, Англии Франции, Ирландии и 
других странах [Cм.:2]. И хотя театральные интерпретации не могут быть включены в 
литературоведческий анализ, тем не менее они не только создают необходимый контекст 
рецепций чеховской драмы, но и дают сведения об отношении к творчеству А. П. Че-
хова европейских писателей. Кроме того, они свидетельствуют о том. в каком жанре 
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прочитывается режиссерами «Вишнёвый сад», что имеет непосредственное отношение 
к теме статьи. В частности исследователи отмечают высокий интерес к творчеству рус-
ского драматурга в Германии, ссылаясь на носящую аналитический характер обзорную 
работу, переводчика, издателя и слависта Петера Урбана – «Драматургия Чехова на не-
мецкой сцене» (1997) [См. 10]. Однако слово интерес слишком неопределенно. И если 
обратиться к самому П. Урбану, что и делает в основном Д. А. Олицкая [11], то картина 
восприятий чеховской драматургии у немцев в рамках свой / чужой предстает очень раз-
нообразной, во многом противоречивой, очень сложной, но и чрезвычайно информатив-
ной. В ней отражены острота исторического момента в истории страны, немецкая мен-
тальность и настроения как в первую, так и во вторую мировые войны, а также в межво-
енное двадцатилетие. Надо отметить, что в 1938 и 1939 гг. в разгар сожжения неугодных 
нацистам книг, произведения А. Чехова, котрого «надежно защищал статус классика» 
[17, 153], не уничтожались. Более того в 1939 г. активизировалось обращение не только 
А.Чехову, но и к Л. Толстому и Ф. Достоевскому. П. Урбан не случайно акцентировал 
постановку 1938 г. «Вишневого сада» Гейнца Гильперта в «Deutsches Theater», которая 
открыла зеленую улицу для чеховских пьес в немецких театрах того времени. Но было и 
еще одно обстоятельство, которое свидетельствует о духовных потребностях немецкого 
общества в период нацистского господства. 

«Как странно: в критических откликах на берлинский «Вишневый сад», – пишет 
П. Урбан, – мы не встретили ни единого слова из нацистского словаря, ни одного расист-
ского тезиса, ни единого лозунга из «Штюрмера», напротив, всеобщее счастье от встречи 
с классиком и великим писателем. Когда читаешь эти статьи, то создается впечатление, 
что все в унисон благодарят за человеческое слово, за возможность вспомнить» [18, 
c. 154]. 

В этом фрагменте самое главное содержание сконцентрировано в словосочетании: 
человеческое слово, что подкрепляется – по мысли П. Урбана – и это самое примечатель-
ное – предисловием Лео Борхарда (1899 – 1945), сделавшего «шаг вперед в понимании 
Чехова» уже тем, что ни разу не употребив слово «пессимизм», называл русского драма-
турга «глубоко жизнерадостным» человеком [См.:18 , с. 154]. Очевидно, что А. Чехов 
был в определенной мере отдушиной в ту беспросветную и для многих немцев эпоху. Но 
не менее важно и то, что сам П. Урбан – прежде всего как переводчик А. Чехова – пред-
ставил «в сознании немецких читателей и зрителей новый образ Чехова – не русского 
писателя далекого рубежа веков, а всегда современного Чехова-драматурга» [11, c. 62]. 
И сделал это с большим тактом, что нельзя сказать в отношении чрезвычайно вольных 
прочтений А.Чехова в России, на наш вигляд, не оставляющих от драматурга и следа, о 
чем метко говорит уже сам заголовок критической статьи Н. В. Пращерук – «Чехов или 
НЕ Чехов? Эта глубокая статья построена на контрасте: 

С одной стороны, 
«...две первые постановки (театр Коляды, Центр современной драматургии) являют-

ся примером того, как постмодернистско-позитивистская реконструкция классических 
текстов приводит к травестированию и оплощению их смыслов. В подобных интерпре-
тациях нивелируется специфика чеховской драматургии и обесцениваются открытия ху-
дожника в понимании им мира и человека» [12, с. 1].
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Обе постановки названы глумлением над произведениями А. Чехова, отмечена «ха-
рактерная для этого театра низкая площадно-балаганная “эстетика”. «Ведущие темы в 
изображении персонажей – всеобщей и всепоглощающей похоти и естественных чело-
веческих отправлений» [12, с. 1].

С другой стороны (речь идет о моноспектакле Антона Зольникова),
«...третий спектакль, продолжающий традиции русского психологического театра, 

напротив, открывает мир Чехова в объемности его смыслов» [12, с.1; 4]
Не менее красноречив и даже экспрессивен заголовок статьи реагирующей на апока-

липтические режиссерские интерпретации чеховских пьес, в т. ч. и на спектакль А. Кон-
чаловского, М. Г. Литавриной – «Сад и ад режиссерских прочтений Чехова» [Cм. : 6].

На постановку «Чехов. Трилогия. Кончаловский» реакции противоположны: одни 
видят тут глубокое проникновение не только в чеховский текст «Вишневого сада», но и 
в духовный мир уже обреченного на смерть писателя, т.е. делают попытку «объемно по-
смотреть на Чехова и его последнюю в жизни работу. В театральных условиях желаемой 
объемности он (А. Кончаловский. – Л. О.) добивается нарочито простыми, не кинемато-
графическими средствами» [13], стремяться установмть творческую связь с традицией 
МХТ: 

«Кончаловский попытался вернуть театру начала XXI века, – пишет Е.И. Стрельцо-
ва, – забытую классическую традицию романной протяжённости текста, слова, образа, 
метафоры, мысли. <…> Союз Чехова и МХТ возник с триумфа «Чайки» (1898), про-
должился «Дядей Ваней» (1899), затем «Тремя сёстрами» (1901) и «Вишнѐвым садом» 
(1904). Хронологический ключ важен и с точки зрения союза драматурга и театр а, при 
всех разногласиях, то был, что следует подчеркнуть, союз равных. Художественники 
открыли секрет эпического, органного звучания чеховских пьес с лирической их лейт-
мотивностью. Мотивы и темы, 2 зарождаясь в одной пьесе, развиваются в следующей, 
заканчив аются в последней. Такое сплетение приводит к мысли о том, что Чехов писал 
одну большую пьесу» [16, c. 1-2]. 

А вот М. Г. Литаврина, критически анализируя режиссерские работы В.Мирзоева, 
Р Туминаса, и А. Кончаловского, его интерпрентации «Вишневого сада», «традиционно 
воспринимаемому как завещание Чехова и все чаще очевидно понимаемому отечествен-
ной режиссурой как «пьеса катастроф» [5, с. 1], справедливо спрашивает: «…не засло-
нила ли игра интертекстов, почерпнутых с современных телеэкранов и газетных полос, 
пьесу Чехова в принципе?» [6, c. 12].

Объективно косвенной реакцией на происходящее в театральной жизни является 
монография О. Богдановой «Современный взгляд на русскую литературу ХIХ – середи-
ны ХХ вв. (Классика в новом прочтении), где взгляд целеустремленно направляется на 
новое прочтение чеховского «Вишнёвого сада», но с бережным отношением и к тексту 
А. Чехова и к результатам чеховедения, представленному, как говорит В. Тюпа «чехове-
дом № 1» [17, с. ] – В. Б. Катаевым [6]. Но не менее важно и то, что теперь, когда реплика 
Д. С. Лихачева о чеховской ошибке [Cм.: 8] все еще остается вне поля зрения исследова-
телей, входящая в богдановскую монографию двухчастная статья / глава «“Пьесу назову 
комедией”: “Вишневый сад” А. П. Чехова» является ответом на вопрос: «Ошибся ли 
А. П. Чехов, назвав пьесу «Вишнёвый сад?». 
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В раскрытии темы у О. Богдановой большую роль играет особенность ее дискурса, 
взятого как высказывание (М. Бахтин), проявляющаяся в том, что уже с первых строк и 
автор и реципиент вводятся в ситуацию диалога, которая поддерживается такими моди-
фицируемыми стереотипами, как «исследователи не хотели..» [3, с. 397], «как известно» 
[3, с. 398], «желая понять... исследователи ...отталкиваются» [3, с. 406] и т .д. Затем 
следуют однако, между тем... Система диалога сложна, она включает в себя и диалог 
А. П. Чехова с писателями, со своими реципиентами – современниками писателя, диа-
лог, который уже сказанным в печати чеховским словом продолжается и с реципиентами 
последующих эпох. Но особенность состоит еще в том, что создается эффект / иллюзия 
того. что разговор между находящимися в континууме (поли)диалогоческого поля его 
участников происходит в «атмосфере единовременности»: здесь и теперь. И здесь, на 
наш взгляд, не следует упускать и то, что что говорил А. П. Чудаков о категории по-
вествования в художественной системе, подчеркивая, что «читатель художественного 
произведения интуитивно ощущает, что и в сюжете, и в манере изложения автора, и в 
изображении героев есть нечто общее, какое-то внутреннее единство» [20, c. 1 ], – может 
быть отнесено и к дискурсу.

Диалог начинается с заглавия, с решительного обращения А.Чехова: «Пьесу назову 
комедией…». На это последовала «реакция » Д. С. Лихачева, заинтересовавшегося не 
жанром, а употреблением слова вишнёвый, которое должно дать определение саду:

«Чехов дал неверное название своей пьесе – «Вишнёвый сад». Варенье вишнёвое, а 
сад – вúшневый...» 

На что последовало возражение А. П. Чехова:
«Никто не знает настоящей правды» [3, c. 396]
Размышления над «диалогом эпиграфов», прежде всего над словами Д. Лихачева, 

вызывают вопрос: а так ли это? И прав ли в этом случае ученый? Да, бесспорно прав 
с точки зрения словарных значений лексем вишневый и вишнёвый, но не более того. 
И можно ли считать ошибкой сознательный выбор? Вот что по этому поводу писал 
К. С. Станиславский, вспоминая:

«Однажды вечером мне передали по телефону просьбу Чехова заехать к нему по 
делу. Я бросил работу, помчался и застал его оживленным, несмотря на болезнь. <…>

– Послушайте, не Вишневый, а Вишнёвый сад, – объявил он и закатился смехом.
В первую минуту я даже не понял, о чем идет речь, но Антон Павлович продолжал 

смаковать название пьесы, напирая на нежный звук «ё» в слове «Вишневый», точно ста-
раясь с его помощью обласкать прежнюю красивую, но теперь ненужную жизнь, кото-
рую он со слезами разрушал в своей пьесе. На этот раз я понял тонкость: «Вишневый 
сад» – это деловой, коммерческий сад, приносящий доход. Такой сад нужен и теперь. 
Но «Вишнёвый сад» дохода не приносит, он хранит в себе и в своей цветущей белизне 
поэзию былой барской жизни. Такой сад растет и цветет для прихоти, для глаз избало-
ванных эстетов. Жаль уничтожать его, а надо, так как процесс экономического развития 
страны требует этого» [См.: 15].

Однако замечание Д. Лихачева не следует забывать, ибо оно стимулирует задуматься 
над концентрированным содержанием чеховского заглавия, «Вишнёвый сад», которое 
драматург искал. Ведь и трактовка К. Станиславского половинчатая, ибо он увидел толь-
ко одну сторону, тогда как образ этот сложный: он, контаминируя в себе и хозяйственную, 
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коммерческую, и эстетическую сущность сада: вишневого / вишнёвого, заключает в себе 
код основного конфликта, который пройдет и через все слои жизни России, и души геро-
ев, отзываясь в их переживаниях, поступках, словах, судьбах... Но, как покажет анализ, 
не только...

В диалог О. Богданова вступает сразу, реагируя на своих предшественников, зао-
стряя дискуссию и призывая искать ответы у самого А. Чехова: : 

«В попытке прочесть глубинный смысл пьесы А. П. Чехова «Вишневый сад» дела-
лось немало попыток разнообразно и сложно интерпретировать ее заглавный образ – 
образ вишневого сада. Однако сам Чехов никогда не скрывал и не затуманивал смысла 
названия пьесы. Один из героев комедии красиво-поэтично и вместе с тем вполне опре-
деленно произносит: “Вся Россия наш сад”» [3, с. 396]. 

Для информированного читателя – О. Богданова апеллирует именно к нему – зна-
чимо выражение «в попытке прочесть…», ибо оно, активизируя тезаурус, включает его 
в процес со-бытия с А. Чеховым, с его пьесой «Вишневый сад» и чеховедами, с их ин-
терпретациями, что служит стимулом к дальнейшему углублению в содержание «Виш-
невого сада». И тут уместно вспомнить работу А. П. Скафтымова «О единстве формы 
и содержания в “Вишневом саде” А. П. Чехова», который, анализируя итоги изучения 
пьесы, приходя к выводу, что с ними «примириться нельзя», призывал к поиску: 

Не отрицая наличия в пьесе тех “противоположностей”, о каких говорила критика, – 
писал он в свое время, – мы вправе спросить: не было ли у Чехова общей мысли, которая 
включала бы в себя и двойное освещение действующих лиц, и сложность сочетания раз-
личной эмоциональной тональности в общем движении пьесы? Видимые противоречия 
не охвачены ли более общим единством, где они получают целостный, разумно-диффе-
ренцирующий смысл» [13, с. 346]. 

Думается, что чеховедение находится в поисках такого единства. И не случайно 
О. Богданова после короткого ввода, отталкиваясь от чеховской мысли: «Вся Россия наш 
сад», который нуждается и в садовнике, сразу переходит к созданию картины време-
нипространства русской литературы, ее своеобразного линиарного топоса [Cм. о нем: 
4], раскрывая символическое значение архетипного по своей природе образа сада, пред-
ставленного то во всей его земной красе, то в его запущенности. При этом, читая этот 
фрагмент, целесообразно держать в памяти книгу В. Б. Катаева «Чехов плюс… Пред-
шественники, современники, преемники» (2004) [Cм.: 5], ибо О. Богданова входит в этот 
контекст со свой темой:

. «Едва ли не каждое произведение русской литературы ХIХ – начала ХХ вв. как 
важную составляющую его композиции вбирает в себя изображение усадебного парка 
или сада, будь то объяснение в саду у А. С. Пушкина в «Евгении Онегине», красоч-
ные и выразительно-значимые сады у Н. В. Гоголя в «Мертвых душах» (начиная с сада 
мечтательного Манилова и заканчивая «заросшим и заглохлым» садом Плюшкина), или 
безбрежно-безграничный сад в имении Обломова у И. А. Гончарова, не говоря уже о 
парках и садах в повестях И. С. Тургенева или даже М. Е. Салтыкова-Щедрина («Госпо-
да Головлевы») и др. Для русского литературоцентричного сознания, сформированного 
отечественной классикой и воспитанного ею, образ сада – это образ некоего универсу-
ма, знакомого с младых ногтей и предстающего своеобразным домом-раем. «Садовый 
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источник – колодезь живых вод» (Песнь Песней, 4:15). Древо жизни, произрастающее в 
Саду, – ось... мира, начало всех начал и конец всех исканий [3. с. 396 – 397]

В этот фрагмент богат по заключенному в подтекстовом пространстве содержанием. 
Своей яркостью примечательна и парадигма /каркас: красочные и выразительно-значи-
мые сады (А. Пушкин) – заросший и заглохлый сад (Н. Гоголь)» И все это на «безбреж-
но-безграничном» пространстве, которое ассоциативно оживляет в памяти художествен-
но-философские концепции писателей и вечные вопросы: «Куда ты скачешь гордый 
конь / И где опустишь ты копыта?» (А. Пушкин), «Русь, куда несешься ты? Дай ответ...» 
(Н. Гоголь) и «Что делать?» (Н. Чернышевский).

Тут исследовательницей пока еще явно не обнаруживается скрытый кризис, проис-
ходящий в сознании, а делается вывод, позволяющей ей перейти к следующему этапу 
анализа поставить еще один судьбоносный вопрос:

«Итак, доминирующий и главенствующий над всем образ вишневого сада, вбираю-
щий в себя множество простых и сложных коннотаций, видимых смыслов и невидимых 
оттенков, в первую очередь оказывается у Чехова заместителем образа России, его по-
этической метафорой и одновременно емким многозначным символом. При такой ин-
терпретации отношение к саду, заинтересованность в его судьбе становится для героев 
Чехова выражением и сутью их отношения к России, к родине «малой» и «большой». И 
это утверждение не праздно, ибо вся вторая половина ХIХ в. (время чеховской жизни) 
есть процесс осмысления в обществе и в отечественной литературе дальнейших путей 
развития России. По какому пути пойдет Россия? Кто определит ее будущее?» [3, с. 397].

 
Однако это не итог, а только подступы к нему. Весь последующий анализ приведет к 

тому, что образ чеховского сада многозначен и больше, чем Росси, это – образ экзистен-
циальный. Но чтобы подойти к нему, прежде всего необходимо обратиться с системе 
образов, ибо, как верно замечает Н. А. Астрахан:

«У процесі пізнання літературного твору основою пізнавальних дій виступають саме 
художні образи як певна данність (очевідність) ментального бачення…» [1, 7]. 

Отсюда и значимость поставленного в статье вопроса, теоретического и историко-
литературного характера. В связи с эти О.Богданова пишет: 

«Исследователи «Вишневого сада» не хотят признать за Чеховым изображения ти-
пов. Скорее настойчиво подчеркивают нюансировку характеров, выведенных в пьесе, 
акцентируют выпадение героев Чехова из социальных ролей, уход от привычных лите-
ратурных амплуа. И это верно, если желать подчеркнуть тонкость мастерства драматурга 
и его умение незаметной психологической деталью создать «живой образ». Однако во 
многом именно типами представлены герои «Вишневого сада» (что никак не противо-
речит таланту драматурга, его умению наделить характер живостью и тонкостью психо-
логического рисунка) [3, c. З97]. 

Но исследовательница не ограничится констатацией факта и не теоретизирует, ста-
раясь доказать, что это именно типы, а не характеры. Напротив, она стремиться понять 
тех, кто отказывает А. Чехову в способности создавать типы. И в то же время идет своим 
аналитическим путем, отмечая, что «если для Гончарова и Тургенева «героем времени» 
оставались потомки дворянских семей, наследники либералов-помещиков, то, например, 
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для Н. Г. Чернышевского, написавшего популярнейший в свое время роман «Что де-
лать?» (1863), его типом стал герой-разночинец» [3, с. 398].

Далее отмечаются типы «разумных эгоистов», созданные Ф. Достоевским, – Расколь-
ников, Лужин, Свидригайлов и др., знаменитые «самодуры» А. Островского (в 1856 г. 
появляется пьеса «В чужом пиру похмелье», а в 1859 г. – «Гроза», ), а также обретающие 
к середине ХІХ в. «самостоятельность и личность и тип героя из народа, тургеневские 
герои Хорь и Калиныч, «предстающие в начале цикла как две «породы» русского на-
родного характера к концу «Записок охотника» (1847–1851, 1852) сливающиеся в об-
разе «единого» Бирюка», послужившие «точкой отсчета и для Л. Н. Толстого и... Н. С. 
Лескова с его «Левшой» («Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе», 1881)» [3, 
с. 399]. Подчеркивается «зычно прозвучавшая» народная тема в творчестве Н. А. Некра-
сова, «особенно в поэме “Кому на Руси жить хорошо” (1877)», появление образа народа, 
который выписывался каждым классиком по-своему.

При этом О. Богданова неуклонно акцентирует время, указывая годы: 1863, 1856, 
1859, 1847–1851, 1852, 1881, 1877, – которые по сути являются кодами, расшифровы-
вая их информированный читатель, улавливает кипение страстей, получает возможность 
ощутить всю атмосферу предреформенной и пореформенной России. И как закономер-
ность – появление А.Чехова, которому предстояло «По завершении ХIХ в. ...подвести 
итог исканиям русской литературы конца столетия, попытаться найти ответы на “вечные 
вопросы”, продолжавшие звучать на рубеже веков» [3, с. 399].

Внимательно рассмотрев три поколения, представленных в «Вишневом саде», 
О. Богданова покажет, что А. Чехов не находил садовника, который мог бы спасти «Виш-
невый сад». И в заключение первой части статьи она пишет:

«При таком – допустимом – взгляде на смысл пьесы и символику заглавного обра-
за может показаться, что, по мысли Чехова, на смену самым разным оптимистическим 
мечтаниям русской классической литературы пришли пессимистические представления 
о реальности, что место прекраснодушных «прозрений» и «провидений» начала и се-
редины ХIХ в. заняло понимание неутешительных ответов на «вечные вопросы», глуб-
же осознаваемые к концу столетия, на рубеже веков. Можно предположить, что «пес-
симизм» Чехова был следствием условий исторических, того, что писателю довелось 
жить на сломе времен. К тому же конец целой эпохи совпал для Чехова с нарастающим 
ощущением приближающегося конца собственной жизни. Чехов: «Жить для того, чтобы 
умереть, вообще не забавно, но жить, зная, что умрешь преждевременно, – уж совсем 
глупо…» [3/ c/ 404–405].

В заключение первой части, О. Богданова становится в диалогическое с А. Скафты-
мовым, внося уточняющее дополнение в его мысль:

«Однако Чехов не был пессимистом. Не был таковым по своей природе, по той сте-
пени понимания (смысла) жизни, которую он воплотил в «Вишневом саде». Образная 
символика вишневого сада, помимо образа родной земли, судьбы России, вбирает в себя 
иные, еще более емкие коннотации» [3, с. 405].

Вторая часть посвячена проблеме жанра «Вишневого сада», его рассмотрение яв-
ляется важным для понимания «Вишневого сада». В результате тщательного анализа, 
указав, что здесь «Чехов оказался много философичнее в понимании существа «про-
клятых» – бытийных – вопросов, чем его талантливые предшественники и одаренные 
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современники, исследовательница приходит к выводу, что определение «Вишневого 
сада» как комедии надо понищать не в жанровом, а в философском смысле. Эта часть 
заслуживает подробного анализа, здесь же остановимся лишь на проблеме времени.

Как известно, в современном чеховедении актуализуется проблема времени. Боль-
шой интерес здесь представляет концептуальная статья О. В. Шалыгиной «Онтологиза-
ция временного потока в ритмической композиции «Вишневого сада» А. П. Чехова», где 
доказывается что время в художественной системе драматурга не только играет ключе-
вую формо- и смыслообразующую функции, но и выступает само по себе, обретая свое 
бытие и смысл:

«Момент порождения «потока времени» соответствует развертыванию «целого» из 
точки ритмического напряжения, – пишет, – Так в ритме драмы отнологизируется поток 
времени. В ритме последней чеховской пьесы движется само время, обретает свое бытие 
и смысл. Создавая гармонию быта и бытия, Чехов задал и новый интеллигибельный по-
этический синтез времени в драме. Время обнаруживают свою собственную структуру и 
субстанцию, разворачивается и в этой вибрации целого предстоит нашей душе. Овладе-
вая потоком времени, мы не понимаем, а постигаем свободу и легкость жизни в потоке 
бытия» [20, с. 166]. 

О. Богданова созвучна в своих подходах с О. Шалыгиной уже тем, что рассматривает 
способы его воплощения в «Вишневом саде»: «…обнажает стремительность времени» 
[3, с. 406], «Герои комедии ... сверяются с часами» [20, с. 406], «Писатель изображает 
время дискретно и имманентно в «малом» хронотопе, но выписывает длительность про-
цесса, непрерывность времени, его безначальность и бесконечность в «большом» хроно-
топе» [3,c. 408], «Время способно повлиять...» [3, с. 411] и т. д. Но О. Богданова находит 
и другие, свои ракурсы для его освещения, что свидетельствует о том, что проблема 
времени у А.Чехова, не может быть полностью охвачена в одной или двух статьях. И 
О. Богданова сосредоточивает внимание, во-первых, на отношении писателя ко времени 
и, во-вторых, на отношениях героев и времени. В отличие от О. Шалыгиной О. Богдано-
ва уделяет большое внимание времени биографическому:

«Герои комедии, – пишет О. Богданова, – ведут счет времени – 6 лет назад умер 
отец Вари и Ани, 5 лет назад утонул Гриша и Раневская уехала в Париж, уже 3 года как 
непонятно о чем бормочет Фирс… – однако всеохватным знаком длящегося времени в 
мире «Вишневого сада» становится даже не «лет сорок-пятьдесят назад» (с. , о которых 
вспоминает Фирс, а сто лет, век, по сути – вечность. Названное героями Чехова прежде 
прочитывается в пьесе как всегда. Не случайно в калейдоскопе дат и судеб (“А без тебя 
тут няня умерла <...> И Анастасий умер”); самым ярким событием оказывается столетие 
шкафа. Он включен в микрокосм семьи, живых и мертвых, одушевленных и неодушев-
ленных, оттого Любовь Андреевна при встрече целует не только родных, не только слуг, 
но и шкаф. “Я не могу усидеть, не в состоянии… (Вскрикивает и ходит в сильном волне-
нии.) <...> Смейтесь надо мной, я глупая… Шкафик мой родной… (Целует шкаф.) Сто-
лик мой”. Оттого Гаев вслед за Раневской и даже более пылко, чем сестра, обращается 
к шкафу с речью: “Дорогой, многоуважаемый шкаф! Приветствую твое существование, 
которое вот уже больше ста лет было направлено к светлым идеалам добра и справедли-
вости; твой молчаливый призыв к плодотворной работе не ослабевал в течение ста лет, 
поддерживая (сквозь слезы) в поколениях нашего рода бодрость, веру в лучшее будущее 
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и воспитывая в нас идеалы добра и общественного самосознания…”. И у шкафа, и у по-
местья, и у семьи есть история, причем общая. Знаком сопричастности, свидетельством 
близости всех обитателей поместья чуть позднее (во втором действии) станет прось-
ба Дуняши к Епиходову: “<..> принесите мне мою тальмочку… Она около шкапа…”. 
Жизнь всех в поместье вертится вокруг «вечного» столетнего шкафа [3, c.409–410].

Теперь О. Богданова вновь обращается к системе образов, конкретизируя их. Кстати 
сказать, образ шкафа требует отдельной характеристики. К особам интенциям распола-
гает Лопахин, который соотносится с Базаровым..

«Лопахин – сложный образ, – говорится в статье. – Он и тип и характер, он и «хищ-
ный зверь» и «нежная душа», он и персонаж и личность. В нем соединились и временное 
купеческое, и надвременное человеческое» [3, с. 414]. 

Лопахину свойственны и доброта, и эстетизм, и практицизм, трезвая прагматич-
ность, которая начинает доминировать над остальными его качествами. Это и приводит 
к раздумьям, ибо происходит изменение миропонимания, что приводит к обеднению че-
ловека, его «механизации». Это, о чем предупреждал Д. Лихачев. 

Есть и еще существенные особенности, например, диалектичность детали, которая 
«преодолевает самою себя» [3, c.414].

В результате детального, по-чичерински прочитанного текста пьесы «Вишневый 
сад» исследовательница приходит к выводу: 

«Между тем Чехов выходит за пределы традиции, он не пишет сад-Рай. В цветущем 
мире-саду доверчивые и великодушные, наивные и легковерные чеховские герои-дети 
беспомощны и беззащитны, несчастны и одиноки» [3, с. 435].

В завершение надо сказать, что осуществленный О. Богдановой анализ убеждает в 
том, что у А. Чехова заглавие пьесы «Вишнёвый сад» соответствует ее замыслу, который 
сконцентрирован в нем, а потому названным вúшневым быть не может.
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ЧИ ПОМИЛИВСЯ А. П. ЧЕХОВ, НАЗВАВШИ П’ЕСУ «ВИШНЕВЫЙ САД»? 
(ДО КОНЦЕПТУАЛЬНОСТІ У ПИТАННІ ЧЕХОВСЬКОЇ)

 У статті розглядається комедія А. П. Чехова «Вишневий сад» як претекст, образ-
контамінація смислів, а не «помилка» драматурга (Д. С. Лихачов). У контексті (полі)
діалогічного поля чехознавства, включаючи кіно-театральні інтерпретації, аналізується 
стаття О. Богданової, підкреслюється актуальність порушених дослідницею таких 
проблем, як образ Росії – «поетична метафора» і «багатозначний символ», типи «Виш-
невого саду», міжтекстовий діалог, доводиться смислотворча роль дискурсу.

Ключові слова: дискурс, жанр, інтерпретація. (полі)діалогічне поле, символ, тип, 
А. П. Чехов.

Oliander L.K. 

WAS A.P. CHEKHOV MISTAKEN NAMING 
THE PLAY “THE CHERRY ORCHARD”? 

(TO THE QUESTION OF CHEKHOV’S POSITION CONCEPTUALITY) 
The article deals with A. P. Chekhov’s play “The Cherry Orchard” as a pretext, an image-

contamination of meanings, but not a “mistake” of a playwriter (D. Likhachev). In the context 
of the (poly)dialogical fi eld of Chekhov studies, including cinema-theatrical interpretations, 
O. Bogdanova’s article is analyzed, the relevance of such problems, raised by the researcher, 
as the image of Russia - “poetic metaphor” and “polysemantic symbol”, types of “The Cherry 
Orchard”, intertextual dialogue is examined, the meaning-forming role of discourse is proved.

Key words: discourse, genre, interpretation, (poly)dialogical fi eld, symbol, type, 
A. P. Chekhov.

УДК 821.161.1. 
Абрамович С.Д., д.ф.н., проф. 
Каменец-Подольский 

САКРАЛИЗАЦИЯ ПИЩИ
В РУССКОМ ФУТУРИЗМЕ И В РАННЕМ СОЦРЕАЛИЗМЕ

В статье анализируется, с позиций гастики, знаково-коммуникативная и сакраль-
ная функция еды в русском футуризме и раннем соцреализме. Футуристы, на фоне 
многолетнего голода в стране, провозгласили еду базовой ценностью, вывели акт по-
едания за рамки этикета. А в секулярной коммунистической религии и в эстетике соц-
реализма утверждалась концепция человека как титана-преобразователя, овладевше-
го благами материального мира. Но в тот исторический момент экзистенциальное 
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самоопределение гражданина СССР свелось к коллективному преодолению голода и 
разрухи. Соответственно, «победой над природой» стала пока что всего лишь отно-
сительная сытость. Реальный результат подвига индивидуального выживания («пред-
революционный» подросток у В. Беляева) и коллективной борьбы и труда («перекован-
ные» молодые преступники у А. Макаренко) – пока что всего лишь достижение доброй 
еды. И, вне намерений авторов, полнокровные художественные описания еды в образной 
системе превалируют, наглядно перевешивая напряженную и пафосную риторику в об-
рисовке движения личности и общества; фактически человек здесь есть не столько 
то, чем он хотел бы стать, сколько то, что он ест, чего достиг. И, хотя зарисовки 
отдельных персонажей талантливы, они «очерковы» по стилю», депсихологизированы, 
взяты вне проекции личной жизни. Коллективное либи́до пребывает в фазе оральной 
сексуальности. Объективно такая литература формировала инфантильность и пред-
взятое игнорирование исконной духовности. Сегодня проблема еды выросла до мирового 
масштаба, что делает русский опыт заново актуальным.

Ключевые слова: гастика, еда, сакральность, секулярная религия, футуризм, соцреализм.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими наукови-
ми чи практичними завданнями. 

Настоящий текст возник из воспоминания, которое, к сожалению, документировать 
сегодня невозможно. То ли в конце 60-х, то ли в 70-е гг. прошлого века, в «Вопросах 
литературы» была напечатана статья о феномене журнала «Крокодил», который на заре 
своего возникновения конденсировал внимание, в частности, на том, как обильно едят 
буржуи, что должно было вызвать в читателях острое чувство классовой ненависти. Это 
весьма симптоматично для «левого фронта». К тому же существует гастика, наука о зна-
ково-коммуникативных функциях еды; она рассматривает последнюю как отражение в 
культуре национального менталитета и как религиозный акт. Уже в архаическую эпоху 
бинарные оппозиции типа «сырое/вареное» имели магический статус. Со временем акт 
поедания облагораживается. Так, в иудеохристианской культуре возникают ритуальные 
блюда, пищевые табу, посты и пр. Но культура любого народа реально есть исторически 
сложившийся многослойный пастиш; язычники-славяне были знакомы и с ритуальным 
людоедством (сюжет Бабы Яги); с крещением сие изгладилось. Однако в кризисные эпо-
хи архаические слои коллективного бессознательного подчас просыпаются, как «при-
зраки пещеры».

На восточнославянской почве, в скудных климатических условиях, неурожаи и го-
лод, как и социальные нестроения, постоянны. Проблема еды и ее распределения тут 
всегда остроактуальна. Кто-то (кажется, В. Виноградов) спародировал прозу народни-
ков: «споры в крестьянской избе о том, кто сколько поел хлеба»; но это явно не к одним 
народникам относится. В частности, рубеж ХІХ–ХХ веков поставил в России вопрос о 
еде и ее справедливом распределении с особой остротой.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). 
Поэтому целью данной статьи является анализ художественной функции еды в ак-

сиологии и эстетике «левой» литературе предсоветского и раннего советского периодов 
в дискурсе формирования «нового человека». 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної 
проблеми і на які спирається автор. 

Но функция еды в аксиологии и в художественной системе «левого» искусства вовсе 
не исследуется. Кое-какие точные наблюдения отрывочно кружат в блогосфере: здесь 
можно встретить, скажем, такое: 

Наталья Соколова. Упоминания о пище телесной есть еще в «Повести временных 
лет», литература XVIII и XIX вв. изобилует описаниями еды, герои на страницах книг – 
настоящие гурманы. Зато XX век, особенно в русской литературе, не слишком заострял 
внимание на теме кулинарии, о вкусовых пристрастиях героев мало что было известно. 
Так ли это?

Татьяна Алексеева: Конечно, если говорить о XX веке, особенно в России, это пере-
ломное время, когда многие традиции были утрачены в связи с оптимизацией, налажи-
ванием нового хозяйства, крушением старого мира. Отовсюду раздавался лозунг «На-
кормить всех!», а вот чем – было не так уж важно [2]. 

Большего обнаружить не удалось. Зато есть работа, которая методологически для нас 
очень важна в другом, сопряженном, ракурсе: исследование И. Акимова о насаждении в 
соцреализме «детского» сознания средствами художественного слова [1].

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 
присвячується означена стаття.

Таким образом, проблема подлежит исследованию в самых общих чертах – хотя бы 
в первом приближении.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів. 

Первый вопрос – точно ли процветала предреволюционная Россия, в чем нас почти 
было уверил С. Говорухин? В начале ХХ века в России были голодными: 1901–1902, 
1905–1908 и 1911–1912 годы. В 1901–1902 голодали 49 губерний: в 1901 – 6,6%, 1902 – 
1%, 1903 – 0,6%, 1904 – 1,6%. В 1911 – 1912 за 2 года голод охватил 60 губерний [3]. 
Евангельское «Не хлебом единым жив человек» (Мф. 4:4) в этих условиях редуцирова-
лось.

Задали тон футуристы, которые, с первобытной свежестью восприятия, созерцали 
природу, в частности – «братьев наших меньших», и, подобно лирическому герою хлеб-
никовского «Зверинца», заново постигали смысл древней правды: «есть хоууа! поесть 
бы!». Вот стихотворение Д. Бурлюка, воспринимаемое как курьез, прикол молодого бал-
беса; но это ведь «зов бездны», всплеск коллективного бессознательного народных масс, 
утративших культурную регуляцию

Каждый молод молод молод
В животе чертовский голод.
Так идите же за мной…
За моей спиной.
Я бросаю гордый клич
Этот краткий спич!
Будем кушать камни травы
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Сладость горечь и отравы
Будем лопать пустоту
Глубину и высоту
Птиц, зверей, чудовищ, рыб, 
Ветер, глины, соль и зыбь!
Каждый молод молод молод
В животе чертовский голод
Все что встретим на пути
Может в пищу нам идти.

В этикете футуристов уже не было места, как выразился Маяковский, «психолож-
ству». Тот же Маяковский, «красивый, замученный человек, которому негде было вы-
мыть руки» (В. Шкловский), «ел» своих буржуазных знакомцев строго по расписанию 
дней в неделе («в среду ем Чуковского» и пр.; шутка, конечно, но…). И вот он уже де-
монстративно хватает вилкой на товарищеском обеде куски с тарелки Бунина. Это не 
просто эпатаж, это иллюстрация кардинальной перемены отношения к еде, которая 
стала мыслиться как базовая ценность. Буржуи, понимаешь, все еще жуют рябчиков и 
ананасы; церковники осуждают не только чревоугодие, но и «гортаннобесие» – простое 
смакование пищи… голодной богеме все это нескончаемое «чаепитие в Мытищах» стало 
ненавистно. Здесь футуристы более народны, чем те же народники и марксисты вместе 
взятые. 

Массы чаяли революции и сытости, но Октябрьский переворот обернулся военным 
коммунизмом и новой волной голода. Молодое советское общество не только помнило 
рассказы отцов, оно имело и собственный страшный опыт. Детство мое прошло на од-
ной из центральных улиц Житомира, где бытовало макабристическое предание о кистях 
детских рук, найденных «до войны» в мусорном ящике; людоеда вычислили – жил он 
на краю переулка, в котором таилась сестра Троцкого, бухгалтерша пединститута, я еще 
получал из ее рук стипендию. Странно, что в контексте Голодомора не назначили людо-
едом именно ее.

Проблема еды стояла остро, что заставляло выразителей духа «восставших масс» 
искать яркие дефиниции. Характерно определение Горьким американского джаза: «му-
зыка сытых». Впрочем, джаз на самом деле создавался в нищих афроамериканских низах 
США, но интересно другое: доминирует у Горького инерция отечественного христиан-
ского аскетизма; ведь «сытость» уже тысячу лет трактовалась как состояние низменное. 
Но в психологии до-нэповского советского общества, где не просто недоедали, но и во-
обще нормально пообедать можно было лишь подпольно, старинные увещевания уже не 
воспринимались. Да и восторжествовавшее марксистское учение, объявившее матери-
ально-экономическую выгоду скрытой пружиной человеческих отношений вообще, как 
бы поставило тут точку. 

Впрочем, конечно, еда должна была распределяться по справедливости. Но без «по-
повщины» и тут не обошлось. Идея-то снова восходила к речению ап. Павла «если кто 
не хочет трудиться, тот и не ешь» (2 Сол. 3:10). Русскому интеллигенту-прогрессисту, 
Библией брезгающему, эта мысль была все же известна по шедринской «Истории одного 
города»: «трудящийся да яст; нетрудящийся же да вкусит от плодов безделия своего». 
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После революции мысль эта обрела чеканную форму афоризма, но вложенного уже, 
естественно, в уста Ленина: «кто не работает, тот не ест» (статья «О голоде»); плакаты 
с этим лозунгом в 20-е гг. висели в каждом «красном уголке». Да и Марксов «Капитал» 
был построен на простой идее: плохо, когда одни едят досыта, а другие – нет. Впрочем, 
Маркс, похоже, унаследовал этот принцип не только из протестантской этики, но и от 
деда-раввина. Унаследовали кое-что от раввинов и многочисленные российские евреи, 
кинувшиеся, как мой отец, в революцию, создавать новую жизнь. и замалчивать влияние 
их культурной традиции есть тот же антисемитизм – в ракурсе «их здесь не стояло». 
Одни многочисленные аббревиатуры, перенесенные в новый быт из древней талмуди-
ческой практики, чего стоят. Так вот, еда в традиционном еврейском сознании – вещь 
сугубо сакральная. 

Великий учитель еврейский Йосеф Кáро (ХVI в.) назвал свое знаменитое краткое 
изложение Вавилонского Талмуда Шулхан Арух – Накрытый Стол. Ведь пища, которую 
подает Господь, – святыня, нечистого есть нельзя; стол, за которым мы едим, – тот же 
алтарь. «Народ святой» должен есть кошерное, а не всякую всячину, как гои. Отврати-
тельнейшим же существом считалась свинья, которую Талмуд называет «ходячей клоа-
кой»; а синонимом свиньи здесь выступает – кто бы вы думали? – эпикуреец, эпикейрос, 
наслаждающийся благами мира без благодарственной молитвы. Но наслаждение едой – 
не только животный акт, он должен быть освящен благодарением Господу. Это было 
унаследовано, с понятными коррекциями, церковью и стало общим местом иудео-хри-
стианской системы. 

Однако этот древнееврейский замес утратил исходный спиритуализм и стал импли-
цитной подпиткой «новой сакрализации» еды в марксизме в целом и в советской секу-
лярной религии в частности. В осадке осталось, что «рассуждение, чего бы покушать» – 
дело архиважнейшее.

С победой социализма в отдельно взятом СССР настало время относительного бла-
гополучия (хотя проблема «лишних ртов» и «бесплатных рабочих рук» во многом ре-
шилась за счет концлагерей). Начала слагаться жесткая система распределения пищи, 
однако в целом картинка, как в монтаже Дзиги Вертова, резко сменилась. Вчера еще пре-
красным подарком любимой были две морковинки с зелеными хвостиками, а нынче – «в 
окнах продукты, вина, фрукты» (Маяковский). 

Но все же зов желудка, эту движущую силу истории, следовало как-то облагородить. 
Как-то неловко было вдруг открыто провозгласить еду единственной ценностью жизни. 
И следовало внедрить в массы понимание серьезности проблемы питания. Оно должно 
было стать достойным моментом в жизни гражданина страны Советов, в которой гедо-
низм, в пику поповскому аскетизму, превозносился официально. 

Очень помогла материалистическая наука, культивировавшая тезис: питаться следу-
ет обильно и разнообразно. И вот уже повсюду – в столовых, в продуктовых магазинах, в 
поликлинических стенгазетах – фигурирует афоризм акад. И. Павлова: «Настоящая и по-
лезная еда есть еда с аппетитом, еда с наслаждением». Нужно было, чтобы таким созна-
нием прониклись широкие массы трудящихся. За это отвечали искусство и литература.

Начала усиленно насаждаться «материалистическая эстетика»; наступила золотая по-
лоса для художников, пишущих фрукты, крынки, бутылки и даже сырое мясо (Машков, 
Кончаловский и др.). Натюрморты в пышных рамах украшали уже не одни рестораны, но 



68

и присутственные места, даже частные квартиры. На страницах популярного «Огонька» 
обильно печатались репродукции барочных натюрмортов с изобилием еды; все это выда-
валось за «реализм», а скрытая религиозная символика убитых и обреченных поеданию 
кабанов, фазанов, рыб и ежевичных пирогов тщательно замалчивалась. Ценилась трак-
туемая как «народная книга», пришедшая на смену традиционному роману, «Легенда об 
Уленшпигеле» де Костера с ее гомерическими описаниями пиршеств (впрочем, автор 
ее был аристократом и «архивным вьюношей», изможденным болезнью; похоже, он на-
слаждался исступлением плоти своих простолюдинов умозрительно, как и аскетический 
аббат Рабле).

…Помню, как в 1952 году (я был во 2-м классе) мать принесла домой, словно свя-
тыню, большую ярко-голубую «Книгу в вкусной и здоровой пище», которая была, как 
сегодня стало известно, описанием ежедневного питания кремлевских вождей; заме-
чательная бумага, блестящая полиграфия... И была это не просто кулинарная книга, а 
книга-поучение, книга наставник. Начиналась она с изречения в пышном картуше: «Ха-
рактерная особенность нашей революции состоит в том, что она дала народу не только 
свободу, но и материальные блага, но и возможность зажиточной и культурной жизни 
(И. Сталин)». 

Тов. Сталин в вопросах культуры был, как известно, докой. Однако все же начинал 
он как авангардист. Ничего не зная о поведении молодого Маяковского на товарищеских 
обедах, он поступал и покруче. Так, по воспоминаниям старых политкаторжан, в ссылке 
он порой плевал в суп тов. Свердлову, чтобы завладеть его оскверненной тарелкой и 
съесть ее как добавку. Но и овладев высотами мировой культуры, Сталин не забывал о 
телесно-физической компоненте эстетического наслаждения. В царской ложе Большого 
театра всегда стояла стеклянная общепитовская ваза, с верхом наполненная круто сва-
ренными очищенными яйцами, беззвучно поглощаемыми вождем по мере развертыва-
ния спектакля. Отметим скупую мужскую сдержанность: буржуйки-то шелестели оберт-
ками конфет и вафель.

В общем, когда наступила полоса культуры и зажиточности, а пирушки на сталин-
ской даче стали почти что рекомендуемым образом жизни, стесняться «сытости» пере-
стали. 

 Возникло даже некое встречное движение. В литературе соцреализма дезавуация 
традиционной христианской духовности и поэтизация работы желудка вовсе не пред-
стали вдруг, как нечто, навязанное сверху; это было органическим выражением миро-
восприятия раскрепощенного (хотя бы в речевом потоке) обездоленного плебса, при-
выкшего с энтузиазмом воспринимать все, что касалось «телесного низа» (М. Бахтин). 
Еда-объеденье, пищеварение, расстройства пищеварения, испражнения – все это пере-
стало бытовать вне границ литературного этикета и рвануло в литературу из низового 
фольклора. Немыслимо для ХІХ века, скажем, такое: в «Петре І» А. Н. Толстого отец 
будущей невесты шутливо объясняет ее отсутствие следующим образом: «в нужном чу-
лане сидит, животом скорбная». Но восхищение едой явно превалировало над интересом 
к фекалиям, равно как – мы в этом сейчас убедимся – и к гениталиям, что свидетельство-
вало о пребывании коллективного либидо в фазе оральной сексуальности.

Все эти подспудные течения и контроверзы с той или иной степенью полноты и 
осознанности реализовались в литературе нового мира. Мне, за недостатком времени и 
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места, остается лишь привести несколько характерных примеров из двух произведений 
раннего соцреализма – «Старой крепости» В. Беляева и «Педагогической поэмы» А. Ма-
каренко, прямо нацеленных на воспитание «нового человека».

   ______

Нарратор у Беляева постоянно, неизбывно голоден. Он – реальный современник Д. 
Бурлюка, призвавшего «кушать камни травы <…> птиц, зверей, чудовищ, рыб». Маль-
чик то и дело, подобно собирателю каменного века, ищет дикорастущие ягоды и фрукты, 
И, когда вспоминаются все эти скупые дары природы, интонация повествователя стано-
вится проникновенно-лиричной:

«Сорвешь зрелое яблоко еще задолго до осени, потрясешь над ухом – слышно даже, 
как стучат внутри его черные твердые зернышки. Скороспелки, когда созреют, делаются 
мягкими, нежными, зубы – только тронь такую кожуру – сами вопьются в нежно-розо-
вую рассыпчатую мякоть яблока <…> в густой траве, под сбитыми листьями, мы ищем 
мягкие, приторные, налитые черным соком ягоды. Мы едим их тут же, ползая на колен-
ках под деревом, и долго после этого рты у нас синие, словно мы пили чернила» [2, с.38]. 

Описан развернуто, как целая вставная новелла, набег детей бедняков на весеннюю 
природу: 

«…когда березового сока натекло в бутылку много, мы выпили его тут же, на поляне. 
Он булькал у нас в горле, чуть горьковатый первый сок весны! Облизываясь, мы следили 
друг за другом, чтобы, чего доброго, никто не отпил лишнего <…> 

Как жаль, что сейчас нельзя было наточить соку из этих берез – весь сок давно уже 
ушел в листья, – а то мы напились бы его вдоволь <…> 

Пока бутылка наполнялась соком, мы кувыркались, пугая зябликов, на мокрой еще 
лужайке, покрытой прошлогодней листвой, и фуражками ловили на первых весенних 
цветках мохнатых черно-красных шмелей <…> 

Шмели жалобно гудели у нас в фуражках, мы осторожно убивали их сосновой ще-
почкой и, убив, доставали из шмелиных животов белый жидкий мед» [2, с. 61].

Порой юный Манджура добывает фрукты и по чужим садам, под крики: «Босота! 
Рвань голодная! Воры!». Замечательно, что в сознании давно повзрослевшего автора, 
уже почти что лауреата Сталинской премии, те набеги на чужие сады – все еще доблесть; 
это вам не какой-нибудь св. Августин, чуть ли не половину своей «Исповеди» посвятив-
ший покаянию по поводу краденых в детстве из чужого сада груш.

Ну да, ведь домашнее питание не ахти какое: 
«Марья Афанасьевна отставила на край плиты горячий противень с жареной, вкусно 

пахнущей картошкой» [2, с. 39]. 
Приходится подпитываться прямо с земли: 
«Я побежал в огород. Там из самой крайней грядки я одну за другой выдернул розо-

ватые редиски и возвратился в дом. Тихо ступая по кухонному полу, я достал с полки по-
чатый теткой каравай хлеба, отрезал себе ноздреватую горбушку и, посыпав хлеб солью, 
присел на табуретку. Скоро на кухонном столике остались только хлебные крошки да 
срезанные острым ножом мокрые от ночной росы мохнатые листья редиски» [2, с. 39]..
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Смена сезонов и вообще ритмы появления пищи здесь так же важны, как и в перво-
бытные времена: 

«…на огородах зацвел картофель. Это значит, что скоро тетушка на обед для нас 
будет готовить обсыпанную укропом и политую сметаной вареную молодую картошку. 
Все больше твердеют, наливаются соком маленькие плоды на широких ветвях старой, 
дуплистой груши. Неслышно проходит лето, и шаг его отмечается появлением на базаре 
первых ранних яблок, красной смородины, запоздалых, изъеденных птицами темно-ма-
линовых вишен» [2, с. 89].. 

 «Вот уже несколько дней, как на лотках городского базара появились первые череш-
ни. Желтые, совсем прозрачные, желто-розовые, похожие на райские яблочки, и чер-
ные, блестящие, красящие губы ягоды доверху наполняют скрипучие лукошки торговок. 
Торговки звенят тарелками весов, переругиваются, отбивая друг у друга покупателей, и 
отвешивают черешни в бумажные кульки <…> Как мы завидуем тем, кто свободно, не 
торгуясь, покупает целый фунт и, сплевывая на тротуар скользкие косточки, не торопясь 
проходит мимо нас!» [2, с. 38].

«Гржибовский умел готовить превосходную колбасу. Заколов свинью, он запирался 
в мастерской, рубил из выпотрошенной свиной туши окорока, отбрасывал отдельно на 
студень голову и ножки, обрезал сало, а остальное мясо пускал в колбасу. Он знал, сколь-
ко надо подбросить перцу, сколько чесноку, и, приготовив фарш, набивал им прозрачные 
кишки сам, один. Когда колбаса была готова, он лез по лесенке на крышу. Бережно вы-
нимая кольца колбасы из голубой эмалированной миски, Гржибовский нанизывал их на 
крючья и опускал в трубу. Затем Гржибовские разжигали печку. Едкий дым горящей со-
ломы, запах коптящейся колбасы доносились и к нам во двор. В такие дни мы с Куницей 
подзывали Стаха к забору, чтобы выторговать у него кусок свежей колбасы <…> Мы 
ловили ее, скользкую и упругую, как мяч, на лету <…> Затем мы убегали на скамеечку 
к воротам и ели колбасу просто так – без хлеба. Острый запах чеснока щекотал нам ноз-
дри. Капли сала падали на траву. Колбаса была теплая, румяная и вкусная, как окорок» 
[2, с. 8].

«Здорово хотелось есть, когда я пришел. Подергал дверь в квартиру – закрыто. Из-
за плотной, обтянутой клеенкой двери донесся чуть слышный храп тетки <…> Сейчас 
я пожалел, что живу отдельно. Не поселись я в кухне – полез бы в шкафчик и разыскал 
еду. Кусок хлеба с брынзой или коржик <…> В кухне не было даже и корки хлеба <…> 
Тут я вспомнил, что тетка иногда прячет съестное на холоде, в заброшенном колодце 
вблизи нашего флигеля <…> Я обогнул флигель и подошел к заброшенному колодцу. Его 
окружало несколько чахлых слив да заросли крапивы <…> Я провел рукой по каменному 
ободу колодца и в одном месте нащупал веревку <…> «Есть рыбка!» – весело подумал 
я и потянул из колодца что-то тяжелое <…> К веревке была привязана эмалированная 
кастрюля. Сбросив крышку, я увидел твердую, застывшую как лед, корку жира. А на дне 
под жиром небось мясо. Но как его достать? Пальцами? Нет, пальцами не стоит. Я выло-
мал два прутика сирени и вытащил ими из супа тяжелый кусок. Попалась кость с острым 
краем и застывшим мозгом внутри. Славно было ужинать ночью, сидя на цементном 
краю колодца, в пустом, освещенном луной садике! <…> Постучав костью о камень, я 
выколотил из нее на ладонь холодную колбаску мозга. Когда я съел ее, весь рот покрылся 
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липким и густым слоем жира, и мясо, которое я стал обгрызать потом, потеряло свой 
обычный вкус» [2, с. 20]. 

Герой физически взрослеет, вот он уже едет учиться в большой город, но мировос-
приятие его не меняется:

«Проходя вдоль буфета первого класса, я поглядел на розовые окорока, на белого 
молочного поросенка, который лежал, распластавшись на пуховике из гречневой каши, 
на жареных кур с зеленым горошком, на блестящие и пухлые коричневые пирожки с 
начинкой из вареного мяса и риса, на ломти багрового копченого языка, на фарширован-
ного судака, который как бы плавал в дрожащем прозрачном желе. Мне так захотелось 
отведать хоть капельку этих лакомств, что я потерял всякое самообладание: съел кусочек 
буженины с огурцом, выпил три стакана холодного густого молока с пенкой и со свежи-
ми пирожками и затем съел еще два начиненных желтым заварным кремом пирожных и 
запил все это стаканом компота из сушеных фруктов. Но, уже выйдя с вокзала на свежий 
воздух, я почувствовал раскаяние. «Вот транжира! – ругал я себя. – С таким аппетитом 
и до Киева не доехать». И еще стыдно мне было очень оттого, что я позволил себе такое 
буржуйство в то самое время, когда наши хлопцы питались не ахти как. Щи из кислой 
капусты да чечевица на второе – вот обычное меню обедов в общежитии. И бобы, бобы, 
бобы! На ужин бобы, на завтрак, перед работой бобы и даже на сладкое по воскресеньям 
бобы с какой-то приторной подливкой из патоки <…> всякий из нас, конечно, предпо-
чел бы променять проклятые бобы на порцию хороших котлет или на гуляш с перцем и 
горячей картошкой» [2, с.34].

Образы еды ярче даже, чем образ первой любови парня Гали, которая как бы вообще 
не имеет плоти – ну, разве яблоко откусит и оставит на нем след от зубов. Более того, эта 
органическая пластичность образа еды куда убедительнее и ярче, чем многочисленные 
гневные выпады хлопца в адрес классовых врагов. Вот Гржибовский, который готовит ту 
самую замечательную колбасу, но не спасибо же ему за это говорить. 

«…рослый, подтянутый, бороду стрижет тоже коротко, лопаточкой, и каждое воскре-
сенье ходит в церковь. На всех Гржибовский смотрит как на своих приказчиков. Взгляд 
у него суровый, колючий. Когда он выходит на крыльцо своего белого дома и кричит 
хриплым басом: «Стаху сюда!»– становится страшно и за себя и за Стаха» [2, с. 7].

Явный враг. А они еще множатся, укрепляются и готовы защищаться:
«Старший сын Гржибовского, Марко, или Курносый Марко, как его звала вся ули-

ца, стоял сейчас на крыльце в щеголеватом френче, затянутый в коричневые портупеи. 
Его начищенные сапоги ярко блестели <…> Когда красные освободили город от войск 
атамана Скоропадского, Марко исчез из дому <…> Он бежал от красных, а сейчас вот 
появился снова, нарядный и вылощенный, в мундире офицера петлюровской директории 
<…> Ничего доброго появление молодого Гржибовского не предвещало…» [2, с. 8].

Даже самые кроткие союзники этих негодяев, которых можно и не бояться, «если 
разгуляешься», все же пахнут как-то «не по-нашему»:

«Чибисов очень худой и носит дымчатые очки. Так он учитель ничего, смирный, не 
кричит, когда, случается, разгуляешься на его уроке, – беда вот только, что каждый день 
после уроков он ходит в кафедральный собор. Чибисов – регент: он командует на клиро-
се соборными певчими. Он весь прокоптился в церковном дыму, от него за версту, словно 
от попа, пахнет ладаном и палеными свечами» [2, с. 108].
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Зато в «своих» – уж точно ни грана агрессивности, более того, они подчеркнуто сла-
бы, даже мизерабельны и выглядят как жертвы жестоких классовых врагов. Таков хотя 
бы родной отец рассказчика, сторонник красных, хотя он и круто пьет – не от хорошей, 
понятно, жизни:

«Отец сидел на ступеньках со взъерошенными волосами, сонный, измученный, жал-
кий. Он поглядывал то на мать, то на хозяина и бормотал:

– Ну, уйдите, ироды. Вот, ей-богу! Ну, поспать дайте.
Мать отходила в сторону, а хозяин кивал посыльному. Тот поднимал кувшин, накло-

нял его и потихоньку лил на голову отца холодную воду.
Я видел, как струйки воды разбрызгиваются на отцовской лысине, и ежился» [2, с. 

11].
Щемит сердце читателя сцена расстрела больного красноармейца Тимофея Сергу-

шина, славного парня и борца за новую жизнь Украины, красного бойца, спрятанного 
было от петлюровцев отцом рассказчика. 

«… невысокий человек в пушистом заячьем треухе, шел сзади, медленно перестав-
ляя ноги, словно боялся оступиться <> Был он очень бледен, небрит, и на остром его 
подбородке и впалых щеках пробивались черные жесткие волосы» [2, с. 5]. 

«Дойдя до черного бугорка, босой человек, как в забытьи, медленно, не торопясь, 
раздевается. Сначала он снимает верхнюю рубаху. Слабым движением руки он отбрасы-
вает ее в сторону на густую траву и, полуприсев, снимает сорочку. Видно, ему тяжело 
стоять. Вот он разделся до пояса и стоит на траве под зеленым полукруглым бастионом, 
обнаженный, худой, с проступающими под кожей выпуклыми ребрами» [2, с. 42].

Был, правда, Сергушин не так уж и безобиден: все же – первый председатель Воен-
но-революционного трибунала. Но не в этом же¸ в конце концов, дело! Иные сложности 
и упростить не грех.

Зато сразу видно, кто враг, а кто свой. Враг – это тот, кто производит пищу и, соответ-
ственно, владеет ею, как, скажем, создатель вкусной колбасы Гржибовский или хозяин 
фруктового сада доктор Григоренко; это те кулацкие сволочи, что продают на базаре че-
решню за деньги. Свой же – это голодный бедняк, больной, униженный и преследуемый, 
иногда его даже убивают. Ведь он хочет «по справедливости», т. е., – в свою пользу, от-
нять у врага еду. Нет, одному не под силу, надо – сообща, желательно – с пацанами всего 
мира. Отнять – и распределить между всеми, да чтобы поровну! Но они убивают его, му-
ченика, сообща – отец и сын Гржибовские, при участии эксперта, доктора Григоренко!..

Что ж… «И, как один, умрем в борьбе за это!»
_____

А. Макаренко живет уже в советском мире. Да, здесь пока что не все хорошо. Но, 
описывая злоключения в деле обеспечения колонистов питанием, автор не сомневается в 
основном постулате советской идеологии: 

«Первичная потребность у человека – пища <…> Наши воспитанники всегда были 
голодны, и это значительно усложняло задачу их морального перевоспитания <…> 
Первобытная растительная непосредственность ребенка, прямодушно отзывающего-
ся на все явления жизни. Никакой жизни они не знали. Их горизонты ограничивались 
списком пищевых продуктов, к которым они влеклись в сонном и угрюмом рефлексе. 
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До жратвенного котла нужно было дорваться через толпу таких же зверенышей – вот и 
вся задача. Иногда она решалась более благополучно, иногда менее, маятник их личной 
жизни других колебаний не знал <…> Пища наша называлась кондером. Другая пища 
бывала случайна <…> При помощи очень напряженной дипломатии нам иногда уда-
валось убедить, упросить, обмануть, подкупить своим жалким видом, запугать бунтом 
колонистов, и нас переводили, к примеру, на санаторную норму. В норме было молоко, 
пропасть жиров и белый хлеб. Этого, разумеется, мы не получали, но некоторые элемен-
ты кондера и ржаной хлеб начинали привозить в большем размере. через месяц-другой 
нас постигало дипломатическое поражение, и мы вновь опускались до положения обык-
новенных смертных и вновь начинали осторожную и кривую линию тайной и явной 
дипломатии. Иногда нам удавалось производить такой сильный нажим, что мы начинали 
получать даже мясо, копчености и конфеты, но тем печальнее становилось наше житье, 
когда обнаруживалось, что никакого права на эту роскошь дефективные морально не 
имеют, а имеют только дефективные интеллектуально» [5, с. 14-15]..

Естественно, колонисты подворовывают еду в соседнем селе, и язык не повернется 
их осудить. Ведь внутри колонии героически удерживается некий этический кодекс, но 
вот эти крестьяне… ведь сам Горький им не доверяет. Поэтому воровать у трудолюбивых 
«граков» понемногу можно:

«И в полном согласии с наукой колонисты в течение некоторого времени интере-
совались исключительно удовлетворением самой первичной потребности человека – в 
пище. Молоко, сметана, сало, пироги – вот краткая номенклатура, которая в то время 
применялась колонией имени Горького в деле «смычки» с селом <…> Голодные, грязные 
колонисты, рыскающие в поисках пищи, представлялись мне неблагодарными объекта-
ми для проповеди какой бы то ни было морали по таким пустяковым поводам, как кража 
на базаре бублика или пары подметок». [5, с. 16].

В этом режиме выживания именно еда становится вознаграждением, а лишение ее – 
наказанием. Так, колониста, прогулявшего работу, высмеивают – жестко, язвительно, на 
уровне, достойном «Крокодила». Ему публично хорошенько отбивают аппетит: 

« – Наливай ему самого жирного!.. Самого жирного!.. Петька, сбегай к повару, при-
неси хорошую ложку! Скорее! Степка, отрежь ему хлеба… Да что ты режешь? Это граки 
едят такими скибками, ему тоненькую нужно… Да где же Петька с ложкой?.. Петька, 
скорее там! Ванька, позови Петьку с ложкой!..»

Но «детка не может кушать. Она ревет на всю столовую и вылезает из-за стола, 
оставляя нетронутой тарелку самого жирного борща» [5, с. 124].

Перед нами очень живая, яркая сценка; автору не откажешь ни в понимании людей, 
ни в умении лапидарно очертить характер. Вполне удается ему и углубленная характери-
стика персонажа (см. зарисовку «трудного» колониста Васьки Полещука, с. 27–28). Но, в 
общем, все это сделано бегло и очерково; главное тут – показать становление коллектива, 
чающего «завтрашней радости». Все «сегодняшнее» временно и несовершенно. И, хотя 
лепка центральных героев и развитие их личности достаточно развернуты, зарисовки 
лиц и очерки характеров обычно даются у Макаренко бегло и скупо, без особого углу-
бления в личность. В целом же психологизированных, выпукло написанных портретов 
здесь все же нет. 
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«У Екатерины Григорьевны на серьезном красивом лице прямились почти мужские 
черные брови. Она умела носить с подчеркнутой опрятностью каким-то чудом сохра-
нившиеся платья…» [5, с. 7]. «Задоров был из интеллигентной семьи – это было вид-
но сразу. Он правильно говорил, лицо его отличалось той молодой холеностью, какая 
бывает только у хорошо кормленых детей. Волохов был другого порядка человек: ши-
рокий рот, широкий нос, широко расставленные глаза – все это с особенной мясистой 
подвижностью, – лицо бандита. Волохов всегда держал руки в карманах галифе…» [5, 
с. 8]. «…бледное лицо Буруна, тяжеловесного, неповоротливого, с толстой шеей, похо-
жего на Мак-Кинли, президента Соединенных Штатов Америки» [5, с. 19]. 

Еще слабее изобразительность в риторических пассажах о воспитании «нового че-
ловека». При этом высоких, «ораторских» слов автору то ли не хватает, то ли он их из-
бегает. Но иногда что-нибудь взаправду волнующее очертить необходимо, и в сознании 
нарратора вдруг всплывают старые церковные формулы: Крещение – по поводу помывки 
пацанов, когда они, «оставив несложные свои одежды» на подоконнике, сигают прямо 
из окна в пруд, и Преображение – когда нарратор видит превращение вшивых беспри-
зорников в сытых и здоровых тружеников, строителей новой жизни. Возможно, эмоци-
онально влияют монастырские стены, в которых размещается колония. А других, более 
верных, «материалистических», слов пока нет… ну, да тот же товарищ Горький приду-
мает когда-нибудь… 

Переосмыслена и Евхаристия: в описании главного дня в году колонистов. Тут «бо-
жественное» становится телом и ритуально поедается, причем всякая умозрительность 
истаивает перед чувственным блеском натуры; ведь те, кто заслужил право хорошо по-
есть, могут и расслабиться. Но не так сразу; день этот в полном смысле слова сакрален 
и ритуализирован, с поклонением Изображению, с Хоругвями-знаменами и Культовой 
Процессией. И с праздничной едой, по сути – Причастием. 

«Двадцать шестого марта отпраздновали день рождения А. М. Горького. Бывали у 
нас и другие праздники <…> Но в горьковском дне для нас было особое очарование 
<…> это наш семейный праздник, и посторонним на нем делать нечего. И получалось 
действительно по-особому просто и уютно, по-родственному еще больше сближались 
горьковцы, хотя формы праздника вовсе не были каким-нибудь домашними. Начина-
ли с парада, торжественно выносили знамя, говорили речи, проходили торжественным 
маршем мимо портрета Горького. А после этого садились за столы – и не будем скром-
ничать – за здоровье Горького… нет, ничего не пили, но обедали… ужас, как обедали! 
Калина Иванович, выходя из-за стола, говорил:

– Я так думаю, что нельзя буржуев осуждать, паразитов. После того обеда, понима-
ешь, никакая скотина не будет работать, а не то что человек…

На обед было: борщ, но не просто борщ, а особенный: такой борщ варят хозяйки 
только тогда, когда хозяин именинник; потом пироги с мясом, с капустой, с рисом, с тво-
рогом, с картошкой, с кашей, и каждый пирог не влезает ни в один колонийский карман; 
после пирогов жареная свинина, не привезенная с базара, а своего завода, выращенная 
десятым отрядом еще с осени, специально выращенная для горьковского дня». Свинья, 
оно конечно, хороша, славная, Клеопатрой зовут, и резать не у всякого рука поднимает-
ся, но находится бестрепетный мачо, который режет эту самую Клеопатру под прибаут-
ку: «Дохлую свинью, здесь это, пускай ворог режет, а мы будем резать, как говорится, 
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хорошую»; ну вот и ладно, для чего ж еще кормили-поили? Затем «на столе появлялись 
миски и полумиски со сметаной и рядом с ними горки вареников с творогом. И ни один 
колонист не спешил к отдыху, а, напротив, с полным вниманием обращались к вареникам 
и сметане. А после вареников – кисель, и не какой-нибудь по-пански – на блюдечках, а 
в глубоких тарелках, и мне не приходилось наблюдать, чтобы колонисты ели кисель без 
хлеба или без пирога. И только после этого обед считался оконченным и каждый полу-
чал на выход из-за стола мешок с конфетами и пряниками. И по этому случаю Калина 
Иванович говорил правильно: – Эх, если бы Горькие почаще рождались, хорошо было 
бы!» [5, с. 241–242].

Ироническая интонация лишь оттеняет отеческую теплоту слога. Характерно, что о 
не менее остро стоящей в юношеском коллективе проблеме секса говорится с явной не-
охотой: рано вам, мол, еще! пока кушайте, растите! будете еще когда-нибудь взрослы-
ми! Хорошо вписывается сюда и категоричное: ножички свои на стол выложили! – кто 
бы возражал, конечно.

По А. Силаеву, в романе Макаренко «новое заключалось прежде всего в глубоком, 
профессионально вдумчивом и ответственном изучении и раскрытии «внутренней сущ-
ности человека» с позиций горьковской, последовательно «оптимистической гипотезы» 
[6, с. 14]. Но сущность-то жизни тут материально ощутима вполне лишь в день рождения 
Горького с его гомерическим обжорством. 

Да и с самим Горьким не все было просто. В солженицынском «ГУЛАГ»е есть такая 
сценка. Горький приехал в Соловецкий концлагерь на территории разоренного монасты-
ря – поглядеть, как тут с перековкой преступников. К нему пробрался мальчонка из за-
ключенных, рассказавший о пытках и расстрелах и отчаянно просивший о заступниче-
стве. Мальчонку назавтра расстреляли; Горький плакал – не об утраченном ли первород-
стве? Но не заморачивалась его юная невестка-чекистка, вся в черной коже и при нагане; 
она записала в дневнике: какие тут превкусные маленькие селедочки: они «прямо-таки 
тают во рту»… (Гулаг). Да, монахи когда-то пруды завели…

…Нельзя не отметить и странной закономерности: голод почему-то всегда царит там, 
где большинство людей угрюмо озабочено одной лишь проблемой куска хлеба, а там, где 
свободно доминируют выспренние устремления и, соответственно, бурно развиваются 
таланты, наблюдается процветание. Так, старый Китай или нынешняя Северная Корея, 
где все невероятно угнетены и столь же невероятно прагматичны, где едят, часто живьем, 
все, что движется (не хотите ли филе летучей мыши? чашку крови свежевыпотрошенной 
кобры? ложку мозга живой обезьяны?), прозябают в нищете. А в Западной Европе эпохи 
Реформации, озабоченной прежде всего проблемой спасения в Вечности, поражает пре-
избыточествование материальных благ. Пища громоздится горами не только на полотнах 
Йорданса и Снайдерса, но и в реальности: ежедневный обед Короля-Солнца, Людовика 
ХIV, состоял из более чем 600-та блюд (и почему это «крокодильцы» ограничились од-
ними лишь буржуями?). 

Была же и у нас эпоха взлетов духа, когда постились истово; мясо заменялось обще-
доступными грибами, икрой и осетриной… Но на смену пришла страна, в которой уже 
как бы не было не только «неба», но и просто секса, и люди, как уже говорилось, были 
насильно возвращены в фазу оральной сексуальности: ведь для ребенка-малыша, кото-
рый ведь сам себя не прокормит, еда – первейшая ценность…
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Книги эти сделали свое дело. Как писал И. Акимов, с 20-х годов советской культуре 
«был продиктован новый властный заказ самой «массы» <…> И это был заказ на упро-
щение» <…> «Взрослые центральные люди» (А. Платонов. «Котлован») превращали 
всю Россию в «страну-подросток» (чему так радовался В. Маяковский). Девизом вну-
шенной беспечности стали слова известной песни 30-х гг. «Мы будем петь и смеяться 
как дети <…> «настоящая советская литература стала своего рода «детской литерату-
рой для взрослых». 

Висновки з даного дослідження і перспектива подальших розвідок у даному на-
прямку. 

…Герои Беляева и Макаренко – обездоленные дети, выживающие в ломке мира. До 
коммунизма им пока далеко, это – «завтрашняя радость». Конкретно-историческая за-
дача этих ребят – победить голод, чтобы выжить. Так чувствуют, по крайней мере, их 
авторы. Достаточно разреженные художественно образы людей, события и лозунги в 
этих романах, на которых нас приучали сосредотачиваться, фактически заземляются и 
роятся вокруг вкусной еды как вокруг магнита. Точка. Как у йогов: ты есть то, что ты 
ешь. Но, увы, ведь это вовсе не «новый человек», это дикарь с «детским» сознанием, 
помышляющий о едином токмо пропитании своей утробы. О таких давно, увы, сказано: 
«их бог – чрево, и слава их – в сраме, они мыслят о земном» (Фил. 3:19). 

Естественная реакция на все это – волна бесконечной жалости, потому что отвраще-
ния попавший в беду, голодающий, ребенок вызвать не может. Но вот его зависть и не-
нависть к «сытым», его готовность вырвать кусок из чужого – бойскаутского, кулацкого, 
поповского, панского и прочая – горла, да и пристальная слежка за своим же товарищем: 
Не отпил бы лишнего соку! – вызывают чувство тоски.

…Исчезли ли в сегодняшнем мире ненависть к «сытым» и желание перераспреде-
лить вкусные монастырские селедочки? Вовсе нет. Сегодня проблема еды, увы, возни-
кает в мировом масштабе с новой силой. Прогнозы Римского клуба о грядущей нехватке 
продовольствия и социальных катаклизмах сбываются на глазах. Предстоятель УГКЦ 
Святослав, ссылаясь на своих клириков в диаспоре, с тревогой сообщает, что на первый 
план в нынешнем западном обществе выступает вопрос об угрозе голода. Оборванный 
молодой африканец, когда-то клянчащий у меня подаяние на центральной улице Вены 
(«M-r, I am hungry!»), сегодня превращается в сигнификацию вселенского SOS, особенно 
в условиях ужасающего темпа людского размножения: за полстолетия человечество вы-
росло с 1,5 млрд до почти 8-ми. Гроздья гнева зреют и зреют. И, может, мой попрошайка 
бормотал вовсе не «I am hungry!», а «I am angry!». Вон, родственные ему по самым раз-
ным параметрам энтузиасты нынче разносят в пух и прах Америку. 

Есть люди, которые, по незамутненности душевной, считают, что надо бы предоста-
вить «восставшим массам», кипящим, по Ортеге-и-Гассету, враждой к старой культуре, 
еще более широкие возможности для грядущего обновления жизни и окончательно от-
бросить «замшелую мораль». 

Но, может быть, очередному поколению громокипящих юных футуристов наш горь-
кий опыт оказался бы полезным? Что ж, остается предложить данный текст для рас-
пространения в английском переводе везде, где воспринимают как героя голодного пре-
ступника Джорджа Флойда… 
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САКРАЛІЗАЦІЯ ЇЖІ
В РОСІЙСЬКОМУ ФУТУРИЗМІ Й У РАННЬОМУ СОЦРЕАЛІЗМІ

У статті аналізується, з позицій гастіки, знаково-комунікативна і сакральна функ-
ція їжі в російському футуризмі й ранньому соцреалізмі. Футуристи, на тлі багаторіч-
ного голоду в країні, проголосили їжу базовою цінністю, вивели акт поїдання за рамки 
етикету. А в секулярній комуністичній релігії і в естетиці соцреалізму утверджувалася 
концепція людини як титана-перетворювача, що заволодів благами матеріального сві-
ту. Але в той історичний момент екзистенціальне самовизначення громадянина СРСР 
звелося до колективного подолання голоду і розрухи. Відповідно, «перемогою над при-
родою» стала поки що всього лише відносна ситість. Реальний результат подвигу ін-
дивідуального виживання («передреволюційний» підліток у В. Бєляєва) і колективної бо-
ротьби та праці («перекуті» молоді злочинці у А. Макаренко) – поки що лише осягнення 
доброї їжі. І, поза намірами авторів, повнокровні художні описи їжі в образній системі 
превалюють, наочно переважаючи напружену і пафосну риторику в змалюванні руху 
особистості і суспільства; фактично людина тут є не стільки те, чим вона хотіла би 
стати, скільки тим, що вона їсть, чого досягла. І, хоча замальовки окремих персонажів 
талановиті, вони «нарисові» за стилем, депсихологізовані, узяті поза проекцією особис-
того життя. Колективне лібідо перебуває у фазі оральної сексуальності. Об’єктивно 
така література формувала інфантильність й упереджене ігнорування споконвічної ду-
ховності. Сьогодні проблема їжі зросла до світового масштабу, що робить російський 
досвід заново актуальним.

Ключові слова: гастіка, їжа, сакральність, секулярна релігія, футуризм, соцреалізм.
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SACRALIZATION OF FOOD
IN RUSSIAN FUTURISM AND IN EARLY SOCIALIST REALISM

The article analyzes, from the position of Gastika, the sign-communicative and sacred 
function of food in Russian futurism and early socialist realism. Futurists, against the backdrop 
of many years of famine in the country, proclaimed food as the basic value, brought the act 
of eating beyond etiquette. In the secular communist religion and in the aesthetics of socialist 
realism, the concept of man as a titanic fi gure, transformer, having mastered the benefi ts of the 
material world, was affi  rmed. But at that historical moment, the existential self-determination 
of a citizen of the USSR was reduced to the collective overcoming of hunger and devastation. 
Accordingly, “victory over nature” has so far become only relative satiety. The real result of 
the feat of individual survival (the “pre-revolutionary” teenager by V. Belyaev) and the collec-
tive struggle and labor (the “reforged” young criminals by A. Makarenko) are so far just the 
achievement of good food. And, beyond the authors’ intentions, full-blooded artistic descrip-
tions of food in the fi gurative system prevail, clearly outweighing the tense and pathos rhetoric 
in depicting the movement of the individual and society. In fact, the person here is not so much 
what he would like to become, but what he eats, what he has achieved. And, although the 
sketches of individual characters are talented, but they are «sketchy» in style, depsihologized, 
taken outside the projection of personal life. The collective libido is in the phase of oral sexual-
ity. Objectively, such literature has shaped infantilism and a biased disregard for primordial 
spirituality. Today, the food problem has grown to a global scale, which makes the Russian 
experience anew relevant.

Key words: gastika, food, sacredness, secular religion, futurism, social realism.
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ІККЮ СОДЖЮН: ШЛЯХ ВІД ПОЕТА-КЛАСИКА
ДО ГЕРОЯ СУЧАСНИХ МАНҐА

 Досліджується унікальний в історії світової літератури випадок перевтілення 
образу відомого японського поета-класика, каліграфа, талановитого художника, 
майстра чайної церемонії, режисера-постановника п’єс театру Но Іккю Соджюна 
(1394-1481) в героя цілої низки манґа – одного із жанрів сучасної японської популярної 
літератури. На думку автора, обґрунтовану у статті, саме унікальність біографії цьо-
го поета, особливості його характеру і менталітету, неординарних дій та ексцентрич-
них вчинків протягом життя, як і оригінальність його поезії, сприяли несподіваному 
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«відродженню» образу Іккю Соджюна в сучасних манґа, а також значного інтересу до 
цих манґа з боку широкого кола читачів різного віку як у самій Японії, так і за її межами.

Ключові слова: Іккю Соджюн, Іккю-сан, дзен-буддизм, канші, японська китайсько-
мовна поезія, танка, вака, манґа.

Головною метою дослідження є прагнення з’ясувати причини та обставини доволі 
рідкісного випадку в історії світової літератури, коли поет чи письменник давніх часів 
або доби середньовіччя раптом стає доволі популярним комічним героєм цілої низки 
сучасних літературних творів, зокрема творів, що належать до жанру манґа.

Йдеться про відомого японського поета-класика доби Муромачі (1336-1573) Іккю Со-
джюна (яп.: 1394-1481), який наприкінці XX ст. несподівано став надзвичайно 
популярним героєм цілої серії видань манґа, призначених для читачів різного віку – як 
для дітей, так і дорослих. Що ж стало причиною такої неочікуваної уваги до постаті 
поета, який жив і творив понад 500 років тому? На наше глибоке переконання, цьому 
сприяли насамперед унікальність його біографії, особливості характеру, менталітету 
та поведінки поета, а також специфіка творчого методу Іккю Соджюна, який у своїх 
поетичних творах не цурався гострої соціальної проблематики, іронії (на межі сар-
казму), доволі відвертої еротики тощо, відрізняючись від багатьох своїх сучасників та 
колег по перу дуже своєрідним епікурейським1, а часто навіть гедоністичним2 ставлен-
ням до життя. 

А життя Іккю Соджюна, який жив після закінчення тривалого протистояння 
Північної і Південної імператорських династій Японії3 і на початку буремної «Доби 
воюючих провінцій»4, дійсно було унікальним – таким же буремним як і епоха, у якій 
він жив; життя, сповнене надзвичайних подій і несподіваних вчинків самого поета – 
палкого послідовника дзен-буддизму у його власному розумінні та оригінальному 
тлумаченні.

1 Епікурейський – мається на увазі епікуреїзм, філософсько-етичне вчення, засноване грець-
ким філософом-матеріалістом Епікуром (341-270 до н.е.), у якому найвищим людським благом 
вважається насолода життям, відсутність фізичного болю, страждань, тривог, хвилювань – тобто 
будь-яких негативних емоцій, а також звільнення індивіда від страху смерті, боязні гніву богів тощо.
2  Гедоністичний (від гедонізм; грец: ἡδονή – задоволення) – давньогрецьке філософсько-етичне 
вчення, засноване Арістіппом (435-355 до н.е.), згідно з яким головним критерієм моралі визнається 
виключно фізичне задоволення (насолода) людини. 
3  Йдеться про розкол японської імператорської династії на дві династичні гілки – Південну та 
Північну з центрами в Йошіно і Кіото, який тривав майже 50 років і отримав назву Нанбоку-чьо 
джідай (яп.:  – «доба Південної і Північної династій»). Розкол був подоланий лише в 
1392 р. завдяки наполегливості шьоґуна Ашікаґи Йошіміцу (1358-1408), який фактично примусив 
представника Південної імператорської династії офіційно зректися престолу на користь представ-
ника Північної династії – імератора Ґо-Комацу (роки правл.: 1382-1412).
4 «Доба воюючих провінцій» (яп.:  – Сенґоку джідай) – період в історії Японії, що 
датується 1467-1573 рр., який ознаменувався занепадом централізованої державної влади (як 
імператорської, так і сьоґунату) і появою цілої низки самостійних регіональних державних утво-
рень, а також кривавими міжусобними війнами між провінційними володарями даймьо.
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Портрети поета Іккю Соджюна (1394-1481)

Народився Іккю Соджюн, якого при народження назвали Сенґікумару, в 1394 р. на 
околиці тогочасної столиці Кіото у місцевості під назвою Саґа. Перші декілька років 
життя майбутнього поета оповиті таємницею. Багато хто з японських фахівців вважє, 
що він був позашлюбним сином імператора Ґо-Комацу (1377-1433; роки правл.: 1382-
1412) та однієї з фрейлін Південного імператорського двору. Після об’єднання Південної 
і Північної династій Іккю як можливий, але небажаний для шьоґунату претендент на 
імператорський престол, за розпорядженням шьоґуна Ашікаґи Йошіміцу (1358-1408) 
разом із матір’ю був висланий на острів Кюшю. Після повернення до столиці Іккю у 
п’ятирічному віці віддали як послушника на навчання до дзен-буддійського монастиря 
Анкокуджі1. Пізніше, коли йому виповнилося тринадцять років, він став послушником у 
храмі Кеннінджі, а в сімнадцять років, будучи вже постриженим у ченці, переселився до 
храму Мібу в районі Канто. Згодом його духовним наставником і вчителем став Кен’о – 
настоятель храму Сайкінджі, розташованого на узбережжі о. Біва. Несподівана смерть 
Кен’о в 1414 р. настільки вразила двадцятирічного Іккю, що він був близьким до само-
губства. Проте друзі, які підтримали його, порадили Іккю нового вчителя і наставника 
на імя Кесо Шюдо (1352-1428) – настоятеля храму Дайтокуджі. Талановитий молодий 
чернець настільки сподобався Кесо своїм гострим розумом і глибоким усвідомленням 
вчення Будди, що він почав розглядати його як свого духовного спадкоємця і кандидата 
на посаду настоятеля монастиря.

Однак сталося несподіване. Якось осіннього вечора 1420 року Іккю під час медитації 
почув пронизливий крик ворона, що донісся з озера Біва, і тієї ж миті він відчув, що 
на нього зійшло просвітління. За деяким свідченнями, його наставник Кесо Шюдо, 

1 Буддійський монастир Анкокуджі, що розташований на околиці Кіото, як монастир другого ран-
гу «входив до складу так званої «системи П’яти монастирів» (або «П’ятигір’я», яп.:  – Ґодзан). 
Поступово тут виник цілий напрям у тогочасній літературі, який отримав назву «Ґодзан-бунґаку» 
(яп.:  – «література П’яти монастирів» або «література П’ятигір’я»). Цей напрям, окрім 
релігійних творів буддійської тематики: численних теологічних та філо-софських трактатів, по-
вчальних життєписів, моралізаторських історій, оповідань-напучень, віршів-заповідей тощо, поро-
див також такі відомі й популярні поетичні жанри як ренґа та хайку, різноманітні види прикладного 
мистецтва, спорту тощо» [2:145]. 
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дізнавшись про це, надіслав Іккю інка – своєрідне свідоцтово про досягнення саторі 
(просвітління). Але той відіслав свідоцтво назад, образивши при цьому в листі свого 
вчителя, покинув монастир і почав життя мандрівного ченця-поета. Ці мандри тривали 
майже 30 років2:

***
Повішу на стіну́ 
Черпак і чашу мідну, 
Зали́шу все, що маю, без жалю́.
Візьму в дорогу тільки необхідне –
Солом’яну накидку й капелюх.3

 
Як зазначає І.П. Бондаренко у своїй передмові до перекладів віршів Іккю Соджюна: 

«Іккю відмовляється від почесної пропозиції вчителя обійняти посаду настоятеля храму, 
а також від свідоцтва про досягнення саторі, і вирушає у тривалі мандри країною, тому 
що розваги, плотські втіхи та задоволення, у тому числі й жіночі ласки, завжди прива-
блювали його значно більше, ніж богослу-жіння, читання сутр чи медитація» [2:145-146]. 
До речі, Бондаренко І.П. переклав також один із віршів Іккю Соджюна, у якому поет об-
разно пояснює значення свого псевдоніма «Іккю» (яп.: ; досл.: «Мить відпочинку»):

***
Життя – лиш мить спочинку 
В мандрах вічних 
Із світу грішного у безгріховний світ.
Хай ллють дощі!
Хай дмуть вітри зустрічні!

Слід зауважити, що попри унікальну популярність Іккю Соджюна в Японіїї, 
ґрунтовних наукових досліджень життя і творчості цього унікального поета за її межа-
ми існує дуже мало. Так, у вітчизняній японістиці поезію Іккю Соджюна досліджував 
і перекладав лише І. Бондаренко [2:144-165], якого ми вже цитували. А серед 
російських сходознавців можна назвати лише декілька праць Є.С. Штей-нера [3; 4] та 
В.А. Оніщенка [5].

Однак чимало цікавої інформації про життя та мандри Іккю Соджюна можна по-
черпнути з його поетичних творів, які він писав як рідною японською мовою, так і ки-
тайською, якою завдяки отриманій у дзен-буддійських монастирях освіті досконально 

2 Через багато років, уже у 80-річному віці, Іккю, виконуючи відповідне розпорядження імператора 
Ґо-Цучі, зрештою погодиться очолити монастир Дайтокуджі, яким керував до своєї смерті. Однак 
жити в монастирі він так і не став. У 1481 році у віці 88 років Іккю помер від малярії в монастирі 
Шюон’ан, якийпісля його смерті в просторіччі став називатися Іккюджі – «монастир Іккю». Там же 
знаходиться й могила Іккю Соджюна.
3 Вірші Іккю Соджюна наводяться у перекладах І. Бондаренка за виданням «Неприкаяні душі. 
Антологія поезії японських мандрівних поетів – дзен-буддистів (XII-XX ст.)». – К.: Видавничий дім 
Дмитра Бураго, 2014. – 660 с. [2:144-165].
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володів. Так, деякі його вірші свідчать про те, що він не лише був мандрівним ченцем, а 
й неодноразово намагався стати ченцем-відлюдником:

***
Покритий очеретом храм в селі...
Здається, занесло на край землі
Безтямну хмару1.

Закутала в пітьму осіння ніч
Мою самотню хижку зусібі́ч
Й мене до пари!

Загонить в двері холод вітерець...
А приятель мій вірний – каганець,
І той зачадів!
 
Цікаву інформацію про характер, менталітет, смаки, вчинки та повсякденну поведінку 

поета містять також інші його японськомовні й китайськомовні вірші, які часто шокува-
ли сучасників поета категоричністю викладених в них сміливих сентенцій, оригінальних 
суджень, а також відвертою еротикою тощо. Наведемо декілька прикладів таких віршів 
Іккю Соджюна:

До настоятеля монастиря Дайтокуджі 
Преподобного Йосо Сої
***
Я десять днів у вас погостював –
І досі ще оговтатись не можу!
Мене мов хтось в кайдани закував
І путами червоними2 стриножив.
Тож в келіях мене ви не шукайте!
Якщо потрібен буду, то хутчій
В харчевню до рибалок посилайте,
До ближньої корчми чи до повій!
 
Два вірші про життя в горах
***
«Квартал веселий» майже десять років
Домівкою для мене слугував,

1 «Безтямна (або ще божевільна, навіжена, очманіла) хмара» (яп.: «Кьоун» ( ) – один із 
літературних псевдонімів Іккю. Саме так: «Кьоун-шю» (  – «Збірка Божевільної хмари») на-
звав він зібрання своїх китайськомовних поетичних творів [2:146].
2 Своє віровчення, запозичене у китайського майстра Кідо, Іккю Соджюн назвав «Дзен Червоної 
Нитки», вважаючи що людське тіло є «лотосом Істинного Закону», яке «червоною ниткою 
пристрасті» поєднує життя людини від миті її народження до смерті. 
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Не всі я насолоди скуштуав,
Проте і скуштував таки нівроку...
Віднині в нетрях гір у хижці з віття
Живу собі... – Чудовий краєвид!
Якби не хмари й дощ, що так обрид,
Та поміж сосен невгамовний вітер.

***
Закону Будди день і ніч служити
Я, Божевільна Хмара3, як Дайто4,
Заприсягнувся… 
Та, що треба жити
Для цього в горах, – не казав ніхто!
Пригадую весь час веселі ночі,
Красунь пісні і танці запальні...
Я був завжди і до жінок охочий,
І випити хотілося мені!

Будинок насолод
 
Яке блаженство – ціла ніч кохання
З красунею в «Будинку насолод»!
На верхнім поверсі заводить пісню зрання
Чернець буддійський – святості оплот.
Розніжившись в палких обіймах, ласках,
Заради втіх зневаживши табу,
Він скинув з себе праведника маску
І про вогонь пекельний геть забув! 

Ми вже зазначали, що будучи палким послідовником дзен-буддизму, Іккю Соджюн 
завжди розглядав це віровчення у своєму власному розумінні й доволі оригінальному 
тлумаченні. У чому це прявлялося?

І знову ж таки доволі ґрунтовну відповідь на це запитання дають вірші Іккю Соджюна. 
По-перше, він категорично засуджував занадто схоластичний підхід до вчення Буд-

ди, звинувачуючи його прихильників в ігнорування елементарних життєвих проблем та 
іетересів пересічної людини:

***
Вночі і вдень ченці співають сутри,
Аби сягнути Вчення Будди суті.
Їм би навчитись спершу вітру мові,
Плачу дощів, журбі снігів зимових

3 Див. коментар № 8.
4 Дайто (1282-1337) – відомий дзен-буддійський священик, один із учителів Іккю Соджюна.
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І місяця самотнього мовчанню,
Щоб розуміти зміст листів кохання!

У збірці «Розповіді про Іккю» (яп.:  – «Іккю-банаші») невідомого автора, 
уперше надрукованій 1668 року в Едо, містяться дві цікаві поетичні відповіді поета на 
складні запитання ченця на ім’я Чікамаса:

«Чікамаса запитав: 
– У чому полягає правильне розуміння Вчення Будди? 
На що Іккю йому відповів:
***
Учення Будди – 
Зачіска каструлі
І на камінні сива борода, 
А також скрип бамбука
На картині.
 (Пер. наш. – О.К.)

Тоді Чікамаса знову спитав:
– А що таке світські звичаї?
У відповідь Іккю сказав: 
***
Про світські звичаї скажу таке:
Пожерти 
І спорожнитись,
Солодко поспать,
 І тільки після цього помирати» [5:23].
 (Пер. наш. – О.К.)

По-друге, Іккю був противником різних тлумачень класичного буддизму, що по-
роджувало появу численних буддійських шкіл та сект, а часом навіть запеклу боротьбу 
між ними за послідовників. Будучи знайомим із головними доктринами різноманітних 
відгалужень буддизму, поет з властивою йому іронією заявляє про надуманість і 
штучність багатьох релігійних постулатів цих буддійських шкіл, «закликає всіх буддистів 
до єдності в їхньому спільному прагненні сягнути рівня Будди – найвищого космічного 
Закону, втіленого в людське серце від миті народження будь-якої людини:

***
Якщо ніхто не знає,
Чи щасливий
Той шлях,
Яким йдемо ми у житті,
 То й збитися з дороги неможливо!» [2:147].
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Окрім віршів, свої оригінальні погляди на буддизм Іккю Соджюн викладав також у 
теоретичних трактатах, зокрема таких, як:

 – «Голий Аміда» (яп.: «Аміда хада-ка»);
 – «Скелети» (яп.: «Ґайкоцу»);
 – «Битва Будди з демонами» («Буккі-ґун») та інших.
Як зазначає В.А. Оніщенко – сучасний російський дослідник творчості Іккю Соджюна 

і перекладач середньовічних легенд про його життя, які увійшли до складу надрукованої 
в 2014 р. в Санкт-Петербурзі збірки під назвою «Предания о дзенском монахе Иккю по 
прозвищу «Безумное облако»»: «Навіть для японського середньовіччя, багатого яскра-
вими особистостями, образ Іккю як людини, що народилася в палаці і замість затишної 
посади настоятеля якогось столичного храму обрав для себе стезю мандрівного ченця, 
який дивував людей незвичними проповідями в дусі Ліньцзи1, був свого роду унікальною 
особою. Неординарність його долі, парадоксальність вчинків, скептичне ставлення до 
соціальних умовностей і критика марновірства, щире прагнення допомогти ближнім, 
місіонерська діяльність, щедрість, і особливо дотепність Іккю, стали буквально притчею 
во язицех, його ексцентричні витівки оголомшували жителів не тільки столиці, а й тих 
провінцій, куди доходили чутки про нього. Навіть після його смерті оповіді про Іккю 
передавалися письмово або усно протягом майже шести сотень років. Будучи ченцем 
школи Ріндзай (кит.: Ліньцзи), Іккю не обмежував себе умовностями в проповіді дзен-
буддійського вчення. Так, одного новорічного ранку він начепив на палицю череп, ходив 
по домівках, стукав, просовував в будинок череп і говорив: «Бережіться!». Або ж, будучи 
якось запрошеним на похорон для посмертної проповіді, він жбурнув труп у річку зі 
словами: «Лише відкинувши тіло, можна врятуватися!» [5:8].

Попри те, що Іккю належав до школи Ріндзай, він позитивно сприймав будь-які 
демократичні ростулати інших дзен-буддійських шкіл, які, на його думку, не суперечили, 
а навпаки, доповнювали і розвивали філософську концепцію школи, до якої він належав, а 
також його власне бачення суті дзен-буддизму. Таким було, наприклад, позитивне сприйнят-
тя багатьох концептуальних положень щодо дзен-буддизму, висунутих свого часу заснов-
ником дуже популярної в Японії дзен-буддійської школи Сото Доґеном (1200-1253), який 
зокрема закликав своїх послідовників словами, що безумовно імпонували Іккю, оскільки 
перекликалися з цого власним розумінням суті дзен-буддизму: «Не живіть завтрашнім 
днем, думайте тільки про сьогодення, про нинішній час і мить. Адже завтрашнє важко 
розпізнати – воно невиразне і невідоме, а тому прагніть іти шляхом буддизму, поки ви жи-
вете сьогодні... Не гаючи часу, слід зосередитися на практиці дзен і постійно пам’ятати, що 
існують лише цей день і лише ця мить. І тоді все стане легким. Слід забути про все гарне і 
зле в собі, припинити розмірковувати про власну силу чи слабину» [1:373]. 

Як зазначають фахівці, ще за життя Іккю Соджюна «в народі почали розповідати 
кумедні історії про його дотепні відповіді на питання, ставлення до чудес тощо. Цікаві 
розповіді про дивовижного дзенського ченця продовжували зя’влятися і після його 
смерті» [5: ЕР].

За доби Едо, завдяки поширенню в країні ксилографичного друку, зявились перші 
збірки оповідань про Іккю Соджюна, які були надзвичайно популярними і тривалий час 

1 Ліньцзи Ісюань (810/?/-867; яп. ім’я: Ріндзай) – відомий релігійний діяч, засновник однієї з ки-
тайських шкіл чань-буддизму, яка отримала його ім’я.
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користувалися значним попитом як серед міського, так і сільського населення Японії, а 
саме:

– «Розповіді про Іккю» (яп.: «Іккю-банаші», 1668 р.);
– «Повісті про Іккю, зібрані в різних землях» (яп.: «Іккю секоку моноґатарі», 

1672 р.);
– «Розповіді про Іккю, зібрані в Канто» (яп.:«Іккю Канто-банаші», 1731 р.);
– «Продовження розповідей про Іккю» (яп.: «Дзоку Іккю-банаші», 1836 р.);
– «Ілюстровані повісті про Іккю, зібрані в різних землях» (яп.: «Іккю секоку 

моноґатарі дзуе», 1836 р.).
У цих збірках Іккю Соджюн постає в образі не лише талановитого поета і дотепного 

ченця-філософа, а й любителя саке, шляхетного коханця, щирого поціновувача жіночої 
краси тощо1. Усе це сприяло тому, що «у свідомості співвітчизників він поступово пе-
ретворився на своєрідного фольклорного героя… А вже в наш час Іккю Соджюн стає 
героєм численних мультфільмів і надзвичайно популярних не лише в Японії, а й за її 
межами комічних манґа» [2:147-148].

Комплексний наліз образу Іккю Соджюна на матеріалі сучасних японських манґа 
потребує окремого наукового дослідження, яке виходить за рамки нашої статті. Адже 
наша мета полягала тільки в тому, щоб з’ясувати головні причини й обставини тако-
го несподіваного перевтілення поета-класика в комічного героя цілої серії популярних 
манґа. І, як нам здається, певною мірою цієї мети ми досягли. Залишається лише навести 
деякі статистичні дані, що свідчать про популярність образу Іккю-сана (ім’я, яке Іккю 
Соджюн отримав у манґа) серед шанувальників цього нового літературного жанру, а та-
кож як герой відповідних мультфілмів.

Спочатку кілька слів про мультиплікаційні фільми, 
які передували появі манґа про пригоди та витівки Іккю-
сана. За останніми даними Інтернет-ресурсів, найпер-
шим і найпопулярнішим аніме-серіалом був серіал під 
назвою «Іккю-сан», випущений студією Тоеі Animation, 
який транслювався по телеканалу TV Asahi цілих 7 років: 
з 15 жовтня 1975 р. по 28 червня 1982 р. Протягом цього 
періоду глядачі побачили 296 серій аніме. Показ аніме-
серіалу «Іккю-сан» неодноразово повторювався, а 2005 р. 
за результатами опитування він увійшов до списку 100 
найпопулярніших аніме Японії [7]. 

Серед численних сучасних коміксів-манґа про юно-
го і кмітливого ченця на ім’я Іккю найвідомішим є ван-
шот2 у 2-х томах під назвою «Загадкова історія Ханасаки 
Іккю» (яп.: – «Кікаі банаші Ханасака 

1 Достеменно відомо, що в 77-річному віці Іккю Соджюн «несподівано палко закохався у сліпу 
двадцятирічну дівчину Морі, яка зробила його по-справжньому щасливим упродовж останніх 10 
років життя і навіть подарувала йому дочку» [2:147]. 
2 Ваншот (відповідний японський термін: – «йомікірі») – комікс, опублікований як окре-
мий випуск, із власною самостійною історією, яка не є частиною історії певної серії манґа. Цей 
комікс представлений у повному обсязі і не має жодних продовжень [10].

Іккю-сан – герой сучасних 
манґа
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Іккю»), який уперше вийшов друком у 2011 р., а потім неодноразово передруковувався. 
В основу сюжету цього комікса покладені як реальні, так і вигадані історії та пригоди з 
життя Іккю Соджюна під час його перебування у монастирі Анкокуджі, а героями висту-
пають не лише реальні живі істоти, а й різні духи, привиди, потвори тощо. 

До речі, навіть побіжний аналіз змісту сучасних манґа про Іккю дозволяє зробити 
важливий для нашого дослідження висновок, що більшість сюжетів для них автори бра-
ли не з реального життя головного героя, а з численних збірок пізніших часто вигаданих 
легенд про нього, які ми вже згадували: «Розповіді про Іккю» (1668 р.), «Повісті про 
Іккю, зібрані в різних землях» (1672 р.), «Роз-повіді про Іккю, зібрані в Канто» (1731 р.), 
«Продовження розповідей про Іккю» (1836 р.), «Ілюстровані повісті про Іккю, зібрані в 
різних землях» (1836 р.) та ін. Проте більш детальний аналіз сучасних аніме та манґа про 
кмітливого хлопчика і буддійського послушника на ім’я Іккю-сан, прототипом якого став 
відомий поет Іккю Соджюн, ще чекає своїх дослідників.
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ИККЮ СОДЗЮН: ПУТЬ ОТ ПОЭТА-КЛАССИКА ДО ГЕРОЯ 
СОВРЕМЕННЫХ МАНГА

Исследуется уникальный в истории мировой литературы случай перевоплощения 
образа известного японского поэта-классика, каллиграфа, талантливого художника, 
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мастера чайной церемонии, режиссера-постановщика пьес театра Но Иккю Содзюна 
(1394-1481) в героя целого ряда манга – одного из жанров современной японской попу-
лярной литературы. По мнению автора, обоснованному в статье, именно уникальность 
биографии этого поэта, особенности его характера и менталитета, неординарных дел 
и эксцентричных поступков в течение всей жизни, как и оригинальность его поэзии, 
способствовали неожиданному «возрождению» образа Иккю Содзюна в современных 
манга, а также значительного интереса к этим манга со стороны широкого круга чи-
тателей всех возрастов как в самой Японии, так и за ее пределами.

Ключевые слова: Иккю Содзюн, Иккю-сан, дзэн-буддизм, японская поэзия на китай-
ском, канси, танка, вака, манга.
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IKKYU SODJUN: THE WAY FROM THE POET CLASSIC UP TO A HERO OF 
MODERN MANGA

This article examines a unique case in the history of world literature of the transformation 
of the image of a famous Japanese classic poet, calligrapher, talented artist, tea ceremony mas-
ter and theater No director Ikkyu Sojun (1394-1481) into a hero of a whole series of manga – 
one of the modern Japanese genres popular literature. According to the author, substantiated 
in the article, it is the unique biography of this poet, the features of his character and mentality, 
extraordinary deeds and eccentric actions throughout his life, as well as the originality of his 
poetry, that contributed to the unexpected “revival” of the image of Ikkyu Sojun in modern 
manga, as well as signifi cant interest in these manga from a wide range of readers of all ages 
both in Japan and beyond.

Keywords: Ikkyu Sojun, Ikkyu-san, zen-buddhism, japanese poetry in chinese, kanshi, tan-
ka, waka, manga.
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ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЕ МОТИВЫ В ЛИРИКЕ ТИМУРА КИБИРОВА 
(ТРАДИЦИОННОЕ В НЕТРАДИЦИОННОМ)

В статье рассматривается лирика Тимура Кибирова, выдающегося представителя 
«московского концептуализма», одного из лидеров современной авангардной поэзии. В 
работе показано, что особенности поэтического творчества Кибирова выводят его да-
леко за пределы экспериментальной поэзии рубежа веков, но отчетливо обнаруживают 
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следования поэта традициям предшествующей литературы, в частности – русской по-
эзии, прежде всего – ее классического крыла. Одной из важнейших граней традиции в 
творчестве осетинского поэта становится акцентуация содержательного контента 
лирического произведения, доминирование смысла над формальными экспериментами, 
привычно свойственными поэтическому концептуальному «формализму».

Ключевые слова: современная поэзия, московский концептуализм, Тимур Кибиров, 
культурный интертекст.

Творчество Тимура Кибирова к настоящему времени широко известно не толь-
ко на родине, но и далеко за ее рубежами. Казалось бы, традиционный представитель 
экспериментаторской поэзии «московского концептуализма» (наряду М. Айзенбергом, 
С. Гандлевским, Д. Новиковым, Д. Приговым, Л. Рубинштейном и др.), Тимур Кибиров 
обнаруживает в своем творчестве отчетливое тяготение к классической форме поэзии, к 
ее содержательному (идейно-смысловому) потенциалу. Любопытно проследить, как тра-
диция и новаторство уживаются в текстах поэта-концептуалиста, каковы тематические и 
стилистические приоритеты его лирики.

С одной стороны, в стихотворных текстах Кибирова весьма ярко проявляются кон-
цептуалистские черты. И в первую очередь это само понятие «концепта», лежащего в 
основе поэтики литературной группы «Альманах». По представлениям известного те-
оретика концептуалистской поэзии (и постмодернистской литературы в целом) М. Эп-
штейна, «концепт» – это прежде всего «идея, присоединенная к такой реальности, кото-
рой она не может соответствовать», и тем самым вызывающая «этой несообразностью 
отчуждающий, иронический и гротескный эффект», это поэтика «самодовлеющих зна-
ков, нарочито отвлеченных от той реальности, которую они <…> призваны обозначать», 
это «поэтика схем и стереотипов» [16: 114]. Причем, как известно, задача концептуа-
листской стратегии состоит в том, чтобы эксплицировать «обветшалость и старческую 
беспомощность словаря», которым предшествующая литература осмысляла мир, кон-
цептуализм нацелен обнаружить «мнимость всяких ценностных обозначений» [16: 115].

Однако, с другой стороны, внешне наличествующие в поэзии Кибирова конститутив-
ные черты концептуальной поэтики уже при первом знакомстве с лирикой поэта обнару-
живают «оборотную» сторону – уход от пародии и несообразности к ностальгическому 
любованию и художнической приверженности былой традиции, следование канонам 
предшествующей литературы под «маской» концептуалистской игры.

На поверхностном уровне Кибиров широко использует все те характерные приемы, 
которые могут быть квалифицированы как приемы концептуального искусства: цитат-
ность, аллюзийность, интертекстуальность, метатекстуальность, «механиcтичность» 
приема, кажется, стирание границ в позиции автора и героя («нулевая грань письма», 
по Р. Барту), формально-стилевая близость соц-арту, рифмо-ритмическая небрежность и 
т. п. Однако сущностная реализация узнаваемых по манифестам концептуалистов при-
емов и стратегий «нового направления» у Кибирова оказывается иной. 

Так, если в концептуальной поэзии отсутствие собственного голоса и собственного 
личностного поэтического языка есть знак растворения в массовом сознании (толпы), 
подвергающейся иронизации и (как правило) дискредитации, то у Кибирова тенден-
ция говорить не индивидуально личностным поэтическим языком обнаруживает иную 
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векторность – не противопоставленность поэта массе, а желание оказаться внутри нее, 
не подняться над нею в отстраненном высокомерии, но предстать ее органичной частью. 
Кажется, что Кибиров творит свою поэзию насквозь цитатно, «чужими» словами и сен-
тенциями, но его «обобщенный» стиль и язык – это иная точка отсчета, тонко и неброско 
реализуемая автором «оппозиционность».

Критики давно заметили, что цитатность становится одним из главных и определя-
ющих приемов концептуалистов, в том числе и поэтики Тимура Кибирова. По словам 
В. Агеносова, «порой цитатная плотность его произведений достигает уровня центона» 
[1: 47–48]. Его стихи написаны словно бы не своими словами, а смонтированы из чужих 
фраз, записаны с чужого голоса; его поэтический мир наполнен голосами других поэтов, 
его песня складывается и сплетается из образов других авторов. Примером тому могут 
послужить строки «Сквозь прощальные слезы» (1987):

Каблучки в переулке знакомом
все стучат по асфальту в тиши.
Люди Флинта с путевкой обкома
что-то строят в таежной глуши.

И навстречу заре уплывая
по далекой реке Ангаре,
льется песня от края до края!
И пластинка поет во дворе.

И покамест ходить я умею,
и пока я умею дышать,
чуть прислушаюсь – и онемею:
каблучки по асфальту стучат! [10: 49–50]

Очевидно, что Кибиров «перепевает» популярный песенно-стихотворный реперту-
ар советских лет, он для Кибирова – «едва ли не главный резервуар цитат и аллюзий» 
[15: 19]. Однако стихи Кибирова не оставляют впечатления компилятивности, скорее 
наоборот, голоса предшественников созвучны голосу Кибирова, они гармонично впле-
таются в ткань его поэтического текста. Естественность подобного слияния – свидетель-
ство не заимствования чужого, а сигнал восприимчивости к чужому, к способности на-
следовать и развивать. 

В отличие от формалистически ориентированных концептуалистов цитатность Ки-
бирова не двусмысленна, а непосредственна, по сути – прямолинейна, она окрашена 
субъективностью его личностных воспоминаний, лиризмом его меморефлексии. Тогда 
как «традиционный» концептуализм утверждает ложность общественно-формационно-
го устройства посредством отрицания примитива и штампов соцреалистического искус-
ства, Кибиров оставляет без внимания феномен «советскости» и заглядывает глубже – 
в душу не homo soveticus, а homo sapiens. Аллюзия или цитата, как и язык 60-х–70-х, 
используются в его текстах не в переносном значении (отрицания или снижения), а в 
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качестве непосредственных знаков-репрезентантов описываемого времени. «Ровно по-
этому мы имеем дело с поэзией, а не с гневными восклицаниями в рифму» [7: 9].

Отпечаток «перестроечных» 80-х–90-х в поэзии Кибирова просматривается в огру-
блении стиля, манеры речи, языка изложения, жаргонизмов, «подсоленной и поджарен-
ной» [12: 236] лексики, бранных слов и выражений и т. п. Однако и здесь «под прямым 
языком мерещится совсем другой, непрямой <…> Это какой-то эзопов язык наоборот. 
Автор имеет в виду, конечно, не “лисице где-то Бог…”, а что-то вроде “широкошумные 
дубровы…”, но пишет: “у-у, суки, мать вашу, ща всех урою!”» [2: 12].

Находясь в рамках «массового сознания» и «языка толпы», тем не менее, Кибиров 
создает свой особый художественный мир, моделирует собственный образ современной 
ему действительности, его представления об окружающем окрашены собственно-киби-
ровской субъективностью. Именно поэтому Кибиров-«концептуалист» весьма далек от 
«манифестационных» концептуалистов, поэт оказывается «своим среди чужих». Неслу-
чайно исследователь И. Васильев называет Кибирова поэтом «близким концептуализ-
му», но дистанцированным от них [5: 39]. М. Айзенберг добавляет: метод концептуализ-
ма приложим к Кибирову «косвенно» и «опосредованно» [2: 7].

По Сергею Гандлевскому, поэту и «соратнику», Кибиров может быть отнесен к 
направлению «критический сентиментализм», тем сам оказавшись между метареа-
лизмом (чересчур «возвышенным») и концептуализмом (нарочито «сниженным»). «Об-
ретаясь между двух полярных стилей, он (критический сентиментализм. – О. Б.) заим-
ствует по мере надобности у своих решительных соседей, переиначивая крайности на 
свой лад: сбивая спеси праведной поэзии, окорачивая шабаш поэзии иронической. Этот 
способ поэтического мировосприятия драматичнее двух других, потому что эстети-
ка его мало регламентирована, опереться не на что, кроме как на чувство, ум, вкус» 

[6: 231]. Гандлевский: «Приняв к сведению расхожую сейчас эстетику постмодерниз-
ма, Кибиров следует ей только во внешних ее проявлениях – игре стилей, цитатности. 
Постмодернизм…прямо противоположен поэтической горячности поэта» [7: 5]. 

М. Эпштейн, в работах начала – середины 80-х годов причислявший Киби-
рова к поэтам-концептуалистам, впоследствии квалифицирует его как поэта-
«постконцептуалиста», преодолевающего «ту подчеркнутую отчужденность, безли-
кость, цитатность, которая свойственна концептуализму» [16: 275]. По мысли Эп-
штейна, если «в концептуализме господствует абсурдистская, то в постконцептуализ-
ме – ностальгическая установка: лирическое задание восстанавливается на антилири-
ческом материале – отбросах идеологической кухни, блуждающих разговорных клише, 
элементах иностранной лексики» [16: 138].

Последние номинации – «критический сентименталист» и «постконцептуалист» – 
уточняют позицию Кибирова в рамках постмодернистской поэзии 80-х – 90-х годов. 
«Лирическая ностальгия» или «ностальгический лиризм» действительно становятся 
идееформирующими и формообразующими составляющими поэтики Кибирова, тем са-
мым выводят его за ограниченные пределы поэзии концептуализма. 

Между тем, как и творчестве ряда современных поэтов-постмодернистов, в творче-
стве Кибирова основу содержательного уровня художественного материала составляет 
рефлексия по поводу «позднейшего» советского прошлого страны, тогда как основу фор-
мального уровня обеспечивает апелляция к устойчивым формулам социалистического 
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быта и бытия, идеологическим клише советских лозунгов, популярных песен, народного 
кино, образцовых штампов соцреалистической литературы. В результате создается «ши-
рокая и исчерпывающая картина советского мира, составленная как мозаика из точных 
деталей-перечислений» [1: 47].

«Художнику Семену Файбисовичу»:

Как все забавно и фотогенично –
зябкий узбек, прыщеватый курсант,
мент в полушубке – вполне симпатичный,
жезл полосатый, румянец клубничный,
белые краги, свисток энергичный.
Славный морозец, товарищ сержант!

Как все забавно и как все типично!
Слишком типично. Почти символично.
Профиль на мемориальной доске
важен. И с профилем аналогичным
мимо старуха бредет астматично
с жирной собакою на поводке… [11: 194]

Уже при первом прочтении произведения (целиком, а не отдельного фрагмента) об-
ращает на себя внимание иная, чем у поэтов-концептуалистов, модальность отноше-
ния к прошлому, иная тональность его восприятия. Если в поэзии большинства пред-
ставителей концептуалистского авангарда главный пафос направлен на отрицание 
и осуждение, снижение и развенчание, то при имеющейся констатации негативных 
сущностей основу воспоминаний Кибирова составляют мемории счастливого детства, 
верных друзей и юношеских приключений. Прав А. Зорин, когда утверждает: «…поэт 
пишет о пространстве и времени, в которых ему выпало жить, с любовью» [9: 107].

В стихотворных строках Кибирова, посвященных советскому детству, сквозит кра-
сота и возвышенность, лиризм и ностальгическая грусть, сожаление об утраченном и 
попытка вернуться в прошлое хотя бы мысленно. По наблюдению Вяч. Курицына, «со-
ветское здесь, собственно, перестает быть особенно советским и становится… по пре-
имуществу детским <…> возвышенный пафос Кибирова касается не только, и даже не 
столько советского “большого стиля”, сколько мелочей, подробностей, повседневных 
реалий советской жизни, даже знаков ее бедности и неустроенности…» [13: 102].

Подобного рода поэтическая тенденция, нашедшая свое отражение в произведени-
ях А. Сергеева «Альбом для марок», В. Месяца «Ветер с конфетной фабрики», цикле 
М. Сухотина «Великаны» и др., в критике получила определение «ностальгического дис-
курса любования», «мифологемы счастливого детства» [13: 100–101]. В произведениях 
названных авторов, как и в стихах Кибирова, приметы жизни советского времени трак-
туются «как знаки детства, как знаки навсегда и лирично канувшего мира беззаботности 
и света, где идеологические реалии <…> совершенно домашни и природны» [13: 100]. 

Очевидно, что «любование» у Кибирова связано не собственно с советским прошлым, 
ушедшим государственным строем или изжившей себя идеологией, но с отдельными 
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предметно-тактильными реалиями, сконцентрировавшими в себе память о беззаботном 
детстве и счастливой поре ранней юности. Неслучайно в стихах, обращенных к дочери, 
«Двадцать сонетов к Саше Запоевой», автор-герой прогнозирует:

Пройдут года. Ты станешь вспоминать.
И для тебя вот эта вот жилплощадь,
и мебель дээспэшная, и лошадь
пластмассовая, и моя тетрадь,

в которой я пытаюсь описать
все это, и промокшие галоши
на батарее, и соседский Гоша,
и Томик, норовящий подремать

на свежих простынях – предстанут раем… [10: 290]

Лирико-ностальгические настроения-мотивы позволяют поэту преодолеть отрица-
ние поверхностно-советских черт прошлого, сделать акцент не на советскости, а «дойти 
до самой сути» воспоминаний детства (объективно счастливом вне зависимости от «то-
понимики»: большой или маленькой площади квартиры, отдельного или коммунального 
бытования, материального достатка или нужды, местоположения дворика (чаще – за-
дворок) в центре или на окраине, в городе или в деревне, вне зависимости от «степени 
оснащенности» детской площадки и уж тем более от недоступного детскому пониманию 
социально-идеологического мироустройства, «уровня общественно-экономической фор-
мации»). В результате произвольно-прихотливая логика памяти позволяет поэту говорить 
о прошлом не в аспекте негативного отрицания СССР (традиционно постмодернистский 
план), а любви к прошлому своему и своей родины (традиционный план русской литера-
туры). Таким образом происходит слияние темы детства, случайно пришедшегося на со-
ветский период развития страны, с темой неслучайно любимого прошлого, для Кибирова 
прежде всего отразившегося и сконцентрировавшегося в образцах русской культуры и 
русской литературы, находящихся вне идеологической цензуры того или иного социаль-
но-политического строя. Происходит нехарактерное концептуальной поэзии сращивание 
временного и вечного на основе вычленения сердцевинно-единого – родного. Не дистан-
цирование себя от прошлого, а слияние «я» и «мы», «моего» и «нашего». Тема детства 
прочно смыкается с темой родины, ее судьбы, ее истории, ее настоящего и будущего, 
намечая зависимость поэта не столько от манифестируемых традиций концептуального 
искусства, сколько от традиций классической русской литературы. По словам А. Левина, 
у Кибирова «пожалуй, у первого (и единственного?) находишь столь сильно, чисто и за-
разительно выраженную щемящую горько-сладкую ностальгию по тем, более или менее 
страшным временам, когда мы (или вы, читатель) были молоды, по временам, которые 
вдруг стали нестрашными – потому что ушли навсегда» [14: 219].

Из послания «Художнику Семену Файбисовичу»:
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Щелкни ж на память мне Родину эту,
всю безответную эту любовь.
музыку, музыку, музыку эту,
Зыкину эту в окошке любом!
Бестолочь, сволочь, величие это:
Ленин в Разливе,
Гагарин в ракете
<…>
елки скелет во дворе проходном,
к международному дню стенгазету, 
памятник павшим с рукою воздетой,
утренний луч над помойным ведром!
Серый каракуль отцовской папахи,
дядин портрет в бескозырке лихой,
в старой шкатулке бумажки Госстраха
и облигации, ставшие прахом,
чайник вахтерши, туман над рекой… [10: 201]

Чувства-воспоминания о детстве, «неприлично» пылкие» (по С. Гандлевскому [7: 5]), 
провоцируют начало лирического разговора о родине, образ которой вырисовывается у 
Кибирова в контексте всей русской литературы: от «странной» любви лермонтовской 
«Родины», через «убогую» и «всесильную» матушку-Русь Некрасова, через «умом Рос-
сию не понять» Тютчева вплоть до «расхлябанной колеи» Блока.

Образ родины, создаваемый Кибировым, вбирает в себя высокое и низкое, радующее 
и отвращающее, природное и урбанистическое, притягивающее и пугающее. Рождается 
образ России, на посторонний (незаинтересованный, невлюбленный) взгляд, «так себе 
страны». Однако именно он составляет предмет (и центр) поэтического мироздания Ки-
бирова. «Возвращение из Шилькова в Коньково (Педагогическая поэма)»:

Грядки с чахлою ботвой.
Звуки хриплые баяна.
Матюканье и блеянье.
Запах хлебного вина.
Это Родина. Она
неказиста, грязновата
в отдаленьи от Арбата
развалилась и лежит,
чушь и ересь городит... [10: 324]

Средством преодоления страха, невзгод, смерти, по Кибирову, становится не про-
сто «странная», «не-от-ума» любовь к родине, но ее этико-эстетический потенциал, ее 
культура и литература:
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…здесь вольготно петь и плакать,
сочинять и хохотать,
музам горестным внимать,
ждать и веровать, поскольку
здесь лежала треуголка
и какой-то том Парни,
и, куда ни поверни,
здесь аллюзии, цитаты,
символистские закаты,
акмеистские цветы,
баратынские кусты,
достоевские старушки
да гандлевские чекушки,
падежи и времена!
Это Родина. Она
и на самом деле наша… [10: 324]

В последней строке отражен скрытый спор о нашем «на самом деле» и «не на са-
мом деле». Родина-литература, по Кибирову, действительно, «наша», тогда как любить 
«славу, купленную кровью», «гром побед», «кирзу и хром», «серп и молот с топором» 
лирический герой отказывается.

Обращает на себя внимание, что один из важнейших сборников Кибирова, озаглав-
ленный «Юбилей лирического героя» (2000), который уже только в силу юбилейного 
характера подводит некоторые итоги «жизни и творчества», открывается циклом «По 
прочтении альманаха “Россия – Russia”», целиком состоящим из стихов о России.

«Только вымолвишь слово «Россия»…»:

Только вымолвишь слово «Россия»,
а тем более «Русь» – и в башку
тотчас пошлости лезут такие,
враки, глупости столь прописные,
и такую наводят тоску

графа Нулина вздорное чванство,
Хомякова небритая спесь,
барство дикое и мессианство –
тут как тут. Завсегда они здесь.

И еврейский вопрос, и ответы
зачастую еврейские тож,
дурь да придурь возводят наветы,
оппонируют наглость и ложь!
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То Белинский гвоздит Фейербахом,
то Опискин Христом костерит!
Мчится с гиканьем, лжется с размахом,
постепенно теряется стыд.

Русь-Россия! От сих коннотаций
нам с тобою уже не сбежать.
Не РФ же тебе называться!
Как же звать? И куда ж тебя звать? [10: 481–482]
 
В стихотворных строках Кибирова возникает образ России не самый обольсти-

тельный и не самый привлекательный. Это не «Блоку жена», не «Исаковскому мать», 
она у Кибирова «теща», «тетка», «баба», «вселенская квашня», «лохань безбрежная» 
[10: 482], которая

так вольготно меж трех океанов
развалилась ты, матушка-пьянь,
что жалеть тебя глупо и странно,
а любить… [10: 484]

Однако и в этих стихах, за внешней грубостью и резкостью, нарочитым опрощени-
ем и примитивными рифмами, различим мотив разделения поэтом общей судьбы («нам 
с тобою»), ощутимо сыновнее чувство сопереживания «родительского срама», звучат 
слова любви к родине («…люблю я…»). Потому прав А. Архангельский, когда говорит: 
«Кибиров – единственный поэт младшей генерации, который сумел пропустить через 
свое сердце трагизм современной культуры, которая не может с в о б о д н о (выд. авто-
ром. – О. Б.) пользоваться плодами отчужденной традиции, но не мыслит и разрыва с 
ними без окончательной гибели для самой себя» [3: 328].

Таким образом, триединую высшую сущность у Кибирова демонстрируют понятия 
детства, родины, литературы, до определенной меры существующие между собой в от-
ношениях нестрогой синонимии и метонимии. Именно поэтому наставление-напутствие 
дочери Саше в «педагогической поэме» «Возвращение из Шилькова в Коньково» (1993–
1996) звучит, с одной стороны, в духе народно-фольклорных прибауток («жить не ту-
жить») и священных заповедей («не обижать», «не обижаться»), с другой – посредством 
апелляции к творчеству Пушкина, наследию Чаадаева и жанру Макаренко, и таким обра-
зом прочно соединяет в себе все три названные составляющие: детство (дочь) – родина 
(народ, религия) – литература (Пушкин, Чаадаев, Макаренко).

…Мы будем жить –
не тужить, не обижаться,
и не обижать стараться,
и за все благодарить,
слушаться и не скулить.
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Так люби же то-то, то-то,
избегай, дружок, того-то,
как советовал один
петербургский мещанин,
с кем болтал и кот ученый,
и Чедаев просвещенный,
даже Палкин Николай.
Ты с ним тоже поболтай [10: 330].

Высокое и низкое, далекое и близкое, советское и русское, реальное и литературно-
сказочное («кот ученый») соединяются в кибировских строках и «уравниваются» друг 
с другом: сближаются не по степени «индивидуальной значимости», но как события 
единой национальной истории, каждый из которых в равной мере формирует цепь исто-
рических событий (или событийной истории) страны. Пушкин наделяется не пафосно-
высоким привычным эпитетом «великий» или «величайший», а сниженно-оторванным 
от литературных заслуг, хотя и «авторским» именованием – «петербургский мещанин». 
Фамилия крупнейшего просветителя Чаадаева звучит с искажением «в угоду рифме», но 
и в ориентации на русскую простонародную произносительную норму. Император Ни-
колай I «индивидуализируется» посредством бытовавшего народного прозвища «Пал-
кин», хотя тут же иронически «поддерживается» с помощью модально-усилительной 
частицы «даже». Образы «нивелируются»: в одном ряду среди «болтавших» с Пушки-
ным оказываются и «кот ученый», и философ Чаадаев, и император Николай, и адресат 
поэтического послания Сашенька. В подобном контексте наставления дочери не требуют 
конкретизации: делай «то-то», не делай «того-то» – ибо уроки «педагогической поэмы» 
сформулированы всей отечественной историей и русской литературой, проще – жизнью, 
а банальные повторы для поэта не обязательны.

Приметы советского быта, опосредованные воспоминаниями о детстве и наложен-
ные (спроецированные) на обширную панораму исторического прошлого родины, пере-
стают быть опасными, утрачивают идеологический флер, тогда как советская действи-
тельность «как таковая» таит для художника и его героев угрозу. Следствием этого ста-
новится обращение Кибирова к еще одной теме – теме мещанства, смежной, и в какой-то 
мере вырастающей из означенной выше триады.

Одним из классических образов «призыва к мещанству» служит поэма «Послание 
Ленке» (1990).

Леночка, будем мещанами! Я понимаю, что трудно,
что невозможно практически это. Но надо стараться.
Не поддаваться давай… Канарейкам свернувши головки,
здесь развитой романтизм воцарился, быть может, навеки.
Соколы здесь, буревестники все, в лучшем случае – чайки.
Будем с тобой голубками с виньетки. Средь клекота злого
будем с тобой ворковать, средь голодного волчьего воя
будем мурлыкать котятами в теплом лукошке.
  Не эпатаж это – просто желание выжить [10: 153].
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«Стереотип мещанского» складывается в поэме Кибирова как будто из хорошо из-
вестных, «хрестоматийных» составляющих (заметим, не разделенных на «советские» 
и «классические») – из «канареек» по Маяковскому («О дряни»), «крыжовника» по Чехо-
ву («Крыжовник»), «медного таза с вареньем» по Гоголю («Старосветские помещики»). 
Может показаться, что образ мещанской жизни косный примитивный, ущербный. Од-
нако «накопление» признаков мещанской жизни идет, во-первых, «вспять» – от 30-х го-
дов ХХ столетия к первой трети ХIХ века, т. е. от «близкого» Маяковского к «удаленно-
му во времени» Гоголю, что само по себе отодвигает признаки «советскости» и уводит 
героев в мир идеальных грез «золотого века». Во-вторых, реалиями «мещанства» ста-
новятся не детали быта, а образы литературы, по природе своей «над-житейские», 
«над-мещанские», согретые чувствами их авторов-создателей (например, Гоголь: «Я 
очень люблю скромную жизнь тех уединенных владетелей отдаленных деревень, кото-
рых в Малороссии обыкновенно называют старосветскими…» [8: 5]). 

Вожделенное «мещанство» лирического героя, «замешанное» у Кибирова на образах 
и образцах классической и советской русской литературы, выстраивается далее как ожи-
дание возможности 

Диккенса вслух перечитывать, и Честертона, и, кстати,
«Бледный огонь», и «Пнина», и «Лолиту», … и Леву
будем читать-декламировать. Бог с ним, с де Садом… [10: 155]

Классическая русская и зарубежная, советская и современная (под «Левой», конечно, 
разумеется Лев Рубинштейн) литература служит у Кибирова защитой и «противо-
ядием» от навязываемых «надменных» литинститутских заявлений типа «искусство 
выше морали» или «Эстетика / выше морали бескрылой, мещанской!» [10: 155]. Эти-
ческий потенциал классики и «близость-теплота» поэзии современной «спасают» и 
«хранят» героев, дают возможность «выжить». То есть автор являет себя «реакци-
онером» (С. Гандлевский [7: 5]) и определенно демонстрирует неконцептуалистскую 
приверженность «вечным» идеалам (не идеологиям), исповедует верность философии 
жизнеутверждения, моделирует образ преображенной жизнеспособной реальности. 
Нетрадиционный поэт-концептуалист эксплицирует свою традиционную лирическую 
сущность.

Говоря словами А. Архангельского, несмотря на «жуть» кибировского языка, поэт, 
«сумел-таки в ы р ы д а т ь (выд. автором. – О. Б.) самое святое…» [3: 330], и им ока-
зывается любовь к родине, к ее и своему прошлому, к отечественной культуре и лите-
ратуре. «Нарушение» (обновление) поэтической формы (концептуализация) в данном 
случае не пошло в ущерб содержанию. На идейно-эстетическом уровне «новым» в по-
эзии Кибирова стало «хорошо забытое старое». 
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ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІ МОТИВИ У ЛІРИЦІ ТИМУРА КІБІРОВА 
(ТРАДИЦІЙНЕ В НЕТРАДИЦІЙНОМУ)

У статті розглядається лірика Тимура Кібірова, видатного представника «мос-
ковського концептуалізму», одного з лідерів сучасної авангардної поезії. У роботі по-
казано, що особливості поетичної творчості Кібірова виводять його далеко за межі 
експериментальної поезії рубежу століть, але чітко виявляють слідування поета тра-
диціям попередньої літератури, зокрема – російської поезії, насамперед – її класичного 
крила. Однією з найважливіших граней традиції у творчості осетинського поета стає 
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акцентуація змістовного контенту ліричного твору, домінування сенсу над формальни-
ми експериментами, звично властивими поетичному концептуальному «формалізму».

Ключові слова: сучасна поезія, московський концептуалізм, Тимур Кібіров, культур-
ний інтертекст.
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INTERTEXTUAL MOTIVES IN THE LYRICS OF TIMUR KIBIROV 
(TRADITIONAL IN NON-TRADITIONAL)

The article examines the lyrics of Timur Kibirov, an outstanding representative of “moscow 
conceptualism”, one of the leaders of modern avant-garde poetry. The paper shows that the 
features of Kibirov’s poetic creativity take him far beyond the experimental poetry of the turn 
of the century, but clearly reveal the poet’s following the traditions of previous literature, in 
particular – Russian poetry, fi rst of all – its classical wing. One of the most important facets of 
tradition in the work of the Ossetian poet is the accentuation of the content of the lyric work, 
the dominance of meaning over formal experiments, which are usually characteristic of poetic 
conceptual “formalism”.

Keywords: modern poetry, Moscow conceptualism, Timur Kibirov, cultural intertext.
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THE MOTIF OF DISGUISE IN OCTAVIA BUTLER’S NOVEL 
«PARABLE OF THE SOWER»

This article examines the functions that the motif of disguise plays in the dystopian novel 
«Parable of the Sower». By revealing authorial portrayal of disguise related to the protagonist 
behaviour the social and gender anxieties are described. The most vivid examples that demon-
strate the specifi city of the motif in Octavia Butler’s work are provided. 

The author comes to the conclusion that the disguise serves as a means of protagonist’s 
survival and transformation. The motif implies a conscious performance that ultimately helps 
the main character shape the identity. As well this article reports that in the book the close 
connection between the motif of disguise and the concept of survival as the key element in any 
dystopian world is maintained.

Key words: Octavia Butler, dystopia, motif of disguise, identity, gender.

The motif of disguise is widely used in world literature. Its forms and functions vary from 
work to work and century to century. Sometimes it assists characters in deception, physical or 
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psychological liberation, empowerment, social or spatial mobility, represents certain aspects 
of morality. 

Most commonly, disguise is understood as a physical alteration to one’s appearance. The 
Oxford English Dictionary provides the following defi nition: «The art of changing your ap-
pearance so that people do not recognize you; a way of hiding the true nature of something» 
[3]. But in literary works the disguise often helps a reader reveal the true self of the character. 
As M. L. Hunter states that disguise is «one of the best tools to expose the truth may well be 
deception» that «usually reveals more than it conceals» [6]. C. Wald in her book «The Refor-
mation of Romance: The Eucharist, Disguise, and Foreign Fashion in early Modern Prose Fic-
tion» writes that disguise «is a powerful plot element used to create narrative suspense and to 
entertain readers with dramatic irony or sudden turning points, but it is almost the most relevant 
typos to explore selfhood... » [9].

The use of disguise became a topic of interest in works as early as Greek myths and Hom-
er’s «Odyssey». In the Middle English literature disguise is often used as a means of escape, a 
way to gain knowledge or access to a specifi c space, a method for testing loyalty or a form of 
individual social mobility. Although disguise appears in many medieval tales, «each instance 
elicits particular questions about character identity» [6]. 

Disguise is one of Shakespeare’s favourite dramatic devices. As a rule, the English play-
wright uses it to develop a certain theme, enhance the comic ambiguity, create the important in-
triguing element, the mystery, confusion and misunderstandings or make the plot advance. The 
most typical type of disguise – a change of appearance is used in such Shakespeare’s comedies 
as «The Merchant of Venice», «As You Like It», «Measure for Measure», «Twelfth Night», etc. 
There disguise also emerges for self-protection. In the world known tragedy «Hamlet, Prince 
of Denmark» the idea of «spiritual» disguise depicts both the philosophical problems of the era 
and provides social commentary.

The motif of disguise provokes questions around the idea of patriarchy as well as un-
settles idea of heterosexual attraction during the Enlightenment or the Victorian era. It allows 
characters to mask their true identities or create new ones in Daniel Defoe’s «Moll Flanders», 
Matthew Lewis’s «The Monk», Charles Dickens’s «Great Expectations”, Mary Elizabeth Brad-
don’s «Lady Audley’s Secret», Willkie Collins’s «The Woman in White», etc.

In American literature James Fennimore Cooper uses the motif of disguise to resolve plot 
diffi  culties in his books. The motif also detracts from the believability of the story and proves 
excesses of imagination over the confi nements of reason. In the novel «The Adventure of 
Huckleberry Finn» Mark Twain uses disguise to show a change in American identity and inten-
tion to hide true feelings. But it is obvious that the motif of disguise should be analyzed in the 
works of contemporary American writers.

The aim of this article is to prove that disguise as a leitmotif in Octavia Butler’s novel «Par-
able of the Sower» (1993) illustrates the contemporary sociocultural perceptions of identity. 

An African-American novelist Octavia Butler (1947–2006) is also known as the Moth-
er of Afrofuturism which can be identifi ed as the mixture of science fi ction, fantasy, horror, 
and Black speculative fi ction. Afrofuturism is «the audacity to imagine a thriving future for 
Black people, or any future» [5, p. 73]. O. Butler became the fi rst science fi ction writer of 
any race or gender to win a MacArthur «Genius” Foundation Fellowship Award in 1995 for 
her body of work. In her award-winning novels she depicted humankind’s trajectory toward 
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self-destruction, created strong protagonists and alien species that tries to save the world. In 
general O. Butler’s futurism intensifi es modern social contradictions.

«Parable of the Sower» is a dystopia about anything but a better future. It encompasses 
many themes that recur in O. Butler’s works. They are the reluctant heroine who has to take 
charge because of her gifts and integrity, the brutal impact of social hierarchy and the seeds of 
hope embedded in Earthseed religion which teaches that «All successful life is adaptable, op-
portunistic, tenacious, interconnected, and fecund», «God exists to be shaped. God is Change» 
[2, p. 124–125, 25] and that planning and action are the antidote to crises. So one Earthseed 
verse asserts: «Belief initiates and guides action» [2, p. 47].

The book explores the ways that protagonist Lauren Olamina, her family, and the local 
community cope with the realities of living in Los Angeles, California in the near future. LA is 
depicted as «a carcass covered with maggots» where there are «too many poor people» [2, p. 9, 
48]. The community is surrounded by walls so the people are practically imprisoned. But this 
world collapses when the lower class, drug-addicted pyromaniacs murder Lauren’s family and 
then burn down practically the whole community. Lauren decides to embark on a journey north 
where she has heard that it is safer and easier to survive. Along her journey, which she began 
with two neighbors from her old community, Lauren becomes a magnetic leader and inspires 
others to follow her not only physically but also philosophically. These neighbors include Zah-
ra and Harry, as well as a new member of the group, Bankole, who convinces them to form a 
community on land he has acquired. While making her way north, Lauren develops a religion 
called «Earthseed». For her own safety, Lauren disguises herself as a man on this quest. 

A teenage protagonist demonstrates more wisdom than the adults around her. She is forced 
to grow up too soon as the girl faces a world full of poverty, unemployment, violence and 
death. Olamina has a special disability/gift called Hyperempathy Syndrome, which means she 
literally feels the pain and dying of others around her even if she’s the one who must injure or 
kill them. 

Such scholars as J. Miller and M. Nilges analyze how Octavia Butler’s construction of Lau-
ren makes readers question ideas about gender and concepts of change in the 1990’s. However, 
a closer examination of Lauren’s performance reveals a character that does not take up gender 
roles but instead complies with binary gender norms in order to survive as in Lauren’s society 
only white rich heterosexual men often have the privilege. So «performing an identity out of 
force reveals who has the power and who has the privilege» [4, p. 20].

J. Miller suggests that Lauren «is put in a position that challenges the white male dominant 
power structure in place,» so she unconsciously conforms to these structures even when viewed 
from a survivalist perspective [7, p. 77]. This is vividly seen in Lauren’s initial idea to present 
herself as a potentially gay couple with Harry but fi nally she chooses to present herself with 
Zahra as a black, straight couple (Lauren being the one to disguise herself as a man). As Zahra 
explains: «Mixed couples catch hell whether they’re gay or straight» [2, p. 171]. Lauren’s deci-
sion to play a straight couple with Zahra makes clear the norms and mores on a societal level. 
J. Butler describes it as the «cultivation of bodies into discrete sexes with ‘natural’ appearances 
and ‘natural’ heterosexual dispositions» [1, p. 524]. Nevertheless, Lauren conforms to the ex-
isting ideology in order to increase her chance at survival and let her group overcome any racial 
and gender divisions through interdependence as a means of long-term survival strategy.
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Lauren’s disguise as a man sends us a challenge to examine the relations between gender 
as a performance and gender as an essence. Octavia Butler informs the reader about Lauren’s 
feelings about playing the role of a man as Lauren remarks that «it’s going to be strange for me, 
pretending to be a man” [2, p. 180]. Undoubtedly the teenage protagonist has some fear and 
apprehension about disguising herself as a man but she says that it still sounds «strange to be 
called ‘man.’ <...> but that didn’t matter» [2, p. 202]. From these facts the novel suggests that 
one can perform a certain identity but it does not necessarily mean that he/she feels right or it 
is his/her essence. 

Clearly, Lauren must disguise as a man in order to get some chances to survive. The girl can 
only achieve what she considers a successful performance of a man by repeating actions and 
behaviors that she has seen other men in her community manifest. As Lauren plays the role of a 
man, she is very deliberate about changing her personality to refl ect her views of what it means 
to be a man. Moreover, this role play includes making her presence known through her body 
language and behaviour. Though Lauren’s disguise is a conscious performance, it ultimately 
shapes her identity and infl uences those around her, such as Bankole, who sees Lauren as an 
equal due to her role as a leader, which her disguise as a man makes possible.

It is after her change in her gender expression that Lauren starts to thrive and the novel 
reveals that it ultimately shapes her identity. This identity includes the belief that only men can 
obtain and maintain power. As well the protagonist questions the expectations of femininity 
and female masculinity opposed to the prospects associated with masculinity, i. e. «essential-
ized» gender expectations which shapes our identity. Lauren refl ects that people «believed two 
men and a woman would be more likely to survive than two women and a man… Out here, the 
trick is to avoid confrontation by looking strong» [2, p. 212]. 

Lauren’s need for survival and looking strong puts forward the idea of change especially 
since Lauren does not have freedom of choice. M. Nilges suggests that Octavia Butler repre-
sents change «as society’s central problem». Lauren desires to change in a way that returns 
«to a social situation... marked by stability and order,» as Nilges explains [8]. Although the 
protagonist participates in “temporary change” in order to achieve her vision of change. And 
she tends to the ideal change by escaping from society and starting anew. 

Change is working «on many levels in the novel» [4, p. 21]. As the author states if she «es-
tablished Change as Olamina’s god» she had to «work out such a belief would mean in the vari-
ous aspects of life» [2, p. 336]. Lauren says that since change is the one inescapable truth, it is 
the basic clay of human lives that cannot be stopped. Looking strong becomes a form of change 
for Lauren as she tries to accommodate to current conditions. The girl believes that adapting to 
societal ideology in order to survive is change, no matter how repressive this society is. Regard-
less, change is not a solution, but it is not the problem either. Lauren is sure that she can control 
a change and use it to one’s advantage, such as performing as a man in order to avoid confronta-
tion. Lauren believes she has control over it, as she urges others to «shape God” [2, p. 220], i. e. 
change. As well to Lauren «God is change», and she herself says that God is «not punishing or 
jealous, but infi nitely malleable», shows her «a more pervasive power than change», «a power 
that could not be defi ed by anyone or anything» [2, p. 217, 219, 220]. And the Earthseed verse 
follows: «God is neither good nor evil, neither loving nor hating» [2, p. 245].

On the contrary what the novel fi nally reveals is that change is a force that happens quite 
naturally so it cannot be controlled. While Lauren thinks she can embrace change, the truth is 
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that change acts on her. While the teenage protagonist thinks she consciously changes in order 
to achieve «the ultimate change» through her performance as a man, she changes in ways she 
would have never expected. So change is not a choice but an uncontrollable force that has a 
mind of its own and happens in ways never expected, a process largely infl uenced not by a man 
but a dominant ideology. Moreover, the introduction of other characters gradually reveals to 
Lauren her submission to dominant views and her conformance to accepted values and behav-
iors. Ironically, the avoidance of confrontation makes the idea of change much further out of 
reach for Lauren.

Lauren is submissive to the fact that men have privilege in society, and Bankole adheres to 
this thinking. Nevertheless, even when members from the traveling group fi nd out that Lauren 
is a woman, they continue to view her as their leader. Thus, her performance as a man shapes 
her role as a leader, which is a role she continues to carry on even after her gender is revealed. 
It shapes her identity in a way that draws these people towards her. 

Undoubtedly, change in «Parable of the Sower» is not as simple as performing a diff erent 
gender in order to adapt to current conditions and survive. It goes much deeper. True change, 
as O. Butler seems to be saying, would be challenging the dominant social structures without 
conforming to them, without running away («The only lasting truth is Change» [2, p. 3]). The 
movement between social classes is facilitated by various shifts in the character’s identity. It 
provides security and anonymity as Olamina progresses through a series of trials before she 
reaches her original high position. 

Something that Lauren cannot change is being a black girl. Black and Mexican intimacy 
extends to Lauren’s neighbors, including the Ibarra, Iturbe, and Montoya families. As her fa-
ther remarks that «Robledo’s too big, too poor, too black, and too Hispanic to be of interest to 
anyone» [2, p. 120]. On the trip Olamina’s group is joined by the most racially mixed people 
Lauren had ever met. In dystopian near future California, the mixed group is violently targeted 
by white skinheads. Of course all these ideas are connected with a quest for justice – for the 
recognition of human/racial equality.

In the beginning of the novel the author depicts Lauren’s relationship with her father in de-
tails. He is a Baptist minister and teacher. And one of the fi rst lessons Olamina learns from him 
is to value community. When her birth community is destroyed she begins to build another. She 
chooses the best people and brings them together. The girl learns to be an activist. As well Lau-
ren’s father’s infl uences on her character includes her performance as a man. Lauren comes to 
the conclusion that the father represents control and provides a protective structure that people 
of the community long for. This idea undoubtedly aff ects Lauren’s performance as a leader. 
Furthermore, Lauren’s disguise is not only used for survival but it serves as a way to make her 
father be proud. She even states that she will «try to please him – him and the community and 
the God» [2, p. 3]. As a result, Lauren tends to reproduce her father’s role. However, the girl’s 
father views her hyperempathy as a weakness and something she should hide so she fi nally 
agrees that «sharing the pain or pleasure is delusional» [2, p. 13].

Thus, the book maintains the close connection between the motif of disguise and the idea of 
survival as the key element in the dystopian world. Olamina’s disguise as a man doesn’t mean 
her rebel against societal norms, but it indicates her readiness to submit to them. The main 
character realizes that the only way she will survive is by being a man or at least pretending to 
be one. This fact proves that Lauren undoubtedly accepts the rules of the patriarchal society. 
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At the same time the teenage protagonist challenges contemporary dominant ideology, gender 
stereotypes, and identity concept.
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В статье рассматриваются функции мотива переодевания в антиутопическом ро-
мане «Притча о сеятеле». Раскрываются значения мотива, обусловленные поведением 
главного героя, а также отражающие социальные и гендерные проблемы современно-
сти. Автор приходит к выводу, что переодевание является не только средством вы-
живания и трансформации главной героини, но в итоге помогает персонажу сформиро-
вать личность. В статье сообщается, что в романе сохраняется тесная связь между 
мотивом переодевания и концепцией выживания как ключевого элемента антиутопии.

Ключевые слова: Октавия Батлер, антиутопия, мотив переодевания, идентич-
ность, гендер.
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У статті розглядаються функції мотиву переодягання в антиутопічному романі 
«Притча про сіяча». Розкриваються значення мотиву, обумовлені поведінкою головного 
героя, а також відображають соціальні та гендерні проблеми сучасності. Автор при-
ходить до висновку, що перевдягання є не тільки засобом виживання і трансформації 
головної героїні, але в підсумку допомагає персонажу сформувати особистість. В 
статті повідомляється, що в романі зберігається тісний зв’язок між мотивом пере-
одягання і концепцією виживання як ключового елемента антиутопії.

Ключові слова: Октавія Батлер, антиутопія, мотив переодягання, ідентичність, 
гендер.
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ЖІНОЧІ ОБРАЗИ В ЩОДЕННИКОВИХ ЗАПИСАХ ОЛЕКСАНДРА 
ДОВЖЕНКА ЧАСУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Пропонована стаття – це спроба з’ясувати соціально-культурні фактори, що впли-
нули на бачення і презентацію українок у щоденниках Олександра Довженка. Жіночі 
персонажі в цих его-документах Довженка дещо схематичні і тенденційні, прописані з 
чоловічої, патріархальної позиції. У них відчутний сильний вплив радянської військової 
пропаганди. У першій половині військового часу Довженко порушує тему зґвалтувань. 
Жінка для нього уособлює страждання Батьківщини. Далі письменника тривожить 
проблема добровільних сексуальних контактів українських жінок з німцями. Ці запи-
си мають риси фольклорних текстів, вони майже не зазнали авторського втручання. 
Причина цього полягає в тому, що Довженко не планував вводити цей матеріал в свої 
художні твори.

Ключові слова: Олександр Довженко, его-документи, Друга світова війна, щоден-
ник, жіночі персонажі.

Жіноча тематика завжди була важливою у творчості Олександра Довженка. «Ось по-
чаток «Землі». Поле, що хвилюється вітром, дівчина і соняшник. Останній є намісником 
сонця на землі, знаком його, і відтак нам явлено образ землі, мічений тим знаком. Дівчина 
є майбутньою матір’ю, символом незайманості, чистоти» [15: 274]. Ця символічна 
дівчина «у всій красі й пишноті, уже готова пройти спрограмований природою живот-
ворящий цикл» [15: 118]. У «Повісті полум’яних літ» для жінки визначено оптимальний 
шлях для самореалізації: «Праця, любов, діти» [15: 523]. Особливого звучання набуває 
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осмислення жіночих образів у щоденникових записах воєнного часу, оскільки тут До-
вженко занотовує не лише тексти до майбутніх кіносценаріїв, а й власні міркування, по-
чуту інформацію, повідомлення з різних джерел, а на початку ІІ Світової війни митець 
отримав замовлення «виготовити сценарій і зробити фільм про Україну у Вітчизняній 
війні» (цит. за [14: 217]).

Після заборони у 1943 р. сценарію «України в огні» Довженко, хоча й формально 
погодився із тим, що надрукувати цей «незакінчений труд неповний» було помилкою 
[6: 225–226], проте, знаючи правду про мільйонні жертви України, спричиненні часто 
невмілим керуванням бойовими діями, не міг вписатися в офіційне прославляння пере-
моги Радянського Союзу. Провідною темою його щоденників часу ІІ Світової війни є 
оплакування рідної землі, її народу, трагедії людських втрат: «… фантастичні людські 
втрати і страждання» [6: 10]; «Світе мій убогий. Покажи мені, де на тобі пролилося ще 
стілько крові, як у нас на Вкраїні» [6: 65]; «Гибель народу. Свідомість гибелі народу» [6: 
133]; «Які великі страждання! В яку безодню горя упав мій народ і скільки горя ще жде 
його в майбутньому!» [6: 155]. І все ж Довженко, залишений Сталіним «на ролі придвор-
ного славослова» [1: 38], постійно перебуваючи під пильним наглядом державних струк-
тур, і водночас прагнучи залишитися живим, намагався догодити тиранові, втішаючи 
себе думкою, що останній є його захисником: «Думається мені, що і тут десь рятує мене 
рука Сталіна, бо не може бути, щоб не розідрали мене досі вшмаття за «націоналізм» 
ріжні газетні перевиконувачі завдань» [6: 226]. Зрештою «мова йшла про саме життя, яке 
вождь міг припинити одним порухом правиці. Належало думати про творення новітнього 
міфу, і тут Сталін покладався на режисера як на майстра цієї справи» [14: 207]. Зага-
лом Довженкові аж до «України в огні», за яку автора було звинувачено в українському 
націоналізмі, вдавалося виконувати це завдання: «У вересні 1943-го митця нагороджено 
орденом Червоного Прапора. Він виступає на численних мітингах, бере участь у роботі 
редколегій та комітетів по преміях… І – робить повнометражний фільм «Битва за нашу 
Радянську Україну» <...> Завершувалася стрічка документальними кадрами виходу ра-
дянських військ до Дніпра і… І величним пам’ятником Сталіну, на який лягав дикторсь-
кий текст, з якого чи не вистрибувало слово «вічність»» [15: 370]. 

Проте великий правдолюб Довженко так і не зміг як слід прислужитися Сталінові. 
Останній все ж вдало скористався митцем. Так, на засіданні 30 січня 1944 року, де 
відбулася розмова членів Політбюро ЦК ВКП(б) та членів ЦК КП(б)У, за участі 
українських письменників Миколи Бажана, Олександра Корнійчука, Максима Рильсь-
кого, прозвучала нищівна критика «України в огні», яка була спрямована не лише на 
Довженка, а й на весь уряд Української РСР, насамперед на Микиту Хрущова. Після 
певної лібералізації воєнного часу усі присутні мали зрозуміти, що довоєнний режим 
буде відновлено [15: 404–413].

Оце Довженкове, так би мовити, балансування поміж його прагненням правди і стра-
хом втратити життя постійно відчувається в усій його творчості, а насамперед у щоден-
никових записах, де митець міг принаймні частково1 бути чесним із собою. Водночас 
творчість Олександра Петровича зазнала впливу не лише цих двох зазначених чинників. 
Так, він як уродженець українського села перебував у полоні традиційних патріархальних 

1 Олександр Довженко знав, що перебуває під постійним наглядом, і всі його записи, напрацюван-
ня могли бути конфіскованими.
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стереотипів, а як людина освічена, інтелігентна був добре ознайомлений із радянською 
воєнною пропагандою, яка «в умовах війни розглядала весь народ як ресурс перемоги» 
[12: 185]. Оці чотири чинники – прагнення зобразити правду, обов’язок догодити держ-
замовленню, вплив традиційних світоглядних установок, авторитет радянської пропа-
ганди, а ще спеціальний мистецький чинник – пошук цікавих сценічних сюжетів чи не 
найяскравіше позначилися саме на жіночих образах Довженка. Жіноча тема була однією 
із трьох провідних тем у його творчості у воєнний період: «У мене є три теми – 

1. Продовження старих персонажів.
2. Тема про долю жінки (велика тема).
3. Світ через звільнене село у сорок зруйнованих хат, 2000 трупів і двох живих жінок» 

[6: 36–37]. Можна стверджувати, що саме жінку Олександр Довженко зображає основ-
ним страждальцем історії, причому жінку-українку, що особливо розлютило Сталіна.

На вже згаданому засіданні 30 січня Сталін щонайменше двічі критикує Довжен-
ка за хибно зображені жіночі образи. Так, на думку вождя, письменник не розуміє, що 
«тільки колгоспи по-справжньому розкріпостили радянську жінку <...> «трудодень, над 
которым измывается Довженко, позволил женщине стать настоящим человеком. Благо-
даря трудодню, колхозница стала экономически самостоятельным человеком. Это и есть 
настоящая эмансипация женщины, а не болтовня об эмансипации»» [15: 409]. Страш-
ного лукавства сповнені ці слова тирана, оскільки декларована емансипація насправді 
означала подвійне, а то й потрійне навантаження на жінку. Сталінська конституція 1936 
року хоча й заохотила молодих жінок опановувати нові спеціальності, водночас це сто-
сувалося насамперед мешканок міста, проте «жінки мали, як і раніше, виконувати звичні 
ролі матерів і дружин» [17: 82].

Довженківські щоденники воєнного часу не відображають цього критикованого 
Сталіним сюжету. Можна з певністю припустити, що митець не сприйняв чи не повірив 
радянським емансипаційним ідеям щодо жінки. У щоденниковому записі від 12 квітня 
1942 р. він писав: «Повертаючись з їдальні з милим Андрієм Малишком, стрів на вулиці 
багато молодих дівчаток. Вони були у чоботях, у незграбних військових шинелях і шап-
ках. Вони були військові новачки. Вони дивилися на нас пильно і напружено і вітали 
по-військовому. Ми одповіли їм. У мене на очах навернулися сльози. Мені стало жалько 
чомусь їх, як своїх дітей, що перевдяглися для тяжкої гри в нещастя. Яка велика війна. 
Вона невблаганно втягує в себе все живе, молоде, здорове, і з’їдає» [6, 59]. Цей запис 
чітко ілюструє ставлення традиційного суспільства до жінки в уніформі – це насамперед 
несприйняття, жалість і аж до зневаги. Це дещо пояснює тенденцію, що «під час та після 
Другої світової війни жінки-вояки та ветеранки з країн, що воювали, зазнали ще одного 
виду дискримінації [окрім замовчування їхнього військового досвіду. – І. К-Ф.] – вони 
зіткнулися з безпідставними образами, плітками та приниженнями щодо їхнього безлад-
ного статевого життя у війську, тоді як їхня військова звитяга залишалася поза увагою» 
[9: 37]. У Довженка в цитованому уривку бачимо, так би мовити, лагідний варіант вияву 
ставлення патріархальної української громади до цієї категорії жінок. 

Значно цікавішим є інший фрагмент фатального обговорення «України в огні»: 
«Сталін наводить епізод, в якому Олеся пропонує солдату, що відступає, переночувати 
з нею. Бо ж все одно завтра прийдуть фашисти і… «Где Довженко видел на Украине 
таких девушек? – гнівно запитує кращий друг усіх дівчат СРСР. – Разве неясно, что это 
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оголтелая клевета на украинский народ, на украинских женщин»» [15: 411]. Цікаво, чи 
знав Сталін про наявність схожого сюжету в романі Миколи Островського «Як гартува-
лася сталь»? Мусив знати, оскільки цей твір видавався багатомільйонними тиражами. 
Очевидно, просто не хотів про це пам’ятати. У першій частині, глава шоста, Христина 
також звертається до Павла із тим самим проханням-пропозицією, але отримує відмову: 
«– Слухай, голубе, – шепчут горячие губы, – мени все равно пропадать: як не офицер, 
так те замучат. Бери мене, хлопчику милый, щоб не та собака дивочисть забрала. / – Что 
ты говоришь, Христина? / Но крепкие руки не отпускали. Губы горячие, полные губы, 
от них трудно уйти. Слова дивчины простые, нежные, – ведь он знает, почему эти слова. 
<...> Хватило сил оторваться. Как пьяный, поднялся и взялся рукой за решетку. Руки 
Христины нашли его. / – Чего же ты?... / Сколько чувства в этом вопросе! Он нагибается 
к ней и, крепко сжимая руки, говорит: / – Я не могу, Христина. Ты – хорошая... – и еще 
что-то говорил, чего сам не понял». 

До сюжету першого статевого контакту незайманої дівчини із вояком, який відступає, 
залишаючи свою територію для окупації, Довженко повертається у щоденнику неодно-
разово. Це свідчить про важливість порушеної теми для автора. «Як просила дівчинка 
бійця взяти її, позбавити її незайманості.

– Все одно прийдуть німці, чує моє серце, пропала я, погибла красота моя.
– Як же ж я візьму тебе дівчино, коли я одступаю. Не герой я.
– Ти нещасний і я нещасна. Я знаю…» [6: 75].
Цитований уривок містить чимало моментів для коментування. Так, насамперед це 

проблема зґвалтувань під час воєнних дій. Цей безумовно важкий і страшний досвід 
війни потребує і має своїх дослідників [2; 10]. У нашому випадку важливо інше: дівчина 
наперед готується до, м’яко кажучи, небажаних сексуальних контактів з окупантами. До-
речним запобіжним, можна сказати, пом’якшувальним заходом вона вважає мати пер-
ший статевий досвід зі «своїм», із червоноармійцем. Відкритим залишається питання, 
чи є цей сюжет творчою вигадкою автора, чи справді такі факти були? Червона армія 
відступала досить швидко, а таке рішення дівчини не могло бути спонтанними. Зреш-
тою, увесь традиційний селянський світогляд, обрядовий весільний комплекс, спрямова-
ний на дефлорацію дівчини належним способом і у відповідний час, авторитет ритуалу 
в сільській патріархальній громаді дає підстави висловити припущення, що незаймана 
дівчина навряд чи могла б додуматися і наважитися на такий вчинок. Ще важче уяви-
ти, як все описане мало бути реалізованим. Хоча, все-таки, війна змінює всі правила 
і примушує людей навчитися виживати. Тут важливо наголосити на іншому: йдеться 
про усвідомлення того, що жінка може використати власне тіло на свій розсуд, як ре-
сурс для досягнення певної мети. Навчитися цьому жінки вже мали сумну нагоду під 
час Голодомору [8]. Отже, творча пропозиція Довженка не така вже й безпідставна. Не 
менший інтерес викликає репліка-відповідь бійця, який зазначає, що не має підстав «взя-
ти» дівчину, оскільки він «не герой». Тобто героям можна? Чи просто всі знають, що 
військові окупації ніколи не відбуваються без зґвалтувань?1 

1 Зрештою, порушена проблема потребує уважного й неупередженого дослідження. Тут наведу 
лише один важливий факт. В інтерв’ю із журналістом Дмитром Гордоном, яке можна оглянути на 
інтернет-ресурсі YouTube, відомий український і російський кінооператор, кінорежисер, сценарист 
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І все ж, думається, Довженко, який був представником української традиційної 
патріархальної громади, пропонуючи аналізовану сцену, прагнув досягти значно 
важливішої мети, аніж пошук цікавого для глядача сюжету. Він прагне підвищити рівень 
національну і громадянську свідомість українок. Митця дуже турбують одруження 
із німцями, адже «саме страшне, що дівчата не знають, що виходячи заміж за німця, 
вони зраджують батьківщину. Їх не учили батьківщині – їх учили кихивій ворожнечі і 
боротьбі, їх не учили історії» [6: 104]. Переконуємося, що Довженко не поспішає їх за-
суджувати, оскільки розуміє причини і мотиви такої жіночої поведінки. Не на користь 
своїх співвітчизників було й ставлення до жінки в патріархальному суспільстві: «Вони 
[німці] уважні кавалери, і так небагато треба, щоб купити жіноче серце, що виросло се-
ред грубості і байдужості до свого жіночого полу» [6: 104].

Довженко стає на захист приреченої до страти жінки за сексуальні стосунки із 
німцями. Ось яке останнє слово він вкладає в уста жінки, яку допитують слідчі органи: 
«Не судити вам мене треба, а прости пробачення, що мусила я спати з німцями, що не 
вилазила з-під них півроку – рід мій чесний, не розбещений. Не повія я, я мучениця. 
Не злочинниця я, а темна і нещасна. Бийте мене, я годувала вас і одягала, я проводжала 
вас горючими сльозами. Довелось горючими і стрінути. Ви винні, а не я» [6: 107]. Пи-
тання, наскільки реальним міг бути такий суд у повоєнній Україні, залишаю на розгляд 
істориків. 

Тема зґвалтувань одна із провідних у щоденникових записах митця за 1942 рік: «Німці 
зґвалтували всіх дівчат. Дівчатка літ по 15–16, бліді, замучені, плачуть тихенько» [6: 31]; 
«Німецькі офіцери – скоти і мерзотники <...> Вони крали, били, грабували і ґвалтували» 
[6: 32]; «Часті випадки ґвалтувань старих жінок навіть» [6: 41]. Кількість цитат можна 
легко збільшити. На мою думку, письменник, під впливом тогочасної пропаганди, досить 
тенденційно прописує цю тему, подаючи не дуже частотні випадки як тотальне явище. 
Водночас читачеві зрозуміле його переживання за молодих дівчат, жінок, які не змогли 
зреалізувати себе у сім’ї, не стали матерями. 

Але не лише про поголовне зґвалтування пише Довженко у своїх щоденниках. Так, 
згодом образи жалібниці «Ярославни» [6: 51] поступово зникають. У 1943 році у його 
записниках чимало докорів українкам за їхні інтимні стосунки із німцями: «Німецький 
офіцер:

– Норвежські жінки труїли нас, французькі били нас по обличчях, польські жінки 
стріляли в нас, радянські жінки лізли до нас у ліжка, одбою не було…» [6, 197]; «У 
Белгороді вісімдесят процентів молодих жінок повиходили заміж за німців. Ми будемо 
їх карать за це. Ми не порвемо на собі волосся, не згоримо од сорому, не подумаємо над 
своїм убожеством у вправах виховання, ми розстріляємо зрадників і безбатченків, яких 
ми самі поплодили. Тема для оповідання разюча» [6: 144]. На щастя це тривожне про-
роцтво Довженка, наскільки мені відомо, не здійснилося. 

Над проблемою доречності покарань для жінок за добровільне співжиття із німцями 
видатний режисер застановлявся неодноразово. 11 грудня 1943 року він записав у що-
денник таку історію: «Розповідав Жора Александров, як Герой Радянського Союзу 
Грецьких догнав на своєму танку шістнадцять жінок, дружин наших командирів. Вони 

Петр Тодоровський (1925–2013) згадував, що дівчата-німкені, знаючи про прихід Червоної армії, 
віддавалися своїм німецьким солдатам, щоб першим їхнім чоловіком був німець.
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тікали з двома німецькими офіцерами. Він знищив офіцерів. Потім розвідавши, що за 
дами, він повелів їм їхати далі. Потім кинувсь на них і передушив усю мерзоту. Я довго 
думав над цим фактом. Я чув їх багато, ріжних більш чи менш гострих. Я прийшов до 
висновку про те, що прощати їх не стоїло. Воювання воюванням, а дійсність дійсністю. 
Очевидно, одне діло загальні міркування і теорія, і інша справа – підла дійсність. Наші 
бездушні повії, що лізли силоміць у німецькі бардаки і чіплялися на німецькі шиї, де по-
пало, викликаючи навіть у аморальної німецької сволоти почуття огиди – це не шутка. 
Сього нема нігде в світі. Деякі німці розповідають, дивуючись самі, як се могло статися, 
що народ героїв воїнів має жінку курву» [6: 218].

Текстовий аналіз цього фрагменту дає підстави твердити, що наведений сюжет по-
будований за законами фольклорного тексту. Так, типовим місцем є покликання на авто-
ритетне джерело (у нашому випадку – Жора Александров), далі маємо «точні» цифри, 
театральні сцени переслідування на танку і зрештою кривава розв’язка, яка досить ти-
пова для фольклорних текстів, зокрема для популярних у той час жорстоких романсів. 
Дальші міркування Довженка вже не настільки важливі, адже тут безумовно відчутна 
упередженість і тенденційність. Цей текст принципово відрізняється від наведеного 
вище цілком авторського фрагменту про дівчину Олесю. 

Цікаво, що це не єдина історія від всезнаючого авторитетного Жори. Так, він 
переповів Довженкові ще одну пікантну історію: «Розповіда Жора, як німецький офіцер 
віддав до бардаку жінку одного нашого інтелігента. Вона дала зрозуміти німцю, що він 
їй подобається до краю. Почалось з залицяння, кінчилось хутко співжиттям. Він до неї 
приходив. Одного разу приходить – вона на двері.

– Не можна.
– Чому?
– Чоловік вернувся.
– Який?
– Мій.
– Але ти мене любиш. Я мушу шукати якийсь вихід. Давай порадимось.
– Ні.
– Як ні?
– Так. Я просто пожартувала, поки його не було. Мені захотілося, розумієш?
– Як?
– Тілько всього. І все, зрозумів. А зараз досить.
Той пішов. На другий день він викликав її до певної установи, заштампував паспорт 

тавром повії і насильно відправив до бардака. Вмішавсь чоловік. У нього вистачило сли-
нявого героїзму.

– Пробачте, нічого не можу подіяти. Ваша дружина – повія, щоб ви знали, і її місце в 
бардаку, щоб клієнти не помилялися адресою. Коли вам забажається, можете й ви захо-
дити. Ось її нова адреса» [6: 218]. Спрощеність сюжету, безапеляційність, схематичність 
діалогів свідчать про фольклорне походження тексту, тобто наведена розповідь побуту-
вала, поширювалася у тогочасному суспільстві в усній, тобто фольклорній формі.

Переконуємося, що Довженко зазнав відчутного впливу радянської повоєнної про-
паганди, яка подавала спрощені, несправжні, узагальнені образи, часто далекі від реалій 
війни, які були значно складнішим і багатоманітнішим. Зрештою, гірка правда полягала 
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в тому, що «жіноче тіло також стало територією війни» [11: 204], а власне «жіноче тіло 
до певної міри символізувало тіло нації» [9: 30].

Важливо, що у записках 1945 року Довженко занотував історію про «пятьдесят 
дівчаток українських, веселих і до краю щасливих визволенням з неволі <...>. Були вони 
гарненько вдягнені, кожна з двома валізками. Додому, до матері, до батенька! <...> Потім 
їх кудись завели, замкнули і всіх п’ятдесят так поґвалтували наші солдати і офіцери, 
що вони що деякі з них поґвалтовані по 25 і більше разів, не могли підвестися на ноги. 
Вони плакали, проклинали своїх визволителів-ґвалтівників, вони казали, що як їм не 
було тяжко в неволі, як не морили їх голодом і трудом, ніхто, ні один ворог не осквернив, 
не опоганив їх. Вони плакали, оплакуючи свою долю, проклинали, ненавиділи і голосно 
висловлювали свою ненависть, і жаль, і відчай. Їх заразили трипером і сифілісом. Двад-
цять з них не витримало ганьби і муки ґвалтування і покінчили життя самогубством. 
Решту кудись, схаменувшись, а то й просто, на основі практики чи інструкції, кудись 
препровадили для відправки не додому, а далеко повз домівку через Україну, далі й далі 
на Схід на все життя» (запис від 13.ІХ.1945) [6: 218]. Довженко занотовує, що не знайш-
лося в нього слів, щоб прокоментувати цю жахливу історію. 

Сьогодні дослідники осмислили й з’ясували причини такого ставлення 
червоноармійців до звільнених примусових робітниць Третього райху: «Йдеть-
ся про 1942–1943 рр., коли у пошуках мобілізаційних засобів, що мали торкнутися 
найчутливіших струн людської душі та засліпити бійців ненавистю до ворога, радянська 
влада вдалася до експлуатації нечуваної для радянської людини тих часів теми сексуаль-
ного рабства полонених жінок <...>: «Сотні тисяч здорових, міцних і красивих молодих 
дівчат віком від 18 до 25 років відправляють у будинки розпусти на втіху фашистській 
наволочі». <...> На сьогодні немає жодного документального підтвердження цих «сотень 
тисяч». <...> Однак чи думали автори наведених вище агіток про те, що ці молоді жінки 
колись повернуться до своїх міст, містечок і сіл, де, ймовірно, захочуть мати нормальне 
життя, вийти заміж та народити дітей? <...> У контексті вибудуваного таким чином дис-
курсу про остарбайтерок стають зрозумілими ті зневага, осуді і образи з боку радянських 
солдатів, про які сьогодні згадує багато колишніх примусових робітниць» [4: 244–245]. 

Жіночі персонажі в щоденниках Довженка дещо схематичні і тенденційні, прописані 
з чоловічої, патріархальної позиції. У них відчутний сильний вплив радянської військової 
пропаганди. У першій половині військового часу Довженко педалює тему зґвалтувань. 
Жінка для нього уособлює страждання Батьківщини. Далі письменника тривожить про-
блема добровільних сексуальних контактів українських жінок з німцями. Ці записи ма-
ють риси фольклорних текстів, вони не оброблені автором. Причина цього полягає в 
тому, що Довженко не планував вводити цей матеріал в свої художні твори.

Особлива цінність щоденника Довженка полягає в тому, що він один із небагатьох 
письменників сталінської епохи, зважився залишити після себе такий его-документ. 
Із його допомогою можна простежити перебіг думок автора. Це важливий документ 
того часу, який дає змогу побачити вплив пропаганди на творчу особистість, ставлен-
ня суспільства до жінки під час війни, зміну позиції автора впродовж Другої світової 
війни.
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ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В ДНЕВНИКОВЫХ ЗАПИСЯХ АЛЕКСАНДРА 
ДОВЖЕНКО ВРЕМЕНИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Предлагаемая статья – это попытка описать социально-культурные факторы, по-
влиявшие на видение и презентацию украинок в дневниковых записях Александра До-
вженко. Женские персонажи в дневниках Довженко несколько схематичны и тенден-
циозны, прописаны с мужской, патриархальной позиции. В них ощутимо сильное вли-
яние советской военной пропаганды. В первой половине военного времени Довженко 
поднимет тему изнасилований. Женщина для него олицетворяет страдания Родины. 
Далее писателя тревожит проблема добровольных сексуальных контактов украинских 
женщин с немцами. Эти записи имеют черты фольклорных текстов, они не обработа-
ны автором. Причина этого заключается в том, что Довженко не планировал вводить 
этот материал в свои художественные произведения.

Ключевые слова: Александр Довженко, его-документы, Вторая мировая война, 
дневник, женские персонажи.
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WOMAN IMAGES IN THE DIARIES OF OLEXANDR DOVZHENKO DURING 
THE SECOND WORLD WAR

The proposed article is an attempt to describe the socio-cultural factors that infl uenced 
on the vision and presentation of Ukrainian women in the diaries of Olexander Dovzhenko. 
Female characters in Dovzhenko’s diaries are somewhat schematic and tendentious, spelled 
out from a man’s position. One feels the strong infl uence of Soviet military propaganda. In the 
fi rst half of wartime Dovzhnko pedals the topic of rape. A woman personifi es the suff ering of the 
Motherland. Further, the writer is concerned about the problem of voluntary sexual contacts 
between Ukrainian women and Germans. These records have features of folklore texts, they are 
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not processed by the author. The reason for this is that Dovzhenko did not plan to introduce this 
material in his compositions.

Key words: Olexandr Dovzhenko, ego-documents, World War II, diary, female characters.
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РЕЦЕПЦІЯ ОСОБИСТОСТІ У ТВОРІ Г. ШУЛЬЦА «НОВАЛІС»
У статті розглянуто особливості сприйняття особистості відомого німецького 

митця-романтика Фрідріха фон Гарденберга в біографічному творі Г. Шульца «Нова-
ліс». Звернуто увагу на своєрідність композиції роману. 

Ключові слова: рецепція, романтизм, інтерпретація, образ, художня біографія.

Останнім часом проблема сприйняття і трактування митцем слова однієї епохи осо-
бистості письменника іншої епохи викликає значний інтерес серед літературознавців. 
Також треба зауважити, що доба романтизму все більше привертає увагу багатьох су-
часних літературознавців, письменників, критиків [1; 2; 7; 9; 11]. Науковці і митці слова 
з дистанції в два століття аналізували події, осмислювали минуле. Тому запропонована 
тема статті є актуальною. 

Мета даної роботи – дослідити особливості трактування постаті Новаліса сучасним 
письменником.

Об’єктом дослідження послугував біографічний твір Г. Шульца «Новаліс, що сам 
свідчить про себе і про своє життя», а предметом – специфіка сприйняття постаті митця-
романтика письменником ХХ ст. 

В останній час творчість і особистість Георга Фрідріха Філіппа фон Гарденберга при-
вертає увагу багатьох дослідників [6; 8; 10]. Видаються переклади його творів різними 
мовами, з’являються нові дослідження. Письменники також неодноразово зверталися до 
його образу [3]. Але твір німецького літератора, германіста Герхарда Шульца виділяється 
новим трактуванням постаті Г. фон Гарденберга і займає ключове місце в опрацюванні 
теми про нього. Зазначимо, що біографічний твір Шульца «Новаліс, що сам свідчить про 
себе і про своє життя» у вітчизняному літературознавстві залишається майже не дослі-
дженим. Існує лише декілька рецензій, відгуків [4]. 

Г. Шульц у творі «Новаліс», на основі різнорідних джерел, пропонує читачеві своє-
рідне потрактування життя і творчості Георга Фрідріха Філіппа фон Гарденберга. Рецен-
зент Н. Кириченко наголошує, що «книга Г. Шульца виглядає найповнішим і фактично 
єдиним доступним викладенням біографії Новаліса» [4]. Митець слова дослідив відомі 
джерела, які допомогли йому наблизитися до Новаліса. Для Г. Шульца важливим було 
спиратися саме на аутентичні документи (листи, щоденники, які численно цитуються 
автором, копії уривків різних свідоцтв, гравюри, портрети, якими перенавантажений 
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текст), а не інтерпретацію своїх попередників (тоді б образ вийшов би, можливо, пере-
крученим), з метою якнайточніше передати образ історичної особистості. Можна по-
годитися з думкою Н. Кириченко, яка вважає, що письменник виступає у цьому творі 
«як збирач і дослідник матеріалу, велика кількість якого наближає видання до архео-
графічного» [4]. Але, використані у творі дані письменник інтерпретує відповідно до 
своєї концепції, розглядає з погляду сучасності, тобто подає своє бачення, ставлення до 
повідомленого, коментує відомі факти і події, які набувають вже іншого звучання. Але 
автор не завжди дозволяє собі прокоментувати або оцінити той чи інший документ, тобто 
залишає це на розсуд читача. 

На початку твору Г. Шульц повідомляє, що «рідко траплялося, щоб упередження до 
такого ступеня затуманювали загальні уявлення про поета, як у випадку з Новалісом» [5, 
с. 9]. Зрозуміло, що для письменника важливим було розгадати свого нащадка, а також, 
як зазначено у першій главі твору «Новаліс» (яку можна вважати передмовою автора), 
«зрозуміти особистість Новаліса в її нероздільності» [5, с. 9], тобто відтворити життя 
поета не тільки як митця або як пересічної людини – бюргера, а створити цілісний об-
раз, а також з’ясувати переважала або ні та чи інша грань (бік) особистості. Працюючи 
над формуванням образу видатної постаті, автор-оповідач зауважив, що існує лише один 
єдиний портрет Ф. фон Гарденберга, зроблений ще за життя поета невідомим художни-
ком, який створив образ «“тендітного юнака“: овальне, загострене донизу обличчя, висо-
ке і широке чоло, темні очі, великі і ніжно виліплені вуста. Розум і доброта, серйозність, 
але також і відблиск посмішки видно у цих рисах» [5, с. 10]. Але, продовжує письмен-
ник, цей портрет «лише зрідка відтворювався» [5, с. 10] як митцями слова, так і аналіти-
ками, тобто залишився майже невідомим, невикористаним, незрозуміло з яких причин. В 
основному, повідомляє Г. Шульц, дослідники орієнтуються на портрет Едуарда Ейхенса, 
який «не був сучасником поета, і як би не намагався зберегти вірність оригіналу, він не 
зміг добитися того, щоб його власні уявлення про поета не вплинули на його вигляд» 
[5, с. 10]. На думку автора, Новаліс став більш «жіночним» і «мрійливим»: «рот став 
меншим, повнішим, м’якішим, втратив легкий наліт веселості. Чоло витягнулося, ста-
ло вужчим, волосся не спадають з потилиці донизу, але підняті і взбиті, підкреслюючи 
пишність, якої аж ніяк не було в оригіналі. Одухотворене, значне в обличчі поступилося 
місцем дитячо-благонравній співмірності, яка вже не дозволяє припускати ні широти, 
ні глибини, ні ясності і гостроти думки, так властивих цьому розумові» [5, с. 11], тобто 
його образ набуває нових рис, можливо, навіть не властивих справжньому Новалісу, що 
змінює уявлення про митця наступними поколіннями. Важливо, що більшість дослідни-
ків переважно спираються на портрет саме Ейхенса, зазначає Шульц, а це свідчить про 
те, що портрет Новаліса щоразу подається у новому, можливо, перекрученому вигляді, 
особливо, якщо враховувати, що вони «привносять свій внесок у переосмислення образу 
Новаліса» [5, с. 11], тобто щоразу перед нами новий образ, нова концепція особистості, 
які суттєво можуть відрізнятися одна від одної. Отже, Г. Шульц був переконаний, що 
для того, щоб зрозуміти творчість письменника, треба звернути увагу на «особливості 
розвитку його особистості, його мислення, його часу» [5,с. 11] і поставив собі за мету 
відтворити образ «незвичайної людини» [5, с. 76].

Для свого твору письменник обирає традиційну форму оповіді, властивої для жанру 
художньої біографії – від народження (2 травня 1772 р.) до смерті (25 березня 1801 р.). 
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Життєпис відомого поета перехідної доби побудований Шульцем хронологічно і поділе-
ний на 15 частин, кожна з яких знаменує важливий етап у житті поета. Назва глав – «Роки 
навчання», «Софія», «Філософія», «Романтична релігія», «Генріх фон Офтердінген» та 
ін. – свідчить про те, що автор обирає принципово важливі факти і події з біографії Нова-
ліса, які є вагомими для розкриття внутрішнього світу історичної особистості. 

Автор поступово відкриває нові сторінки життя Новаліса, підкріплюючи свої роз-
думи фактами, а іноді і домислом («про витоки такої проблематики ми можемо лише 
здогадуватися» [5, с. 59]). Характеризуючи Новаліса, максимально дотримуючись фак-
тів, письменник відмічав, що з юних років йому була властива «легка схильність до хво-
роби» [5, с. 30], а також «прагнення перемогти природні слабкості старанністю і само-
дисципліною» [5, с. 30]. Образ видатної людини виростає з різнорідних характеристик, 
спогадів, оцінок, як автора, так і сучасників поета. Новаліс Шульца суперечлива натура 
[5, с. 53], він був людиною, яка повільно прокидається і поступово усвідомлює свій шлях 
[5, с. 52], він завжди скептично ставився до себе [5, с. 59], мав сильний характер [5, 
с. 60], незважаючи на те, що був «слабким і млявим» [5, с. 60], ніколи не був сентименталь-
ним [5, с. 96], мав «чуттєву, легко збудливу натуру» [5, с. 99], суперечливий характер [5, 
с. 169]. На думку Шульца, найважливішим для нього було стати впевненим у собі, муж-
нім, самостійним, знайти гармонію і спокій [5, с. 59]. Лейтмотивом його життя, на думку 
Шульца, були «боротьба проти внутрішнього занепокоєння і мрійливості» [5, с. 48].

На становлення особистості поета впливали суспільно-історичні події, які слугували 
тлом зображення. У «Новалісі» детально відтворено місцевість, де народився поет, родо-
вий маєток, умови навчання в університетах (спочатку Ієнський, Лейпцігський, потім 
Віттенбергський) – «це був час найсильнішого внутрішнього бродіння» [5, с. 49]. Шульц 
називає основні події тих часів, які відбувалися в Німеччині. Автор фіксує життя ціло-
го покоління Новаліса, показує зв’язок свого героя з епохою. Він відтворює портрети 
багатьох відомих людей того часу з якими Новаліс знайомиться у цей період, а саме з 
Ф. Шиллером, Г.А. Бюргером, Ф. Шлегелем, родиною професора Міхаеліса (товаришує 
з його доньками і був у захваті від них, незважаючи на їх походження), Й.Г. Фіхте, Л. Ті-
ком, які суттєво вплинули на становлення його як особистості, а також на його світогляд, 
погляди, філософські і політичні зокрема, намагалися допомогти йому знайти свій шлях 
в житті. 

Особливу увагу автор приділяє темі кохання. Переломним і важливим моментом в 
житті Новаліса, на думку сучасного письменника, була зустріч і період стосунків з Со-
фією фон Кюн, з якою він мав намір створити родину. Г. Шульц зауважує, що незважа-
ючи на те, що вона була ще зовсім дитиною (на той час їй було лише дванадцять років), 
Новаліс був «дійсно щиро прив’язаним» [5, с. 76] до неї, і сподівався «у цих зв’язках 
знайти звільнення від тих проблем, у які його втягували як суспільне становище, так і 
власні наміри і схильності» [5, с. 74-75]. Оповідач повідомляє читачу свої думки з цього 
приводу і намагається з’ясувати, ким насправді вона була для Новаліса, яку роль віді-
гравала в його долі, і дійшов висновку, що для нього Софія була ідеалом жінки, «яка хоче 
бути супутницею чоловіка, що занепокоєно шукає, і керувати ним, спираючись на при-
родну внутрішню гармонію, яка не порушена рефлексією» [5, с. 78]. Але цим планам не 
судилося здійснитися через недуг дівчини (у п’ятнадцять років вона помирає від тяжкої 
хвороби). Письменник так детально зупиняється на цьому періоді, оскільки вважає, що 
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саме Софія фон Кюн, а особливо її смерть, суттєво вплинули на формування подальшої 
творчості письменника, зокрема на тематику творів. Але, вважати, що тільки ця трагічна 
подія стала вирішальною в житті поета і вплинула на подальшу його творчість, було б 
помилковим. Все ж таки, зазначає оповідач, його зріла творчість – це «результат тривало-
го внутрішнього процесу дозрівання і розвитку, витоки якого лежать скоріш в глибинах 
його власної, сформованої багатьма впливами, особистості» [5, с. 95]. Також Г. Шульц 
відновлює характер внутрішніх переживань Новаліса, наприклад, тоді, коли помирає Со-
фія, і для достовірності він подає уривки з листів Новаліса. 

На думку Шульца, саме після смерті С. фон Кюн починається новий період в житті 
поета, він намагається зрозуміти своє призначення, відбуваються суттєві зміни у його 
внутрішньому світі, які особливо позначилися і на його творчості, а саме це був «момент 
народження романтичного поета Новаліса» [5, с. 94]. З цього моменту його не покидають 
думки про смерть (про це зазначено у щоденнику поета). 

Шульц неодноразово звертає увагу на роздвоєність внутрішнього світу свого героя 
[5, с. 88, 103]: у ньому постійно боролися інстинкти з розумом, він знаходився у невизна-
ченому, суперечливому стані, з одного боку це було «неспокій, байдужість, холодність» 
[5, с. 103], а з іншого – «веселість» – цим поняттям визначався автором стан його душі 
[5, с. 103]. Йому не вистачало, на думку Г. Шульца, «внутрішньої рівноваги» [5, с. 109]. 
Новаліс Шульца не тільки творча особистість, а й людина, що сумлінно ставиться до 
виконання своїх обов’язків. Нагадаємо, що він після закінчення університету займав по-
саду актуаріуса при державному управлінні в Теннштедті, потім асесором на соляному 
виробництві, після закінчення Гірничої академії у Фрейбурзі був призначений керівни-
ком відомства у Тюрингському окрузі. Письменник замислюється над питанням, а чи не 
полягала його роздвоєність саме у тому, що він одночасно намагався віддавати свої сили 
і професії і своєму покликанню – творчості [5, с. 149]? Для того, щоб з’ясувати це, автор 
використав широке коло джерел. Ретельно проаналізувавши документальні джерела, зо-
крема його листи, автор дійшов висновку, що це не так, оскільки «його мислення було 
спрямовано на поєднання і синтез, здавалося б, найгетерогенніших елементів» [, с. 149]. 
Тобто він не розділяв творчість і реальне життя, не намагався чомусь віддати перева-
гу і присвячувати більше часу, а навпаки, особливо коли захворів на туберкульоз, хотів 
швидше одужати, щоб реалізувати свої «великі плани», а також «включитися в бюргер-
ське життя» [5, с. 162]. Таким чином, Новаліс, як неодноразово зауважує Г. Шульц, не 
розділяв професію і покликання, тому ніякого роздвоєння поета не було, він однаково 
відповідально і серйозно ставився як до виконання своїх обов’язків, так і до написання 
творів, тобто державна служба і робота над творами не суперечили одна одній. Примітно 
те, що важливі твори Новаліса були створені саме одночасно з «великими професійними 
починаннями» [5, с. 184]. Навіть тоді, коли Новаліс працював над своїм романом, він «не 
був вільним від службових обов’язків» [5, с. 234]. Шульц розповідає про труднощі, які 
довелося пережити Новалісу у ці роки, а саме про скрутне матеріальне становище, само-
тність, нерозуміння рідними і друзями. 

Отже, Г. Шульц відтворив минуле, переосмислив образ реальної історичної особис-
тості – Ф. фон Гарденберга. Для цього він відібрав матеріал, який допоміг достовірно 
відновити образ конкретної людини. Для автора важливим було створити не стільки 
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зовнішній вигляд поета, скільки внутрішній. У зображенні особистості автор використо-
вує прийоми порівняння, контрасту.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Ванденко О.А. Вплив романтичних традицій на німецьких письменників 1960-80-

х рр. / О.А. Ванденко // MODERN SCIENCE, PRACTICE, SOCIETY (25-26 May 
2020). – Boston, USA, 2020. – P. 246–247.

2. Ванденко О.А. Осмислення романтизму сучасними письменниками / О.А. Ванденко 
// SCIENTIFIC BASES OF SOLVING OF THE MODERN TASKS (1-2 June, 2020). – 
Frankfurt am Main, Germany, 2020. P. 168–170.

3. Гессе Г. Новалис / Герман Гессе // Письма по кругу. – М.: Прогресс, 1987. – С. 50–54.
4. Кириченко Н. Герхард Шульц. Новалис, сам свидетельствующий о себе и сво-

ей жизни (с приложением фотодокументов и иллюстраций) / Наталья Кириченко. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа // http://old.russ.ru/journal/kniga/98-09-07/
kirich.htm

5. Шульц Г. Новалис сам свидетельствующий о себе и о своей жизни (с приложением 
фотодокументов и иллюстраций) : [пер. с нем.] / Герхард Шульц. – Челябинск : Урал 
LTD, 1998. – 325 с.

6. Novalis Schriften: Die Werke Friedrich von Hardenbergs. Herausgegeben van Richard 
Samuel, Hans-Joachim Mähl, and Gerhard Schulz. Stuttgart: Kohlhammer Verlag, 1965–
2005.

7. Pikulik L. Frühromantik : Epoche – Werke – Wirkung / Lothar Pikulik. – 2 Aufl . – Mün-
chen : Beck, 2000. – 345 S. 

8. Roder F. Novalis: Die Verwandlung des Menschen: Leben und Werk Friedrich von Har-
denbergs / Florian Roder. – Stuttgart: Urachhaus, 2000. – 956 S.

9. Senff  A. Frauen in der Romantik: Ausgewählte Aspekte des Lebens und literarischen 
Werks der Caroline Michaelis-Böhmer-Schlegel-Schelling als Chronistin ihrer Zeit / Ana-
bella Senff . – München : GRIN Verlag, 2011. – 56 S. 

10. Schmaus M. Die poetische Konstruktion des Selbst: Grenzgänge zwischen Frühromantik 
und Moderne: Novalis, Bachmann, Christa Wolf, Foucault / Marion Schmaus. – Tübingen : 
Niemeyer, 2000. – 407 S. 

11. Schulz G. Romantik. Geschichte und Begriff  / Gerhard Schulz. – 3. Aufl age. – München : 
C.H. Beck, 2008. – 145 S.

Ванденко О.А., ассистент
Мелитопольский государственный педагогический университет имени Богдана 

Хмельницкого, Мелитополь 

РЕЦЕПЦИЯ ЛИЧНОСТИ В ПРОИЗВЕДЕНИИ Г. ШУЛЬЦА «НОВАЛИС»
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РІЗНОПЛАНОВІСТЬ ЖІНОЧИХ ОБРАЗІВ У П’ЄСІ 
УЛЬКЕР КЬОКСАЛ «ДАЛЕКІ»

Статтю присвячено дослідженню, аналізу та виявленню основних характеристик 
архетипів жіночих образів, втілених у п’єсі Улькер Кьоксал «Далекі», яка вперше вво-
диться в поле студіювання в українському сходознавстві. У статті розглянуто зовсім 
нові образи сучасної турецької драматургії. Крім того, наведено приклади з тексту 
оригіналу і подано власний переклад. 

Ключові слова: турецька драматургія, п’єса, драма, образ, жіночі образи.

Дослідження жіночих образів у драматургії є порівняно новим видом наукової 
діяльності. При цьому майже відсутні повноцінні дослідження щодо жіночих образів 
турецької драматургії в українському сходознавстві. 

Актуальність дослідження. У даний час одним з показників розвиненості держави 
є положення жінки в суспільстві. У зв’язку з розвитком гендерології проблема жіночого 
питання у сучасному літературознавстві знаходить нові перспективи. Науковий інтер-
ес представляє ця проблема у зв’язку з емансипацією жінки і зміною її гендерної ролі. 
Будучи дзеркалом життя суспільства, література гостро ставить проблему осмислення 
«жіночого питання», тобто питання про соціальне положення жінки, її місце в сім’ї та її 
права тощо. Окрім цього п’єса, що аналізується в даній статті, в українській тюркології 
розглядається вперше.

Метою дослідження є аналіз жіночих образів та виявлення основних їх характери-
стик у п’єсі турецької драматургині Улькер Кьоксал «Далекі», яка вперше досліджується 
в українській тюркології. 

©   Покровська І.Л., Вінниченко А.Є., 2020
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Завдання пропонованого дослідження полягає в аналізі п’єси Улькер Кьоксал 
«Далекі», дослідженні жіночих образів, представлених в цій драмі, виявленні основних 
їх характеристик. 

Аналіз останніх досліджень. Серед українських науковців дослідженням жіночих 
образів у сучасній турецькій драматургії займалася І. В. Прушковська, яка дослідила 
зародження турецької авторської драми, проаналізувала метаморфозу класичних 
образів жінки, а також дослідила розвиток турецької жіночої драматургії. Серед турець-
ких науковців вивченням жіночих образів займався Е. Кая, який провів дослідження 
жіночих і чоловічих характерів і типів у контексті соціального гендеру в сучасній 
турецькій драматургії, а також Б.Й. Гюлєр що дослідила жіночі характери драматич-
них текстів турецьких жінок-драматургів у сучасній жіночій турецькій драматургії 
республіканського періоду. Сучасна турецька драматургія в українському сходознавстві 
є малодослідженою, а вивчення жіночих образів у турецьких драматичних творах є 
зовсім новим видом наукової діяльності. Отже, це дослідження має на меті заповнити 
лакуни і збагатити українську тюркологію дослідженням нових жіночих образів і творів 
турецької драматургії. 

Виклад основного матеріалу. П’єса Улькер Кьоксал під назвою «Далекі» привертає 
увагу різнобарвністю жіночих образів. У цій п’єсі Улькер Кьоксал підіймає такі суспільні 
проблеми як психологічне або фізичне насилля над жінками, зради, проблеми дітей та 
батьків, проблема життя у великомі місті. Перед нами постає безліч різних та цікавих 
образів, втілених у Наілє, Джемілє і Белькіс.

Масштаби руйнувань, до яких можуть призвести тиск і насилля в родині, передається 
через образ Наілє. Наілє – найменша донька в родині. Її сім’я переїхала з села у місто, і 
батьки працюють консьєржами. Для того, щоб врятуватися від тих умов, в яких знаходить-
ся Наілє, вона ставить собі на меті здобути гарну освіту, вступити до університету і от-
римати професію. Однак її мати проти того, щоб дівчинка ходила до школи і зустрічалася 
там з хлопцями, тому робить все можливе задля того, щоб Наілє не навчалась.

Naile: Üniversiteye girmezsem her şey biter benim için. Ölmek daha iyi[1, с. 67].
Наілє: Якщо я не вступлю до університету, для мене – це кінець. Краще померти.
Цими словами Наілє постає перед нами як дівчина, для якої найголовніше в житті – 

це отримати гарну освіту. Їй не треба ні кохання, ні іншого щастя, якщо вона не вступить 
до університету, для неї це стане кінцем світу.

Незважаючи на те, що Наілє не підтримує її родина, батьки навпаки з усіх сил на-
магаються перешкодити її навчанню, намагаються переконати доньку, що вона в житті 
нічого не досягне, Наілє не здається і з наполегливістю продовжує вчитися.

Наілє хотіла закінчити навчання і бути успішною, проте несподівано переживає до-
сить прикрий випадок. Наілє виганяють з табору, у який вона поїхала зі своїми одно-
класниками. Не знаючи, як пояснити цю ситуацію своїм батькам, Наілє вирішує до 
закінчення табору залишитись у свого однокласника Мурата. Однак, коли мати Мурата 
Белькіс повідомляє про це батькам Наілє, то починається справжня катастрофа. Після 
цього випадку все життя Наілє перевертається з ніг на голову. Її родина для того, щоб 
захистити свою честь і довести, що їх донька незаймана, відправляє Наілє до лікаря. 
Наілє засмучена тим, що відбувається, і декілька разів навіть намагалася покінчити жит-
тя самогубством. Через болісні події, через які їй довелося пройти, Наілє не складає 
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іспит для вступу до університету, до якого місяцями готувалася і через це зачиняється у 
своїй кімнаті і впадає у депресію. Її мати ж в цей момент намагається її одружити. Наілє 
починає ненавидіти свою родину і втікає з дому.

Образ Наілє в турецькій сучасній драматургії цікавий тим, що вона втілює в собі 
дівчину, схильну до самогубства через психологічний тиск. Улькер Кьоксал в цій драмі 
наголошує на тому, що тиск і примус, які часто використовуються в системі освіти, ма-
ють негативний вплив на молодь, а також вказує на таку важливу соціальну реальність, 
як самогубство. Вважаючи, що явище самогубства не є абсолютно індивідуальною 
поведінкою, Улькер Кьоксал також звертає увагу на соціальні процеси та соціально-
демографічні ризики, які підштовхують Наілє до самогубства. Окрім цього, той факт, 
що людина, яка мріяла про успіх, розвиток, мала на меті знайти себе і своє місце в 
житті несподівано відмовляється від усього і обирає смерть як з психологічної, так і з 
соціальної точки зору; це проблема, яку слід взяти до уваги і дослідити[2].

Інший жіночий образ, який привертає нашу увагу в п’єсі «Далекі», – це образ 
Джемілє. Джемілє з родини, яка переїхала з села у місто і дуже цінує традиційні цінності. 
Вона сувора мати, яка ділить своїх дітей на хлопців і дівчат. Через те, що вона вважає, 
що на дівчат, які навчаються разом з хлопцями, чекає погана доля, вона не розуміє, чому 
її донька Наілє має такий ентузіазм до навчання. З цієї причини гроші, які Наілє збирала 
на навчання, Джемілє витрачає на сватання сина. До того ж намагається умовити доньку 
відмовитись від навчання:

Cemile: Oku da sonra ne edeceksin onu söyle bana. Anan, baban köylü… Kentli okumuş 
adam gelir seni alır mı? Yüksek okulu okursan köyden gelmişi sen beğenir misin? Ee... Orta 
yerde kalacaksın. Okumanın sonu bu işte [1, с. 39].

Джемілє: Вчися, але, що ти отримаєш потім, скажи мені? Твої батько і мати з села. 
Чи прийде міський хлопець з освітою і візьме тебе? А якщо ти закінчиш університет, чи 
сподобається тобі сільський хлопець? Так і залишишся неодружена. Ось тобі і результат 
навчання.

Слова, наведені вище, розкривають Джемілє, як жінку, яка не хоче, щоб її донька здо-
бувала освіту, адже таким чином її донька буде освіченою і розумнішою за своїх батьків. 
У цих словах відчувається заздрість. Окрім цього, Джемілє розкриває себе як мати, що 
не думає про майбутнє своєї доньки і хоче, щоб вона була такою ж неосвіченою і вийшла 
заміж за селянина.

Джемілє хоче забрати документи Наілє зі школи і усіма методами психологічно тис-
не на доньку. Коли вона дізнається, що її донька, яка ледве отримала дозвіл поїхати у 
шкільний табір, залишається у домі однокласника Мурата, в житті дівчини починається 
справжня катастрофа:

Cemile: Allah canını alsın senin. Allah kahretsin. Namusumuzu iki paralık ettin. Nasıl 
yaparsın bunu? Bir serseri ile aynı evde. Ne haltlar ettin söyle.

Naile: Anne…Baba...Yapmayın.
Murat: Bakın yanılıyorsunuz. Önce olanları dinleyin... Naile’nin hiçbir suçu yok. İnanın.
Cemile: Ne diye inanayım sana? Gözümün gördüğüne inanırım ben. Namus
lekesi bu ama... Bunu senin yanına koymayız. Senin hesabın sonra görülecek. Önce kızım 

olacakla işim var. Yürü kız... Direnip durma. Yürü…
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Murat: Burada yalnız değildik ki... Annem de vardı evde. İçeride annem. Durun çağırayım. 
O anlatsın size. Anne... Gelsene... Anne…

Cemile: Önce doktora gideceksin. Muayeneye.
Naile: Hayır. Anne... N’olur götürmeyin doktora. Baba... [1, с. 69].
Переклад:
Джемілє: Нехай Аллах забере твоє життя. Будь проклята. Ти принизила нашу честь. 

Як ти здатна на таке? В одному будинку з волоцюгою? Що ти накоїла?
Наілє: Мамо… Тату… Не треба.
Мурат: Ви помиляєтесь. Послухайте, що сталось. Наілє ні в чому не винна. Повірте.
Джемілє: Чому я повинна тобі вірити? Я вірю в те, що побачила своїми очима. Це 

пляма на честі. Ми це просто так не залишимо. Ти потім за все відповіси. А спочатку я 
маю справи зі своєю, так званою, дочкою. Давай, йди… Не опирайся. Йди…

Мурат: Але ми ж тут були не одні. Вдома і моя мама також була. Моя мама тут. За-
чекайте, я її покличу. Нехай вона вам розповість. Мамо…Йди сюди… Мамо…

Джемілє: Спочатку ти підеш до лікаря. На огляд.
Наілє: Ні. Мамо…Будь ласка не треба до лікаря. Тату…
У цій сцені, де лунає Моцарт, слова Джемілє є надзвичайно символічними з точки 

зору розкриття вимірів селянсько-міського конфлікту. Те, що цей невеликий інцидент 
вона вважає таким серйозним, що називає цю подію «справою честі» і змушує донь-
ку піти на огляд до лікаря, не довіряючи їй, є показником її абсолютно традиційного 
менталітету. Більше того, вона настільки вірила у правильність своїх вчинків під час цієї 
події, що була далека від розуміння того, що наносить своїй дочці важку психологічну 
травму. Наілє повністю втрачає сімейні зв’язки і тікає з дому. Джемілє постає перед нами 
як типова жінка традиційного турецького виховання, для якої важливим є честь родини, 
а не життя її доньки. Вона ображає свою дитину і травмує її психіку.

Naile: Olanları düşününce öyle utanıyorum ki... Unutamıyorum. Hiç unutamıyorum. 
Herkes zorla muayeneye götürüldüğümü biliyor. Buradan gitmek istiyorum. Kimsenin beni 
tanımadığı bir yerde yaşamak istiyorum. Üniversiteye giremeyeceğimi öğrenince ölmek 
istedim. Bana çok kötülük ettiler. Hiç bağışlamayacağım ikisini de[1, с. 71].

Наілє: Коли я думаю про те, що сталось, я так соромлюсь… Не можу забути. Зовсім 
не можу забути. Усі знають, що мене силою відправили на огляд. Я хочу поїхати звідси. 
Хочу жити там, де мене ніхто не знає. Дізнавшись, що я не вступила до університету, я 
хотіла померти. Вони вчинили зі мною дуже погано. Я не пробачу їм цього.

Наведені вище репліки допомагають розкрити внутрішні переживання Наілє 
після вчинків її матері по відношенню до неї. Автор в образі Наілє підкреслює її 
спустошенність, розчарування, відчай. Джемілє стає єдиною відповідальною особою за 
низку подій, які перетворили цілеспрямованну, працьовиту і впевнену у собі дівчинку на 
втомлену від життя людину, в якої відібрали сенс життя. 

Новим жіночим образом для турецької драматургії ХХ століття є образ героїні п’єси 
Белькіс. Белькіс – жінка, далека від соціальних цінностей і непослідовна у сімейному 
житті. Вона має різноманітні проблеми і з сином, і з чоловіком. Єдине, про що думає 
Белькіс, яка живе окремо від чоловіка, але все ще не розлучена, як знайти кандидата у 
чоловіки і знову вийти заміж. Своєму сину, який живе разом з нею, вона розповідає про 
нового обранця:
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Belkis: Sedat evlenmeyi düşünüyor, istiyor da…Ancak korkuyor biraz da. Ne de olsa onun 
da benim gibi evlilikten canı yanmış [1, с. 65].

Белькіс: Седат думає одружитися, та й хоче… Але і боїться трохи. Зрештою, шлюб, 
як і мені, завдав йому болю.

Зі слів Белькіс, наведених вище, стає зрозуміло, що вона не розповіла своєму кавале-
ру, що досі перебуває у шлюбі і її зовсім не турбує ця ситуація. Більше того, вона навіть 
не вважає за потрібне приховувати свою зраду від сина. Така її поведінка важлива з точки 
зору виявлення морального регресу, який вона переживає. Белькіс постає перед нами як 
жінка, позбавлена моральних принципів.

Murat: Rahat bırak beni anne. İlgilenme benimle.
Belkis: Nefret ediyorum senden.
Murat: Ben de senden nefret ediyorum anne.
Belkis: (Küçümseyerek) Tam bir asalaksın sen. Tembel, sorumsuz, sarhoş bir asalak.
Murat: Biliyor musun anne sana baktıkça güzellikten korkuyorum. Güzelsin. Hem de 

çok güzel. Nasıl oluyor anlamıyorum, bu güzelliğin içinde bu kadar çirkinlik barınabiliyor? 
Acımasız bir zorbasın sen[1, с. 85].

Мурат: Залиш мене у спокої. Не чіпай мене.
Белькіс: Я ненавиджу тебе.
Мурат: І я тебе ненавиджу, мамо.
Белькіс: (Принижуючи) Ти повний паразит. Лінивий, безвідповідальний, п’яний па-

разит.
Мурат: Знаєш, мамо, дивлюсь на тебе і боюсь твоєї краси. Ти красива. Навіть дуже. 

Як так виходить, я не розумію, що в цій красі може бути стільки потворності? Ти жор-
стокий деспот.

Белькіс, віддаючись побудуванню відносин з чоловіками, руйнує відносини з сином. 
Мурат віддаляється від неї і це призводить до постійних непорозумінь між ними. Мурат, 
почуваючись самотнім, починає гуляти і вживати алкоголь. Белькіс – мати, яка ображає, 
принижує і постійно сварить власну дитину. Вона не розуміє, що вчинки її сина є ре-
зультатом її ж поведінки і її розставлення пріоритетів, серед яких її власна дитина зна-
ходиться далеко не на першому місці. Можливо, слова ненависті до сина були сказані під 
час сварки у стані афекту і насправді ж вона так не вважає, проте цими словами автор 
підкреслює складність стосунків між матір’ю і сином, до чого призвела багаторічна бай-
дужість і небажання налагоджувати стосунки зі своєю дитиною. 

Belkis: Bir soru sordum sana. Ne yapacaksın?
Murat: Resim. Yine resim.
Belkis: Yani hiç. Bir gün bu resimlerin hepsini yırtıp parçalayacağım, bilmiş ol[1, с. 73].
Белькіс: Я задала тобі питання. Що ти робитимеш?
Мурат: Малюватиму, знову малюватиму.
Белькіс: Значить нічого. Одного дня я порву на маленькі шматки усі твої малюнки, 

так і знай.
Наведений вище діалог позиціонує Белькіс, як матір, для якої інтереси і захоплення 

її дитини нічого не значать. Так, Белькіс хоче, щоб її син займався навчанням і закінив 
школу, проте, усвідомлюючи, що малювання це мало чи не сенс життя Мурата, вона все 
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одно погрожує позбавити його того, над чим він працював довгий час і вкладав свою 
душу. 

Белькіс не була хорошою мамою для Мурата. Стосунки між нею та її чоловіком за-
вдавали болю їх сину ще з самого дитинства. Будучи ще дитиною, Мурат був свідком 
постійних сварок між батьками. Коли батьки почали жити окремо, їм обом завжди бра-
кувало часу для сина. Батько був зайнятий тим, що проводив час з коханками. А Белькіс 
була в пошуках нового чоловіка. 

Murat: Çocukken ne zaman arasam sen yoktun. Babamın sevgil leri vardı. Senin de 
evlenmeyi tasarladığın mükemmel erkekler olurdu çevrende. Bense elimde bir çanta ya 
babamdan sana ya da senden babama gider gelirdim. Hep yalnızdım[1, с. 74].

Мурат: У дитинстві, коли ти мені була потрібна, тебе ніколи не було. У батька були 
коханки. У тебе також були ідеальні чоловіки, з якими ти мріяла одружитись. А я з сум-
кою в руках то від батька до тебе, то від тебе до батька їздив.

Образ Белькіс не наділений материнськими почуттями, щоб зрозуміти, що її 
поведінка шкодила і продовжує завдавати шкоди її дитині. Її байдужість до сина при-
звела до того, що у Мурата з’явились психологічні проблеми. Він почувається самотнім 
і нікому не потрібним, він невпевнений у собі і у своїх здібностях. 

Хоча Улькер Кьоксал при кожній нагоді заявляє про жіночу свободу, вона все ж таки 
далека від таких персонажів як Белькіс. Авторка проти того, що жінки не бачать нічого, 
окрім своїх пристрастей і вважає що це виглядає комічно[2]. Крім того, оскільки вона 
вважає, що жінка має певні обов’язки у своєму сімейному та шлюбному житті, вона 
критикує поведінку Белькіс, а саме те, що вона байдужа до проблем свого сина і лишає 
його материнської любові. Улькер Кьоксал також вважає, що жіночу ідентичність не слід 
принижувати таким чином.

Проте Белькіс у п’єсі «Далекі» демонструє також і хороші риси. Можливо, їй не вда-
лося втілити у життя свої материнські обов’язки, і вона завдала чимало болю своєму 
сину, але незважаючи на це, нашу увагу привертає її наполегливе ставлення до освіти. 
Вона використовує усі способи, щоб її 20-річний син, який досі не закінчив школу, і який 
не має інших інтересів окрім малювання, відмовився від малювання, закінчив школу і 
вступив до університету. 

Отже, у п’єсі «Далекі» нашу увагу привертає три жіночі образи: Наілє, Джемілє і 
Белькіс. Якщо Джемілє прихильна до традиційних турецьких цінностей, жінка-рутинер, 
то Белькіс і Наілє виступають проти традиційного сприйняття світу. Наілє демонструє 
наполегливість у навчанні, цілеспрямованість, навіть знаходячись під постійним 
психологічним тиском матері. Наілє є втіленням нового образу жінки – дівчина, що 
схильна до самогубства через сімейні психологічні утиски. Белькіс же зовсім нехарак-
терний для турецької драматургії і взагалі літератури сучасний образ, де жінка зобража-
ється поганою матір’ю, жінкою, у якої не склався шлюб і відносини з іншими чоловіка-
ми. Улькер Кьоксал за допомогою образів Наілє і Белькіс підкреслює важливість освіти і 
вважає, що освіта – це спасіння для жінок. Варто зазначити, що сучасна турецька драма-
тургія має широкий спектр жіночих образів. Вивчення характерів, типів, характеристик 
героїнь драматичних творів, осмислення жіночого питання та взагалі жіноча тематика 
продовжує бути темою, що викликає інтерес та породжує дискусії. Ця тема є частиною 
світової літератури, а тому потребує подальших досліджень. 
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ages embodied in Ulker Koksal’s play «Far», which is fi rst introduced into the fi eld of study in 
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ЛОКУС ГАРЫ І КУРГАНА Ў ЛІТАРАТУРЫ БЕЛАРУСІ ПЕРШАЙ ПАЛОВЫ 
ХІХ СТАГОДДЗЯ

У артыкуле аналізуюцца локусы гары і кургана як ландшафтны і рукатворны 
аб’екты, якія прадстаўнікі літаратуры Беларусі першай паловы ХІХ стагоддзя 
ўзнаўляюць у мастацкіх тэкстах, надзяляючы іх метафарычным сэнсам.

Метафарычнасць ператварае локусы ў важнейшыя сродкі эстэтычнага 
адлюстравання рэчаіснасці ў літаратуры. Паэты і празаікі Беларусі ХІХ стагоддзя 
разам з апісаннямі лесу, саду, балота, ракі, возера часта па-мастацку ўзнаўляюць локус 
гары. Між тым, яна не з’яўляецца харатэрным ландшафтным аб’ектам нашай краіны. 
Адлюстраванне вобразу гары і кургана як рукатворнага аб’екта беларускай культура 
сведчаць аб рамантычным мастацкім светапоглядзе Яна Чачота, Адама Міцкевіча, 
Яна Баршчэўскага, Уладзіслава Сыракомлі. 

Ключавыя словы: локус, літаратура Беларусі першай паловы ХІХ стагоддзя, 
рамантызм, тэма гісторыі.

Літаратура Беларусі першай паловы ХІХ стагоддзя лічыцца пачаткам эпохі 
рамантызму ў айчынным прыгожым пісьменстве, які знайшоў сваё прадаўжэнне і ў 
літаратуры пачатку ХХ стагоддзя. У гэты перыяд быў закладзены трывалы падмурак для 
развіцця літаратурных класічных традыцый. 

Літаратурная традыцыя складаецца з адзінства канцэптуальнах вобразаў і 
фармальнага іх увасаблення – галерэі персанажаў, нацыянальных сімвалаў, жанраў і 
форм мастацкіх твораў.

Сімвалічным сэнсам надзяляюцца культурна значымы і сацыяльна засвоены аб’ект 
навакольнага асяроддзя – локус, для якога «як для прасторавага вобраза, зафіксаванага 
ў тэксце, важнымі з’яўляюцца прыкметы адноснай тоеснасці існуючаму ў сапраўднай 
рэальнасці аб’екту і культурнай значнасці гэтага аб’екта для соцыуму, на аснове чаго 
фарміруецца кагнетыўная база і фіксуюцца стэрэапыпныя і індывідуальныя ўяўленні аб 
ім» [7]. 

Прырода, ланшдшафт, рукатворныя аб’екты культуры мае значнае ўздзеянне на 
фарміраванне нацыянальнага светапогляду і, як вынік, адлюстравння яго ў мастацкай 
свядомасці народа. Многія аб’екты этнапрасторы становяцца семіятычным тэкстам, 
пакліканым для расшыфроўкі паэтамі і празаікамі. «Паколькі прыродныя рэаліі (горы, 
стэп, нізіна, балота, лес, рака, мора) займаюць значнае месца ў стварэнні нацыянальнай 
мастацкай карціны свету, то вылучэнне найбольш характэрных адзінак этнапрасторы або 
іх спалучэнняў у тканіне мастацкіх твораў можа даць даволі поўную інфармацыю не 
толькі пра асаблівасці нацыянальнага ландшафту, але і пра спецыфічны псіха-ментальны 
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вобраз свету, які ўключае прасторавую сістэму каардынат, ландшафтную формулу, 
прадвызначаную прыродным асяроддзем, рэльефам прасторы і замацаваную ў 
калектыўнай свядомасці пэўнага народа» [4, с. 6], – адзначае даследчыца нацыянальных 
асаблівасцей светаадлюстравання ва ўкраінскай і беларускай малой прозе пачатку ХХ 
стагоддзя І.А. Воран 

Як адзначае А.І. Белая, даследчыца беларускай літаратуры першай трэці ХХ 
стагоддзя, нацыянальнымі локусамі прозы згаданага перыяду літаратуры з’яўляюцца 
дом (жытло, хата), лес, балота, горад, млын, малатарня, вобразы локусы воднай плыні. 
Яна лічыць, што «ў працэсе інтэрдысцыплінарнага міжкультурнага даследавання локусы 
культуры і асобныя лакальнасці сцвярджаюцца ў якасці эстэтыка-філасофскіх дамінант 
пісьменніцкага дыялогу, і не толькі ў сінхронным, а і ў дыяхронным зрэзе, што вызначае 
безумоўную перспектыўнасць вылучанай даследчай праблемы» [3, с. 195]. Сапраўды, 
вывучэнне нацыянальных локусаў у канкрэтным перыядзе гісторыі літаратуры дае 
магчымасць сканцэнтравацца на эстэтыка-філасофскіх уяўленнях яго прадстаўнікоў. 

Адным з вобразаў беларускага пейзажу, які паўстае ў творах Яна Чачота, з’яўляецца 
гара. Але нельга сказаць, што дадзены локус ландшафту вызначальны для беларускага 
пейзажу. Беларусь знаходзіцца на Усходне-Еўрапейскай раўніне, рэльеф тэрыторыі 
характарызуецца перавагай плоскіх раўнін і нізін, рачных далін, узгоркавымі комплексамі, 
але сустракаюцца і горы ў цэнтры краіны і на паўночным захадзе. У міфалогіі беларусаў 
вобраз гары прысутнічае як пэўнае сакральнае месца. Яна трансфармуецца ў Сусветнае 
дрэва, на вяршыне якога жывуць багі, у ніжняй часцы – ліхія духі, а на зямлі – чалавечы род. 
«Большасць паганскіх свяцілішчаў, вядомых на Беларусі з пісьмовых крыніц і палявых 
даследаванняў, стаіць на гары. Сакральнае значэнне мелі ўзгоркі, за якімі замацаваліся 
народныя назвы – Дзявочая гара, Святая гара, Бабіна гара, Лысая гара, Перунова гара, 
Чортава гара, Турава гара», – канстатуюць складальнікі энцыклапедычнага слоўніка 
«Міфалогія беларусаў» [5, с. 205]. У хрысціянскай карціне свету гара Галгофа знаходзіцца 
ў цэнтры свету і з’яўляецца тым месцам, дзе быў створаны і пахаваны першачалавек 
Адам. Між іншым, калі на ёй раскрыжавалі Хрыста, то яго кроў пралілася на чэрап 
Адама, тым самым як бы акупіла яго грэх. Такім чынам, гара ў беларускай культуры, як 
і ў агульначалавечай сімвалізуе святое месца, але ў кожным мастацкім тэксце яе вобраз 
прадстаўляе розныя варыянты сэнсу.

Прадстаўнік літаратуры Беларусі першай паловы ХІХ стагоддзя Ян Чачот не аднойчы 
апісвае гару. У баладзе «Бекеш» два розныя па сацыяльным стане, па маральных якасцях 
юнакі дабіваюцца шлюбу з прыгажуняй Малгосяй, дачкой валадара Вільні. Стары 
бацька ставіць звышзадачу перад ахвотнікамі «з самім каралём, а не з кім, парадніцца» – 
даскочыць да вяршыні шкляной гары, дзе каралеўна павінна выбіць зорку на чале 
пераможцы. Вобраз шкляной гары – Анафіелас – раскрываецца ў балтыйскай міфалогіі 
як гара, куды павінны трапіць душы памерлых, чапляючыся пазурамі, цягнучы за сабою 
зброю, коней, прыслугу. Але калі чалавек багаты, то тое, што павінна яму дапамагчы, 
цягне ўніз; душа беднага чалавек лёгка падымецца, калі той не грашыў у жыцці. Падобная 
на міфалагічную літоўскую, шкляная гара ёсць і у славянскіх народаў, толькі на яе 
вяршыні знаходзіцца спячая прыгажуня, а будзяць яе малойцы-багатыры. У беларускім 
чарадзейным казачным эпасе ёсць таксама вобраз шкляных гор (казка «Шкляныя 
горы»), якія становяцца своеасаблівымі выпрабаваннямі на маральную чысціню героя. 
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У Чачотавай баладзе першым спрабуе сваё шчасце дурань, які быў трэцім братам ў двух 
разумных. Але паэт адзначае: «Вядома ж, хто болей шуміць, той – разумны: // Прыкмета 
ў народзе такая. // А той, хто працуе, хто ціхі, няшумны, // Ён розуму быццам не мае 
[9, с. 76]. Нябожчык бацька дапамагае свайму пакрыўджанаму родзічамі сыну – дорыць 
«забіяцкага» каня, які ўмомант падняў юнака да каралеўны. Атрымаўшы ўзнагароду, зорку 
на чале, дурань вяртаецца дадому і прыкрывае шлюбны знак на лбе валасамі. Яшчэ 
два разы пашчасціла сціпламу маладому ліцвіну –на нацыянальную прыналежнасць 
робіць акцэнт Чачот у фінале, але не паказваўся ён валадару Вільні, ведаючы пра пыху 
і ганарлівасць ваяводы. Затое для Малгосі малады ліцвін самы лепшы рыцар: «Ах, ойча 
ты мой! – каралеўна ўсклікае – // Нашто мне тых рыцараў многа! // Я бачу, ў каго мая 
зорка зіяе – // Не трэба мне болей нікога!» [9, с. 79]. 

Шкляная гара становіцца выпрабаваннем і для смелага Бекеша – «бясстрашнага 
венгерца», які біўся з прусакамі ў войску Баторыя. Чароўная дачка віленскага 
ваяводы прымушае забыць пра клятву перад каханай, якая чакае яго пасля слаўных 
паходаў: «Палае каханнем, забыўшы пра тое, // Што з іншаю ён заручоны» [9, с. 81]. Тры 
раз спрабуе адважны венгерац трапіць на вяршыню, але сілы прыроды – хмары, шалёны 
вецер, бура, лівень, навальніца – не дазволілі ўвасобіцца жаданнямі і самога Бекеша і 
пана ваяводы: «Зірнуць не паспелі: ляжаць яны плазам – // І рыцар, і конь нерухома. // 
Агнём перуновым быў рыцар працяты – Вось так малады і загінуў» [9, с. 83]. Ліхому 
чалавеку, парушальніку клятвы, як лічыць Ян Чачот, ніколі не быць на вяршыні гары, дзе, па 
павер’ях ліцвінаў, жывуць добрыя духі , багі. 

Локус гары прадстаўлены ў баладзе «Падземны звон на горцы ў Пазяневічах». Паэт 
звяртаецца да падання пра пападдзю і папа, якія, забыўшыся пра сціпласць, шчырасць, 
роўнасць з простым людам, хлусяць і абкрадаюць сялян. Храмы звычайна будавалі 
на ўзвышшах, узгорках, пры гэтым культавае месца па задуме дойлідаў павінна было 
выцягвацца ўгору, імкнуцца дасягнуць боскіх нябесаў. У Пазяневічах, згадвае Чачот, 
таксама «на горцы той цэркаўка колісь стаяла» [9, с. 101]. Але зараз царквы няма, толькі 
чуцён шум і звон з-пад зямлі: «Паблізу Турца, ў Пазяневічах –чулі? – // У вёсцы, не вельмі 
прыкметнай, // Ёсць горка – пры ёй вы ўначы б не заснулі: // Шуміць, нібы Гекла ці Этна! // 
І звоніць, і звоніць… Не верыце, можа, // Тады прыкладзіце там вуха – Адразу з зямлі, дзе 
пагорка падножжа, // Ён, звон той, пачуеце глуха» [9, с. 101]. Царква на горцы не давала 
таго багацця, што стала прыносіць карчма («і люд палаліў туды валам»), якую пабудавалі 
побач з храмам. Сімвалічнае супрацьстаянне светлых і цёмных сіл выступае праз вобразы 
хрысціянскага дому і карчмы як месца нячысцікаў. Локус гары ў многіх баладах Яна Чачота 
выступае як канцэнтрацыя сакральнай сілы, найсвятлейшае месца, адкуль пойдзе слава 
Вялікага Княства Літоўскага («Радзівіл, або Заснаванне Вільні»), або, наадварот, сведчанне 
заняпаду і разбурэння, якое зведала Замкавая гара («Навагарадскі замак»). 

Ян Баршчэўскі таксама прадстаўляе літаратуру першай паловы ХІХ стагоддзя, 
у творчасці якога ўвасобіліся рысы сентыменталізму і рамантызму. Ён нарадзіўся на 
Полаччыне, якая вызначаецца сваім рэльефам – узвышшы і горы робяць гэтую частку 
Беларусі больш таямнічай, загадкавай і дзесць падобнай ў сваёй закрытасці з паўднёвым 
Палессем. У «Нарысе паўночнае Беларусі», які распачынае кнігу «Шляхціц Завальня, або 
Беларусь у фантастычных апавяданнях», напісаную ў Пецярберзе, пісьменнік перадае 
незвычайны пейзаж з непаўторным спалучэннем элементаў ландшафту: «Успамінаю 
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недалёкія ад Невеля ваколіцы Рабшчызны, дзе прырода ўзняла высокія горы, нібы паверх 
велізарных гмахаў, якія стагоддзі пакрывалі ценем лясоў, а некаторыя пад пагодлівым 
сонцам ззяюць залатым пяском. Якія там разнастайныя краявіды, якія цудоўныя малюнкі! 
Калі хто, будучы ў гэтым краі, ўзышоў на вяршыню Пачаноўскай гары і глядзеў на дзікія 
ваколіцы, што ляжаць вакол, дык бачыў, як азёры тут і там, нібы люстэркі, адбіваюць дзённы 
прамень, а над іх берагамі дрэмлюць густыя лясы, як дзе-нідзе на схілахчарнеюць бедныя 
сялянскія хаціны; але не ўбачыш тут нідзе ні гарадскіх муроў, ні вежаў старога замка [2, 
с. 12]. Для Яна Баршчэўскага Пачаноўская гара становіцца сімвалам малой радзімы, 
таго лакальнага месца, адкуль лірычны герой верша «Пачаноўская гара», аглядаючы 
свет з яго гарачымі вулканамі, з заснежанымі альпійскімі вяршынямі, далучаецца да 
спрадвечных народных каштоўнасцей: акаляючай прыроды, дзе чалавеку ўтульна, песні, 
якая ахарошвае душу, працы. Гара ў вершы персаніфікуецца, нібы стары мудрэц, які 
ведае законы гармоніі і светаўпарадкавання «выбраў жытло на лясное паляне, // Каб 
думаць пра Бога і наканаванне» [1, с. 101]. Лірычны герой адчувае сябе спакойна і ўпэўнена, 
візуальна лакалізуючы сваё пражыванне-быццё ў межах возера Нешчарда, дзе ёсць не толькі 
сакральная гара, «якую з трох бакоў амывае вада, а на той гары – драўляны маленькі касцёлак 
і некалькі хвоек. Там часта знаходзяць у пяску сцёртыя вякамі срэбныя манеты, шкляныя 
аздобы, якія насілі бабулі нашых бабуляў, іржавыя рэшткі разнастайнай старатсвецкай зброі. 
Кажуць на той паўвыспе быў калісьці горад» [2, с. 13]. Гарада даўно няма, але засталіся 
паданні пра ваенныя бітвы, рабункі ворагаў, разбойнікаў, якія знішчылі горад. Пра аднаго з 
такіх разбойнікаў нагадвае вялізны курган, які называецца Магілай Княжа. 

У апавяданні шостым, якое называецца «Плачка» Ян Баршчэўскі згадвае Пачаноўскую 
гару, дзе з’яўляецца загадкавы прывід – Плачка, якая паўстае ў выглядзе журботнай сіраты 
ў сялянскім уборы. Яна стаіць каля крыніцы, што цурчыць на самай вяршыні, глядзіць на 
пілігрыма блакітнымі, слязьмі залітымі вачамі, нешта хоча распавесці, бо «хто нап’ецца з 
гэтай крыніцы і пазнае сірату, той будзе вешчуном, усе таямніцы ўбачыць ён з вяршыні гары» 
[2, с. 135]. Гэты цуд ніхто не можа зразумець, бо трэба мець добрае чыстае сэрца «і разумець 
сэрцам, а не навукаю». 

Курган – спрадвечны элемент беларускага ландшафту і нацыянальны локус культуры, 
які надзвычай ўзбагаціў беларускую літаратуру пачатку ХІХ стагоддзя. Адну са сваіх балад 
Ян Баршчэўскі назваў «Курганы», яны, на думку паэта з’яўляюцца абавязковай прыметай 
беларускага пейзажу: «Пехатой ідуць аблокі // З возера вады напіцца. // Пад гарой 
звініць крыніца, // На раўніне дуб высокі. // Лесам курганы прыспаны. // Касцёл блізка 
мураваны» [1, с.101]. 

Істотна адзначыць, што ў тых мясцовасцях, дзе не было гор, ці іх зусім мала, будаваліся 
вежы, зікураты, якія імітавалі дадзены элемент прыроднага ландшафту, тут знаходзіўся цэнтр 
сусвету. Курган пасярод стэпу таксама імітаваў святую гару. Даследчыца міфалогіі Беларусі 
Таццяна Іванаўна Шамякіна адзначае, што «на Беларусі была пашырана курганная культура. 
Тут вядома больш за 6 тысяч курганных магільнікаў. Часам курганы называлі валатоўкамі, бо 
нашы продкі славяне лічылі, што ў іх пахаваны волаты. А найбольш старажытныя курганы 
на тэрыторыі Беларусі датуюцца ІІІ тыс. да н.э. Таму можна лічыць, што яшчэ да з’яўлення 
ўласна архітэктуры гэта было своеасаблівае мастацтва арганізацыі рэальнай прасторы зямлі 
(акрамя культавых мэт), менавіта адзнака цэнтра» [10, с. 31]. У сімволіка-метафарычным 
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плане вобраз гары блізкі да вобраза кургана. Аднак вобраз кургана як локусу культуры 
мае больш канкрэтны, нават алегарычны сэнс.

У беларускай літаратуры пачатку ХІХ стагоддзя курган становіцца сімвалам вечнасці – 
вечнасці кахання, сяброўства, вечнай славы абаронцам Радзімы. Вобраз Плачкі, даследчыкі 
інтэрпэтуюць па-рознаму: гэта сімвал хрысціянскай царквы, якая наракае на сваіх заблуканых 
дзяцей, бо часта з’яўляецца каля капліц і касцёлаў; сімвал слаўнага мінулага Вялікага Княства 
Літоўскага, пра што сведчаць срэбныя манеты, «на якіх з аднаго боку былі выявы каралёў, а 
з другога – Пагоня» [2, с. 126]. Яна штовечар прыходзіла на ўзгорак, дзе былі руіны замка, 
вешала на іх вянкі палёвых кветак, садзілася на камень і плакала. Юнакі-палачане, пачуўшы 
аб багаццях, якія захаваны ў тых месцах, дзе бачылі прывід, вырашылі ноччу раскапаць 
узгорак, але не чыгун з грашыма ўбачылі яны, а панцыр, які закрываў грудзі шкілета, побач 
ляжаў меч, на на чэрапе –жалезны шалом-шышак. Можна сказаць, што ўзгорак стаў курганом-
магілаю для слаўнага героя, які калісьці абараняў, па сутнасці, свободу і незалежнасць тых, 
для каго святасць памяці, пашаны да мінулага нішто ў параўнанні з золатам у чыгуне. 
Перад апаганенай магілай вырас Волат, словы якога нібы прароцтва гучаць над знямелымі 
палачанамі: «Нікчэмныя людзі! Золату і срэбру прадалі вы свае душы. Думаючы адно пра 
багацце, вы зняважылі прах героя, які слаўна скончыў тут сваё жыццё. Прыйдзе час падняцца 
з магіл мёртвым, і вы будзеце зганьбаваны перад усім светам! [2,с. 133]. 

У рамансе «Курганок Марылі» Адам Міцкевіч малюе шчырыя пачуцці Яся, юнака, 
які плача над магілкаю-курганком, дзе пахавана яго каханая Марыля: «Марыля, любы мой 
квеце, // Адзін я, адзін на свеце! // Яшчэ ж мы не мелі спаткання, // Яшчэ ж не пазналі кахання» 
[6, с. 88]. Безыменная магіла-курганок выступае знакам памяць аб паэце, які спяваў пад гукі 
ліры пра свой народ у ідыліі Уладзіслва Сыракомлі «Лірнік вясковы»: «І ўсім, хто прыйдзе ў 
госці, пакажуць крыж на пагосце // Ды курганок са жвіру. // Скажуць гордыя словы: “Тут наш 
лірнік вясковы! // Памёр, пеючы на ліры”» [8, с. 49]. 

Локусы гары і кургана выступаюць ў літаратуры першай паловы ХІХ стагоддзя і як 
ландшафтныя прыродныя і культурныя аб’екты, і як асноватворныя кампаненты мастацкіх 
напрамкаў таго часу – сентыменталізму і рамантызму. У пераважнай большасць дадзеныя 
локусы, як відаць з прыведзеных літаратурных фактаў, служаць сімволіка-метафарычным 
сродкам рэпрэзентацыі нацыянальнай памяці, выпрабаванняў на маральную чысціню, 
вернасць. Ян Чачот, Адам Міцкевіч, Ян Баршчэўскі, Уладзіслаў Сыракомля не прымалі 
новага, дзесьці меркантыльнага, прагнастычнага ладу новага часу. Яны сваёй творчасцю 
пратэставалі супраць бездухоўнасці, беспамяцтва, бязволля сучаснікаў. У нацыянальнай 
гісторыі, якая раскрываецца праз вобразы гары, кургана захаваны і вечныя каштоўнасці: 
стабільнасць, устойлівасць сямейных і грамадскіх сувязей, цвёрдасць маральна-этычным 
кодэкса. 
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THE LOCUS OF THE MOUNTAIN AND THE MOUND IN THE BELARUSIAN 
LITERATURE OF THE FIRST HALF OF THE XIX CENTURY

The article analyzes the loci of the mountain and the mound as landscaped and man-
made objects, which are reproduced in the artistic texts by representatives of the Belarusian 
literature of the fi rst half of the 19th century, giving them metaphorical meanings.

Metaphoricity turns loci into the most important means of aestheticaly refl ecting of reality 
in literature. Poets and prose writers of the nineteenth century, together with descriptions 
of forests, gardens, swamps, rivers, lakes, often artfully recreate the locus of the mountain. 
Meanwhile, it is not a characteristic landscape feature of our country. The depiction of the 
mountain and the mound as a man-made object of Belarusian culture is a testament to the 
romantic artistic outlook of Jan Czaczot, Adam Mickievich, Jan Barszczewski, Wladislaw 
Syrokomla.
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ФРЕЙМ «САМОТНІСТЬ» У РОЗБУДОВІ ХУДОЖНЬОЇ ПАРАДИГМИ 
РАДОСТІ (РОМАН ЕЛІЗАБЕТ ҐІЛБЕРТ «ПРИРОДА ВСІХ РЕЧЕЙ»)

Літературознавче дослідження як площина множинних інтерпретацій, а також 
реалізації семантично-мисленнєвого потенціалу художнього твору становить розло-
гу систему пошуків трактування категоріальних екзистенційних феноменів на моде-
люючо-рецептивному рівні фікційного смислотворення. Естетично-ментальне поле 
філософського поняття «радості» видається цікавим з огляду на його літературне 
втілення. Парадигматична розбудова обраної категорії видається можливою завдяки 
введенню у процес аналізу структурного елемента, що центруватиме рецептивну увагу 
довкола домінанти «радості». З огляду на сюжетну лінію роману сучасної американської 
письменниці Елізабет Ґілберт «Природа всіх речей» таким смислотвірним елементом 
може бути актуалізований концепт «самотності», що сприятиме фреймовому струк-
турування «радісної матриці». Феноменологічна методологія й принципи рецептивної 
поетики уможливлюють детальний аналіз трансполювання філософсько окреслених 
явищ на площину літературного твору. 

Ключові слова: парадигма, радість, рецепція, смислотворення, домінанта, фрейм, 
моделювання.

Художній дискурс, природа та специфіка літературного твору є незмінним об’єктом 
дослідницької уваги вітчизняних та іноземних науковців. Особливості смислотворення, 
ментальні референції та рецептивно-інтерпретаційні перспективи реалізації буттєвого 
плану в рамках фікційного простору видаються особливо цікавими у просторі творів 
сучасної світової літератури. Написані у переходово-невизначений період розвитку 
літературного процесу, коли виразно звучить дискусія стосовно «постпостмодернізму» – 
«метамодернізму» – «неомодерності», твори сучасних авторів цікаві не лише з огля-
ду приналежності до канону Літератури, але й з урахуванням філософсько-ціннісно-
естетичної програми, що становить ментальну основу в форматі процесу закодування-
розкодування сенсів.

У контексті дослідження феномену «радості» як екзистенційно-мисленнєвої 
категорії, що здобувається на художнє втілення у площині літературного тексту, а також 
у контексті спроб комплексного моделювання «парадигми радості» в аналітичному сило-
вому полі, застановляємося на введені у рамках цієї розвідки поняття «фрейму» з метою 
якомога більш логічного структурування вказаної проблеми.

Радість як феномен супроводжує історію розвитку філософії від найдавніших часів 
(вчення Демокріта, Платона, Аристотеля, софістів, епікурейців, стоїків, киренаїків та 
інших античних шкіл щільно вводять поняття «радості» в інтерпретаційну стратегію 
світоосмислення), трансформуючись та видозмінюючи вектори світопізнання впро-
довж середньовічних похмурих «готично-соборних» (Середньовіччя), ренесансних 
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«життєво-повнокровних», просвітницьких свідомо-раціональних, новочасно-пошуко-
вих часів аж до сучасного періоду екзистенційного бачення. 

Дослідження радості як парадигми (поняттю «парадигма» присвячені теоретичні 
праці Г.Бергмана, Т.Куна, І. Лакатоса, М. Мастермана, К. Поппера) пов’язується із роз-
галуженою інтерпретаційною системою поняття, що реалізовується у філософському, 
соціальному, культурологічному, етичному контекстах. Створення теоретико-
методологічної моделі забезпечує логічне структурування ментальних рівнів закодуван-
ня-розкодування сенсів у межах визначених координат, зокрема, у цьому дослідженні – в 
художній площині літературного твору. 

Парадигма радості становить, на наш погляд, цікаву для гуманітарного дискурсу 
аналітичну проблему. Процеси смислотворення та смислопізнання конкретного худож-
нього твору пропонують множину наукових інтерпретацій, що принципово різняться 
залежно від фокусу дослідницької уваги. З огляду на практично відсутні розвідки 
феномену «радість» інтерес до цієї ментальної категорії відкриває широкі перспек-
тиви для літературознавчого аналізу. При цьому велика кількість можливих тракту-
вань розширює та водночас розмиває предметні контури інтерпретаційного процесу. 
Екстраполяція ментально-смислотворчої матриці категорії «радість» на фікційну площи-
ну літературного твору сучасного періоду потребує, на наш погляд, певного вектору для 
поетологічного аналізу. У цій статті пропонуємо зосередити увагу на структурі феноме-
ну самотність у контексті художньо-парадигматичної актуалізації радості із використан-
ням поняття фрейму для наочного структурування теоретико-методологічної моделі.

Запозичене із досліджень штучного інтелекту (М. Мінський, 1974) та поширене у 
соціології, журналістиці, когнітивній лінгвістиці поняття фрейму позначає «когнітивну 
структуру у феноменологічному полі людини, що базується на можливому знанні 
про типові ситуації та на пов’язаних із цим знанням очікуваннях щодо властивостей і 
відношень реальних чи гіпотетичних об’єктів. За своєю структурою фрейм складається 
із вершини (теми), тобто макропозиції, слотів та терміналів, які заповнюють пропозиції. 
Ця когнітивна структура організована навколо якого-небудь концепту та містить тільки 
найсуттєвішу, типову і потенційно можливу інформацію, яка асоціюється із даним кон-
цептом» [5, с. 288]. Видається, що поняття фрейму становить перспективний проблемний 
центр дослідження літератури, особливо сучасних художніх творів, позаяк упорядкуван-
ня – ієрархічне чи суміжне – компонентів, що творять ментальний пласт художнього тво-
ру, дозволяє вписати його у матрицю закодування-розкодування сенсів на поетологічному 
дослідницькому рівні. Поняттю фрейму, його класифікації, структурі, проблемі фрей-
мового аналізу, а також співвідношенню з різноманітними різногалузевими термінами 
і явищами присвячені численні розвідки вітчизняних та іноземних науковців, зокрема: 
Р. Абельсона, О. Барбанюк, Р.-А. де Боґранда, С. Бронікової, В. Василькової, І. Гофмана, 
Т. А. ван Дейка, С. Жаботинської, В. Карпиленко, С. Козак, О. Коляденко, М. Комової, 
С. Лазарева, Дж. Лакоффа, П. Норвіга, О. Оменцинської, Д. Поспєлова, Г. Почепцова, 
С. Рассела, А. Скрипнікової, Й. Уілкса, Ч. Філлмора, І. Фролової, О. Харитоненко, 
Є. Чарняка, Р. Шенка.

Сучасна світова проза виразно демонструє задекларовану метамодернізмом 
кореляцію стохастично-цільового мислення як наслідку «синергетичності» сьогодення. 
Саморегулюючі системи, їхня самостійність та постійне вдосконалення, накладаючись 
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на якісно відмінне від попередніх активно-творче покоління, реалізують новий вимір для 
існування людини, а відповідно пізнання нею та пізнання її. Становище особистості у 
надстрімкій гонитві сучасності породжує інтерес до художньої концептуалізації окремої 
особистості для подальшої рецепції та нового рівня смислотворення. Палітра людських 
почуттів, емоційне начало та спроба індивідуального «опрацювання» екзистенційно за-
даних координат вписує літературний твір як спосіб осмислення світу в якомога більш 
суб’єктивовану та при цьому естетично цінну парадигму. 

Для дослідження можливих параметрів художньої розбудови парадигми радості 
пропонуємо розглянути роман сучасної американської письменниці Елізабет Ґілберт 
«Природа всіх речей». Написаний 2013 року роман презентує історію життя (радше – 
історію «себевіднайдення») сімейства Віттекер. Інтервал описаних у творі подій охоплює 
чималий часовий відрізок – понад століття: часову рамку роману окреслюють народ-
ження Генрі Віттекера 1760 року та смерть його доньки Алми 1883 року. Припустимо, 
що настільки тривала подієва амплітуда була важливою задля досягнення поставленої 
мети – пізнання природи «Я», «дна свідомості», рушійної сили себе-розуміння. З огляду 
на ймовірну множинність реалізованих у форматі цього твору виявів та інтерпретаційних 
посилів феномену радості вважаємо за доцільне зосередити увагу на конкретному 
екзистенційному чиннику форматування реальності, а саме на поетологічному аналізі 
фрейму «самотність» у фікційному просторі роману Е. Ґілберт. Кореляція «радість – 
самотність» видається радше дихотомією, аніж взаємодоповнюваними елементами 
буттєво-світоглядного горизонту, однак сповнений інтертекстовими та метатекстовими 
смислами твір пропонує цілком неочікувані способи сприймання й осмислення дійсності. 

Відповідно до філософських учень феномен самотності втілює «екзистенціал людсь-
кого буття, у межах якого відбувається зовнішнє або внутрішнє відособлення людей» 
[9, с. 145]. Словник української мови актуалізує поняття самотності як стан існування/
перебування/життя наодинці, а також усвідомлення цього стану [див.: 8]. Як бачимо, 
складна екзистенційно-семантична структура «самотності» унеможливлює створення 
уніфікованої інтерпретаційної моделі. Слід зважати на відмінність між значенням слова 
та концептом, оскільки «концепт значно ширший за лексичне значення» [6, с.64]. По-
няття «самотність», як, власне, і поняття «радість», є цікавими прикладами «браку» 
відповідного значеннєвого опису слів. Стан, спосіб, засіб, настрій, почуття, відчуття – 
усі ці терміни однаково частково пасують для тлумачення буттєвих феноменів, однак 
жоден з них не здатен надати вичерпності формулюванню. Апелюючи до поняття «кон-
цепту», наголосимо на його складній структурі, що поєднує максимально узагальнений 
ментальний компонент, однак апелює до чуттєво-образного виміру буття, «що знаходить 
своє вираження в понятті, уявленні, значенні слова, пов’язане з вищими духовними 
цінностями і має мовне вираження та етнокультурну специфіку» [6, с. 64].

Роман «Походження усіх речей» становить складну мозаїку поетологічних рішень 
наповнення фрейму «самотність». Сюжет роману «вплутує» реципієнта в історію життя 
сімейства Віттекер. Народження Алми Віттекер 5 січня 1800 року символічно започаткує 
новий хронотоп – сірий часопростір самотнього існування звичайної жінки. Однак пер-
ша згадка про головну героїню (котра стане центральним персонажем наративу через 
сорок років описаних у романі подій) надає читацькому передочікуванню піднесеного 
пафосу: «Перші п’ять років свого життя Алма Віттекер справді була скромним 
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подорожнім у цьому світі – всі ми в малих літах не більш як подорожні – отож її жит-
тя поки що не було ані шляхетне, ані надто цікаве: незугарне дівчатко збавило цей 
час без недуг і прикрих випадків, серед розкоші, майже не знаної в тогочасній Америці, 
навіть у заможній Філадельфії» [3, с. 13]. Налаштований на тривалу співтворчу подо-
рож (художній наратив розгортається на 670 сторінках) реципієнт поступово готується 
до емоційного переживання сюжетного перелому, бо якщо перші Алмині роки не були 
надто цікавими, то, ймовірно, подальше її життя урівноважить цю несправедливість. 
Однак питання читача ще тривалий час залишиться без відповіді, адже авторка, наче зу-
мисно, прагне підготувати реципієнта до сприймання цього якісно нового витка історії в 
межах однієї сім’ї. Отож, витоки сюжету скеровані на життя батька Алми, Генрі. Деталь-
ний аналіз особистості батька видається важливим для цілісного розуміння художнього 
задуму автора у процесі закодування екзистенційних сенсів у фікційній площині твору. 

Зважаючи, що вихідним положенням цієї статті є намір дослідити фрейм як 
формалізовану модель певного образу [5], слід наголосити на тому, що залежно від 
структури та специфіки фрейму, а також від характеру взаємодії його слотів (струк-
турних елементів) науковці-конгітивісти виділяють окремі типи фреймів. Зокре-
ма, С. Жаботинська розглядає предметноцентричний, патронімічний, акціональний, 
гіпотонімічний, а також асоціативний фрейми [5]. У цьому дослідженні зосередимо ува-
гу на акціональному фреймі «самотність», оскільки його «конституенти» наділені тими 
значеннями, котрі становлять єдність лише при взаємодії між собою.

Сюжет та когнітивний простір роману Е. Ґілберт пропонує розлогу сітку емоційних 
та відчуттєвих дихотомій та кореляцій, смисловою базою котрих є концепт самотності, 
що демонструє така схема:

Тож вважаємо за доцільне заповнити названі слоти фрейму «самотність» шляхом 
аналізу художньої дійсності твору.

Народжений 1760 року в невеличкому, однак досить відомому на той час, 
англійському містечку Ричмонд, син садівника королівських садів К’ю, вочевидь, не мав 
би причин скаржитися на власну долю, тим паче, що «матір з чаркою не зналася, батько 
на сімейство руки не піднімав» [3, с. 14], а відтак хлопчина мав усі шанси стати поряд-
ним чоловіком. Однак «упертий і живучий миршавий хлопчисько, сухоребрий відчайдух, 
який, зціпивши зуби, терпів стусани від своїх братчиків, й безстрашно підставляв себе 
під сокиру, коли його хтось до цього під’юджував» [3, с. 15] переймався зовсім не про-
блемами моралі чи доброї репутації в суспільстві. «Відчайдушність» юнака («Навіть 
тримаючись осібно від своїх братів, Генрі був збитошним дослідником, палієм забороне-
них вогнищ, пересмішником, який гасав дахами і брав на кпини добропорядних господинь, 
грозою дітлашні, хлопчиськом, який нікого б не здивував, якби дав сторчака з церковної 
дзвіниці чи втонув у Темзі…» [3, с. 15]) була не чим іншим, аніж злісним докором не-
справедливому світові, що дозволив йому народитися в убогій сім’ї. «Слабодухий» [3, 
с. 16] батько був тягарем на шиї Генрі впродовж цілого його життя: серед бідняків та-
ких, як сам, юнак почувався чужим, а багатство й розкіш не допомогли йому втекти 
від своєї природи. Відсутність цінностей, а також усвідомлення власної самотності 
переслідуватиме Генрі Віттекера аж до останнього подиху. 

У житті «малого помічного шельми» [3, с. 24] з Ричмонда, крім самотності, визначаль-
ними та навдивовижу продуктивними рисами стали зухвальство та впертість. Саме вони 
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сприяли участі десятилітнього злодійчука з королівських садів К’ю у третій експедиції 
Кука. Джозеф Бенкс, доглядач та ботанік-колекціонер – «лискуча перука, чорний, як во-
роняче крило, оксамитовий костюм, напуцовані пряжки й білі панчохи» [3, с. 23] – сам, 
вочевидь, того не усвідомлюючи, відкрив у липні 1776 року для худорлявого голодного 
хлопчика неосяжний світ відкриттів, багатства, досягнень та зростаючої самотності.

Класифікатор ботанічних колекцій, котрий терпів знущання й глузування моряків, 
«навчився ковтати власну блювоту» [3, с. 30] (аби не видатися слабкодухим), їв акул 
та гнилу рибу, був свідком того, як постріли в бухті Матаваї за наказом капітана Кука 
налякали і розсердили аборигенів, відкрив для себе скриню з коштовностями, котра 
зазвичай точно недоступна дитині його віку й статусу. Слід зазначити, що анонсоване 
розгортання «радості» як парадигми започатковує нову візію самотності, і навпаки – 
почуття/відчуття/переживання самотності не конкурує та не заперечує переживання 
радості. Очевидно, вроджена «самість» героя (не ототожнюємо, але співвідносимо по-
няття «самості» та «самотності») створила довкола нього той сприятливий ментальний 
простір, умовою існування якого стала недитяча, небезпечна «подорож на виживан-
ня». Наголошуючи на «трансемоційності» (чи радше – «трансчуттєвості») – постійній 
перехідності емоційних станів для становлення буттєвого «Я» особистості – як ключовій 
якості «парадигми радості», простежуємо значення переживання самотності героєм для 
його світоглядно-ментальної програми. 

Усі втрати та здобутки (зустрів Різдво «у товаристві морських левів і пінгвінів» [3, 
с. 31], по одному втратив зуби і похоронив відважних моряків у морі, «в моторошно-
му світі мерзлоти й мороку» [3, с. 36]) стали неоціненним досвідом для загартуван-
ня характеру, однак лейтмотивом всього пережитого незмінно залишалася самотність. 
Наполегливість юного ботаніка та його багаторічні морські поневіряння принесли 
свої вдячні результати – налагоджений бізнес, вигідний шлюб (із голландкою, котра 
відмовилася від рідні заради нього: «і була вона ані нечупарою, ані красунею – чим не 
ідеальна дружина?» [3, с. 62]) та неймовірно обдарована донечка, а також сліпуча розкіш 
(найбільший на всю Філадельфію маєток Білий Акр) мали б із лишком удовольнити 
спраглу за кращістю натуру Генрі. Натомість неприкаяність і болісне відчуття відсутньої 
душевної цілісності в момент кульмінації життєвої історії молодого успішного чоловіка 
роздвоюється – як дві краплі води схожа на батька Алма розділить його самотню гнітючу 
ношу.

Вихована в одній із найзразковіших та найзаможніших сімей тогочасної американської 
дійсності, Алма Віттекер чи не з найперших свідомих років була усамітнена саме завдя-
ки своїй кращості: «Відколи існує людство, ще жодна розумна дівчина, яка гарно їсть і 
добре почувається, не вмерла від надмірної науки» [3, с. 75] – юна Віттекер день за днем, 
будучи маріонеткою в руках інших, гасла під тягарем чужих правил. Доля по-злому по-
жартувала з героїнею, котра так прагнула вдихнути на повні груди – минуло довгих со-
рок років, як її батько так само переслідував ідею збагатитися.

Поява в маєтку зведеної сестри Пруденс («Поллі-яка-стала-Пруденс» [3, с. 102]) не 
стала для Алми, єдиними щирими друзями якої була стара нянька Ганнеке й поні Соамс, 
ліками від самотності, роз’ятрила у зболеному дитячому серці ще одну рану: «Невже на 
світі є щось гарніше й бентежніше за її обличчя? ... Пруденс була зграбна, Алма – непо-
воротка. Пруденс мала волосся, мов виплетене з золотаво-білого шовку, волосся Алми 
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було на колір і дотик, мов іржа, і росло, як на зло, в усіх можливих напрямках, тільки не 
вниз. У Пруденс замість носа – пуп’янок, в Алми не ніс, а картоплина. З голови до п’ят 
усе в ній було не так» [3, с. 107]. Життя спраглої до материнської любові й батьківського 
тепла Алми почало розгортатися на новому рівні – тотального лицемірства, жертвою 
якого стала ще одна самотня дівчинка-сирітка Пруденс. Стримана за характером, здат-
на до пристосування в чужій сім’ї з не вельми амбіційною метою – вижити. Стосунки 
між дівчатками-однолітками, вочевидь, і для авторки залишаться загадкою. Ревність, 
змагання, ненависть, підлість – негативні емоції не пов’язані жодним чином із душев-
ною одинокістю сестер. Глибока повага, готовність підставити іншій своє плече, пози-
чити парасольку в дощову погоду чи розділити тістечко за вечерею – на перший погляд, 
сентиментальні вияви любові були нічим іншим, аніж бажанням відповідати встановле-
ним матір’ю суворим правилам поведінки. 

Галерея самотніх персонажів доповнюється ще однією дівчинкою, Реттою Сноу, 
яка, на відміну від сестер Віттекер, жила повним життям та цілковито відчула свободу. І 
саме свобода стала причиною її самотності. Брак уваги оточуючих до неї підштовхував 
дівчинку шукати друзів в найдивовижніших місцях: «то вона стояла на діжці в 
молочарні й грала сценку зі «Школи лихослів’я» так, що аж доярки за животи хапа-
лися; то звісила ноги з причалу для барж в маслянисті води річки Скулкілл, вдаючи, 
ніби ловить пальцями рибу; то розрізала навпіл котрусь зі своїх розкішних шалей, щоб 
віддати половину служниці, яка щойно зробила їй комплімент» [3, с. 171]. Тотальна 
вседозволеність, як свідчить історія життя-існування Ретти, не тотожна відчуттю щастя. 

Трійко дівчат, метафорично означене Реттою як «скрипка, виделка й ложка» [3, 
с. 170], міцно пов’язало свої долі у невтішний клубок розчарувань і самотності. Зізнання 
Алми сестрі про свої почуття до талановитого ученого Джорджа Гокса зробить нещас-
ними всіх причетних: закохана в того ж пана Гокса Пруденс відмовиться від коханого 
задля сестри і пов’яже своє життя з учителем, повага та симпатія до котрого ніколи не 
стане чимось більшим; закоханий у Пруденс та відкинутий нею Джордж піде й зробить 
«те саме, що й Пруденс, – кинеться на шию першій-ліпшій» [3, с. 444] (нею стане Ретта 
Снов); бідна легковажна Ретта, самотність якої стане невиносимою, знайде свій прихи-
сток у божевільні. 

Багато самотніх років знадобиться Алмі, аби дізнатися страшну правду про зруйновані 
життя дорогих їй людей. Смерть матері й останні слова, наче зловісним заповітом, окута-
ють довгі роки, впродовж яких жінка стане не лише господинею маєтку й опорою батька, 
але й «очолить» своє власне життя. Відома жінка-ботанік, старанний класифікатор всіх 
відомих й невідомих світові рослин якісно інакше відчує свою самотність. У дискурсі 
дослідження самотності як «ієрархічно впорядкованої репрезентації певної стандартної 
ситуації дійсності» [1, с. 79] і водночас як одиниці ментального поля концепту «радість» 
простежуємо складну структуру поетологічної реалізації емоційної інтеграції понять. 
Самотня людина здатна/вміє/може/хоче радіти, самотність не заперечує повноцінного 
вияву життя. Одинока Алма, чиї наукові дослідження досягли вершини й завершеності, 
відчуває невимовну радість, усвідомивши одного ранку, що знайомі до болю і нудьги 
сади Білого Акру стануть її заняттям і пристрастю до останньої хвилини життя: «Цілий 
світ! Ціле небесне склепіння, побачене крізь один із могутніх телескопів Вільяма Герше-
ля. Безмежний Всесвіт! Перед нею розгорталися древні, недосліджені галактики – і до 
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них рукою подати!» [3, с. 231]. І, справді, дослідження моху спраглої до відкриттів жінки 
стануть її сенсом, мотивом, диханням. Як бачимо, саме стан самотності, спричинений, 
вочевидь прірвою між «Я» та світом, спроби сублімації цього стану стають рушієм для 
майбутнього, для крокування у «завтра». 

Кульмінацією Алминого себе-розуміння в бутті стає її одруження з талановитим 
художником-літографом Емброзом Пайком. Прагнення жінки бути потрібною й бажаною 
зазнає краху в найбільш сентиментальний та неочікуваний момент – «marriage blanc» [3, 
с. 392] цікавить її коханого, обмін «думками й радістю» [3, с. 390], платонічні стосунки 
для очищення душі. Кульмінація жіночності стає найгострішою вершиною самотності. 
Розчарування, сором, відчай – у цьому контексті, припустимо, духовному очищенню 
шляхом самотності місця немає. Все ж емоційний злам не означає межі/крайньої точки/
закінчення розгортання «парадигми радості». Емоційний катарсис через усвідомлення 
власної неповторності й унікальної «людськості» триватиме довгі відчужені три роки на 
далекому Таїті. 

Емоційне вивільнення та становлення п’ятдесятилітньої Алми відбудеться саме на 
гнилому матраці в дірявій хижі на острові, що мав стати розгадкою таємниць її невдало-
го кохання: 1851 року на берег затоки Матаваї ступила нога жінки, яка «почувалась сама 
собі чужою. Її внутрішній компас – той, що завжди скеровував її до найпростіших істин 
у її світі – крутився як навіжений у пошуках надійної точки, на якій зупинитися, але ніяк 
не міг її знайти» [3, с. 447], а 1854 року відомий на весь світ ботанічний сад «Гортус» 
збагатився доглядачкою мохів, тією, чиї теорії випередили самого Чарльза Дарвіна, тією, 
котра знайде душевну рівновагу в колі рідних матері, там, де вона потрібна саме такою, 
якою є і якою може бути. 

Унікальність людини, її себе- та світобачення, а також особливості «конфронтуван-
ня» зі світом є, вочевидь, основою самотності як буттєвого феномену. О. Вірич розглядає 
екзистенційні стани усамітнення, а саме: усамітнення-конфронтація, усамітнення-захист, 
усамітнення-самособоюнаповненість [2]. Проектуючи такий підхід на художній наратив 
роману Е.Ґілберт припустимо, що і конфронтація, і захист, і самособоюнаповненість є во-
дночас точками закорінення концепту «самотність» у свідомості людини. Поетологічна 
специфіка світонаповнення характеризується поза-/надчасовістю. Стан самотності як 
«інтровертної відчуженості» [6, с. 66] акумулює способи художнього осмислення та ар-
тикулювання і центрує аналітичні методи довкола домінантного явища. Процес створен-
ня фікційного простору художнього твору імпліцитно передбачає наявність потенційного 
Зразкового читача (за У.Еко), для якого поняттєві коди та смисли, змодельовані автором, 
є цілком суб’єктивно прийнятними: «Суб’єктивація стає співтворчістю автора й чита-
ча в процесі породження й сприйняття художнього тексту. Відсутність гармонійного 
спілкування не компенсується фізичною несамотністю і нещирим спілкуванням, бо 
така компенсація не вирішує проблему внутрішньої самотності» [6, с. 68]. Проблема 
внутрішньої самотності, а, відтак, буттєвої «самості» та свідомого «усамітнення» ста-
ють важливими дискурсивними поняттями в ході інтерпретації роману «Природа всіх 
речей». 

Стосовно фреймової репрезентації досліджуваної проблеми, погоджуємося з 
Н.Пилячик, яка порівнює фрейм із сіткою, що «складається із вузлів та зв’язків між 
ними; кожний вузол повинен бути заповненим своїм «завданням», що являє собою ті чи 
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інші характерні риси ситуації, якій він відповідає» [7]. Фрейм «самотність» постає лан-
цюгом умовностей, станів та їх проявів, а також особливостей себе-у-світі-сприймання. 

Таким чином, простір художнього твору демонструє множину потенційних 
інтерпретацій буттєвих феноменів. У романі Е. Ґілберт фреймова множинність 
розростається передусім через емоційні смисли, через численні внутрішньопсихологічні 
перипетії, що не завжди синхронні сюжетно-фабульному розгортанню. Більше того, ко-
жен смисловий «вузол» наповнюється численними текстовими рішеннями (авторськими 
відступами, історичними довідками, натуралістичними описами, науковими рефлексіями 
тощо), вочевидь, задля наростання емоційної та, згодом, рецептивної кульмінації. Пара-
дигма радості в художньому наративі роману здобувається на цілісність і завершеність 
саме завдяки позиціонуванню самотності, що спочатку формує самість головної героїні, 
а згодом – дає можливість читачеві пізнати глибину характеру усіма запропонованими 
авторкою засобами. У цьому контексті матриця елементів художньої реалізації авторсь-
кого задуму становить результат процесу накладання особистісного досвіду автора й 
реципієнта в процесі від осмислення до різних аспектів інтерпретації буттєвого фено-
мену. 
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ФРЕЙМ «ОДИНОЧЕСТВО» В ПОСТРОЕНИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ПАРАДИГМЫ РАДОСТИ 

(РОМАН ЭЛИЗАБЕТ ГИЛБЕРТ «ПРИРОДА ВСЕХ ВЕЩЕЙ»)
Литературоведческое исследование как возможность множественных интерпре-

таций, а также реализации семантически-мыслительного потенциала художественно-
го произведения составляет значительную систему поисков трактования категориаль-
ных экзистенциальных феноменов на моделирующе-рецептивном уровне фикционного 
смыслообразования. Эстетически-ментальное поле философского понятия «радости» 
кажется интересным с позиций его литературного воплощения. Парадигматическое 
построение избранной категории является возможным благодаря введению в процесс 
анализа структурного элемента, который сосредоточит рецептивное внимание на 
доминанте «радости». Учитывая особенности сюжетной линии романа современной 
американской писательницы Элизабет Гилберт «Природа всех вещей», таким смыс-
лообразующим элементом может быть актуализированный концепт «одиночества», 
который способствует фреймовому структурированию «радостной матрицы». Фено-
менологическая методология и принципы рецептивной поэтики дают возможности для 
детального анализа трансполирования философски обозначенных понятий на уровень 
литературного произведения. 

Ключевые слова: парадигма, радость, рецепция, смислообразование, доминанта, 
фрейм, моделирование.
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THE FRAME OF “LONELINESS” IN THE CONSTRUCTION OF THE 
ARTISTIC PARADIGM OF JOY 

(ELIZABETH GILBERT’S NOVEL «THE SIGNATURE OF ALL THINGS»)
Literary studies as the plane of multiple interpretations, as well as implementation of the 

semantic and cognitive potential of an artistic work, constitute an extensive system of searches 
for the categorization of existential phenomena at the modeling and receptive level of fi ctional 
meaning. The aesthetic and mental fi eld of the philosophical concept of «joy» is an interesting 
object in view of its literary embodiment. The paradigmatic construction of the selected cate-
gory seems possible due to the introduction of a structural element into the process of analysis, 
which will focus receptive attention around the dominant of «joy». Given the storyline of the 
novel by contemporary American writer Elizabeth Gilbert, «The Signature of All Things», such 
a meaning creation element may be an actualization of the concept of «loneliness» that will 
promote the frame the structuring of the «joyful matrix». The phenomenological methodology 
and principles of receptive poetics make it possible to analyze in detail the transposition of 
philosophically defi ned phenomena into the plane of literary work.

Keywords: paradigm, joy, reception, meaning creation, dominant, frame, modeling.
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ПАМЯТЬ И ИДЕНТИЧНОСТЬ В СОВРЕМЕННОЙ БЕЛОРУССКОЙ И 
АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПРОЗЕ

Постоянный поиск идентичности является одной из отличительных черт совре-
менной литературы. Обращение к исторической памяти является закономерным сред-
ством поиска личностного и национального возрождения и обретения себя. Статья по-
священа выявлению некоторых стратегий преодоления кризиса идентичности в прозе 
белорусских и англоязычных авторов через диалог с прошлым, трансцендентный опыт, 
ритуал, творческое воображение.

Ключевые слова: идентичность, литературный диалог, лейтмотив, современная 
литература, историческая проза, травма.

Центральной проблемой, к которой нередко можно свести большинство сюжетных 
конфликтов современной исторической прозы как англоязычных, так и белорусских ав-
торов, является вопрос потери культурной памяти, той основы, которая является фунда-
ментом не только национальной, коллективной но и личной идентичности и без которой 
гораздо сложнее сформировать сколько-нибудь значимое видение себя. Многие иссле-
дователи, например, – Р. Лангбаум (R. Langbaum), П. Джонс (W. Paul Jones), Дж. Хансен 
(Julie Hansen), И. Нордин (Irene Gilsenan Nordin) и другие, называют вопросы идентич-
ности центральными для современной литературы. В Белорусском литературоведении 
отдельные аспекты данной проблемы затронуты в статьях И. Шевляковой-Борзенко, 
А. Мельниковой, Л. Д. Синьковой, П. Кошмана, И. Бобкова, однако систематическое из-
учение данной проблемы только начинается, поэтому актуальным представляется компа-
ративное изучение и выявление особенностей концепций формирования личной и наци-
ональной идентичности ч ерез обращение к истории в творчестве современных авторов 
разных стран. 

Травма исторического беспамятства и, как следствие, потери понимания себя и сво-
его места в мире – лейтмотив творчества очень многих белорусских авторов: «дзе наша 
старажытнасьць <…> Дзе ж сьляды гэтых пакаленьняў, якім ветрам іх занесла, якой за-
веяй замяло, якой травой забыцьця яны зарасьлі, якія дрыгва і багна іх паглынулі?» [2: 
18] Британская писательница Х. Мэнтел в своем творчестве неоднократно возвращается 
к проблеме происхождения как отдельных героев, так и английской нации. В одном из 
своих интервью она так говорит о важности семейной истории: «My own family history 
is meagre. An audience member once said to me, “I come from a long line of nobodies”» [12]. 
В данном случае интересно употребление слова «nobodies», словно человек, не знаю-
щих своих корней не существует – «ня мае сеньня сэнсу крывавы вопыт нашых бацькоў, 
продкаў [2: 18]. Главный герой ее известной трилогии – Томас Кромвель – известен в том 
числе тем, что ввел метрические записи в церковных книгах для всех жителей Англии, 
чтобы не только аристократы, но и простолюдины могли знать свою родословную. 
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Творчество многих современных авторов – Д. Митчелла, К. Исигуро, М. Атвуд, 
Л. Рублевской, А. Федоренко, А. Аркуша и многих других –демонстрирует уверенность 
в том, что без знания об истоках современности, формируется неполноценная личность: 
«Я думаю пра тое, што мы – аднадзёнкі, людзі сьвету аднаразовага посуду і аднаразовай 
культуры. Продкі, шматкроць болей вартыя за нас» [4: 30-31]. 

Невольное или добровольное беспамятство напрямую связано с неспособностью по-
нять и объяснить настоящее. Персонажи подобных сюжетов нередко лишены чувства 
самодостаточности, принадлежности, легко поддаются влиянию и манипуляции. Неод-
нократно подчеркивается, например, как советский период насильно разрывал историче-
скую преемственность, переименовывая, перекраивая, уничтожая прошлое и порождая 
множественные провалы в ощущении времени и абсурдность хронотопа, обыгрывается 
бессмысленность названий пространственно-временных реалий, в которых мы живем: 
«каля былога Губернатарскага, а цяпер чамусьці імя Горкага, парку» [5: 258]. У англоя-
зычных авторов акцентируется тот факт, что важно не только помнить, но иметь смелось 
сказать правду о прошлом, в их произведениях основная проблема – насильственное 
молчание, «silencing», которое воплощается в символических образах немых и заикаю-
щихся героев и даже метафорических уздечек, которые власти надевают на неудобных 
свидетелей, аналогичных орудиям средневековыхо палачей: «Bits. The scold’s bridle used 
to silence recalcitrant women in the Middle Ages» [6: 241]. Об искушении помнить только 
то, что удобно, говорят герои К. Исигуро: «If that’s how you’ve remembered it, Axl, let it 
be the way it was» [11: 85]. 

Как видно из примеров, причиной утраты памяти является некая травма, которая от-
рицается на уровне одобренного обществом официального дискурса. Вытесненная из 
реальности, правда истории воплощается в ночных кошмарах и чудовищах через элемен-
ты готической стилистики и магического реализма. 

Предпочтительной стратегией преодоления культурной амнезии и немоты стано-
вится сюжетное выстраивание некоего подобия сократовского диалога. Вначале персо-
нажам предлагается заманчивая альтернатива приспособиться, принять удобное объ-
яснение, начать жизнь с чистого листа. Через лучшего друга осторожно звучит голос 
благоразумия в романе А. Аркуша: «Мая парада наступная. Забудзь» [1: 119]. Подобный 
подход практикуют доктора военных госпиталей у П. Баркер: «The typical patient, arriv-
ing at Craiglockhart, had usually been devoting considerable energy to the task of forgetting 
whatever traumatic events had precipitated his neurosis» [6: 26]. 

Аргументы, выдвигаемые авторами против любой попытки скрыть прошлое, уни-
версальны. Главный из них – ненадежность стабильности, достигнутой с помощью 
замалчивания неудобной правды: «any relationship tends to become dependent on some un-
spoken agreement not to go to certain memories, certain dark passages. After a while, you start 
to ask, Is our bond, is our love, based on something phony if it depends on things being kept 
hidden?» [10]. 

Попытки переписать историю с точки зрения героев произведений всегда несосто-
ятельны, хотя сделать это обманчиво легко: «Erasure seems simple – blink and it’s gone, 
overwrite the line. But nothing ever really goes away». [7]. У К. Исигуро на фоне поражен-
ных амнезией селений появляется образ людоедов, которые нападают на детей и исчеза-
ют с ними в тумане, словно символ потерянной памяти, которая крадет будущее.
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Наиболее опасное последствие замалчивания неудобных страниц прошлого – когда 
мы в своем восприятии национального прошлого теряем грань между допустимым и 
неприемлемым, знаками плюс и минус, забываем «сваіх пакутнікаў, на іх магілах ставім 
помнікі іх забойцам і катам» [2: 22]. Страх действовать, страх признать правду, страх 
стать собой настоящим – все это приводит к исчезновению внутреннего диалога, реф-
лексии, в результате чего герои, по замечанию Ф. Элфорда, ведут хаотичную поверх-
ностную жизнь. 

В итоге путь к исцелению и настоящему примирению для героев всегда лежит в 
опровержении иллюзий и утверждении правды даже если приходится идти против всего 
общества. 

Главным и наиболее действенным средством исцеления писатели видят полное при-
нятие себя, своего прошлого как пути к прощению и будущему: «It was Rivers’s conviction 
that those who had learned to know themselves, and to accept their emotions, were less likely 
to break down again» [6: 46]. Возвращение – лейтмотив произведений, затрагивающих 
проблемы поиска идентичности. Правдивую память об ушедших поколениях пытаются 
очистить, вернуть живым писатели, выбирая для своих произведений названия «Regen-
eration», «Рэвізія», «Lost among the living». По словам Х. Мэнтелл, в своем искусстве 
«мы бежим за мертвыми, крича «Вернись»: «But if we want to meet the dead looking alive, 
we turn to art. In imagination, we chase the dead, shouting, “Come back!» [9] По реке Лета 
отправляется «У зваротную дарогу да сябе былога» герой В. Казько. Вопросу возвраще-
ния посвящен роман А. Аркуша «Захоп Беларусі», где персонаж публикует рассказ под 
названием «Вяртаньне». 

Ведущая стратегия подобного возвращения – диалог с прошлым, который реализу-
ется несколькими способами: во-первых через использование параллельных сюжетов. 
Действие развивается одновременно и в прошлом (иногда вводится несколько времен-
ных линий), и в настоящем, причем судьба предков повторяется, проживается зеркально 
их потомками, чтобы вернуть себе утраченные воспоминания, а с ними и надежду на 
будущее (практически все романы Л. Рублевской и С. Сент Джеймс). 

Во-вторых принцип диалога реализуется буквально через разговор, послание (чаще 
всего случайно найденное письмо, дневник, фотографию, даже телефонный звонок). В 
этом случае писатели нередко наделяют героя особым «видением» или даром медиума, 
что дает художественную свободу воссоздавать богатые, яркие фрагменты прошлого, 
что далеко не всегда доступно фактическому историческому исследованию. 

Потребность в связи поколений прослеживается во всех рассмотренных текстах, и 
чем сильнее общественные ограничения, тем более фантастичные формы она прини-
мает. В «Broken Girls» С. Сент-Джеймс ученицы закрытой специализированной школы 
оставляют послания в библиотечных учебниках. Герои белорусских произведений ви-
дят сны, которые становятся машиной времени и окном в прошлое («Захоп Беларусі» 
А. Аркуша, «Рэвізія» А. Федоренко, «Скокі смерці» Л. Рублевской). Герои словно гово-
рят голосом ушедших, подобно монодраме – классическому методу психотерапии, когда 
пациент, например, пищет себе письма от лица другого человека и сам потом на них от-
вечает («Рэвізія» А. Федоренко). Именно через различные формы диалога герои хотя бы 
в воображении интуитивно стремятся завершить исторический «гештальт».
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Огромная роль в формировании видения себя и своей страны придается слову. По-
казывается, как историческая реальность, репутация, даже судьба создается силой слова, 
как, например, это демонстрирует И. Макьюэн в своем известном романе «Atonement» 
или Х. Ментелл в картине падения Кромвеля в «The Mirror & The Light», а также Л. Ру-
блевской и А. Федоренко, в произведениях которых персонаж-писатель имеет власть 
буквально «переписать» судьбы главных героев. Продолжение этой закономерности – 
исцеление героя через творчество, так как созидание по своей сути антоним травмы как 
смерти и разрушения. 

Один из главных героев цикла П. Баркер «The Regeneration trilogy» поэт З. Сассун, 
объявлен сумасшедшим за антивоенную декларацию. Он может высказаться только в 
своих стихах, художественная условность которых не позволяет отдать его под суд и, од-
новременно дает возможность рассказать о пережитом на фронте и через это исцелиться. 
Как отмечает другой персонаж, доктор Риверс, Сассун – практически единственный его 
пациент без невротических симптомов: «Writing the poems had obviously been therapeutic 
... He thought that Sassoon’s poetry and his protest sprang from a single source, and each could 
be linked to his recovery from that terrible period of nightmares and hallucinations» [6: 24]. 
Тот же целительный эффект оказывает рассказ о своем опыте и ведение дневника на быв-
шую заключенную концлагеря в романе «The Broken Girls» С. Сент-Джеймс. К. Исигуро 
в своих интервью признается, что творчество стало для него способом преодолеть поте-
рю своей первой родины, ведь в романах он мог создать свою реальность и свою Японию 
и, возможно, преодолеть чувство вины за то, что так быстро забыл ее. 

Таким образом нередко именно литературный текст становится искуплением за наше 
забвение и непрожитые жизни героев прошлого: «You can regard all novels as psychologi-
cal compensation for lives unlived» [12]. 

Однако авторы осторожно относятся к подобному решению проблемы. Слова неред-
ко становятся еще одним изощренным средством извратить правду. П. Баркер описы-
вает практически оруэлловский метод лечения немоты. Доктор Йеалланд при помощи 
электрошока и иных подобных методов терапии, по сути пытает госпитализированных 
солдат, заставляя их произносить буквы и звуки. Его не интересует о чем молчат паци-
енты, он словно «перезаписывает», заново создает реальность с помощью слов, которые 
заставляет повторять за собой. Парадоксально, но уча говорить он заставляяет героев 
молчать о том, что на самом деле важно. В этом случае тишина, намеренный отказ гово-
рить, произносить заготовленную «удобную» версию событий обращается в самое силь-
ное оружие протеста: «And yet on the ward, listening to the list of Callan’s battles, he’d felt 
that nothing Callan could say could have been more powerful than his silence» [6: 96]. 

Тем не менее, исторический оптимимзм – отличительная черта большинства совре-
менных текстов, в частности белорусских, которые в большинстве отвергают ранее до-
минировавшую устновку на трагичное восприятие национальной судьбы и акцент на 
пережитых поражениях (что часто встречается в текстах 80-х-90х гг.)

Тенденция отвержения меланхолии, пассивности жертвы очевидна, например, в 
творчестве Л. Рублевской, которая большое внимание уделяет протесту против унижен-
ного и бесправного положения человека в рамках системы и важности сохранения до-
стоинства личности. 
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Находят в себе силы бороться даже в безнадежной ситуации герои В. Казько и 
А. Аркуша, хотя в их образах чувствуется усталость многих поражений: «Але яны яшчэ 
не перамаглі. Бо іх перамога – гэта калі кожны з нас зробіцца марсіянінам у адносінах да 
роднай культуры і мовы» [3]. 

Надежда для героев англоязычных произведений, способность бросить вызов своим 
страхам нередко связана с преодолением алкогольной или наркотической зависимости 
,которая выступает «мягким» аналогом самоубийства («Lost among the living» C. Сент-
Джеймс)

Различия между писателями разных стран проявляются в основном в том, что со-
ставляет суть самой травмы. У белорусских авторов проблема утерянной исторической 
памяти гораздо масштабнее и распространяется на весь народ в целом, тогда как британ-
ские писатели привлекают внимание к страданию и дискриминации лишь определенной 
группы населения в рамках конкретного исторического события. То есть вектор интереса 
авторов белорусской и англоязычной прозы часто противоположен: в Британии, Амери-
ке более остро стоит вопрос недопустимости укрывания, замалчивания неприглядных 
моментов своей истории (военных преступлений имперских времен, бездарности опре-
деленного правителя, жестокости существовавшей государственной системы): «how 
people told the story of their own lives to themselves and how they deceive themselves. How 
sometimes they wanted to look at shameful episodes from the past that they had participated 
in and other times they absolutely did not want to look at those things» [10]. В белорусских 
произведениях все направлено наоборот на воссоздание тех моментов прошлого, кото-
рые были против нашей воли намеренно искажены, «украдены», когда Беларусь теряла 
независимость и сама становилась жертвой внешних сил. Из англоязычных авторов, по-
жалуй, только К. Исигуро глубоко затронул тему коллективной вины и потери памяти в 
масштабах целого народа. Реакция критиков, в том числе Нила Геймана и Джеймса Вуда 
показывает, что подобный подход не всегда близок и понятен англоязычной аудитории. 
Первый признает, что «The Buried Giant” is an exceptional novel», но в то же время сетует 
на «my inability to fall in love with it», второй упрекает автора в излишней обобщенности, 
и эффект оказывается «нежелательным»: «its fi ctional setting is feeble, mythically remote, 
generic, and pressureless; and because its allegory manages somehow to be at once too literal and 
too vague–a magic rare but unwelcome» [8], [13]. Критики романа в основном сосредотачива-
ются не на общественных, национальных коннотациях народной амнезии, а на более лич-
ной истории супружеской пары, которая борется за свои личные воспоминания. Возможно 
в разности подхода к исторической памяти определенную роль играет менталитет, все же 
Исигуро, будучи британским писателем, был воспитан (по его же признанию) на японской 
культуре, и его восприятие прошлого, по его собственному признанию, окрашено травмой 
потери воспоминаний о целой стране – своей изначальной родине.

Таким образом, сложности современных процессов формирования принадлежности 
героев связываются, прежде всего, с пережитой культурной травмой. Проблемы поиска 
идентичности в творчестве современных писателей нередко раскрывается через обраще-
ние к личной и семейной истории, которая в свою очередь становится зеркалом истории 
национальной. 
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ПАМ’ЯТЬ І ІДЕНТИЧНІСТЬ В СУЧАСНІЙ БІЛОРУСЬКІЙ І 
АНГЛОМОВНІЙ ПРОЗІ

Постійний пошук ідентичності є однією з відмінних рис сучасної літератури. Звер-
нення до історичної пам’яті є закономірним засобом пошуку особового і національного 
відродження і надбання себе. Стаття присвячена виявленню деяких стратегій подо-
лання кризи ідентичності в прозі білоруських і англомовних авторів через діалог з мину-
лим, трансцендентний досвід, ритуал, творчу уяву.

Ключові слова: ідентичність, літературний діалог, лейтмотив, сучасна література, 
історична проза, травма.
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MEMORY AND IDENTITY IN CONTEMPORARY BELARUSIAN AND 
BRITISH FICTION

A search for identity is a common theme in contemporary literature. The increasing mobil-
ity of modern life, disappearance of distinctive regional cultures, turbulent traumatic events of 
the recent history challenge individuals’ understanding of themselves and their collective alle-
giances. The article demonstrates how contemporary literature not only refl ects these changes 
but often becomes an important tool in analysing identity-formation processes and attempting 
to help overcome various identity crises.
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КОГНІТИВНІ МAРКЕРИ ХУДОЖНЬОГО НАРАТИВУ 

У статті проаналізовані основні теоретико-методологічні підходи до вивчення 
когнітивних аспектів художнього наративу на рівні першого прочитання літературного 
твору. У літературознавчий контекст вписані ключові аналітичні позиції когнітивної 
психології для дослідженні цієї проблеми. Визначені перспективні напрями аналізу 
рецептивно-інтерпретаційних проекцій художнього наративу з позицій формуван-
ня когнітивної наратології як одного із провідних методологічних напрямів сучасної 
гуманітаристики.

Ключові слова: художній наратив, рецепція, інтерпретація, інтенційний синтез, 
парадигма когнітивної наратології.

Художня література як феномен «світу образів та ідей» (Г. Костюк) перебуває у 
центрі уваги багатьох методологічних проектів, у кожній призмі знаходить себе у що-
разу іншій – оригінальній, почасти несподіваній – проекції ідей та образів. Сугестія 
емоцій, відчуттів, переживань, сподівань у матриці наукових дефініцій та понять 
здобувається на раціональне осмислення, при цьому помножується на інтенційний син-
тез, неодмінно доповнюється рецептивними спонуками та репрезентується множинними 
інтерпретаціями. Константою дослідницького дискурсу є розгортання суголосних ідей та 
гіпотез, що, зокрема, яскраво втілюється у новочасних літературознавчих дослідженнях. 
Активне розширення художніх горизонтів новітньої літературно-естетичної комунікації, 
що дедалі виразніше і переконливіше трансформується в міжособистісне спілкування, 
визначає актуальність пропонованої статті, проблематика якої зосереджується у 
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пошукові когнітивних маркерів для дослідження авторського стилю, передусім для уви-
разнення рецептивних координат у репрезентції художнього наративу.

Свого часу запропонувавши в «Граматиці «Декамерону» (1969) термін «наратологія» 
для позначення «науки про розповідь», Цвєтан Тодоров підвів риску під тривалими (від 
Аристотелевої «Поетики») розмислами про сутність розповіді, її функціональні гори-
зонти і стилістичні особливості. Далі, вже у межах структуралістської парадигми, Жерар 
Женетт переконливо довів потребу й доцільність нового напряму, позаяк сучасна людина 
і справді відчуває тривогу, потребує гармонії та впорядкування. Щоправда, Олег Собчук 
вважає засновників і теоретиків наратології лише «пронаратологами» [7], мотивуючи 
своє міркування тим, що своєї популярності й поширення ця методологія набула на по-
чатку 90-тих років ХХ століття. Наприкінці того ж десятиліття наратологія здобула оз-
начення як «посткласична» (Д. Герман «Рукопис, послідовність та розповідь: Елементи 
посткласичної наратології», 1997) і здобула своє місце в контексті когнітивних аспектів 
наративної теорії. Так до надстрімкої методологічної самоідентифікації наратології 
як теорії розповіді додалися цілком актуальні та принагідні тенденції когнітивної 
психології, що почала утверджуватися в науковому дискурсі у 1960-ті роки як альтерна-
тива біхевіоризму. Коротко поминувши статус класичного, наратологія у посткласичному 
форматі здійснюється у п’яти основних парадигмах (диференційованих Ігорем Папушею 
[5] на підставі наукових джерел): 1) трансдисциплінарній (за межами літературознавства), 
2) транстекстуальній (за межами тексту в контексті), 3) трансмедіальній (за межами вер-
бального тексту), 4) трансгенетичній (за межами епічного роду), 5) трансфікційній (за ме-
жами художньої літератури). На переконання Девіда Германа, посткласична наратологія 
як сукупність нових поглядів на форму й функціонування наративу використовує здобут-
ки попередніх структуралістських моделей так само, як посткласична фізика не відкидає 
ньютонівських ідей, а переосмислює їхні концептуальні підвалини і переглядає сферу 
застосування. Від початків свого теоретично-методологічного становлення наратологія 
не мала іншого формату аналітичного горизонту, як його невпинне розширення, 
деталізацію, конкретизацію. Скажімо, «Повествовательный дискурс» Ж. Женетта – це 
дискурс оповідний чи розповідний? Природа художнього викладу настільки складна та 
багатовимірна, що не очікує і не передбачає простих чи однозначних відповідей. Фор-
мулюючи питання і очікуючи на відповідь або окреслюючи проблему і здобуваючи її 
належний розв’язок, наратологія продукує нескінченний конотативний ланцюг, транс-
формуючи кожну відповідь у нове запитання, тому надається до значного розширення 
методологічного горизонту. Метою цієї статті є спроба «вписати» наратологічний дис-
курс у параметри когнітивної психології.

Когнітивна психологія як напрям у дослідженні пізнавальних процесів постала 
у 60-ті роки ХХ століття і засвідчена працями Джорджа Міллера, Джерома Брунера, 
Ульріка Найссера. Найбільше до розвитку цього напряму спричинилися захоплення 
кібернетикою та електронним моделюванням інтелектуальних процесів, однак результа-
том численних досліджень стала предметна ідентифікація: когнітивна психологія вивчає 
те, як люди отримують інформацію про світ, як людина уявляє цю інформацію, як ця 
інформація зберігається в пам’яті й перетворюється у знання і як ці знання впливають на 
нашу увагу та поведінку (Роберт Солсо, 1996). Головне завдання когнітивної психології 
полягає у розумінні природи людської думки, що, на переконання Роберта Солсо є 
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«водночас амбіційним і хвилюючим». У нашому ж розумінні це завдання може набути 
ще більшої амбіційності й хвилювання у спробі синтезу з тенденціями посткласичної 
наратології, причому в транспонуванні кожної з п’яти її складових. Цей підхід видається 
невипадковим та достатньо підставовим, адже розуміння природи людської думки ста-
новить чи не найбільш референтний сегмент наративних теорії: від детермінації засад 
психології художньої творчості через оприявнення всеможливих інтенцій художнього 
світотворення до невичерпних інтерпретаційних проектів. 

Сучасна парадигма когнітивної наратології формується, головним чином, на основні 
напрацювань Моніки Флудернік («Стосовно «природної натуральної» наратології»), 
Девіда Германа («Пізнання, емоції та свідомість»), Манфреда Яна («Рамки, параме-
три та читання наративу від третьої особи», «Вікна фокалізаціїї: Деконструкція 
та реконструкція наратологічного концепту»), Алана Палмера («Фікційний ро-
зум», «Конструкція фікційного розуму», «Універсальний розум»); в українському 
літературознавстві цей підхід утверджують Олег Собчук, Руслана Савчук, Тетяна Гре-
бенюк, Микола Ткачук, у лінгвістиці – Ольга Воробйова, Олена Кагановська, Іван Бехта, 
Оксана Бабелюк, Валерія Андрєєва.

Погоджуємося зі спостереженням І. Папуші, що «протягом останніх десятиліть в 
гуманітарних науках поступово змінюється об’єкт зацікавлення […] учені замислюють-
ся над питаннями сутності наративу, способу його буття чи прагматики» [6, с. 16], а це 
свідчить про методологічне осмислення поняття «наративного повороту». У результаті 
розростання та деталізації наратологічної парадигми дослідницькі студії простують не 
лише углиб художнього тексту, але й углиб його пізнання й осмислення, аби виявити й 
упорядкувати когнітивну сферу діалогу чи полілогу свідомостей, причетних до худож-
нього світу (від актуалізації задуму до численних інтерпретацій). Отож, цілком слушно 
теоретики когнітивної наратології міркують над питанням, «що ж є предметом вивчення 
когнітивної наратології: текстуальні структури чи структури людського мислення?» [8, 
с. 112]. Зважаючи на те, що сучасна когнітивна психологія слугується теоріями та мето-
дами 10-ти основних областей досліджень – сприймання, розпізнавання образів, увага, 
пам’ять, уява, мовні функції, психологія розвитку, мислення, вирішення задач, людський 
інтелект, штучний інтелект (останній цілком слушно є об’єктом дискусій) – когнітивна 
наратологія може здобутися на результативний синтез, а не диференціацію двох класів 
структур, позаяк її інструментарій може дати відповідь на питання: як саме текстуальні 
структури трансформуються у структури людського мислення, котрі, своєю чергою, 
розпізнаватимуть наступні чи інші текстуальні структури. Таким чином, головне завдан-
ня когнітивної наратології вбачається у дослідженні природи художнього твору (на рівні 
розповіді / оповіді), що сприяє  розумінню природи людської думки. 

Р. Савчук зауважує, що сучасні лінгвістичні дослідження (орієнтуючись на «фран-
цузьку лінгвістичну традицію») значною мірою орієнтуються на принципи когнітивної 
наратології, додавши чималого дослідницького досвіду й озброївши традиційні 
стилістику й лінгвістику художнього тексту новими технологіями і методами аналізу. 
У цьому контексті варто відзначити надзвичайно великий потенціал наратологічних 
студій в аспекті моделювання наративної ідентичності автора художнього твору, по-
шуку наративних засобів побудови і відтворення оповідної дійсності, з’ясування 
динаміки функціонування й розгортання фокалізаційного коду художнього твору» [7, 
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с. 216]. Для літературознавчого дослідження особливого значення набуває розширен-
ня методологічного поля та віднайдення додаткового інструментарію в пізнанні про-
цесу ментальної трансформації інтенційної ідеї в образно-інтерпретаційну структуру 
чи модель. Інакше кажучи, когнітивна наратологія не лише вчергове повертає «лінзу 
поляроїда», але й максимально зближує зміст і сенс, нарацію та наратив, подію та її 
переживання, рецепцію й інтерпретацію тощо.

У цьому контексті перше прочитання художнього тексту є тим необхідним еле-
ментом формування та розширення рецептивно-інтерпретаційного контексту, в якому 
відбуватиметься естетичне спілкування свідомостей творення та пізнання. Якщо збли-
ження із художнім текстом відбулося в параметрах комунікативної моделі, то надалі 
її наративно-рецептивне поле вже реалізовуватиметься у параметрах інтенційного 
спілкування. Тому для деталізації когнітивно-наративного дискурсу набувають од-
наково важливого значення два ключових поняття, що зближуть сфери наратології та 
когнітивістики – наративна стратегія і когнітивна модель. Отож, наративну стратегію 
тлумачимо як певну інтенційну настанову цілісного форматування естетично вартісного 
матеріалу, що рецептивно визначається комплексом індиціальних знаків, що забезпе-
чують адекватність сприймання чужого (іншого) досвіду і призначені для активізації 
читацької співтворчості на етапі його привласнення (у просторі літературного твору 
індивідуальна авторська стратегія проектується на своєрідну площину образно-стильо-
вих засобів) [див.: 5]. Зі сфери когнітивної психології позичаємо визначення когнітивної 
моделі – як метафори, що ґрунтується на спостереженнях і висновках, зроблених з цих 
спостережень, що описують, як виявляється, зберігається і використовується інформація 
(Роберт Солсо). Назагал обидва визначення репрезентують аналітичні концентровані ме-
тафори, покликані абстрагувати ідеї, здобуті від осмислення спостережень. На переко-
нання дослідника, «передбачається, що реакція на подію ˂…˃ є результатом серії етапів 
та оперцій (наприклад, сприймання, кодування інформації, відтворення інформації з 
пам’яті, формування понять, судження і формування висловлювання). На кожен етап 
надходить інформація від попереднього етапу, і згодом над нею виконуються властиві 
для даного етапу операції. Оскільки всі компоненти моделі переробки інформації так чи 
інакше пов’язані з іншими компонентами, важко точно визначити початковий етап; але 
для зручності ми можемо вважати, що вся ця послідовність починається з надходжен-
ня зовнішніх стимулів» (тут і далі переклад з рос. наш. – Л.М.-Б.) [9]. Для когнітивної 
психології прийнятним є поняття трансформації зовнішніх стимулів у внутрішні – так 
звані внутрішні репрезентації. Тому когнітивна психологія зосереджується на моделі пе-
реробки інформації і осмислює два ключових питання: «які етапи проходить інформація 
при обробці?» і «в якому вигляді інформація представлена в розумі людини?» [9]

З позицій когнітивної психології читання – це «складне вольове зусилля, при яко-
му від читача вимагається побудувати осмислений образ із набору ліній і кривих, 
що самі собою не мають смислу. Організовуючи ці стимули так, щоби утворилися 
букви і слова, читач може потім виокремити зі своєї пам’яті значення. Весь цей про-
цес, що виконується щоденно мільярдами людей, займає долю секунди, і він просто 
вражає, якщо взяти до уваги те, скільки нейроанатомічних та когнітивних систем у 
ньому задіяні» [9]. З позицій наратологічного дискурсу читання – це процес встанов-
лення та розгортання специфічних діалогічних відносин між смислом та значенням 
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твору, між настановою автора бути почутим та обов’язком (що є своєрідним синтезом 
рецептивної потреби й інтерпретаційного права) читача осмислити авторську інтенційну 
присутність. У когнітивній наратології читання здобувається на розуміння його як 
складного процесу, в результаті якого наявні у тексті знання, розуміння, значення транс-
формуються у зрефлексовані у творі смисли та символи. Як зазначає М. Зубрицька, 
«проблема взаємовпливу «читач – текст» і досі теоретично не розв’язана через очевид-
ну неспроможність теоретично осмислити і за допомогою понятійно-категоріальної 
термінології окреслити всі тонкощі й відтінки рецепційного розмаїття» [3, с. 178]. 
Методологічний інструментарій когнітивної наратології може стати засобом не лише 
здійснення авторської метафори, може не лише суб’єктивувати наративну стратегію, 
але й встановити діалогічні взаємини на всіх етапах розгортання художнього наративу. 
Певним чином осмисливши (як вихідну) когнітивну модель творення, можемо увираз-
нити наступні (похідні) когнітивні моделі (рецепції, інтерпретації). Знову-таки слушно 
зауважує Р. Солсо: «Концептуальна когнітивна психологія має багато спільного із за-
дачею, яку вирішував Мєндєлєєв. «Сирому» спостереженню за тим, як здобувається, 
зберігається і використовується знання, бракує формальної структури. Когнітивні нау-
ки, як і природничі, потребують схем, що були б інтелектуально сумісними та науково 
достоверними водночас» [9]. Наратологічні підходи творять методологічний контекст 
для формального стуктурування художнього тексту. Через дослідження інтенційних 
трансформацій, з урахуванням різноманітних авторських стратегій презентації історії 
стає можливим осмислення процесу модифікації різних форм естетичної комунікації, 
що розростається у полі інтелектуально-естетичного спілкування. Позаяк текст, залиша-
ючись самототожним, трансформується у смислах, не порушуючи канону значень. Вияв-
ленню специфіки розгортання процесу сприймання чужої (іншої) омовленої свідомості 
сприяє розуміння механізмів здійснення читання як когнітивного феномену.

Когнітивна модель диференціює мозаїчно складний, виразно індивідуальний і непо-
вторний процес читання, зокрема і передусім завдяки виокремленню певних змістових 
пластів тексту. Деякі з них увиразнюються, набувають більшої чіткості, модифікують 
попередні значення, що втілює феноменологічну персоналізацію когнітивної моделі. 
Домінанта читацького дискурсу на етапі наближення до смислу ґрунтується на 
переважанні певного елементу процесу сприймання: активізація чи то уваги, чи то 
пам’яті, чи то уяви зумовлюють розгортання образів у свідомості читача в різних 
когнітивних проекціях. Незаперечною і незмінною є роль першого (про)читання, що 
полягає у наближенні до інтенційних глибин твору, до пізнання хоча б контурів горизон-
ту естетично-інтелектуального простору. На цьому етапі визначається або моделюється 
аналітична парадигма рецепції та інтерпретації. Якщо виникненню твору сприяє перед-
знання автора (сумарно зреалізоване у всіх елементах когнітивного ланцюга), то своєму 
новому народженню цей твір завдячує читачеві, який «отримав почесне запрошення на 
свято великої творчої гри, де він мав пройти всі випробування, опанувати текстуальний 
безлад та розокремленість його елементів і тим реконструювати мозаїчну текстуальну 
цілісність на підставі окремих сигналів та «слідів» органічної єдності» [3, с. 32]. Завдан-
ням когнітивної наратології якраз і є впорядкування «текстуального безладу», що постає 
у свідомості реципієнта у формі індивідуально-авторської наративної стратегії, а також 
у віднаходженні способів з’єднати «розокремлені елементи», а далі – від розпізнавання 
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образів до систематизації мовленнєвих конструкцій – з «розокремлених» текстуальних 
сигналів та слідів витворити нову реальність. При цьому рівень її тотожності безпосе-
редньому художньому світові може мати різноманітні варіанти.

Початок «свята великої творчої гри» занурюється у простір, в якому комунікування 
досвіду активно вилучає категорію Іншого (Чужого). Сприймання, що актуалізує 
розпізнавання образів, відбувається через візуальне знайомство з текстом і апелює 
передусім до емоційно-когнітивної сфери людської свідомості, викликає передусім 
мимовільні асоціації і згодом сприяє створенню враження. Індивідуальний ефект вра-
ження однаково залежить від інтелектуальної компетентності читача і його психологічної 
готовності зануритися в інтенційні засновки іншого – таким чином, готовність сприйма-
ти образи є одночасно готовністю їх розуміти, уявляти і творити. Найпершою спону-
кою до максимально особистісного переживання сприйнятого є відкритість емоцій та 
свідомості читача до пізнання нового, до осягнення внутрішньої сутності сторонньої 
особи. Когнітивний ланцюжок розгортається як вчитування в текст (тобто його 
розпізнавання з мимовільним згадуванням усього попереднього знання=розуміння) і 
поступово асимілює уяву читача із зображеним чи вираженим простором авторського 
емоційного (передусім) досвіду. Перипетійна складова твору є необхідним фрагментом 
умовно-реального світу, чия фікційність осмислена, а проте справжність – бажана, і саме 
тому емоційно відчута-сприйнята. 

З позицій когнітивної наратології початок діалогу читача з текстом є вихідною 
позицією розгортання (реалізації) схеми, в якій «слово хоче бути почутим, мати 
відповідь і знову відповідати на відповідь, і так ad infi nitum. Воно вступає у діалог, який 
не має смислового завершення» [1, с. 421]. Це, власне, ще одна істотна особливість 
когнітивного процесу – його невичерпність, готовність та здатність до численних 
трансформацій. Перше скорочення дистанції між значеннями тексту і смислом твору 
відбувається в процесі першого (про)читання, адже таким чином у спільному семантич-
ному просторі опиняються автор та Його читач: «природна єдність імпульсу писання, 
який засновується на потребі сплетіння активної (творчої) та пасивної (рецепційної) 
експресії, вказує на те, що і письменник, і читач – кожний по-своєму – відгукуються на 
один і той самий поклик, заклик, запитування або виклик душі. Літературна комунікація, 
яку вможливлює єдність процесів писання і читання, власне і зводиться до моделі «за-
питування – відповідь» [3, с. 46], а отже – літературна комунікація стає інтелектуально-
естетичним спілкуванням. Наближення читача до тексту є відповіддю на виклик авто-
ра бути почутим, на його запитання: про що? для кого? для чого? Ймовірно, одним із 
варіантів ідентифікації літературного канону є стирання чітких меж між активною та 
пасивною експресією, позаяк відкритість свідомості до сприймання смислових глибин 
художнього твору і здійснення такого сприймання в єдиному настроєвому векторі, у яко-
му творчість і рецепція цілком тотожні, може засвідчувати приналежність цього твору 
до Літератури.

Якщо рецепція та інтерпретації, апелюючи до логічно вмотивованих засобів, здатні 
моделювати структуру когнітивного процесу та ключові моделі трансформації сприй-
мання у творення нових образів, то перше читання визначає онтологічний дискурс тво-
ру, встановлює межові максими оцінного ставлення. Для конкретизації когнітивного 
процесу необхідним є «моментом вживання» (М. Бахтін) – свідоме та активне 
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самоперенесення власного сприймання у простір літературного твору: «Перший момент 
естетичної діяльності – вживання: я повинен пережити – побачити і пізнати – те, що 
він переживає, стати на його місце, ніби злитися з ним […] Вживаючись у страждання 
іншого, я переживаю їх саме як його, у категорії іншого» [2, с. 24–25]. Тому перше знай-
омство з твором має особистісно-психологічну детермінацію незалежно від когнітивної 
домінанти при зближенні з художнім наративом: від наперед-очікуваного-потрібного 
смислу читач підходить до ще не(до)відомого твору. Водночас ключова емоція худож-
нього світу продовжує бути несвоєю, потребуючи зусиль для привласнення та суголос-
ного переживання. Емоційний контакт зі світом тексту реально трансформується у діалог 
читача передусім із самим собою. Когнітивна модель, деталізуючи матрицю образів та 
словесних конструкцій, постає дзеркальним відображенням читацького сподівання-
очікування і лише в процесу розгортання художнього наративу увиразнює значеннєву па-
радигму: «ключовим принципом всякого процесу читання, його динамізації та вітальності 
є принцип ототожнювання світу реципієнта зі світом персонажів тексту. Інакше кажу-
чи, проникання у світ тексту й оселеність в ньому – це здатність читача проживати у 
віртуальній дійсності і переживати її» [3, с. 191]. З одного боку, перше читання є важ-
ливим атрибутом літературної комунікації, з другого – егоїстично цілком мотивованим і 
суб’єктивованим процесом. Як зауважив Р. Інгарден, «теперішність» читача може мати 
дуже різну «тяглість» і ніколи не є «точкою часу» [4, с. 183]. Інтелектуальна праця читача 
потребує достатніх зусиль, щоб відокремити бачення себе-у-тексті від бодай наближе-
ного до істинного значення самого тексту. Майже неможливо визначити достеменно, де 
(і коли) завершується тривалість першого читання: наступне в кількісному вимірі воно 
може стати першим у новому осягненні сенсу твору. Тяглість читацького сприймання є 
відносною, радше йдеться про перманентну новизну читання як процесу: «читана у цей 
момент частина твору постійно оточена подвійним горизонтом конкретизації із: а) уже 
прочитаних частин, які переходять у «минуле» твору і б) частин, ще не читаних і до цього 
моменту невідомих» [4, с. 187]. Поступово у («когнітивне») минуле переміщаються всі 
(«наративні») частини твору, проте функція першого читання полягає у фіксації значен-
ня, у встановленні закономірностей системи відкодування смислу (необов’язково суго-
лосно з авторською інтенційною настановою). Для цілісності когнітивної моделі всі еле-
менти мають вповні зрелізуватися і зміна кожного наступного етапу діяльності людської 
свідомості повинна відбуватися послідовно та вмотивовано (послідовністю розгортання 
художнього наративу). Завершення першого етапу сприймання здобувається на глибокий 
емоційний контакт читача із текстом. На цьому етапі розпізнавання образів свідомість 
акумулює весь попередній досвід, утверджує своє передзнання і готується увійти в но-
вий фікційний світ; у синтезі пам’яті й уваги нові символи доповнюють наявне знання 
та розуміння, а в підсумку створюється абсолютно нова реальність – не лише уявна, 
але й особисто пережита, змодельована, не привласнена, а власна з позицій читача. Для 
увиразнення когнітивного ланцюга важлива роль належить мовленнєвій конфігурації 
наративної моделі, що також є певним знаком для розпізнавання смислів та ідей твору, в 
який поступово буде трансформовано текст.

Таким чином, перше прочитання художнього тексту заслуговує на увагу в дискурсі 
когнітивної наратології: від способів переміщення у минуле прочитаного й осмисленого 
до синхронізації (чи її ілюзії) синхронізації, розгортання художньої реальності в матриці 
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тексту й фікційної реальності твору у свідомості читача. Виникнення паралелізму образів 
та асоціацій сприяє поступовому розгортанню діалогу, що трансформує комунікативний 
дискурс у хронотоп спілкування: емоційно-психологічне порозуміння сприяє встанов-
ленню спорідненого інтелектуального, світоглядного, оцінного простору твору (авто-
ра) і читача. Тим більше, своєрідність діалогу читач – текст полягає у його довільному 
в часі здійсненні: процес не є постійним і поступовим, всі зініційовані читачем зу-
пинки посилюють взаємозалежність описаного художнього світу з тим світом, який 
конкретизується у свідомості читача, адже «навіть у найпростішому оповіданні існує 
можливість певного типу блокування, оскільки жодна розповідь не може бути перека-
зана в її повноті. Саме такі невідворотні пропуски стимулюють динамізм оповідання. 
Тому коли процес читання переривається і нас покинуто у невизначеності, то з’являється 
можливість задіяти наші власні здібності для встановлення зв’язків, що дозволяють за-
повнити лакуни, які залишив сам текст» [4, с. 354]. Механізми заповнення лакун – одне 
із питань для когнітивної наратології. Як саме і за яким принципом селективності в цьо-
му процесі активізуватиметься сприймання, розпізнавання образів, увага, пам’ять чи 
уява, які мовленнєві конструкції забезпечать гармонійне привласнення світу Іншого, яка 
емоційно-психологічна домінанта проектуватиме наративну модель у простір діяльності 
людської свідомості – нанизування питань додає інтриги не лише першому прочитанню, 
але й феномену читання назагал.

Таким чином, когнітивні аспекти першого читання літературного твору є вдячним та 
перспективним предметом літературознавчих досліджень. Об’єктивна (просторова, часо-
ва, психологічна, ідеологічна, емоційна) віддаленість від авторської настанови зумовлює 
встановлення низки правил інтелектуальної гри з текстом. Моделювання значеннєвого 
поля, що належить до кола інтересів наратології, потребує зусиль когнітивної психології, 
позаяк моделювання уяви читача дає відповіді на перспективи нового оживання твору, на 
здійснення спроб почути голос(и), захований(і) в інтонаціях наратора.
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КОГНИТИВНЫЕ МАРКЕРЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО НАРРАТИВА
В статье проанализированы основные теоретико-методологические подходы к 

изучению когнитивных аспектов художественного нарратива на уровне первого про-
чтения литературного произведения. В литературоведческий контекст вписаны клю-
чевые аналитические позиции когнитивной психологии для исследования этой проблемы. 
Определены перспективные пути анализа рецептивно-интерпретационных проекций 
художественного нарратива с позиций формирования когнитивной нарратологии как 
одного из ведущих методологических направлений современной гуманитаристики.
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COGNITIVE MARKERS OF THE ARTISTIC NARRATIVE
The article analyzes the main theoretical and methodological approaches to the study of 

cognitive aspects in the artistic narrative at the level of the fi rst reading of a literary work. 
The key analytical positions of cognitive psychology have been incorporated in the literary 
context to investigate this problem. The perspective directions for the analysis of receptive and 
interpretative projections of the artistic narrative from the standpoint of formation of cognitive 
narratology as one of the leading methodological directions of modern humanities have been 
determined.
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ЕТОС УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
 У П’ЄСІ І. КОТЛЯРЕВСЬКОГО «НАТАЛКА ПОЛТАВКА» 

 У статті висвітлюється моральність українського народу, його етос, ціннісні до-
мінанти у п’єсі Івана Котляревського «Наталка Полтавка». Розглянуто твір, як першу 
спробу новою українською мовою, говорити про українство правдиво, яскраво, дотеп-
но. Особливу увагу приділено пісням драми, які живуть окремим мистецьким життям. 
Розглянуто значення твору І. Котляревського для музичної царини, зокрема – оперу Ми-
коли Лисенка за однойменною п’єсою «Наталка Полтавка» як знакову подію в україн-
ському культурному просторі.

 Шана до моральної чистоти, духовної сили, народної мудрості та мови, любов та 
повага до простих людей – все це ми бачимо в талановитій п’єсі Івана Котляревського.

 Ключові слова: етос, нова українська мова, культурний простір, пісня, нова україн-
ська драматургія, цінності.

 
 Сьогодні все частіше в антропологічних дискусіях моральні та естетичні аспекти 

будь-якої культури узагальнюються терміном “етос”. Це слово грецького походження, 
що означає як “етику”, так і “етос”, неповторний характер, сутність особистості або речі. 
Моральність, “етика” є не що інше, як увиразнення “етосу”, притаманного особистості. 
Моральність кожної людини, тобто її етос, вимірюється за шкалою цінностей, визнаних 
в усьому суспільстві. 

 Етос українського народу, його моральність та ціннісні домінанти презентує «Натал-
ка Полтавка» – невмирущий твір Івана Петровича Котляревського, видатного українсько-
го письменника, поета, драматурга, вільнодумця, який любив свій народ, його історію, 
мову, шанував традиції рідної землі. Твір було написано у 1819 році. Іван Петрович, як 
директор Полтавського театру, прагнув покращити далекий від звичайного життя теа-
тральний репертуар живою, народною п’єсою. Крім того, мотивом для написання твору 
був своєрідний протест І. Котляревського проти викривленої та примітивної оцінки укра-
їнства у п’єси російського драматурга О. Шаховського «Козак стихотворец». Ці переду-
мови й сприяли появі «Наталки Полтавки» в українському мовно-культурному просторі.

 Іван Котляревський, за свідченнями сучасників, для сюжету твору використав ре-
альний факт, який мав місце в ті часи. Автор зобразив кохання бідної дівчини-селянки, 
яка відстоює своє право на щастя. Моральна краса та велич Наталки протиставлена ли-
цемірству, крутійству, хижацтву сільської верхівки. Сюжет має чітко виражене соціальне 
спрямування.

 І. Карпенко-Карий вважав славетну п’єсу «праматір’ю» українського народного те-
атру, адже «її герої вийшли ніби з глибин народного життя. Це люди, прості, працьо-
виті, високої людської гідності й чеснот, зі відкритою поетичною душею, з глибоким 
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ліризмом. Та їм судилося пережити глибокі моральні драми, психологічні конфлікти, що 
були викликані соціальною нерівністю і породженим нею зіткненням протилежних ін-
тересів» [1; С. 138-139]. 

 Жанр «Наталки Полтавки» визначає І. Котляревський як «опера малоросійська у 
двох діях», натякаючи читачеві на велику кількість пісень та вкраплення музичного су-
проводу у твір. З погляду сьогодення – це драматичний твір де побутовий конфлікт про-
ливає світло на соціальні відносини між різними верствами населення, зокрема, простих 
селян, наймитів та чиновників.

 «Наталка Полтавка» – перший твір нової української драматургії, у якому поєдна-
лися ознаки сентименталізму та просвітницького реалізму. В часи, коли було написано 
п’єсу, в європейській літературі стрімко почав розвиватися сентименталізм, для якого ха-
рактерним є прагнення відтворити світ почуттів простої людини та викликати співчуття 
до героїв твору. Ці тенденції ми помічаємо у драмі, спостерігаючи як І. Котляревський 
звертається до людських почуттів, акцентує увагу на їх силі, щирості та глибині. Вже 
на початку твору ми, занурюючись у пісню, яку співає головна героїня Наталка, ніжна 
та вірна дівчина, що зітхає за далеким коханим, починаємо перейматися її долею, пор:

 «Що на полі, на пісочку, без роси, на сонці?
 Тяжко жити без милого і в своїй сторонці.
 Де ти, милий, чорнобривий? Де ти? Озовися!
 Як я, бідна, тут горюю, прийди подивися. [..]

Петре! Петре! Де ти тепер?» [2; С. 143-144]. 
 Котляревський майстерно уособив народний жіночий ідеал у своїй героїні. Вродли-

ва, розумна, добра та дотепна дівчина Наталка, яка з повагою ставиться до старших, ви-
являє силу характеру, міць та сміливість, коли відстоює своє кохання. Імпонує читачеві, 
що головна героїня попри все, бореться та досягає успіху, адже подружнє щастя для неї 
не мислиться без коханого Петра. Про це свідчать наступні контексти, пор.: 

 «Н а т а л к а (підбігає до матері, хапає її за руку й співає): 
 Ой мати, мати! Серце не вважає
 Кого раз полюбить, з тим і помирає.

 Лучче умерти, як з немилим жити,
 Сохнуть з печалі, щодень сльози лити.
 
 Бідність і багатство – єсть то божа воля;
 З милим їх ділити – щасливая доля» 
[2; С. 155]. 
 Віра та християнські чесноти, які притаманні Наталці, допомагають у житті, дають 

сили в різних ситуаціях, пор.:
 «Н а т а л к а. Мамо! Бог нас не оставить: єсть і бідніші од нас, а живуть же…
 Т е р п и л и х а. Запевне, що живуть, але яка жизнь їх?
 Н а т а л к а. Хто живе чесно і годується трудами своїми, тому й кусок черствого 

хліба смачніший од м’якой булки, неправдою нажитої» [2; С. 158].
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 Мова Наталки проста, звичайна розмовна українська мова тих часів. Вона барвиста, 
дотепна, пересипана влучними афоризмами, прислів’ями та приказками, вдало та до-
речно вживаними. Це й допомагає автору краще передати почуття та відношення героїні 
в різних обставинах. Інді її мова переливається в пісню, з’являється глибокий ліризм, 
щира задушевність.

 «Боже! Коли уже воля твоя єсть, щоб я була за возним, то вижени любов до Петра 
із мого серця і наверни душу мою до возного! Без цього чуда я пропаду навіки…

Чого ж вода каламутна? Чи не хвиля збила?
Чого ж і я смутна тепер? Чи не мати била? 
..
Спіши, милий! Спаси мене од лютої напасті!
За нелюбом коли буду, то мушу пропасти»
 [2; С.162].

 Цінності, які сповідує дівчина, її духовна сила та мудрість, попри молодий вік, при-
ваблюють та не лишають байдужими. Читач співчуває Наталці, яка змушена йти на само-
пожертву, люблячи свою матір. Старша жінка розуміє щастя зовсім не так, як її дочка. 
Для Горпини матеріально забезпечене життя є надзвичайно цінним, а Наталка прагне 
бути з коханим чоловіком, виконати свою обіцянку вийти за нього. Наталчине щастя – це 
подружнє життя з Петром, щирим, безкорисливим парубком, який також здатен на само-
пожертву заради коханої. Вона для нього є сенсом життя. Він любить та піклується про 
неї, але не егоїстично, а жертовно. Він думає про майбутнє Наталки, зважає на прагнення 
її матері Горпини, забуваючи про себе самого, пор.:

 «П е т р о. Наталко! Я для тебе оставив Полтаву і для тебе в дальніх сторонах 
трудився чотири годи; ми з тобою виросли і згодувалися вкупі у твоєї матері: ніхто не 
воспретить мені почитати тебе своєю сестрою. Що я нажив – все твоє: на, візьми! 
(Виймає з-за пазухи завинені в лубок гроші). Щоб пан возний ніколи не попрікнув тебе, що 
взяв будну і на тебе іздержався. Прощай! ..

 Н а т а л к а. Петре! Нещастя моє не таке, щоб грішми можна од його одкупитися: 
воно (показує на серце) тут! Не треба мені грошей твоїх. Вони мані не поможуть...» 
[2; С. 179-180].

 Головні герої мають благородні та шляхетні душі, вони створені одне для одного. 
І, врешті решт, наприкінці п’єси мати, слухаючи спокійну та лагідну мову Петра, пере-
конується, що донечка буде щасливою лише з любим її серцю. Вона, за несподіваним 
проханням Возного, благословляє дітей на щастя, на здоров’я та гарну долю, говорячи 
довгоочікувані молодими слова: 

«Бог з’єднав вас чудом, нехай і благословить своєю благостію…».
 Материнське благословення, яке Іван Котляревський вводить у текст твору є свід-

чення пошани до моральної чистоти, духовної сили, мудрості простих людей, до тих 
цінностей, які вони сповідують, до їх мови та традицій. 

 «Наталка Полтавка» глибоко національна характерами та естетичною формою, на-
писана живою розмовною мовою, побудованою на засадах народності. Автор майстерно 
використовує невичерпні скарби української народної мови та пісенної творчості при 
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змалюванні кожного з героїв, демонструє глибоке знання прекрасної душі українського 
народу та любов і повагу до світлого розуму й щедрого серця кращих представників 
українства. Він піднімає складні проблеми соціальної нерівності та гіркого безталання 
сільської бідноти, зверхності багатих над бідними у тодішньому суспільстві. Фактично, 
це перша соціально-побутова драма із селянського життя в усій європейській літературі. 

 Івану Петровичу Котляревському вдалося створити такий яскравий образ україн-
ської сільської дівчини, щиросердної, кмітливої, рішучої, який став знаковим в україн-
ському мовно-культурному просторі. Він 200 років не старіє, а полонить серця мільйонів 
читачів та глядачів своєю красою, моральною чистотою та силою духу. 

 Для української музичної царини характерним був і залишається інтерес до багато-
гранної творчість І. Котляревського. Наша культура знає чимало композиторів, які пи-
сали музику до п’єси «Наталка Полтавка». Це такі митці, як Адам Барцицький, Алоїз 
Єдлічка, Опанас Маркович, Микола Васильєв, Володимир Йориш та ін.. Видатний укра-
їнський композитор Микола Лисенко, приступаючи до роботи над оперою, ознайомився 
з різноманітним музичним матеріалом, що супроводжував численні постановки «Натал-
ки Полтавки» на різних театральних сценах. Проте існуючі варіанти не влаштовували 
його. Лисенка приваблював сюжет твору щирою любов’ю до простих людей, оптиміз-
мом, гумором та реалістичним відображенням українського тогочасного села, відносин 
та традицій. Композитор звернувся до п’єси І. Котляревського ще у 1864 році. Проте 
перший варіант опери був не бездоганним. Митець, прагнучи вдосконалення та, набу-
ваючи досвіду в музично-драматичному жанрі, працював над музикою до славетного 
твору майже чверть століття. І лише у 1889 році вийшов друком клавір. Наголосимо, що 
саме однойменна опера Миколи Лисенка стала окрасою не лише українського оперного 
мистецтва, а й шедевром світової музичної культури. 

 М. Лисенко тісно пов’язує музичний матеріал опери з драматургією п’єси, свідомо 
не переобтяжує лібрето додатковими сюжетними лініями, новими персонажами. Компо-
зитор прагне засобами музики максимально розкрити сюжет та образи, які створив Іван 
Котляревський. Ще за життя М. Лисенка, його творіння здобуло велику популярність. 
Фактично – це був найрепертуарнійший твір перших українських професійних музич-
но-драматичних труп. Там грали М. Заньковецька, І. Садовський, П. Саксаганський, І. 
Мар’яненко та ін..

 На сцені Київського оперного театру вперше «Наталку Полтавку» було поставлено у 
1936 році. З того часу її популярність не зменшилась і до наших днів. Вона є й сьогодні 
в репертуарі різних театрів по всій Україні.

 Опера «Наталка Полтавка» є справжньою перлиною української музики. Вона 
яскраво розкриває національний побут, типові характери та традиції завдяки фольклор-
ній основі музики. Ключові пісні опери вже давно вийшли за її межи й сприймаються у 
різних куточках світу як символи української культури.

 Пісні у «Наталці Полтавці» мають неабияку вагу для загального сприйняття автор-
ського задуму, бачення героїв, їх відносин та життєвих ситуацій. Вони фактично живуть 
окремим мистецьким життям, їх цитують, повторюють, переспівують. Усього в тексті 
двадцять дві пісні (занумеровано 19) – аії, дуети, тріо, хор. Пісні представлені у творі як 
літературного («Всякому городу – нрав і права», «Сонце низенько»), так і фольклорного 
(«Віють вітри, віють буйні», «У сусіда хата біла») походження.
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 Щасливе завершення досить напруженого драматично твору без фінальної пісні 
втратило б свій колорит. Вона, як і решта пісень, є окрасою п’єси, пор: 

 «П е т р о. Наталко! Тепер ми ніколи не розлучимося. Бог нам поміг перенести біди 
і напасті. Він поможе нам вірною любовію і порядочною жизнію бути приміром для 
других і заслужити прізвище добрих полтавців. Заспівай же, коли не забула, свою пісню, 
що я найбільше люблю.

 Н а т а л к а. Коли кого любиш, того нічого не забудеш. 
(Цілує Петра й співає).
 Ой я дівчина Полтавка,
 А зовуть мене Наталка, – 
 Дівка проста, не красива,
 З добрим серцем, не спесива.

 Коло мене хлопці в’ються
 І за мене часто б’ються,
 А я люблю Петра дуже - 
 До других мені байдуже. [.. ]

 Я з Петром моїм щаслива,
 І весела,і жартлива,
 Я Петра люблю душею,
 Він один владіє нею.
(Співають гуртом)».
[2; С.181]. 
 І завершують твір рядки, що всі герої співають разом. Це своєрідний заклик-повчан-

ня, який містить глибокі християнські ціннісні домінанти, подані у простій, позбавленій 
зайвого пафосу, формі, пор.: 

 «Коли хочеш буть щасливим, 
 То на Бога полагайся; 
 Перенось все терпеливо
 І на бідних оглядайся». 
 Естетичні, моральні та інтелектуальні почуття людини еволюціонують під впли-

вом культурних, релігійних настанов. Духовне зростання та вдосконалення викликає не 
будь-який художній твір, музика, живопис, архітектура, а лише такі, котрі так або інакше 
пов’язані з етосом народу, його моральністю. Саме цим і обумовлено невмирущість – по-
над 200 років! – твору Івана Котляревського «Наталка Полтавка».
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ЭТОС УКРАИНСКОГО НАРОДА В ПЬЕСЕ И. КОТЛЯРЕВСКОГО 
«НАТАЛКА ПОЛТАВКА»

 В статье освещается нравственность украинского народа, его этос, ценностные 
доминанты в пьесе Ивана Котляревского «Наталка Полтавка». Рассмотрено произве-
дение, как первую попытку на новом украинском языке говорить об украинстве правди-
во, ярко, остроумно. Особое внимание уделено песням драмы, которые живут отдель-
ной художественной жизнью. Рассмотрено значение произведения И. Котляревского 
для музыкальной сферы, в частности – оперу Николая Лысенко по одноименной пьесе 
«Наталка Полтавка» как знаковое событие в украинском культурном пространстве.

 Уважение к нравственной чистоте, духовной силе, народной мудрости и языку, 
любовь и уважение к простым людям – все это мы видим в талантливой пьесе Ивана 
Котляревского.

 Ключевые слова: этос, новый украинский язык, песня, культурное пространство, 
новая украинская драматургия, ценности.
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ETHOS OF THE UKRAINIAN PEOPLE IN THE PLAY OF I. KOTLYAREVSKY 
«NATALKA POLTAVKA»

The article highlights the morality of the Ukrainian people, its ethos, value dominants 
in the play by Ivan Kotlyarevsky «Natalka Poltavka». The work is considered as the fi rst 
attempt in a new Ukrainian language to speak about Ukrainian truthfully, brightly and wisely. 
Particular attention is paid to songs of drama that live separate artistic lives. The importance 
of the work of I. Kotlyarevsky for the musical realm, in particular, the opera of Mykola Lysenko 
based on the play «Natalka Poltavka» as a landmark event in the Ukrainian cultural space, is 
considered.

 Respect for moral purity, spiritual strength, popular wisdom and language, love and 
respect for ordinary people are all we see in Ivan Kotlyarevsky’s talented play.

 Key words: ethos, new Ukrainian language, song, cultural space, new Ukrainian 
dramaturgy, values.
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О ТАЙНАХ РОМАНА ОРХАНА ПАМУКА «ЧЁРНАЯ КНИГА»

В данной статье осмысливается уникальное явление в турецкой литературе – 
постмодернистский роман Орхана Памука «Чёрная книга». Роман отличается своей 
таинственностью и ставит перед читателем основные вопросы бытия подлинного. 
Пульсирующая мысль романа – «быть собой», стать цельным вне эстетического вос-
приятия. Живое средоточие жизни оказывается за пределами представления, копии ре-
альности (симулякры) не могут передать многообразие мира. Необходимо отметить 
и резко бросающийся в глаза необычный хронотоп романа, особую связь человека и всех 
его действий с пространственно-временным миром. Всё это автор помещает в «чёр-
ную книгу», создавая её образ в романе, отличающуюся загадочностью и многозначно-
стью смыслов.

Ключевые слова: постмодернизм, роман, хронотоп, автор, самоидентификация, 
образ героя, мотив потери, мотив поиска, тайна.

Постмодернизм в турецкой литературе явление уникальное, имеющее самобытный и 
оригинальный характер. Принято считать, что постмодернизм в Турции возникает благо-
даря «европеизации общества», а не как собственно литературный процесс. С этим ут-
верждением можно поспорить. Конечно, такое направление, как постмодернизм, вос-
принимается как сугубо западный феномен, однако ярким доказательством того, что 
постмодернизм имеет отношение к «незападным» культурам является творчество мно-
гих современных восточных писателей. В турецкой литературе таким запоминающимся 
и удивительным писателем-постмодернистом стал Орхан Памук, получивший Нобелев-
скую премию по литературе в 2006 году. Очевидно, что «новое культурное и литератур-
но-творческое сознание живет в активно-многоязычном мире» [1: 203]. В этом мире на-
циональные языки сосуществуют и взаимоосвещаются; «ведь один язык может увидеть 
себя только в свете другого языка» [1: 203]. Другого языка и другой культуры. Активное 
взаимодействие и взаимоосвещение различных культур мы видим в постмодернистском 
романе Орхана Памука «Чёрная книга» («Kara Kitap», 1985-1989). «Чёрная книга» на-
звана самым причудливым романам писателя, это сказочный роман-калейдоскоп, раз-
ноцветные стекла которого отражают прошлое и настоящее, сон и явь, правду и вымы-
сел, загадки и тайну. Сюжет романа можно пересказать так: у стамбульского адвоката 
Галипа вдруг исчезает жена Рюйя. В это же время пропадает и его двоюродный брат 
Джеляль, известный турецкий журналист. Галип начинает свой поиск… Он бродит по 
улицам города, пытаясь постичь тайные знаки, которые могут привести его к Джелялю и 
Рюйе. Но Стамбул полон таинственности и город не открывает свои тайны. Герой все 
больше погружается в странный мир, в котором уже реальность и фантазии неразличи-
мы. Романа «Чёрная книга» отличается своей многогранностью. Можно отметить все-
проникающий мотив двойничества, который реализован в персонажах романа 
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(Галип – Джеляль; Джеляль – Спаситель). Как отмечает Сулейманова А. С.: «Сюжет 
«Чёрной книги» во многом повторяет/пародирует сюжетную линию и структуру средне-
вековых османских мистико-назидательных трактатов: когда герой в поисках утрачен-
ной возлюбленной открывает в себе новые душевные качества и обретает новые духов-
ные силы. Путешествие героя романа по Стамбулу и связанные с этим приключения со-
относимы с суфийским мотивом странствия души в поисках абсолюта. В «Чёрной кни-
ге» для современного героя абсолют – это возможность стать самим собой. Цель приоб-
ретает постмодернистский оттенок, поскольку герой видит себя в другом человеке» [2]. 
Проблема самоидентификации одна из основных в романе Орхана Памука. Это и этно-
культурная самоидентификация турок, застрявших «между мирами» (восток – запад), и 
самоидентификация личная. «Как полагает Орхан Памук, быть чьей-то копией – это ту-
пиковый путь развития, отсюда мотив несчастья, одиночества и внутреннего разлада ге-
роев всех его произведений, а не только «Чёрной книги» [2]. Симулякры, копии реаль-
ности встречаются в романе постоянно (кинематограф, лишающий своего, а стало быть, 
истинного зрения), зеркало, меняющее восприятие картины, книги и статьи, создающий 
отдельный мир и преображающие город. Автор ставит множество вопросов перед своим 
читателем, например, кого на самом деле ищет главный герой Галип? Очевидно, что весь 
«детективный» роман он ищет себя. Может быть, поэтому роман «Чёрная книга» напо-
минает мемуарную прозу (анализ, рефлексия, самоанализ, наблюдение), и носит отчасти 
автобиографический, а скорее «псевдоавтобиографический» характер. Как и любой 
постмодернистский роман, роман «Чёрная книга» насыщен интертекстуальными связя-
ми. Здесь присутствую цитаты, множественные отсылки к творчеству известных литера-
торов и философов. Так с цитаты вымышленного автором лица – Ибн Зерхани начинает-
ся роман «Чёрная книга»: «Нет ничего более удивительного, чем жизнь. Кроме слова» 
[3]. Власть Слова всепроникающая (ср. в Ев. от Иоанна: «В начале было Слово…» 
(Ин. 1, 1:5)). Эпиграф и конец в книге совпадают, только автор романа, создавая кольце-
вую композицию, «усовершенствовал» цитату: «Потому что ничего более удивительно-
го, чем жизнь слова. Кроме утешительного слова» [3]. Автор делает акцент на утеши-
тельном и примиряющем воздействии слова, хотя и не отрицает разрушительной силы 
слов. Вспомним только, как интерпретирует Орхан Памук «Легенду о Великом инквизи-
торе» в главе «Все мы ждём Его». Оказавшийся в Стамбуле Спаситель обречен, как во-
площенное Слово. Он лишил людей главного – надежды. Сперва Он дарит долгождан-
ную надежду на спасение: «Мы все ждем Его. Все мы веками ждем Его … где бы Он ни 
появился, счастливец, который увидит Его первым, сразу же узнает Его, и вмиг станет 
ясно, что ожидание, длившееся долго, как бесконечность, и коротко, как одно мгновенье, 
закончилось: пришло время спасения» [3]. Но что же происходит с людьми потом? Об 
это говорит Спасителю Великий инквизитор (Даджал – дьявол): «Но сколько можно те-
шить людей надеждой? Через некоторое время они увидят, что дело не идет на лад» [3]. 
Закон и порядок в дисгармоничном мире устанавливает некто, кто похож на Великого 
инквизитора. Но раз-лад разрушает веру, потому люди охотнее станут верить Даджалу, 
чем Спасителю: «Впрочем, возможно, в этом и не будет необходимости, потому что или 
сам Даджал, или какой-нибудь несчастный, убедившись, что ты много лет обманывал 
его, ночью на темной улице разрядит пистолет в твое бренное тело, которое прежде счи-
талось неуязвимым для свинца. Вот так, из-за того, что ты долгие годы, давая им 
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надежду, обманывал их, однажды ночью на грязной мостовой, к которой ты уже привык 
и даже начал любить ее, найдут твое мертвое тело» [3]. Символично, что и мертвое тело 
журналиста Джеляля, местного «пророка», статьи которого с интересом читал весь 
Стамбул, найдут на улице города, недалеко от лавки Алааддина: «Из-под газет, прикры-
вавших тело, как одеяло, была видна только голова, подушкой для которой стал грязный 
тротуар. Следов крови не было. Глаза закрыты … Труп прикрыт развернутыми страни-
цами газет «Терджюман» и «Миллиет». Газета, в которой Галип всю жизнь читал статьи 
Джеляля» [3]. Огромное количество жизненных историй связаны между собой в романе 
Орхана Памука. Оказывается, что истории из древних времен повторяются в современ-
ности. И в попытке обрести свой голос приходится пересказывать многочисленные исто-
рии, давая им новую жизнь. В ходе повествования «семейная сага» становится макси-
мально запутанной, наполненной оживающими легендами и мифами. Тема семьи связа-
на с темой родины, истории героев переплетаются с историей Турции, с полуреальными 
историями тайных заговоров, с историей хуруфитов, с трактатом о жизни Мевляны. Все 
это создает осязаемые мотивы – поиска и потери. Философские, иногда суетные и неле-
пые искания Галипа, направлены на внутреннее обретение себя (чтение лиц, понимание 
сути слов и вещей). Стамбул, как живое существо, вплетен в канву жизни героев; город – 
полноправный герой романа. Город ведет, запутывает, дает подсказки и играет с Гали-
пом, играет с читателем. Пропавший двоюродный брат Галипа Джеляль тоже искал себя, 
но не всегда мог быть собой, он мог быть знаменитым репортером, хорошим другом, но 
собой… Только в редкие минуты Джеляль мог быть собой. Один читатель, обычный 
парикмахер, однажды задал Джелялю важные вопросы – «Трудно ли вам быть собой?» и 
«Как сделать, чтобы человек всегда мог быть самим собой?». Джеляль отшутился, но 
вечером «где-то в глубине души снова зазвучали слова, которые время от времени посе-
щали меня в детстве: «Я должен быть самим собой, самим собой, самим собой…» [3]. И 
только ночью, сидя в старом кресле и пуская дым в потолок, Джеляль смог быть собой: 
«В кои-то веки я сумел стать самим собой! Я мог любить себя за это! В этот счастливый 
миг навязчивые слова вдруг зазвучали по-иному» [3]. Подобный метафизический опыт 
есть и у Галипа, потому что герои в романе отзеркаливают друг друга. Словно во сне он 
передвигается по Стамбулу, сон и явь слиты воедино. Во время перемещений героя за 
ним кто-то следит, за ним следит «глаз», который, как мы понимаем потом, Галип создал 
сам, чтобы «глаз» видел его. И если «глаз» не будет видеть Галипа, Галип перестанет 
существовать: «Это было настолько очевидно, что я, забыв о том, что сам создал его, ис-
пытывал благодарность к «глазу» за то, что он констатировал моё существование» [3]. 
Галип словно наблюдает себя со стороны (Я – Другой), но у него нет полноты видения. 
И как это не парадоксально, полнотой видения не обладает даже автор романа. Так что 
же такое «глаз»: «Глаз – это человек, которым я хотел бы быть. Сначала я создал не 
«глаз», а Его, человека, которым хотел быть. А Он, тот, кем я хотел быть, устремил на 
меня свой безжалостный уничтожающий взгляд» [3]. Можно сказать, что «глаз» – это 
моральный кодекс внутри нас, Сверх-Я, некий недостижимый идеал, приближенный к 
идеальному Образу. Невозможность соответствовать этому Образу говорит о раз-ладе во 
внутреннем мире героя. Мир идеальный был утрачен, в том мире «вещи и слова, их опре-
деляющие, сливались воедино», «сны переживались, жизнь толковалась», не отделяли 
сон и явь, поэзию и жизнь, жизнь и истории, людей и их имена, потому что все было 
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подлинным, и каждый мог прочитать «написанное на лицах» [3]. За пределами зрения и 
умозрения жили в том мире, в мире первоначальном, где слово имело сакральный смысл, 
и человеку была присуща «единая всеобъемлющая способность понимания, цельное ве-
дение» [4: 66]. Утрачено было благоговение в мышлении, которое пытается восстано-
вить Галип, читая буквы на лицах, проникая в суть вещей, в сакральный смысл имён, 
являющихся путеводной нитью к целому: «Утрата благоговения в мышлении – первое 
свидетельство утраты способности к целокупному пониманию: мышление становится 
расщепленным. Расщепленному мышлению недоступна мирность міра, то есть то, из 
чего міръ становится целым, из чего он может наполниться смыслом. Расщепленное 
мышление может усматривать смысл только в какой-то части расщепленного им же 
міра» [4: 66–67]. В мире, утратившим свою полноту, трудно увидеть, прозреть, понять и 
принять себя, стать цельным вне эстетического восприятия. Быть предметом представле-
ния еще не значит быть. Живое средоточие жизни вне представления, копии реальности 
(симулякры) не могут передать многообразие (калейдоскоп) мира. Таковым является мо-
тив кинематографа в романе, это серьезное средство воздействия на массы, «навязанное 
зрение». Так один зритель после похода в кино «… требовал, чтобы ему вернули глаза, 
да, глаза, он хотел видеть жизнь по-старому» [3]. Выходит, что все ослеплены после по-
явления кино как вида искусства. Таков феномен зрения, Я – ослеп, потому что мне по-
казали мир не моими глазами. С видением и зрением связано и таинственное название 
книги – «Kara Kitap». В главе «Загадочные картины» упоминается, что на панораме ви-
дов Стамбула в числе прочих изображен слепой, держащий в руках чёрную книгу; в 
зеркале напротив эта книга раздваивалась и, получалось, что она имеет двойной смысл: 
«Чёрная книга, которую художник шутливо дал в руки слепому, в зеркале раздваивалась, 
превращалась в книгу двух смыслов, двух разных сущностей; при возвращении к первой 
стене она снова становилась единой, но ясно было, что в ней кроется тайна» [3]. Когда не 
стало зеркала, пропала и загадка картины. Еще одним вариантом объяснения названия 
книги может быть и трагическая развязка детективного сюжета – Джеляль и Рюйе убиты. 
Одна из пуль попала журналисту в сердце, «другая пуля попала в ручку в левом кармане 
пиджака журналиста (все газеты взволнованно писали об этом символическом совпаде-
нии), поэтому белая рубашка писателя больше была залита зелеными чернилами, чем 
кровью» [3]. И дальше читателя просят представить, что все последующие страницы 
залиты чёрной краской, автор настойчиво повторяет фразу – «в этой чёрной книге», автор 
желает «поместить всё в чёрной книге» [3]. Чёрная книга как ящик Пандоры вмещает в 
себя неведанные и странные миры, в ней может (и должно) быть всё. Наряду с образом 
«чёрной книги» мы встречаем у Орхана Памука и образ «чёрного человека», так хорошо 
известный русской литературе. Чёрный человек – Двойник и Альтер-Эго, обладающий 
тайным, недоступным для всех, знанием, и сам Он – тайна. Джеляль пишет в своей ру-
брике «всякие истории, которые называл завещанием мистического чёрного человека» 
[3]. Итак, многозначность образов и смыслов характеризует роман «Чёрная книга». Са-
мые дорогие воспоминания главного героя связаны с событиями, происходившими в 
старом доме семьи Шерхикальп. Трогательный и живописный рассказ об одной турец-
кой семье, об отношениях между родителями и выросшими детьми незаметно переходит 
в рассказ о взаимоотношениях Запада и Востока, в рассказ о сокровенных знаниях, в 
рассказ о том, как не стать другим, а быть собой. В попытках быть собой Галип 
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проигрывает, он становится не собой, а Джелялем в конце книги. Они пишет за него 
статьи, он живет его жизнью, прячась от всего мира. Галип изначально пытается стать 
Джелялем (тётя Хале путает голоса Галипа и Джеляля; у Галипа такое же пальто и такая 
же зеленая ручка, как у Джеляля; в поисках Рюйи Галип приходит в старый дом их семьи 
и живет там в тайной квартире Джеляля, одевает его халат, спит в его постели, изучает 
все его записи, постигает сокрытые им секреты). Интересно, что маршрут Галипа по 
улицам Стамбула в поисках Рюйи и Джеляля почти в точности повторил маршрут Мев-
ляны по улицам Дамаска в поисках Шемса Тебризи, а это значит, что истории не закан-
чиваются, настоящие истории всегда имеют свое продолжение и все они будут в «чёрной 
книге». «Большинство людей не умеют рассказывать, не умеют заставлять других слу-
шать себя. Такие люди кажутся невзрачными, но лица их словно подчинены движениям 
букв и слов нерассказанных историй» [3]. Но Орхан Памук умеет рассказывать истории, 
его романе «Чёрная книга» отличается плотностью и вязкостью текста. Необходимо от-
метить и резко бросающиеся в глаза необычные пространственно-временные просторы 
в романе Орхана Памука. Дело здесь не только в том, что действие романа не сосредото-
чилось в пространствах «семейной» жизни, а протекает под открытым небом, в постоян-
ном движении. Дело в особой связи человека и всех его действий, всех событий его 
жизни с пространственно-временным миром: «В романе «Чёрная книга» представлена 
концепция существования человека в едином пространстве, где мечты и реальность, воз-
вышенное и земное меняются местами, переходя из одного в другое, составляя единое 
целое (концепция карнавализации М. М. Бахтина)» [5]. Кажется, что время в романе идет 
и меняется, но потом возникает вопрос – идет ли, меняется ли мир вокруг? Все ценное и 
значительное остается в мире вечно, но ирония в том, что вечное – миг. Запах, цвет, ощу-
щения (от уюта, наполняющего Стамбул, до пустоты) в романе создают эффект присут-
ствия. Истории – калейдоскоп, город – калейдоскоп; романный хронотоп уплотняется, 
сгущается, становится художественно-зримым; пространство интенсифицируется, втя-
гивается в движение времени, сюжета, истории. Орхан Памук обогатил турецкую лите-
ратуру «новым типом письма, новой манерой подачи материала, новыми стилистически-
ми находками и приемами, модифицировал ее язык. От произведения к произведению 
происходило жанровое и стилистическое обновление романов самого писателя и турец-
кого романа в целом» [2]. Тайны романа «Чёрная книга» связаны с вопросами о пути, 
который ведет от изменяющихся преходящих ценностей к подлинной сущности бытия. 
Образ героя изменчив, он и простая личность, и Сверх-Я, и «тёмная личность», постига-
ющая «чёрный стиль». Быть собой значит достичь наивысшей стадии духовного суще-
ствования личности, но опасность таится в том, что иногда на пути к себе можно стать 
Другим. Осмысление культурной идентичности одна из значимых проблем постмодер-
нистского романа «Чёрная книга». Автор ставит вопрос о самоидентификации и само-
бытности турецкого народа, который тоже находится на пути обретения себя как нации 
(Стамбул – мост между Западом и Востоком). Таким образом, для романа «Чёрная кни-
га» характерно слияние жизненного пути человека с его реальным пространственным 
странствием.
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ПРО ТАЄМНИЦІ У РОМАНІ ОРХАНА ПАМУКА «ЧОРНА КНИГА»
У статті осмислюється унікальне явище в турецькій літературі – 

постмодерністський роман Орхана Памука «Чорна книга». Роман відрізняється своєю 
таємничістю і ставить перед читачем основні питання справжнього буття. Пуль-
суюча думка роману – «бути собою», стати цілісним поза естетичного сприйняття. 
Живий осередок життя опиняється за межами уявлення, копії реальності (симулякри) 
не можуть передати різноманіття світу. Необхідно відзначити і різко помітний не-
звичайний хронотоп роману, особливий зв’язок людини і всіх його дій з просторово-ча-
совим світом. Все це автор поміщає в «чорну книгу», створюючи її образ в романі, що 
відрізняється загадковістю і багатозначністю смислів.

Ключові слова: постмодернізм, роман, хронотоп, автор, самоідентифікація, образ 
героя, мотив втрати, мотив пошуку, таємниця.
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ABOUT THE SECRETS OF THE NOVEL 
OF ORCHAN PAMUK «BLACK BOOK»

This article comprehends a unique phenomenon in Turkish literature – the postmodern 
novel by Orhan Pamuk «Black Book». The novel is distinguished by its mystery and poses to 
the reader the basic questions of being genuine. The throbbing thought of the novel is «to be 
yourself», to become whole outside of aesthetic perception. The living focus of life is beyond 
the imagination, copies of reality (simulacra) cannot convey the diversity of the world. Also we 
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need to highlight striking and unusual chronology of the novel, the special connection of man 
and all his actions with the spatio-temporal world. The author puts all of that into the «black 
book», creating its image in the novel, which is distinguished by its mystery and ambiguity of 
meanings.

Key words: postmodernism, novel, chronotope, author, self-identifi cation, image of a hero, 
loss motive, search motive, mystery.
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ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЕ ВКЛЮЧЕНИЯ
В РОМАНЕ Л. УЛИЦКОЙ «ЗЕЛЕНЫЙ ШАТЕР»

Статья посвящается исследованию интертекстуальных включений в произведении 
Л. Улицкой «Зеленый шатер». Особое внимание уделяется цитатам из художествен-
ной классической литературы, анализируется их роль в романе, исследуется, как автор, 
прибегая к цитации, отразила события и социально-культурную среду 50-70х годов, и 
личную жизнь самих героев.

Ключевые слова: интертекстуальность, интертекстуальные включения, литература, 
поэзия, цитаты, стихотворения.

В настоящее время общепризнанным является положение о том, что текст может 
быть выстроен на «фундаменте» из предшествующих текстов, вносящих существенный 
вклад в его интерпретацию. 

Термин «интертекстуальность» был введен Ю. Кристевой (в 1967) на основе анализа 
концепции «полифонического романа» М.М. Бахтина, зафиксировавшего феномен диало-
га текста с текстами (и жанрами), предшествующими и параллельными ему во времени [3: 
333]. Опираясь на высказывание М.М. Бахтина о том, что любой текст представляет собой 
«трансформацию и впитывание другого текста», Кристева отмечает, что все произведения 
мировой литературы можно рассматривать как многосоставную систему, отдельные час-
ти которой пребывают в «непрерывном диалоге». Согласно концепции Кристевой, при ис-
следовании каждого отдельно взятого произведения необходимо учитывать не только сам 
текст, но и три дополнительных элемента: автора, читателя и другие, «внешние» тексты 
[4: 427–457]. Данные элементы располагаются вдоль двух осей: горизонтальная ось 
схематически обозначает диалог между автором и потенциальным читателем, а верти-
кальная – диалог между рассматриваемым текстом и всеми прочими текстами. Одна-
ко современные исследователи предпочитают иное толкование данной схемы, отмечая, 
что интертекстуальный диалог осуществляется скорее не напрямую между читателем и 
автором, а между читателем и его собственными фоновыми знаниями, которые актуали-
зируются в соответствии с авторским замыслом [5: 229–239]. 
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Роман Л. Улицкой «Зеленый шатер» представляет собой удачный пример 
интертекстуальных включений в структуру художественного текста. Это прежде все-
го цитаты великих русских классиков, названия журналов самиздата и антисоветской 
литературы, исторические реалии, фигуры, идеологии, особенности работы предста-
вителей комитета госбезопасности, а также музыкальные композиции, алкогольные 
напитки, марки автомобилей, печатные машинки и даже английские, немецкие и 
французские включения. Весьма точно Л. Улицкая документирует образовательные, 
культурно-развлекательные заведения и транспортную сетку Москвы 50-70х годов.
 Все эти иностилевые включения выполняют в художественном тексте различные 
функции: воссоздания точности описываемых событий, характеристики героев про-
изведения и определенной социально-культурной среды. Рассмотрим более подроб-
но литературные цитаты и интертексты в произведении «Зеленый шатер» на приме-
ре персонажей романа – учителя русской литературы Виктора Юльевича Шенгели, 
Михи – его ученика, Анны Александровны – бабушки одного из главных героев романа.
 «Мы изучаем литературу!», – постоянно говорил Виктор Юльевич на своих уроках. 
«Литература – лучшее, что есть у человечества. Поэзия – это сердце литературы, высшая 
концентрация всего лучшего, что есть в мире и человеке. Это единственная пища для 
души. И от вас зависит, будете вы вырастать в людей или останетесь на животном уров-
не» [1: 51]. Виктор Юрьевич всегда начинал урок литературы, читая какое-либо сти-
хотворение русских поэтов. Его класс проходил своего рода проверку – найдутся ли 
ученики, которые будут восторженно слушать и заглатывать стихотворные строчки? Кто 
больше всего проникнется поэзией? «Выбирал причудливо – то общеизвестный «Белеет 
парус одинокий», то непонятный, но запоминающийся «…и воздух синь, как узелок с 
бельем у выписавшегося из больницы», то совсем ни с того ни с сего какую-то абрака-
дабру [1: 49]:

Стояли холода, и шел «Тристан». 
В оркестре пело раненое море, 
Зеленый край за паром голубым, 
Остановившееся дико сердце. 
Никто не видел, как в театр вошла 
И оказалась уж сидящей в ложе 
Красавица, как полотно Брюллова. 
Такие женщины живут в романах, 
Встречаются они и на экране... 
За них свершают кражи, преступленья, 
Подкарауливают их кареты 
И отравляются на чердаках…»
Античная литература является оплотом и фундаментом для последующих поколений 

писателей и поэтов. Виктор Юльевич старался донести своим ученикам мысль, что за-
рождение лирики связано с человеческими переживаниями, внутренней жизнью челове-
ка – «про любовь, про печаль, про одиночество, про расставание с любимым человеком. 
Или даже не с человеком…» [1: 70], о чем гласит следующее стихотворение автора Ка-
тулла, которое читал литератор: 
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Плачьте, Венера и купидоны,
Горе всем тем, в ком сердце нежно.
Воробышек Лезбии милой моей умер,
Воробышек возлюбленной моей умер, 
Пуще зеницы ока был он ей дорог.
И меда был слаще, знал хозяйки голос, 
И льнул к ней, как к матери дочка родная.
С колен не слетал ее, только прыгал
Туда и сюда по ее подолу,
Чирикая ради одной хозяйки.
Теперь он в потемках бредет в тот мир жуткий,
Откуда возврата вовек не бывает.

Учитель литературы заставлял их думать, что такое лирика, какие образы и собы-
тия вложены в каждое стихотворение, какую эмоциональную сторону оно открывает. 
Обсуждая героев, их поступки, сюжет произведений, Виктор Юльевич очень сблизился 
со своими учениками, которые ловили каждое его слово. «Почему они его слушали? По-
чему ему самому было так интересно вкладывать в их головы то, в чем они совершенно 
не нуждались? И волновало ощущение очень тонкой власти – они на глазах обучались 
думать и чувствовать Какой оазис посреди скучного безобразия!» [1: 71].

Далее Л. Улицкая с подробностями описывает картину демонстрации, связанную с 
похоронами И.В. Сталина. Виктор Юльевич, выйдя из дома впервые за три дня, увидел, 
что «..людей на улице почти не было. Грузовики еще стояли вдоль улиц, и все напоми-
нало пейзаж после схлынувшего наводнения – растоптанная обувь, шапки, портфели, 
разлученные навсегда со своими хозяевами, выломанные фонарные столбы, разбитые 
окна первых этажей. В арке дома – окровавленная стена. Растоптанная собака лежала в 
подворотне» [1: 75]. Ученики всегда удивлялись тому, что на все случаи жизни у Виктора 
Юльевича было заготовлено стихотворение. Вот и на этот раз на ум учителю пришли 
строки из «Медного всадника» А.С. Пушкина:

Несчастный
Знакомой улицей бежит
В места знакомые. Глядит,
Узнать не может. Вид ужасный!
<…>
У порога
Нашли безумца моего,
И тут же хладный труп его
Похоронили ради Бога…

Несколько раз в романе звучат произведения и лирика 
Б.Л. Пастернака. Благодаря его роману «Доктор Живаго» учитель литературы начинает 
встречаться со своей будущей женой, ученицей выпускного класса Катей Зуевой, ко-
торая предложила прочитать рукопись. Создав семью и приступив к написанию своей 
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книги – «Русское детство», Виктор Юльевич сравнивал развитие нравственности под-
ростков с этапами развития новорожденного человека:

Так начинают. Года в два
От мамки рвутся в тьму мелодий,
Щебечут, свищут, – а слова
Являются о третьем годе.

Жизнь персонажа Михи сложилась так, что некоторое время он был вынужден отси-
деть в тюрьме, а выйдя на волю, пережить непростое время, безуспешно пытаясь найти 
работу. И когда наконец его взяли на должность экспедитора, а маленькая дочь начала 
признавать в нем отца, лучшего семейного счастья он не мог себе и представить, лишь 
выразить свою нежность и чувство домашнего уюта любимыми строками Б. Пастернака:

На озаренный потолок 
Ложились тени, 
Скрещенья рук, скрещенья ног, 
Судьбы скрещенья.
И падали два башмачка 
Со стуком на пол, 
И воск слезами с ночника 
На платье капал.

Воссоединение с родными и друзьями после тюремного заточения Миха почувство-
вал опять-таки через поэзию. Сразу после прибытия домой к нему нагрянули друзья; 
увидев Миху, Илья сообщил, что он похож на тень. «И Миха засмеялся, сразу став самим 
собой:

– Я не тень! Я мощи тени!
И тут Виктор Юльевич приподнял руку жестом, знакомым всем с детства, и произнес:
В тот самый час и в том же самом виде, 
Как рассказали мне, приходит тень…
И все сразу встало на свои места» [2: 251]. «Гамлет» В. Шекспира оказался тем мо-

стиком, соединившим ослабевшие узы дружбы «Трианона», его прошлое и настоящее.
Приехав повидать Анну Александровну и купив по дороге горсть леденцовых пе-

тушков, Миха обратил внимание на дом, его обстановку, который будто старел вместе со 
своей хозяйкой. «Она поставила петушков в стакан, они засветились празднично, и Миха 
вдруг заметил, что весь дом стал каким-то ветхим и стареньким…[2: 259].

Сердце дома. Сердце радо. А чему?
Тени дома? Тени сада? Не пойму.
Сад старинный, все осины – тощи, страх!
До – руины…Тины, тины что в прудах…
Что утрат-то!.. Брат на брата…Что обид!..
Прах и гнилость…Накренилось…А стоит…
Чье жилище? Пепелище?.. Угол чей?
Мертвой нищей логовище без печей…»
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Анна Александровна оценила то, что И.Ф. Анненский и его творчество живы в па-
мяти Михи, как и то, к чему продекламировал Миха его стихи. «Хрупкими, как фарфор, 
руками старуха налила в полупрозрачные чашки жидкий чай: – Анненского помнишь…
Уж очень печально…» [2: 260].

Строки стихов Максимилиана Волошина, любимого поэта Михи, не случайно 
звучат в романе Л. Улицкой. Прочитав за одну ночь запрещенные советской властью 
книги автора Юлия Даниэля (под псевдонимом Николай Аржак) «Говорит Москва» и 
«Искупление», глубоко впечатленный Миха поделился их фотокопиями со своим кол-
легой, сотрудником интерната для глухих и глухонемых детей Глебом Ивановичем, не 
подозревая, к каким печальным последствиям приведет его излишняя доверчивость и 
чувствительность к художественной литературе. Глеб Иванович был страшно зол: «Ты 
хоть понимаешь, что ты мне подсунул?» и, распаляясь все больше, вел себя в высшей 
степени безумно. Так и было: Глеб Иванович состоял на учете в психиатрическом дис-
пансере, и Миха своими неосторожными действиями спровоцировал не только при-
ступ у старика, но и донос, который Глеб Иванович написал на него на следующий 
же день. Размышляя над этим неприятным происшествием, Миха сравнил «погиба-
ющего в психушке» героя Ю. Даниэля Виктора Вольского с Глебом Ивановичем, от-
мечая, что оба стали жертвами, «и этого Глеба Ивановича свела с ума та же стихия» 
[2: 179]. Следует упомянуть, что в рассказе «Искупление» Ю. Даниэль изобразил со-
ветское общество, находящееся в состоянии морально-политического разложения, про-
водится идея, что в культе личности виновен весь советский народ, что «тюрьма внутри 
нас», что «правительство не в силах нас освободить», что «мы сами себя сажали». Демо-
ны общества – политический террор – Миха сравнивает с «Демонами» Максимилиана 
Волошина: «Они проходят по земле, слепые и глухонемые, и чертят знаки огневые в рас-
пахивающейся мгле». И словно печальный постскриптум реалий психической болезни, 
вызванной арестами и доносами на ни в чем неповинных людей, завершают строки А.С. 
Пушкина:

Не дай мне бог сойти с ума.
Нет, легче посох и сума;
Нет, легче труд и глад. (…)
Да вот беда: сойди с ума,
И страшен будешь как чума,
Как раз тебя запрут…

Л. Улицкая в своем романе не обошла вниманием великого русского классика 
Ф.М. Достоевского. И связано это было с глубоким чувством вины ее героя Михи, ко-
торый привычно ощущал себя виноватым перед всеми исходя из жизненных обстоя-
тельств. Прощаясь со своей женой перед отправкой на этап, он не смог сказать «ничего 
такого, что в нем вскипало и поднималось», лишь цитату из «Братьев Карамазовых»: 
«Пред всеми людьми за всех и вся виноват».

Чем ближе к финалу, тем мрачнее становится на душе у Михи: замаячила угроза 
нового ареста. Его повторно вызывают в следственный комитет, обвиняя в связях с тата-
рами и в приеме у себя дома иностранных корреспондентов, предлагают единственный 
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выход – эмиграцию в Израиль. Герой романа долго не решается рассказать обо всем 
жене. Свое душевное состояние Миха может описать только строками Евгения Баратын-
ского:

Когда исчезнет омраченье
Души болезненной моей?
Когда увижу разрешенье
Меня опутавших сетей?
Когда сей демон, наводящий
На ум мой сон…

Жена Михи не поддержала его предложение эмигрировать, более того, стала холод-
ной и отчужденной, ушла в глубокую депрессию и перестала общаться с кем бы то ни 
было, взвалив все домашние хлопоты на мужа. Друзья уговаривают его уехать, на работе 
вынуждают написать заявление об уходе, жена с дочкой временно уезжают из Москвы. 
Миха переживал ужасно: тяжкий груз вины от «бездарности своего существования» [2: 
319], невозможности жить полноценной жизнью, находясь под давлением следственных 
органов, да еще перечитывая зачем-то свои «детские» стихи, герой романа принимает, 
на его взгляд, единственно правильное взрослое решение – уйти из жизни, освободить 
от своего присутствия близких ему людей. Поэзия сопровождала главного героя романа 
до самой смерти – в предсмертной записке значились стихи Ильи Габая из поэмы «Вы-
бранные места»:

Когда-нибудь при яркой вспышке дня
Грядущее мое осветит кредо:
Я в человеках тож: я вас не предал.
Ничем. Друзья, молитесь за меня!

Есть мнение, что Миха – это и есть персонаж, списанный с Ильи Габая, являвше-
гося видным участником правозащитного движения 1960-х – 1970-х годов, педагогом, 
поэтом, писателем.

Таким образом, посредством цитации классической литературы, античной лирики 
и поэзии советских авторов Л. Улицкая отражает в своем романе созвучие тем, идей, 
чувств, мыслей современного мира и ушедших эпох. На примере главного героя – про-
стого учителя литературы московской школы – автор доносит до читателя важные для 
себя и общества мысли: о важности образования, сожалея об утраченных нами знаниях, 
о политических запретах на прочтение книг и стихотворений, ставших позднее клас-
сикой. Литературные включения не просто приведены автором «к слову», они создают 
атмосферу того времени, помогают читателю лучше понять события реальной действи-
тельности, происходившие в те времена, и являются неотъемлемым элементом художе-
ственной прозы Л. Улицкой. 
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«ЗАВОРУШЕННЯ» ЗЕМЛІ У РОМАНІ «ЛЮДИНА, ЯКА БУЛА 
ЧЕТВЕРГОМ» Г. К. ЧЕСТЕРТОНА (12 ГЛ.) ТА ДРУГИЙ ПСАЛОМ

Стаття присвячена дослідженню аспектів концепту «землі», які пов’язують 12 
главу роману Г. К. Честертона «Людина, яка була Четвергом» із Другим Псалмом. До 
них передусім належать світ і людство, які оцінюються митцем як переважно занурені 
у безладну нераціональну боротьбу із природним моральним і суспільним порядком, як 
і зі здоровим глуздом. Наслідком цього є, як і у відзначеному тексті Другого Псалма, є 
руйнація і підлягання деструкції, які проявляються у сприйнятті світу як чогось без-
глуздого і у стані душі, який наближається до безумства.

Ключові слова: концепт, земля, заворушення, анархізм, світобудова.

Г.К. Честертон (1874-1936), англійський письменник, поет, філософ, журналіст, 
драматург, ілюстратор, християнський діяч та мистецтвознавець, творчість якого 
припадає на кінець 19 - першу половину 20 століття. Його роман «Людина, яка була 
Четвергом» - один із найбільш відомих творів письменника. У ньому піднімається про-
блема анархізму, причому не лише як часткова проблема часів письменника, а загальна 
схильність людської натури до протесту. Слід відзначити, що заперечення анархізму та 
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протистояння йому присутні імпліцитно також у всіх детективних оповіданнях Честер-
тона, як зауважує К. Стам (Stumme C.) [9, p. 7] і що є одною із точок відштовхування 
для проведення даного дослідження. Розуміння виявів анархії у суспільстві Честертоном 
(«Євгеніка» («Eugenics»)) також розглядалося Д.М. Шіплі (D. M. Shipley, Jr.) [8, p. 84], 
який підкреслює схильність до анархії держави, яка втілює у життя євгенічні теорії. 
К. В. Васильєва пов’язує анархічність, втрату порядку у світі зі станом розгубленості 
героїв роману «Людина, яка була Четвергом» і з втратою базових сенсів. Аналізуючи про-
тиставлення топосів лісу та саду у творі дослідниця відзначає, що «Ліс стає символічною 
екстраполяцією крайнього сумніву героїв (глава «Злочинці женуться за поліцією»). У пев-
ний момент вони із жахом відчувають, що все стає непевним, невловимим, непостійним. 
Увесь світ знаходиться у стані анархії…» «Виникає питання, чи можна комусь довіряти, 
чи можна довіряти самому собі» [1, с. 102].

У цьому ключі й також у контексті теорії концептів можна розглянути одну із глав 
роману «Людина, яка була Четвергом» – «Земля в анархії» (котра є об’єктом розвідки), 
що і є метою даного дослідження, яка досягається з допомогою виконання конкретніших 
завдань, які полягають у порівнянні цього тексту із текстом Другого Псалма, виділенні 
вербальних засобів передачі станів гніву, розгубленості, втрати сенсів і довірі влас-
ним відчуттям. Методологія аналізу концептів твору застосовується з огляду на його 
доцільність у виявленні різних «згустків» сенсів, які закладені як автором і котрі також 
можуть бути потрактовані й сприйняті читачем. Концепти важливі для аналізу творів 
також з тої причини, що вони не лише функціонують у полі своїх дериватів та асоціацій 
прямих, а й притягують протилежні асоціації, які розширюють і прояснюють їх значен-
ня. Ядро вербального концепту включає в себе всі згадки цього слова і словосполучень, 
які його включають [4, с. 20-21]. Також в аналізі концептів «Особливо важливими є назви 
ключових текстів та творів, які генерують безмежний ряд асоціацій» [2, с. 162].

У даному випадку ми звернемося до концепту «землі», який дозволяє нам 
проаналізувати, які можливі сенси вкладені в нього самим автором і те, що можна з його 
допомогою відчитати у тексті. Концепт «землі» включає одну з англомовних лексем – 
«earth». Так, перше значення цього слова, яке відзначає Оксфордський словник – «пла-
нета, на якій ми живемо; світ» (тут і далі, якщо не зазначене інше, переклад мій – П. А.) 
(«the planet on which we live; the world» [6, р. 274 – «earth»]). А «світ» («world») згідно 
того ж словника – «земля, її держави та люди» («the earth, its countries and people» [7, 
р. 489 – «world»]).

Показовою є назва XII глави вищезгаданого роману Честертона «Людина, котра була 
Четвергом» - «The Earth in Anarchy» («Земля в анархії»). Визначення, про котрі йшло-
ся вище, слова «земля», дає нам можливість подивитися на те, що відбувається у творі 
на обмеженій частині землі (французьке узбережжя з боку Великобританії) як на те, 
що відбувається на всій землі, у всьому людстві. Також те, якими словами й образами 
описані події, їх сенс, дозволяє нам пов’язати події цієї частини роману із другим Псал-
мом «Святого Письма»:

«Why this uproar among the nations, this impotent muttering of the peoples? 
Kings of the earth take up position, princes plot together against Yahweh and his anointed» 

[11, Psa 2:1-2].
(«1. Чого метушаться народи, 
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і люди задумують марне?
2. Встають царі землі, царі зговорюються разом
На Господа й на його Помазаника…» [3, с. 619 - Пс. 2,1-2]).
Цікаво, що у Псалмі (також в одному з українських перекладів) говориться також про 

землю (earth): 
«Kings of the earth take up position, princes plot together against Yahweh and his anoint-

ed…» [11, Psa 2:2]. («Встають царі землі, князі зговорюються разом на Господа й на його 
Помазаника…» [3, с. 619 - Пс. 2,2]).

«Ask of me and I will give to you: the Gentiles for your inheritance, 
and the ends of the earth for your possession» [10, Psa 2:8]. 
(«Проси у мене, і я дам тобі народи в спадщину, 
і кінці землі тобі в посілість» [3, с. 619 - Пс. 2,8]).
Земля тут також має значення світу (world) та людей (the nations), що відображається 

у перекладі Нової Єрусалимської Біблії, який вважають найбільш відповідним:
«Psa 2:8 Ask of me, and I shall give you the nations as your birthright, the whole wide 

world as your possession» [11, Psa 2:8].
(Звичайно, оригінал написаний єврейською чи арамейською, проте і Честертон на-

вряд чи міг читати цей Псалом мовою оригіналу. У будь-якому разі нас цікавить смисло-
вий аспект, який передається у перекладі адекватно).

Аналізуючи цей уривок, слід відзначити прийом парадоксу, характерний для Че-
стертона, який використаний також і тут. Четверо героїв – Четвер, Професор, Лікар 
та інспектор Реткліф (Ratcliff e - ім’я якого за асоціацією по звучанню нагадує скелю, 
що також має відношення до землі як твердої поверхні) намагаються втекти від тих, 
кого вважають анархістами і заколотниками, і які виявляються, на чолі із Секретарем-
Понеділком, насправді стихійними борцями проти анархії. Тоді як Секретар-Понеділок 
у свою чергу вважав четвірку героїв до певного моменту такими ж анархістами-
заколотниками з Центральної ради анархістів. І, зрештою, усі ці члени Ради виявляються 
борцями з анархією. Отже, ті, кого уважали учасниками заколоту, виявляються вірними 
порядку, який у Честертона набуває значення світоладу, порядку в світі назагал у широ-
кому значенні.

І в Псалмі, і в тексті 12 глави «Людини, яка була Четвергом» панує метушня, збурен-
ня, галас, і як «супровідний» елемент – агресія і ненависть: «That town was transfi gured 
with uproar. All along the high parade from which they had just descended was a dark and 
roaring stream of humanity, with tossing arms and fi ery faces, groping and glaring towards 
them. The long dark line was dotted with torches and lanterns; but even where no fl ame lit 
up a furious face, they could see in the farthest fi gure, in the most shadowy gesture, an orga-
nized hate» [5, р. 100-101] - «Містечко було збурене (transfi gured with uproar). Вздовж всієї 
надбережної, із якої вони щойно спустилися, ревів (roaring stream) темний потік людей, 
які розштовхували (tossing) одне одного руками, і обличчя яких палали гнівом (fi ery), 
шукаючи їх, розлючено вдивляючись (glaring) у темінь. По всьому довгому темному 
узбережжі світилися смолоскипи та ліхтарі; проте навіть там, де полум’я не освітлювало 
гнівні (furious) обличчя, не можна було не відчути всезагальної організованої ненависті 
(hate) у самих найвіддаленіших контурах фігур та жестах тіней»).
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Заколот і у Псалмі, і у 12 главі спрямований проти наявності певного світового по-
рядку, порушення якого призводить до втрати сенсу, нерозуміння того, що відбувається, 
безумства («mad», «insane», «аbsurd»). Псалм передає стан людства, принаймні його ча-
стини, охоплого безумством: 

 «So now, you kings, come to your senses, you earthly rulers, learn your lesson!» [11, Psa 
2:10] («Отож, царі, ви нині зрозумійте, і схаменіться ви, що правите землею [3, c. 619]») 
(дослівно, «come to your senses» – схаменіться, прийдіть до пам’яті, набудьте можливості 
думати, приймати рішення; опам’ятайтеся, отямтеся, - тобто поверніться до здорового 
глузду).

Також стосовно сенсу, здорового глузду, про який йдеться у Псалмі, знаходимо 
відлуння його присутності чи браку і у Честертона:

««Oh, this is all raving nonsense!» he cried. «If you really think that ordinary people in 
ordinary houses are anarchists, you must be madder than an anarchist yourself»» [5, p. 96] ««О, 
все це безглузда маячня!» (raving nonsense – маячливе безглуздя) – закричав він. – «Якщо 
ви і справді вважаєте, що звичайні люди в звичайних будинках – анархісти, то ви тоді 
більш безумні, аніж самі анархісти»».

Здоровий глузд у Честертона пов’язується з нормальністю у людини, а його 
відсутність – із відсутністю людяності: ««Nonsense!» said Bull desperately; «there must 
be some people left in the town who are human.»» [5, p. 102] ««Безглуздя! – розпачливо 
сказав Буль», – «у місті має залишитися хтось, хто зберіг людяність»», – каже Буль своїм 
товаришам-детективам.

У Честертона у дванадцятій главі багаторазово згадується безумство. Як можна було 
помітити, безумство стосується анархістів: «If you really think that ordinary people in 
ordinary houses are anarchists, you must be madder than an anarchist yourself», - коли Буль 
відносить божевілля до якості анархістів.

 Як безумного у Честертона у певні моменти окреслено Секретаря-Понеділка, який 
вважається на початку твору анархістом, а згодом виявляється таким же, як й інші члени 
Ради анархістів, борцем за нормальний порядок:

«And as they listened, it was evident that the noise, rapidly coming nearer on the rattling 
stones, was not the noise of the whole cavalcade but that of the one horseman, who had left it 
far behind - the insane Secretary.» [5, p. 95] «І коли вони прислухалися, стало зрозумілим, 
що гамір (noise), звук якого свідчив про наближення чогось, був відлунням руху (noise 
-шумом) не всієї кавалькад, а лише одного вершника, який вирвався значно вперед – 
божевільного (insane) Секретаря».

(До речі, знову картина сповнена шумом – rattling stones – каміння, яке деренчить, 
видає переривчастий звук від дрижання, noise – гамір).

Назагал, світ видається тут безумним, божевільним: «Світ збожеволів! – сказав Про-
фесор, і закрив обличчя руками.» («The world is insane!» said the Professor, and buried his 
face in his hands. [5, p. 100]).

Світ в очах героїв Честертона стає настільки безумним, що навіть осіб, котрі стоять 
за нормальний світовий порядок, інші вважають безумними чи вони самі так почува-
ються: «“I have a suspicion that you are all mad,” said Dr. Renard, smiling sociably; “but God 
forbid that madness should in any way interrupt friendship.» [5, p. 93]. «У мене підозра, що 
всі ви втратили розум, – сказав лікар Ренар, дружньо посміхаючись, – «та хай нас Бог 
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береже від того, щоб безумство якось завадило дружбі». “An instant after Syme thought 
his own eyes had gone mad in his head.” [5, p. 98]. «Через секунду Сайм подумав, що його 
власні очі у його власній голові стали божевільними».

 «Absurd!» said the Colonel angrily. «Dr. Renard would never give them his cars.» [5, 
p. 96]. (««Абсурд!» – сказав роздратовано Полковник. – «Доктор Ренар ніколи б не дав 
їм свої машини.»»)

Цікаве також питання топосів у 12-й главі роману. Відлунням святої гори Сіон із 
Єрусалимом вгорі стають погорби Франції (які в тексті роману порівнюються із па-
горбами Британії) та французьке прибережне містечко (а в контексті всього роману й 
у якомусь сенсі Лондон). Приморське французьке містечко з його узвишшями і приле-
глими територіями аж до узбережжя стає благословенним місцем боротьби за людську 
гідність і прийняття нормального природного божественного порядку, як це намагаються 
реалізувати герої роману:

«Dr. Renard inhabited a high and comfortable house at the top of a steep street, so that 
when the riders alighted at his door they could once more see the solid green ridge of the hill, 
with the white road across it, standing up above all the roofs of the town» [5, p. 93]. «Лікар Ре-
нар жив у високому зручному будинку нагорі крутої вулиці, тож, коли вершники зійшли 
з коней біля його дверей, перед їх поглядами ще раз постала низка зелених пагорбів, які 
перерізала біла дорога, яка бігла вгору над дахами містечка». 

Пагорбами обабіч містечка несеться кавалерія тих, кого герої на чолі з Четвергом 
вважають прибічниками анархістів: «They all looked round, and saw a curve of black cav-
alry come sweeping over the top of the hill with all the energy of Attila.» «But although the 
main black square was the same, though travelling faster, there was now one sensational dif-
ference which they could see clearly upon the slope of the hill, as if upon a slanted map» [5, 
p. 93]. («Вони всі повернулися і побачили дугу чорної кавалерії, яка неслася по кручі з 
енергією Атіли.» «Та хоча чорна пляма залишалася такою самою, хоч і рухалася швидше, 
відбулася радикальна зміна, яку можна було чітко побачити на схилі пагорба, як на карті, 
покладеній похило.»

Отже, один із важливих аспектів концепту «землі» в романі Честертона, а конкретніше 
у 12 главі цього твору – це людство у його земному житті. Його стан оцінюється письмен-
ником як стан нераціональної та безладної боротьби зі здоровим глуздом, як і зі здоро-
вим моральним і суспільним порядком. Знаменно, що така оцінка людини та суспільства 
у Честертона співпадає з тим, що про це говорить другий псалом. Уважно читаючи текст 
митця, не можна не зауважити, що на думку автора безумство, божевілля більшої части-
ни людства – наслідок відходу від природного божественного порядку.

У статті були проаналізовані лише деякі елементи концепту «земля» і їх втілення у 
романі Честертона «Людина, яка була Четвергом» у співставленні із Другим Псалмом. 
Дані вказані аспекти «згустків» смислу мають потенціал для подальшого більш широко-
го та глибокого дослідження. Проведений аналіз може сприяти подальшим розвідкам 
у цьому напрямку та бути корисним у дослідженні творчості Г. К. Честертона, як і 
англійської та світової літератури цього періоду.
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ЗЕМЛЯ В СМЯТЕНИИ В РОМАНЕ «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ БЫЛ 
ЧЕТВЕРГОМ» Г. К. ЧЕСТЕРТОНА (12 ГЛ.) ТА ДРУГИЙ ПСАЛОМ

Статья посвящена исследованию аспектов концепта «земля», которые связывают 
12-ю главу романа Г. К. Честертона «Человек, который был Четвергом» со Вторым 
Псалмом. К ним, прежде всего, относится «мир» и «человечество», которые оценива-
ются писателем как преимущественно поглощенные нерациональной борьбой с природ-
ным моральным и общественным порядком, так и со здравым рассудком. Следствием 
этого является, как и в тексте Второго Псалма, деструкция, проявляющаяся в том, 
что мир видится бессмысленным, а душа приближается к состоянию безумия.

Ключевые слова: концепт, земля, смятение, анархизм, миропорядок.
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THE EARTH IN THE STATE OF REVOLT IN THE G.K. CHESTERTOM 
NOVEL ‘THE MAN WHO WAS THURSDAY’ (CH.12) AND PSALOM 2

The article is focused on the study of aspects of the ‘earth’ concept, which could be found 
both in the 12-th chapter of G.K. Chesterton novel ‘The Man Who Was Thursday’ and Psalm 
2. They are fi rst of all the notions of the ‘world’ and ‘humanity’, which are seen as mostly 
absorbed by the irrational struggle with natural moral and social order as well as with the 
common sense. The author comes to the conclusion that the writer sees the result of such 
approach to life in the state of his characters who sometimes feel themselves as if they were in 
the state of madness.

 Key words: concept, earth, confusion, anarchism, world order. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРОВ-ПЕДАГОГОВ 

(НА ПРИМЕРЕ РОМАНА Г. ГЕССЕ «ИГРА В БИСЕР»)
 
Предметы гуманитарного цикла в техническом вузе представлены малым объемом. 

Поэтому использование художественных произведений на таких предметах, как «Пе-
дагогика высшей школы», «Психология и педагогика высшей школы» будет способство-
вать более глубокому проникновению студентов в суть будущей профессии, развитию 
их навыков публичного выступления, формированию культуры речи.

Ключевые слова: инженер-педагог, культура речи, практика художественного об-
разования.

 
Постановка проблемы. Сегодняшние магистранты очень скоро приступят к испол-

нению своих профессиональных обязанностей. И качественная подготовка их к этому 
ответственному жизненному этапу будет способствовать более успешному их карьер-
ному росту. Обучить владению словом, аудиторией нацелены предметы гуманитарного 
цикла.

Для этого нами будут решаться следующие задачи:
1. внедрить в курсы педагогических дисциплин художественные произведения, в 

частности роман Г. Гессе «Игра в бисер», для более глубокого знакомства с историей 
магистрата.
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2. сделать акцент на тех главах произведения, которые будут служить примером бо-
лее эффективной подготовке к овладению будущей профессией.

Научные исследования проблемы. Произведение Г. Гессе «Игра в бисер» посвя-
щено историческим предпосылкам становления магистрата. Изучали это произведение 
многие ученые, такие, как: Н.В. Бардыкова, А.С. Бакалов, Г.В. Валеева, В.Д. Грудинина, 
А.А. Казаков, Н.А. Нагорная и другие [3-10]. Исследователи рассматривали произведе-
ние с различных сторон. Это и проблема успеха человека, стремление к идеалу, и вну-
тренняя эволюция человеческого духа, и служение обществу.

Основное содержание статьи.
Предмет «Педагогика высшей школы» читается для магистров, завтрашних специ-

алистов на профильном производстве, и знакомство их с произведением Г. Гессе «Игра 
в бисер» для них будет крайне полезным. Ведь оно посвящено истории магистрата. Ludi 
magister Josоphi – Мастер Игры Иозеф – его главный герой. Он один из лучших учеников 
Педагогического ведомства и наук. Не лишне будет поговорить об этом произведении и 
на дисциплине «Психология и педагогика высшей школы», преподаваемой для аспиран-
тов второго года обучения. Ведь все они станут преподавателями спецдисциплин.

Из произведения мы узнаем, что для совершенства магистров были открыты «прин-
ципы нового языка, языка знаков и формул, где математике и музыке принадлежали рав-
ные доли и где можно было, связав астрономические и музыкальные формулы, привести 
математику и музыку как бы к общему знаменателю» [1, с.95].

Автор романа убеждает нас, читателей, в том, что образованный человек должен 
быть всесторонне развит, и гуманитарная сфера не должна быть чужда ни одному об-
учающемуся технического вуза.

Исследователь творчества Г.Гессе И.Н. Павлова утверждает, что героям его произ-
ведения вменяется в обязанности «всегда помнить о целом» [1, с.104], оказывать «строп-
тивое противодействие все смывающему потоку жизни» [2, с.25]. «В основе всякого 
движения духа, - говорит автор, - к идеальной цели universitas litterarum» [1, с.81] – есть 
совокупность наук. 

Magister Ludi, магистр игры, Иозеф Кнехт Германом Гессе показан в постоянном 
стремлении к совершенству, к созданию принципиально новых возможностей для соб-
ственного развития. Читая произведение, сегодняшние магистры убеждаются, что упор-
ный настойчивый труд способствует быть профессионально более успешным, более 
удачливым с гуманистической направленностью мировосприятия. Вся жизнь Иозефа 
выступает ярким убедительным примером в достижении поставленной цели, образцом 
самосовершенствования личности, стремления к достижению абсолюта, преодолевая 

«…Ступенька за ступенькой, без печали,
 Шагать вперед, идти от дали к дали,
 Все шире быть, все выше подниматься!»
(Из «Сочинений, оставшихся от Иозефа Кнехта») [2, с.350].
«И этой тяги полон мир всегда.
Она и боль, и радость, и беда,
И счастье, и борьба, и вдохновенье,
И храм, и песня, и любовь, и слово.» [2, с.353].
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Магистрам предлагается прочитать еще несколько стихотворений Кнехта на выбор 
и высказать свое мнение по поводу их содержания. Это и лирика «Жалоба», «Уступка», 
«Но в тайне мы мечтаем…», «Буквы», «Читая одного старого философа», «Последний 
умелец игры в бисер», «Сон», «Служение», «Мыльные пузыри», «После чтения», «Sum-
ma contra gentiles», «Игра в бисер» и другие.

Будущие специалисты убеждаются, что каждое лирическое произведение Кнехта – 
это глубокое размышление над самореализацией личности, над возможностями развития 
ее внутреннего мира, формирования жизненной «Я – концепции», деятельного, актив-
ного члена общества, производственного коллектива. Все это нацеливает магистров на 
более качественное овладение будущей профессией, на постоянное стремление к само-
совершенству, беря пример с титанов «мысли вдохновенных»» [2, с.359], которых «На 
праздник мы зовем, на пир достойный» [2, с.359], «музыке вселенной внемля стройной, 
и мастерам времен благословенных» [2, с.359].

После прочтения романа «Игра в бисер» проводится дискуссия с применением инно-
вационной технологии воркшоп (workshop – анг. мастерская) – активного обмена мнени-
ями, знаниями, идеями, способами деятельности, где принимается любое рассуждение, 
не подвергается критике ни единый взгляд на обговариваемую проблему, даже если он 
по мнению большинства дискутирующих ошибочный. Эта коллективная форма работы 
частично – поискового или эвристического (от греческого heurisko – нахожу) характера. 
Воркшоп – это по сути коммуникативный проект, наполненный импульсом, мотиваци-
ей к учению, обратной связью, в результате которой участники диалога лучше узнают 
друг друга, развитием навыков и компетенций, формированием профессионального 
сознания будущих специалистов. Для воркшопа характерна открытость, системность, 
интегративность, эффективность, качество и мотивированность обучения, новизна, ал-
горитмичность, информационность, перенос в новые условия, личностный творческий 
потенциал, равенство аргументов, накопление совместного знания, освоение опыта вза-
имодействия и взаимообучения, доминирование активности магистров.

Главный герой романа «Игра в бисер» предстает перед студентами как пример вну-
тренней дисциплины, сосредоточенности на нравственном самосовершенствовании, 
сознательного отношения к жизни, неуклонного стремления вверх, к успеху, благопо-
лучию к «душевной твердости» [2, с.18]. Такая жизненная позиция Иозефа Кнехта имеет 
мощное положительное, организующее воздействие на обучаемых, на их вхождение в 
широкий мир социума. Исследователь Н. Павлова пишет: «Единичное индивидуальное 
слито и спаяно у Гессе с общим. Каждый человек способен понять другого потому, что в 
нем есть те же порывы и чувства» [2, с.25].

 Г. Гессе на страницах своего романа подчеркивает в Иозефе Кнехте «тихость, весе-
лость, или, лучше сказать, лучистость, с какой он осуществлял свою судьбу, свое дарова-
ние, свое назначение. Как у всякого значительного человека, у него есть свой внутренний 
голос и свой amor fati» [2, с.100]. Да, Г. Гессе делает акцент на том, что каждый должен 
иметь свой amor fati - любовь к своей участи, к своей судьбе. 

Сегодняшние студенты, которые готовятся к осуществлению самостоятельной про-
фессиональной деятельности, принимают жизненный путь Иозефа Кнехта за образец, за 
пример для подражания, стараясь в своей текущей жизни реализовать как можно больше 
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ресурсов, ставя для себя далекие цели, увеличивают горизонты саморазвития, прилага-
ют особенные усилия для воплощения своей мечты.

Таким образом, анализируя поступки Кнехта, его отношение к познанию наук, вос-
питываем в обучаемых такие нужные в сегодняшней реальности черты, как жизнестой-
кость, жизнелюбие, добросердечность, добропорядочность, милосердие, уважение к 
людям, к своему труду как профессиональной ценности. Ведь «Кнехт достиг наивыс-
шего и совершил наивысшее, будучи как магистр Игры вождем и образцом для людей 
духовной культуры и духовных исканий, образцово распоряжался он, приумножая его. 
доставшимся ему духовным наследием….» [2, с.101]. За основу обучения и воспитания 
молодежи в рамках ЮНЕСКО нами берется формирование концептов таких глобальных 
ключевых компетенций, на которые ориентируется образование XXI века: умение жить 
вместе, умение учиться, умение действовать, умение быть профессионалом.
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The subjects of the humanitarian cycle in a technical university are small. Therefore, the 
use of works of art in subjects such as “Pedagogy of higher education”, “Psychology and 
pedagogy of higher education” will contribute to a deeper penetration of students into the 
essence of the future profession, the development of their public speaking skills, and the forma-
tion of a culture of speech.

Key words: engineer-teacher, speech culture, practice of art education.
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ЛАБИРИНТЫ НАДЕЖДЫ И СПАСЕНИЯ В РОМАНЕ ЧАРЛЬЗА БЕЛФОРА 
«ПАРИЖСКИЙ АРХИТЕКТОР»

Работа раскрывает творчество Чарльза Белфора и его книги «Парижский архитек-
тор», известного американского романиста, архитектора и историка культуры. Его 
роман стал бестселлером, принес прославленную «Дублинскую литературную премию». 
Цель работы – анализ моральной и духовной трансформации главного героя романа 
Чарльза Белфора «Парижский архитектор» в условиях немецкой оккупации Парижа, 
где теплится чувство надежды и спасения, которое прославляет мужество борьбы, 
жажду жизни. Результатами исследования является понимание того, что на крови и 
страхе основано мужество борьбы, жажда жизни в дни фашистской оккупации Па-
рижа. Писатель задает тональность всего последующего повествования, фактически 
точного, но не свободного от эмоций, что дает возможность стать невольным участ-
ником происходящих событий. Главный герой романа – архитектор Люсьен Бернар. 
Писатель с первых страниц романа обращает внимание на жестокость немецких заво-
евателей: многих евреев расстреливают без суда и следствия. Главному герою Люсьену 
было предложено сделать тайники в домах богатых евреев, чтобы спасти им жизнь. 
Главный герой оказывается перед непростым выбором: или рискнуть жизнью, или от-
казаться от заманчивого предложения, от дела, в успех которого он не верит. Встреча 
главного героя с людьми из Сопротивления была закономерным моментом его духовной 
эволюции. Своим поступком он опровергал вездесущую, насаждаемую ложь о цивили-
зованной немецкой нации. Главный герой прожил в оккупации более 3-х лет. И после 
всего произошедшего за эти страшные годы фашистской оккупации главный герой по-
нимает, что ему дан шанс начать все заново. В результате исследования сделан вывод 
о моральной и духовной трансформации главного героя. Главный герой Люсьен Бернар 
после пройденных им жизненных испытаний преодолевает немецкую оккупацию Пари-
жа, спасает несчастных еврейских детей и целые еврейские семьи. В герое теплящееся 
чувство надежды и спасения превращается в мужество борьбы и жажду жизни.

Ключевые слова: Чарльз Белфор, роман «Парижский архитектор», бестселлер, ла-
биринты надежды и спасения, трансформация главного героя, духовная эволюция, му-
жество борьбы, жажда жизни.
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Постановка проблемы. Американский романист, архитектор и историк культуры, 
Чарльз Белфор (Charles Belfoure), 1954 г. рождения, родился в г. Вудлаун, неподалеку от 
Балтимора (штат Мэриленд). «Парижский архитектор», его бестселлер, принес автору 
почетную награду – престижную «Дублинскую литературную премию». «Studio Canal» 
и «The Picture Company», две крупные киностудии, приобрели права на создание фильма 
по этой книге. Автор описывает события прошлого в реальной жизни. Он – не только 
блестящий знаток архитектуры, но и исследователь тайных уголков человеческой души. 

Анализ основных исследований. В некоторых работах о творчестве Чарльза Белфора 
[1; 2; 3; 4] рассматриваются, в основном, вопросы биографии писателя и отдельные эле-
менты его произведений. Роман «по психологической глубине можно поставить в один 
ряд с такой книгой, как «Ковчег Шиндлера» Томаса Кенилли. Герой оказывается перед 
роковым выбором, даже не подозревая, что ему предстоит принести в жертву, и что об-
рести в итоге», – пишет писательница из США Джули Крамер [5, с. 448 с]. На форзаце 
книги Чарльза Белфора «Парижский архитектор» отмечено: «Жестокое время, но автор 
открывает в нем новые измерения человеческого сердца. И при этом не устает напоми-
нать на какие жертвы приходится идти героям, чтобы одержать победу над злом – в том 
числе и в самих себе», – так пишет о романе писательница Кристин Моррис из США [5, 
с. 448].

Формулировка цели статьи. Цель работы – анализ моральной и духовной трансфор-
мации главного героя романа Чарльза Белфора «Парижский архитектор» в условиях не-
мецкой оккупации Парижа, когда в душе героя теплится чувство надежды и спасения, 
которое прославляет мужество борьбы, жажду жизни.

Изложение основного материала. Чарльз Белфор, автор романа и архитектор по про-
фессии, пишет в своем предисловии к книге так: «В основу «Парижского архитектора» 
легли реальные исторические события, происходившие в действительности, но в иную 
эпоху. Во времена правления в Англии королевы Елизаветы I начались массовые гонения 
на католиков, и те, кто исповедовал католицизм, оказались вне закона. Однако многие 
священнослужители отказались повиноваться королевским указам и продолжали тайно 
служить мессы в домах состоятельных прихожан. В этих же домах искусные плотники 
и каменщики сооружали «норы для священников», чтобы те могли укрыться в них, если 
внезапно нагрянут королевские стражники. Основания для того, чтобы предпринимать 
такие меры, были очень вескими: если священника, служащего по католическому обря-
ду, обнаруживали, то и его самого, и всех, кто ему содействовал, подвергали жестоким 
пыткам, а затем казнили. Однако плотники того времени были настолько искусны, что 
порой королевская стража по нескольку дней подряд обыскивала дом «паписта», а в это 
время священник спокойно отсиживался в «норе» под самым их носом» [5, с.3-4].

В романе о немецкой оккупации Парижа столица Франции времен Второй мировой 
войны предстает перед нами в совершенно неожиданном ракурсе. С первых страниц 
писатель задает тональность всего последующего повествования, фактически точного, 
но не свободного от эмоций. К сожалению, на крови и предательстве основана любовь и 
надежда на счастье главного героя в романе Чарльза Белфора «Парижский архитектор». 

Роман начинается с описания подробной карты центра Парижа с указанием ме-
стоположения известных памятников архитектуры: Нотр-Дама, Музея Лувра, Триум-
фальной Арки, Авеню Опера, Елисейских полей и других достопримечательностей, с 



187

распоположением улиц, на которых происходят события далеких лет, что дает возмож-
ность читателю стать невольным участником происходящих событий. 

Главный герой романа – архитектор Люсьен Бернар – по стенам и фасадам мог про-
честь всю историю Парижа. Он любил каждое здание в Париже – самом красивом, с его 
точки зрения, городе мира. Здесь он родился и вырос. Он был блестяще одарен, и «еще 
в самом начале своей карьеры он понял, что архитектура – это и бизнес, и искусство» 
[5, с.15]. Портретная характеристика героя весьма лаконична: «В зеркале отразился рос-
лый мужчина с выразительными карими глазами и копной вьющихся каштановых волос, 
изысканно одетый» [5, с.15].

Повествование говорит о том, что еще с 1931 года Люсьен как архитектор-новатор 
отказался в своих работах от всех элементов классической архитектуры, так как с повы-
шением роли частной собственности утверждалась свобода выбора разных архитектур-
ных стилей. Незаурядные знания и способности позволили главному герою создавать 
свои оригинальные здания в стиле модерн.

Но 10 мая 1940 года немцы вторглись во Францию: «перед войной по рю Кеплер в 
вечерние часы двигался плотный поток пешеходов. Но на улице не было ни души, боши 
высосали из его обожаемого Парижа всю восхитительную уличную жизнь» [5, с.41]. 

Автор романа с осуждением отмечает: «В Париже остались такие звезды, как Морис 
Шевалье, Эдит Пиаф и даже молодой и необыкновенно одаренный Ив Монтан. Они про-
должали актерскую карьеру и наслаждались ночной жизнью города так, словно никакой 
войны не было» [5, с.78]. 

На наш взгляд, это некоторым образом перекликается с современными событиями 
в Украине, и мы узнаем в этом определенные украинские реалии, в некоторой степени 
видим тождество жизни современной «золотой молодежи», которая предпочитает не ви-
деть идущей войны и происходящей оккупации. 

Характеризуется период оккупации немцами Парижа через такой эпизод. Главный 
герой романа Люсьен «застыл, словно загипнотизированный, но даже не видом мертвого 
тела, а необычным цветом крови на ткани костюма убитого» [5, с.8]. 

Автор романа подчеркивает, что поначалу «одной из самых больших странностей в 
поведении оккупантов было то, что они держались крайне корректно в обращении с по-
верженными французами. Даже уступали место в метро пожилым людям» [5, с.41]. Но 
опровергая эту обманчивую «культурность и вежливость», писатель с первых страниц 
романа обращает внимание на жестокость немецких завоевателей. 

Повествование рассказывает о том, что главный герой романа архитектор Люсьен 
Бернар вырос в антисемитской семье. Слову «еврей» всегда предшествовало слово 
«ублюдок». Дед Люсьена уверял его, что именно евреи виноваты в унизительном по-
ражении Франции во Франко-прусской войне 1870 года. Выросший в Париже, Люсьен 
был всегда окружен евреями, хотя никогда не встречал ни одного еврея в архитектурном 
коллеже, где учился.

К сожалению, французы 1940-х не были готовы прийти на помощь преследуемым 
евреям, боясь разделить их участь. Многих евреев расстреливали без суда и следствия 
или отправляли сначала в Дранси, затем на «польские курорты», как утверждали немцы. 
Французское государство не защищало евреев от гонений и преследований. Бесспорно, 
с тех пор, как существует человечество, еще не было такого организованного массового 
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истребления ни в чем не повинных, беззащитных людей, уничтожение миллионов детей, 
женщин и стариков.

Убить еврея только потому, что он бежал, «пронесся» мимо Люсьена – обычное го-
родское событие в Париже. «Бегущий» – значит враг, и этого было достаточно, чтобы 
лишить его жизни. Кровь несчастного брызнула на костюм Люсьена. В парижском кафе 
он попытался стереть с ткани кровь убитого еврея, но пятна, хоть и не такие заметные, 
все равно остались, и это его огорчало, ведь у него был всего один костюм» [5, с.14]. 

Многие французы были антисемитами, но за время оккупации Люсьен осознал, что 
не могут евреи как нация нести ответственность за то, что творила французская власть с 
людьми, которым выпала доля под этой властью жить, в том числе, и с евреями. Напри-
мер, отец одного из героев Менделя Януски, спасаясь от еврейских погромов, приехал из 
России в 1881 году, это был чрезвычайно трудолюбивый человек, поначалу собиравший 
металлолом на улицах Парижа. Постепенно он разбогател и семейный капитал передал 
своему сыну.

На самом деле, Люсьен в начале романа не очень сочувствует евреям, на которых 
обрушился нацистский террор, и когда заказчик – банкир месье Огюст Мане, владелец 
завода, выпускавший двигатели для немецких автомобилей, неожиданно предлагает ему 
крупную сумму за создание тайника в своем особняке, где мог бы спрятаться его друг – 
еврейский миллионер Мендель Януски, богатейший предприниматель, владелец стале-
прокатного завода, за которым охотились гестаповцы, стремясь отобрать не только его 
миллионное состояние, но и богатейшую коллекцию антиквариата, Люсьен соглашается 
не сразу. 

Заманчивое предложение банкира не оставляет Люсьена в покое, он ясно понимает, 
что при нынешних обстоятельствах – деньги – это сила, это ключ к независимости, без-
бедной жизни в оккупации. Деньги позволяют делать все, что хочешь. Он оказывается 
перед непростым выбором: или рискнуть жизнью, или отказаться от заманчивого пред-
ложения, от дела, в успех которого он не верит. Постепенно по ходу романа «ублюдками» 
для Люсьена становятся немецкие оккупанты. 

Главному герою Люсьену было предложено сделать тайники в домах богатых евреев, 
чтобы спасти их жизни. Изменения в планировке особняка, по замыслу героя, сводились 
к созданию надежного тайника, где сможет укрыться еврей, за которым охотится геста-
по, – для героя это было больше похоже на безумие. Тщательно обследовав комнату, 
Люсьен нашел единственно правильное решение: создать тайник, придуманный менее 
чем за час, – тайник в полуколонне. «Блестящее, элегантное и оригинальное решение. 
Он сумеет обвести вокруг пальца проклятых нацистских ублюдков!» [5, с.39]. 

Сотни французов отказались от своих еврейских жен, боясь попасть в концлагеря. 
Это иллюстрирует такой эпизод: один из героев романа Гаспар отрекся от своей беремен-
ной жены-еврейки Жюльет. В романе ее любовь, стойкость и мужество борьбы, ее уве-
ренность, что вопреки всему она будет жить, противопоставлены низости самого родно-
го и близкого ей человека – ее мужа. «Жюльет так любила мужа…, а он внезапно пре-
вратился из умного, тонкого и красивого мужчины в испуганного мальчишку, который 
просто взял и удрал, бросив ее на произвол судьбы» [5, с.226]. Жюльет согревала мечта, 
что у нее родится необыкновенный ребенок, в будущем – лауреат Нобелевской премии, и 
она скорее угодит в ад, чем отдаст свое нерожденное дитя немецким живодерам. 
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Главный герой рассуждает так: «возможно то, что он собирался сделать, и станет его 
местью бошам. Он не станет рисковать головой, стреляя в них, но рискнет своим соб-
ственным способом» [5, с.43]. Люсьен сооружает один тайник за другим, делая это очень 
находчиво и оригинально: в камине, под лестницей, под подоконником, под массивным 
разделочном столом в кухне и в других местах. 

Например, тайник в доме Мане, – «это просто верх роскоши по сравнению с бочкой в 
винном погребе» [5, с.76], в котором прятались «бедные» евреи, или в пустующей льви-
ной клетке в зоопарке, в которой скрывалась беременная Жюльет Трене. Предательство 
и трусость ее мужа Гаспара, которой от нее отказался только потому, что бабушка, кото-
рую Жюльет никогда не видела, была еврейкой. 

Еще характерный пример – герой произведения Соломон Жибер – отпрыск богатого 
бизнесмена, владельца огромного алюминиевого завода, никогда в жизни не знавшего 
нужды, во времена оккупации он и его жена прятались в яме. Яма была «около двух 
метров в ширину, три в длину, и три в глубину – предназначалась для хранения силоса» 
[5, с.86]. Им было под семьдесят, они скитались по глухим сельским проселкам, спасаясь 
от гестаповцев. 

«Лучше быть живым в яме, чем мертвым наверху», [5, с.86] – эти убеждения и вос-
поминания о прошлой жизни, семейные ценности и трогательные воспоминания о люб-
ви и прошедшей молодости помогают пожилым еврейским супругам сохранить чувство 
собственного достоинства и преданности друг другу, выжить. Гетто, которого все так 
боялись, наводило ужас, в него попадали люди разных национальностей за малозначи-
тельные проступки, за значительные – полагался не лагерь, а немедленная смерть, пыт-
ки, которых так боялся сам Люсьен.

Для главного героя встает вопрос: «Рисковать жизнью ради еврея?» Отец Люсье-
на расхохотался бы ему в лицо. Люсьен преодолевает соблазн «делать то, что хочется», 
психика его по-прежнему привычно ведет по пути компромиссов и страхов, к нему вер-
нулось привычное тревожное состояние, уверенность, что его обязательно схватят геста-
повцы и будут пытать, если найдут построенный им тайник. 

В мае 1940 началось массовое бегство французов с севера страны на юг, в этом кон-
тексте идет повествование про Огюста Мане. Во время всеобщей паники предпринима-
тель Огюст Мане сохранил полное спокойствие, никуда не спешил, а его предприятия ра-
ботали, как ни в чем не бывало. С одной стороны, он помогает евреям, а с другой – ведет 
успешные дела с оккупантами. «Еще в 1940 году, когда начался весь этот ужас, я понял, 
что мой долг христианина – преодолеть собственный эгоизм. Я испытываю мучитель-
ный дискомфорт, когда кто-либо из моих ближних оказывается в опасности, – неважно, 
родился он французом или нет», – признается Огюст Мане [5, с.29]. 

Вне зависимости от того, что происходило в его собственном детстве и с развитием 
его индивидуальных особенностей, Огюст Мане вырос инициативным и самостоятель-
ным в принятии решений: «Родители были слишком заняты, чтобы обращать внимание 
на меня и моих братьев и сестер, но няня мадам Дюкро дарила столько любви и внима-
ния, сколько не смогла бы даже родная мать. И она была еврейкой». [5, с.29]. «Когда я 
спасаю этих людей, я спасаю мадам Дюкро!», – говорит Огюст Мане [5, с.47].

Главный герой искренне любит свою родину, Париж, но он не считает француз-
ское Сопротивление, патриотизм средством для защиты «высоких ценностей», а 
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именно – освобождения от немецкого ига: «да ведь вы – всего лишь горстка проклятых 
коммунистов! И ваш обожаемый Сталин тоже далеко не ангел. Тиран, который уморил 
голодом несколько миллионов украинцев и еще столько же своих граждан сгноил в Рос-
сии. Кто, по-вашему, подписал пакт о ненападении с Гитлером, растерзал Польшу и за-
хватил Прибалтику? Об этом вы помните?» [5, с. 337]. 

Кардинально изменились взгляды Люсьена после того, как он увидел фотографии 
сотен трупов мирных жителей, лежащих вдоль дороги, проходящей в пустынной мест-
ности, обстрелянных истребителями с двигателями «Хейнкель», которые производились 
на спроектированном им красивом заводе в Шавиле.

Его встреча с людьми из Сопротивления была закономерным моментом его духовной 
эволюции, своим поступком он опровергал вездесущую, насаждаемую ложь о цивилизо-
ванной немецкой нации (утверждение о том, что немцы любили искусство, любовались 
архитектурой Парижа, посещали кафе и театры и т.д.), их «культура» не имеет ничего 
общего с действительностью. Все спутало время, и сейчас рядом с ним были разные 
правды. 

Главный герой мечется в поисках выхода, в поисках ответа на неразрешимые вопро-
сы: построить завод, а затем его же взорвать: «его детище, его идеи и многие часы вдох-
новенного труда – он искренне радовался собственному успеху, и ему было совершенно 
наплевать, чему послужит его проект» [5, с. 337].

Мучительные колебания и переживания, присущие архитектору Люсьену, создавав-
шему поистине новые модерновые предприятия для врага, влекли за собой скептицизм 
и разочарование. То, что на этот, без всякого преувеличения можно сказать, роковой шаг 
для Люсьена (участвовать в подготовке взрыва заводских корпусов, им спроектирован-
ных), решился человек, еще недавно отстаивающий свои проекты, как родное дитя, вы-
глядит ошеломляюще. 

Его решение проистекало из некоторых важных черт его личности и его мироощуще-
ния, его сомнения и колебания ушли в прошлое. Он прожил в оккупации более 3-х лет. 
Писатель Чарльз Белфор воссоздает картины действительной жизни и побуждает наше 
сознание делать соответствующие выводы, углубляет и обогащает его, и мы возвышаем-
ся, поднимаемся на новый уровень осмысления происходящего (образы Дитера Херцога, 
Огюста Мане), от того, что «было», к тому, что понято и осознанно. Когда главный герой 
спрашивал себя, зачем рискует собственной жизнью, то на ум ему приходили «не день-
ги, не спроектированные им здания… Он рисковал потому, что это было правильно» [5, 
с. 235]. 

И после всего произошедшего за эти страшные годы оккупации главный герой по-
нимает, что ему дан шанс начать все заново: «Он впервые почувствовал это так остро, и 
это было удивительное ощущение. Даже лучше, чем создавать новые формы и величе-
ственные здания» [5, с. 446].

Выводы. В результате анализа моральной и духовной трансформации главного героя 
романа «Парижский архитектор» Чарльза Белфора мы приходим к выводу, что в книге 
прославляется мужество борьбы и жажда жизни. Главный герой Люсьен Бернар после 
пройденных им жизненных испытаний преодолевает немецкую оккупацию Парижа, 
спасает несчастных еврейских детей, и целые еврейские семьи. Он понимает, что его 
ранние заблуждения, бессилие что-либо кардинально изменить, его разочарование – все 
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это было не напрасно. В герое теплящееся чувство надежды и спасения превращается 
в мужество борьбы и жажду жизни. Несомненно, исследования и анализ других произ-
ведений Чарльза Белфора имеют свои дальнейшие перспективы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Between the Covers with Charles Belfoure. (2015). Baltimore County Public Library. 

Available at: https://web.archive.org/web/20151001140257/http:/www.bcpl.info/be-
tween-the-covers/between-covers-charles-belfoure

2. McClurg J. (2013). New voices: Charles Belfoure and ‘The Paris Architect’. USA Today. 
Available at: https://www.usatoday.com/story/life/books/2013/10/30/the-paris-architect-
charles-belfoure/3290321/

3. The Paris Architect – 101 Amazing Facts You Didn’t Know. (n.d.) Gee Whiz Books. 
Available at: https://books.google.com.ua/books?id=z83fAwAAQBAJ&printsec=frontco
ver&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

4. Він та вона про книгу «Паризький архітектор» Чарльза Белфора. (2017). Режим 
доступу: https://fabulabook.com/osobysta-dumka/vin-ta-vona-pro-knygu-paryzkyj-
arhitektor-charlza-belfora/ 

5. Чарльз Белфор. Парижский архитектор. Харьков: Изд-во «Ранок»: «Фабула». 2017. 
448 с.

REFERENCES
1. Between the Covers with Charles Belfoure. (2015). Baltimore County Public Library. 

Available at: https://web.archive.org/web/20151001140257/http:/www.bcpl.info/be-
tween-the-covers/between-covers-charles-belfoure

2. McClurg J. (2013). New voices: Charles Belfoure and ‘The Paris Architect’. USA Today. 
Available at: https://www.usatoday.com/story/life/books/2013/10/30/the-paris-architect-
charles-belfoure/3290321/

3. The Paris Architect – 101 Amazing Facts You Didn’t Know. (n.d.) Gee Whiz Books. 
Available at: https://books.google.com.ua/books?id=z83fAwAAQBAJ&printsec=frontco
ver&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

4. Vin ta vona pro knyhu «Paryzkyi arkhitektor» Charlza Belfora. (2017). Rezhym dostupu: 
https://fabulabook.com/osobysta-dumka/vin-ta-vona-pro-knygu-paryzkyj-arhitektor-
charlza-belfora/ 

5. Charlz Belfor. Parizhskiy arkhitektor. Kharkov: Izd-vo «Ranok»: «Fabula». 2017. 448 s.

Приходько В. С., Солошенко-Задніпровська Н. К.

ЛАБІРИНТИ НАДІЇ І ПОРЯТУНКУ В РОМАНІ ЧАРЛЬЗА БЕЛФОРА 
«ПАРИЗЬКИЙ АРХІТЕКТОР» 

Робота розкриває творчість Чарльза Белфора і його книги «Паризький архітектор», 
відомого американського романіста, архітектора й історика культури. Його роман 
став бестселером, приніс славетну «Дублінську літературну премію». Мета роботи – 
аналіз моральної і духовної трансформації головного героя роману Чарльза Белфора 
«Паризький архітектор» в умовах німецької окупації Парижа, де шаленіє почуття 
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надії і порятунку, яке прославляє мужність боротьби, жагу до життя. Результатами 
дослідження є розуміння того, що на крові й страху засновано мужність боротьби, 
жага до життя в дні фашистської окупації Парижа. Письменник задає тональність 
всього подальшого роману, фактично точного, але не вільного від емоцій, що дає 
можливість стати учасником трагедій, які відбуваються. Головний герой роману – 
архітектор Люсьєн Бернар. Письменник з перших сторінок роману звертає увагу на 
жорстокість німецьких загарбників: багатьох євреїв розстрілюють без суду і слідства. 
Головному герою Люсьену було запропоновано побудувати схованки в будинках багатих 
євреїв, щоб врятувати їм життя. Головний герой постає перед непростим вибором: 
або ризикнути життям, або відмовитися від привабливої пропозиції, від справи, в успіх 
якої він не вірить. Зустріч головного героя з людьми з Спротиву була закономірним мо-
ментом його духовної еволюції. Своїм вчинком він спростовував всюдисущу, насаджу-
вану брехню про цивілізовану німецьку націю. Головний герой прожив в окупації більше 
3-х років. І після всього, що сталося за ці страшні роки фашистської окупації, головний 
герой розуміє, що йому дано шанс почати все спочатку. В результаті дослідження зро-
блено висновок про моральну і духовну трансформацію головного героя. Головний герой 
Люсьєн Бернар після пройдених їм життєвих випробувань долає німецьку окупацію Па-
рижа, рятує знедолених єврейських дітей і цілі єврейські сім’ї. У героя палаюче почуття 
надії і порятунку переростає в мужність боротьби і жагу до життя.

Ключові слова: Чарльз Белфор, роман «Паризький архітектор», бестселер, 
лабіринти надії і порятунку, трансформація головного героя, духовна еволюція, 
мужність боротьби, жага до життя.

Prikhodko V.S., Soloshenko-Zadniprovska N.K.

LABYRINTHS OF HOPE AND LIFE-SAVING IN THE NOVEL BY CHARLES 
BELFOURE “PARIS ARCHITECT”

The paper reveals the work by Charles Belfoure and his book “Paris Architect”. The au-
thor is a famous American novelist, architect and cultural historian. His novel became a best-
seller, brought the well-known Dublin Literary Prize. The purpose of the paper is to analyze the 
moral and spiritual transformation of the main character in Charles Belfoure’s novel “Paris 
Architect” under the German occupation in Paris, where the sense of hope and life-saving is 
described. This sense glorifi es the courage of struggle and the thirst for life. The result of the 
study is the understanding that the courage of struggle, the thirst for life in the days of the 
fascist occupation in Paris is based on blood and fear. The writer sets the tone for the entire 
subsequent narrative, the novel is actually accurate, but is not free of emotions. It makes the 
possibility to become an involuntary participant in the tragedies that take place in the novel. 
The main character in the novel is an architect Lucien Bernard. In the novel the writer draws 
attention to the cruelty of German conquerors from the fi rst pages: many Jews are shot without 
trials. The main character Lucien was asked to build hiding places in wealthy Jews’ houses in 
order to save their lives. The main character is faced with a diffi  cult choice: either to risk his 
life or to refuse a tempting off er, as he does not believe in it. The main character’s meeting with 
people from the Resistance was a coherent moment of his spiritual transformation. The main 
character refuted the universal, fi xed lie about the civilized German nation with his actions. 
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The main character has been living in the German occupation for more than 3 years. And af-
ter everything that happened during these terrible 3 years in the fascist occupation, the main 
character realizes that he is given a chance to start all over again. As a result of the study we 
made a conclusion about the moral and spiritual transformation of the main character. After 
passing all life challenges the main character Lucien Bernard overcomes the German occupa-
tion in Paris, saves Jewish children, and entire Jewish families. The warming sense of hope and 
life-saving inside the main character turns into the courage of struggle and the thirst for life.

Key words: Charles Belfoure, novel “Paris Architect”, bestseller, labyrinths of hope and 
life-saving, main character’s transformation, spiritual transformation, courage of struggle, 
thirst for life.

УДК 82.09
Астрахан Н.І., професор 
Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир

ХУДОЖНЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ТА ФІЛОСОФСЬКА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ БУТТЯ: 
М. МАМАРДАШВІЛІ ПРО РОМАННИЙ ЦИКЛ 

М. ПРУСТА «У ПОШУКАХ УТРАЧЕННОГО ЧАСУ»

Культура ‒ це розуміння смислу того, що сказано. 
М. Мамардашвілі

У статті розглядаються основні вектори інтерпретації романного циклу М. Прус-
та «У пошуках утраченного часу», що були репрезентовані М. Мамардашвілі у лекціях, 
присвячених творчості французького письменника-модерніста. Онтологічні та гносео-
логічні аспекти питання смислу індивідуального буття автор лекцій досліджує у кон-
тексті художнього світу Пруста, зокрема у зв’язку із прустівською концепцією часу та 
пам’яті. Художня візуалізація ментальної картини світу, фундаментом якої виступає 
метафора, характеризується у статті як передумова відкриття істинної реальнос-
ті, досягнення повноти індивідуального буття, осягнення закономірностей організації 
культурного співбуття людей. 

Ключові слова: М. Пруст, М. Мамардашвілі, інтерпретація, літературний твір, ху-
дожня картина світу, метафора. 

Лекції про Марселя Пруста та його романний цикл «У пошуках утраченного часу» 
посідають особливе місце у творчому здобутку М. Мамардашвілі. До цього автора і його 
вершинного художнього проєкту філософ повертався неодноразово, розширюючи обрії 
здійснюваної інтерпретації, встановлюючи відповідність між смислом художнього ви-
словлення та буттєвими смислами, які відкриваються завдяки створенню тексту літе-
ратурного твору. На думку Мамардашвілі, художня література є необхідною складовою 
життя, способом розплутування досвіду, спеціальним інструментом бачення і розуміння, 
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без якого людина приречена на нескінченне повторення помилок, блукання у замкне-
ному колі несвідомого інерційного існування. Саме розуміння, ґрунтоване на побудові 
тексту, виводить особистість із глухого кута, перетворює коло на шлях, завдяки якому 
життя стає осмисленим і внаслідок цього набуває нової якості, досягає буттєвої повноти. 
Емоційним маркером досягнутої якості стає радість, якою, на думку мислителя, одер-
жимий гомодієгетичний наратор романного циклу Пруста. Це особливе емоційне підне-
сення, пов’язане із відкриттям істини, його переживання супроводжується колосальним 
прогресом особистості, яка бере на себе відповідальність за буття, оскільки починає ро-
зуміти значення того, що відбувається, відкриває для себе подієву сутність життя.

 Руйнуючи кордони між різними гуманітарним дисциплінами, поступово випрацьо-
вуючи мову, якою можна було б говорити не про абстрактне буття і «лабораторну осо-
бистість» [4, с. 127], котра стає предметом психологічних досліджень, а реальну людину, 
занурену у перипетії живого життя і процес його конретного осмислення, Мамардашвілі 
поєднує різні філософські традиції і створює дискурс, здатний провокувати ланцюгову 
реакцію особистісної емансипації, радісного визволення від гносеологічої та життєвої 
інерції, рятівного подолання обмеженості автоматичного існування. Його «психологічну 
топологію шляху можна було б охарактеризувати як постекзистенціальну антропологію, 
що вбирає у знятому вигляді екзистенціальну традицію, але рухається ще далі у розу-
мінні шляхів людини у світі» [3, с. 4]. На перетині екзистенціальної та феноменологіч-
ної філософських традицій, у площині, де антропологічна та онтологічна зацікавленості 
обертаються свідченням про феномен мислення, будується потужна інтерпретаційна 
система Мамардашвілі, підпорядкована герменевтичній проблемі розуміння. Звернення 
до досвіду мистецтва, який завжди залишається персоналістично забарвленим, дозволяє 
долучити до широкого філософського синтезу гносеологічний потенціал філософії діа-
логу. Закликаючи до відкриття і розуміння прихованого у тексті «латентного голосу», що 
виводить за межі часової конкретики й натякає на таємничі джерела творчості, повертає 
до спільної для всіх митців батьківщини [5], філософ окреслює основу здійснюваної ним 
інтерпретаційної процедури. Її зумовлює бачення культури як цілісності, її сприйняття 
крізь призму надзавдання, актуального у масштабі «великого часу» і навіть «дуже вели-
кого часу», крізь який пролягає шлях, що веде до певної мети. Мета корелює із понят-
тям «істина» і постає у перспективі наближення до повноти індивідуального буття, яке 
проглядає крізь існування, вимагаючи постійних особистісних зусиль задля розуміння, 
адже, з погляду М. Гайдеґґера, справжнє буття здійснюється саме як розуміння. Само-
пізнання і віднайдення смислу індивідуального існування перетинаються і збігаються, 
а творчі зусилля, підпорядковані завданню розуміння ведуть до розквіту особистості, 
її щасливого входження у позачасову єдність творчого співбуття, що дозволяє індиві-
дуальне буття інтерпретувати як знак буття загального, віднаходячи смисли, актуальні 
у спільній для індивідуального та загального буття перспективі. Індивідуальний досвід 
розуміння розкривається у просторі загальнокультурного діалогу все у нових і нових 
особистісних проєкціях, розширюючи обрії (горизонти ‒ поняття Г.Р. Яусса) інтерпрета-
ції та глибину (поняття М. Бахтіна та Г.Ґ. Ґадамера) розуміння . 

У знаменитому епізоді чаювання із роману «На Сваннову сторону» (1913), де вперше 
в контексті романного циклу окреслюється прустівська концепція часу та пам’яті, непід-
контрольне суб’єкту свідомості асоціативне входження минулого у теперішнє викликає 



195

у нього відчуття власної значущості, супроводжується переживанням радості внаслідок 
досягнення перемоги над смертю. Зміна статусу Марселя, який «перестав бути смерт-
ним» внаслідок «Дива Липового Чаю» [6], завдяки зміщенню гомодієгетичного нарато-
ра ‒ оповідача, наділеного впізнаваними біографічними та психологічними рисами авто-
ра, ‒ на позицію ліричного героя (суб’єкта переживання, що виступає в якості суб’єкта 
та водночас об’єкта зображення), виявляється відкритим для кожного читача, адже він 
може залучитися до подібного переживання, надаючи йому унікального забарвлення та 
особистісного смислу. Асоціація, яка запускає механізм повернення минулого, зв’язуючи 
ідентичні враження, по-різному локалізовані у часі, розгорнута і до реальної, і до фік-
ційної (художньої) дійсності. Вона встановлює канал зв’язку і між різними часовими 
площинами, які не можуть бути суміжними внаслідок віддаленості у системі лінійного 
часу, і між різними реальностями. Якщо переживання завжди має реальний характер, що 
проявляється передусім у його часовості (тривалості, конкретній локалізації у часі), то 
метафора, яка несе у собі відбиток реального переживання, будується на основі психіч-
ного механізму асоціації, є феноменом мистецьким, елементом реальності художньої. 

Головне відкриття, до якого приходить оповідач Марсель у романному циклі Пруста, ‒ 
 це осмислення мистецтва як необхідного способу зміни якості існування і метафори як 
форми взаємопереходів реальної та художньої дійсності, своєрідного порталу, що веде 
до іншого (метафізичного) виміру реальності, позбавляючи людину болісної залежності 
від скороминущого часу, переводячи її часове існування у регістр позачасового буття, 
що неначе приховується всередині звичайного існування, складає серцевину кожної його 
миті, адже світ існує тільки тепер, твориться саме зараз. При цьому реальність постає 
як цілісна, але так складно організована, що усвідомити закономірності її архітектоніки, 
ґрунтуючись лише на безпосередньому досвіді переживання життя, без залучення додат-
кових інструментів пізнання і бачення, неможливо. Власне, Мамардашвілі називає текст, 
створюваний Прустом, таким інструментом, а його роль вважає настільки важливою, що 
процес створення тексту може припинитися тільки внаслідок смерті: текст розгортаєть-
ся, поки триває життя. Візуалізація у просторі окремого образу і твору в цілому, основана 
на метафоричному ментальному баченні. Вона стає передумовою жаданого розуміння, 
відкриття справжньої картини реальності, без чого досягнення буттєвої повноти є не-
можливим: «...логічно ми все рівно нічого не зрозуміємо, а якщо уявимо ‒ то, можливо, 
нам відкриється шлях і для раціонального міркування» [4, c. 42]. Умовний світ мистецтва 
оприявнює, робить «сліпуче очевидними» [4, с. 31] пізнавальні процеси, які повсякчас 
відбуваються, вимагаючи постійних зусиль задля руйнації звички, автоматизму, інерції, 
ув’язуючи внутрішню роботу всіх людей в одне ціле, створюючи мереживо єдиного ду-
ховно-культурного простору, у якому розгортається загальнолюдське спів-буття. 

Мистецтво дозволяє побачити реальність такою, якою вона є, відтворити діалектич-
ну єдність об’єктивного, що відкривається у сприйнятті, та суб’єктивного, що постає з 
минулого досвіду і у максимальній повноті та з межовою інтенсивністю по-справжньому 
переживається завдяки перетину враження і спогаду. Об’єктивне та суб’єктивне при цьо-
му виявляються охоплені метаморфозами суб’єктивізації та об’єктивізації, оскільки зо-
внішнє переноситься у суб’єктивну сферу, а внутрішнє втілюється у образ, вербалізація 
(омовлення) якого уможливлює його інтерсуб’єктивне засвоєння. Ці метаморфози від-
буваються завдяки діалогічності художнього слова, його зверненості до іншого ‒ тобто 



196

автора, минулий досвід якого вплинув на творче сприйняття Марселя, і читача, майбут-
ній досвід якого буде сформований під впливом творчої діяльності Марселя. 

Серед вражень, якими живе Марсель і відтворенню яких підпорядкована імпресі-
оністична техніка романного циклу Пруста, особливого значення набувають враження 
мистецькі. Вони найбільше зачепають внутрішнє буття героя, примушуючи його пори-
нати у естетичні переживання і намагатися піддати вичерпній рефлексії досвід цих пе-
реживань. У художньому світі Пруста саме мистецтво активізує духовне буття людини, 
максимум якого пов’язаний із взаємоузгодженими творчими і любовними злетами: так 
кохання Сванна до Одетти невід’ємне від музичної фрази Вентея, захоплення Робера 
де Сен-Лу Рашель інспіроване її акторською грою й театральними ролями, а рішення 
самого Марселя взятися за написання роману продиктоване внутрішньою необхідністю 
повернути до життя Альбертіну, «воскресити» її силою художнього пригадування.

Романтичне уявлення про спорідненість творчості і кохання, об’єднаних належ-
ністю до сфери ідеалу, модерністським мистецтвом уточнюється, набуває конкретних 
психологічних вимірів та життєвих форм. Навіть ідея синтезу мистецтв, породжена єв-
ропейським романтизмом першої половини ХІХ століття, у романах Пруста отримує 
виразно «реалістичне» звучання: композитор Вентей, письменник Берґот, художник 
Ельстір утворюють своєрідний мистецький тріумвірат, авторську триєдність, покликану 
розкрити художньо-естетичні переживання ліричного суб’єкта, що об’єднує реципієнта 
Марселя і творця Пруста. За точним міркуванням О. Кушнера, у цій мистецькій когорті 
відсутній поет, тому що поетом є сам Пруст, який у дивовижному синтезі поєднав худож-
ні можливості лірики і епоса, поезії і прози [2]. Пруст неначе моделює загальний про-
буджувальний та розвивальний вплив мистецтва на людину, акцентуючи особистісний 
характер цього впливу, адже йдеться не просто про враження від мистецьких творів, але 
про діалог реципієнта з їх авторами, особистісну взаємодію реципієнта і творця, який 
не лише присутній у творі як іманентний автор, але й як автор біографічний стоїть за 
твором із своїми цілком реальними життєвими обставинами.

У цьому сенсі міркування Г. Блума про «страх впливу» отримують сумнівне зву-
чання, адже без впливу мистецтво неможливе ні в плані його творення, ні в плані його 
сприйняття-відтворення. Більше того, сума впливів, яким піддається автор, вступаючи у 
діалогічні взаємини з іншими, зумовлює значущість автора, впливовий потенціал його 
творчості, масштаби відкритості його художнього мислення і значущості результатів 
цього мислення. Чим більше людей вплинуло на тебе, тим впливовішим є твоє слово, 
звернене до інших. Г. Блум, напевне, мав на увазі те підпорядкування аворитету, яке 
позбавляє «я» власного погляду на світ, індивідуального стилю, гасить особистість. 
Власне, він і будував свою теорію канонів як систему авторитетів, чітко окреслюючи 
координати центру і відкидаючи за межі уваги периферію [1]. Але художня творчість 
не має нічого спільного із насиллям над особистістю, вона не може для окремої людини 
розпочатися інакше, ніж із захопленого відкриття іншого, яке не придушує особистість, 
а викликає її до справжнього буття ‒ спів-буття з іншим, зацікавленої участі у діалозі з 
ним, у його духовному бутті. У цьому стосунку формула «страх впливу» є негативним 
віддзеркаленням тієї любові до іншого, яка є справжнім змістом будь-якої творчості, що 
веде до свободи та саморелізації, творення особистості та світу, у якому вона може щас-
ливо співіснувати з іншими. 



197

У тому художньому контексті, що створює Марсель Пруст, центральний персонаж 
сприймається не як людина мистецтва, яка веде боротьбу за позицію у рейтингу успіш-
ності митців. Це звичайна людина, котра приходить до необхідності літературної твор-
чості внаслідок глибоко інтимних потреб внутрішнього життя, зокрема прагнення відчу-
вати радісну повноту буття, перемагаючи внутрішнє пекло, свою залежність від вузьких 
рамок теперішнього, які замикають у колі нерозуміння, роблять розуміння відносним, 
прив’язаним до миті, що миттєво зникає. Цій неповноті і відносності Пруст протистав-
ляє артистичну роботу бачення і розуміння, яка виводить за межі теперішнього, встав-
новлюючи зв’язки з іншими моментами через асоціативне поєднання враження і спогаду 
у метафорі, іннтесуб’єктивно звернутої до іншої свідомості. Мистецькі впливи у такому 
контексті постають як потужний фактор «другого народження» ‒ народження особис-
тості, людини у повному розумінні цього слова [4, с. 27], зв’язаної з іншими «синами 
гармонії» спільним мистецьким походженням [4, с. 30‒31]. І тому у особистісній роботі 
розуміння завжди присутні інші, результат їх діяльності, подібно до того, як одна з улю-
блених думок О.С. Пушкіна, висловлена устами Моцарта у трагедії «Моцарт і Сальєрі», 
присутня у тексті лекцій Мамардашвілі, присвячених Прусту. Це спільна робота, і саме 
тому вона виявляється такою значущою і цінною.

«...наше свідоме життя организоване у такий спосіб, ‒ розмірковує Мамардашвілі, ‒ 
що якщо ми щось до кінця й по-справжньому робимо, якщо встали на якийсь шлях і йде-
мо ним, то у зробленому обов’язково опиниться те, що роблять інші. Так що йдеться не 
про цитати, а про роботу, у якій шляхом відповідностей або correspondance, як говорили 
французькі символісти, виразилося те, що є насправді. Тобто моя думка міститься у тому, 
що якщо ми дійсно подумаємо (а це дуже тяжко), то подумаємо те, що вже подумали 
інші. Це закон нашого свідомого життя, сплески внутрішньої єдиної фундаментальної 
організації свідомого життя, яка живе лише тоді, коли ми встали на шлях, коли добре і 
чесно працюємо» [4, с. 28].

Отже, і минуле, і теперішнє оживають у повноті буття завдяки присутності іншого, 
атрибутивного для художньої творчості, яка завжди звернена до досвіду людини, іншість 
якої щодо «я» пов’язана передусім з часом. Якщо відмінності у просторовій локалізації 
різних особистостей можуть бути подолані завдяки переміщенню у просторі ‒ шляху, по-
дорожі, що ведуть до події зустрічі, різна часова локалізація у вимірах реальної дійсності 
нездоланна: точка зору дитини і зрілої людини, юнака і старого, людей, які належать до 
різних поколінь, епох, як і різні часові проєкції одного «я», будуть залишатися відмінни-
ми. Наблизити їх, тією чи іншою мірою скорочуючи дистанцію у часі, може тільки есте-
тичне переживання, зпровоковане певною картиною, споглядання якої уможливлюється 
завдяки художньо вибудуваній автором мистецького твору точці зору. У літературному 
творі засобом ментального бачення виступає передусім метафора, яка у контексті лірич-
ної епопеї Пруста діалектично поєднує віддалення і наближення, задаючи відстань між 
по-різному прив’язаними до часу враженнями і миттєво долаючи її. Процес реалізації 
метафори метафорично відбиває її сутність, адже приховане порівняння, яке у ній міс-
титься, теж актуалізує і знімає через віднайдену подобу категоріальну дистанцію між різ-
ними явищами, стверджуючи цілісність світу і на рівні репрезентованих у художніх об-
разах феноменів, і на рівні суб’єктів свідомості, які беруть участь у сприйнятті, баченні, 
розумінні, встановлюючи зв’язок всупереч нездоланності часових бар’єрів. Цей зв’язок 
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уможливлюється завдяки гармонії, любові, роботі пізнання, що складають подієву сут-
ність мистецького (і зокрема літературного) твору, використовуючи матерію художнього 
тексту як інструмент бачення істинної реальності та її розуміння.

Мамардашвілі у своїх лекціях із задоволенням цитував вислів Пруста: «Ніколи не 
треба боятися зайти надто далеко, тому що істина завжди перебуває ще далі». У кон-
тексті цієї думки та особливостей її вербалізації розкривається сутність «психологічної 
топології шляху», яка була предметом роздумів Мамардашвілі. Буттєва повнота, досяг-
нута у межах конкретної миті, перестає бути актуальною у кордонах миті наступної. 
Шлях крізь простір (мотив подорожі у лекціях узгоджується із Ренесансною утопією 
‒ характерною для багатьох представників цієї епохи мрією про віднайдення особливого 
місця на землі, де бажане стає можливим) обертається шляхом крізь час, а пізнання зо-
внішнього простору, що супроводжується георгафічними відкриттями, поступається са-
мопізнанню, яке надихається прагненням віднайти власне «я». Романний досвід Пруста 
узгоджував процес самопізнання з художнім освоєнням часу, пов’язував гносеологічну 
емансипацію особистості із можливістю подолання залежності від його природнього 
перебігу, набуттям можливості рухатись всупереч часу, проти його течії. Усвідомивши 
власну приреченість назавжди втрачати теперішнє, щораз не встигаючи розібратися з 
його сутністю, повсякчас відчувати незадоволення від недостатньої яскравості вражень 
та переживань, їх неповноти, оповідач Пруста поступово вибудовує передумови для пе-
ремоги над часом, випрацьовує стратегію його художнього підкорення, яку реалізовує 
автор, віднаходячи самого себе разом із віднайденим часом. І ця особистісна, індивіду-
ально-авторська перемога, здійснена у просторі низки пов’язаних між собою літератур-
них творів, що виходили за життя автора і символічно продовжували видаватися після 
його смерті, стає знаковою щодо загальної істини буття, привідкриває її у новій перспек-
тиві, яка власне, й інспірувала лекційний текст Мамардашвілі, викликала його до життя.

За думкою М. Гайдеґґера, людина є істотою часовою, кінцевість існування зумовлює 
його смисл. Втрата часу у контексті романного циклу Пруста корелює із перспективою 
його закінчення у вимірах індивідуального існування: вичерпаність миті натякає на не-
минучу вичерпаність часу життя в цілому, подібно до того, як кожний напад астматичної 
задухи несе у собі передчуття остаточного припинення дихання, тобто примушує пере-
жити відчуття наближення невідворотної смерті. Неможливість прийняти таку перспек-
тиву як єдиний результат, на який приречена людина самим фактом початку свого життя, 
породжує спротив, який у випадку Пруста веде до створення його мистецького «Єван-
гелія» [4, с. 50], що відкриває шляхи до невидимої, прихованої життям реальності, на 
яку натякає подія смерті. Боротьба між живим і мертвим, тобто між творчо-змінюваним, 
новим, рухливим і узвичаєним, формальним, застигло автоматичним, розгортається у 
кордонах кожної миті, що може обернутися пеклом втрати або раєм віднайдення ‒ себе, 
смислу, істинної реальності. І подібно до того, як неминучість індивідуальної смерті пе-
ретворюється творчими зусиллями автора у перспективу другого народження і подоланя 
смерті у просторі віднайденої істинної реальності, загроза тотальної загальнолюдської 
загибелі, яку вбачав Пруст у апокаліптичному забарвленні подій першої світової війни, 
може бути трансформована численністю індивідуальних творчих зусиль у програму дій-
сно людського і людяного культурного співіснування, розгорнутого у нескінченність.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И ФИЛОСОФСКАЯ 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ БЫТИЯ: ЛЕКЦИИ М. МАМАРДАШВИЛИ О 

РОМАННОМ ЦИКЛЕ М. ПРУСТА «В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
ВРЕМЕНИ»

В статье рассматриваются основные векторы интерпретации романного цикла 
М. Пруста «В поисках потерянного времени», представленные М. Мамардашвили в 
лекциях о творчестве французского писателя-модерниста. Онтологические и гносео-
логические аспекты вопроса о смысле индивидуального бытия автор лекций исследует 
в контексте художественного мира Пруста, в частности, в связи с прустовской кон-
цепцией времени и памяти. Художественная визуализация ментальной картины мира, 
фундаментом которой становится метафора, характеризуется в статье как предпо-
сылка открытия истинной реальности, достижения полноты индивидуального бытия, 
постижение закономерностей организации культурного со-бытия людей. 

Ключевые слова: М. Пруст, М. Мамардашвили, интерпретация, литературное про-
изведение, художественная картина мира, метафора.
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ARTISTIC VISUALIZATION AND PHILOSOPHICAL INTERPRETATION 
OF BEING: LECTURES OF M. MAMARDASHVILI ABOUT THE SERIES OF 

NOVELS “IN SEARCH OF LOST TIME” BY M. PROUST 
The article discusses the main vectors of interpretation of the novel “In Search of Lost 

Time” by M. Proust, presented by M. Mamardashvili in his lectures on the the French modernist 



200

©   Коваль Н.Б., 2020

writer`s work. The ontological and epistemological aspects of the question of the meaning of 
individual being are explored by the author of the lectures in the context of the artistic world 
ocreated by Proust, in particular, in connection with the Proustian concept of time and memory. 
Artistic visualization of the mental picture of the world, based on a metaphor, is described in 
the article as a prerequisite for discovering true reality, achieving the fullness of individual 
being, comprehending the laws of cultural co-existence of people.

Key words: M. Proust, M. Mamardashvili, interpretation, literary work, art picture of the 
world, metaphor.
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ЦВЕТОВОЙ СИМВОЛИЗМ В РОМАНЕ Ж.-К. ГЮИСМАНСА «СОБОР»: 
ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

В данной статье фокусируется внимание на вопросах, связанных с психологическим 
восприятием художественного текста через цветовую символику. Осуществляется по-
пытка применить психолингвистический анализ к конкретному текстовому материалу. 

Ключевые слова: психолингвистика, семантика цвета, символика цвета, язык, 
Ж.-К. Гюисманс, «Собор».

В настоящее время прослеживается тенденция формирования новых исследователь-
ских областей на пересечении уже сложившихся научных парадигм. Актуальными ста-
новятся исследования, находящиеся в тесной взаимосвязи между собой. В связи с этим 
все большую популярность набирает психолингвистика «как симбиоз языковедения и 
психологии, основанный на взаимосвязи мышления, сознания и языка» [1, с. 72]. 

В последние десятилетия появились ряд работ, касающиеся вопросов психолингви-
стики в художественной литературе, анализирующие «психолингвистические основы 
вербальной характеристики личности» (И. О. Мазирка), языковую картину мира героев 
художественной литературы (В. П. Белянин). Актуальность данного исследования за-
ключается в рассмотрении цветового символизма как сложного лексико-семантического 
поля, обладающего рядом психолингвистических характеристик на материале романа 
Ж.-К. Гюисманса «Собор». В центре внимания находится рассмотрение категории цвета, 
влияющей на формировании языковой картины мира писателя. Психолингвистические 
исследования показали, что «за словами-цветообозначениями кроется обширный инфор-
мационный потенциал в виде сложной многоуровневой и многокомпонентной цветовой 
символики» [4]. Психолингвистический подход к изучению семантики цвета в романе 
«Собор» подразумевает исследование специфики функционирования слов цветообозна-
чений в языковом сознании главного героя. 
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Свое предисловие к роману «Собор» Владилен Каспаров начинает с интригующей 
фразы: «Сведущие люди говорят, что конец света уже наступил – в шестнадцатом веке, 
мы просто не знаем этого и думаем, что живем» [5, с. 6]. Роман «Собор» (1898), который 
Ж.-К. Гюисманс писал будучи послушником бенедиктинского монастыря, стал завер-
шающим в трилогии: «Без дна» (1891), «На пути» (1895). Как отмечают критики, этот 
роман относится к «католическому» периоду в творчестве писателя и является «до из-
вестной степени произведением автобиографическим». В романе четко выражена эсте-
тическая позиция писателя. 

Главный герой романа Дюрталь погружен в благоговейное созерцание знаменитого 
Шартрского собора Богоматери, вблизи которого он снимает комнату. В это время он 
работает над книгой о символизме храмового искусства. Важно отметить, что сам Ж.-
К. Гюисманс принадлежал семье талантливых живописцев, что несомненно повлияло 
на его творчество. Гюисманс также был известен как художественный критик, к голосу 
которого прислушивались современники. 

В данной статье мы рассмотрим отрывок, который относится к подробному описа-
нию Дюрталем картины «Увенчание Богоматери» (1434-1435) Беато Анджелико. Свою 
рукопись он читает перед аббатами Жеврезеном и Пломом, и его помощницей г-жой Дю-
валь, людьми, мнение которых для Дюрталя очень ценно. Цветовая палитра в обрисовке 
этой картины играет одну из ключевых ролей в романе: «…доминирующий в картине 
голубой цвет выстроен правильно, постепенно, почти единообразными полосами с обе-
их сторон престола. Эта лазурь, разлитая по одеждам, складки которых едва намечены 
белилами, необычайно светла, беспримерно чиста» [3, с. 131]. Семантика голубого цвета 
приобретает позитивные характеристики, которые соответствуют представлениям о го-
лубом цвете в христианстве. Голубой цвет традиционно считается символом благочестия 
и смирения, покорности и короткости. Великий немецкий поэт И. В. Гёте, в своей книге 
посвященной изучению цвета, выделяет «чувственно-нравственное действие цветов». 
Поэт полагает, что «каждый цвет производит на человека особое впечатление и тем рас-
крывает свою сущность глазу и душевному настроению» [7, с. 397]. В данном отрывке 
передано впечатление Дюрталя, вызываемое голубым цветом. Метафоричность данного 
отрывка позволяет читателю поддаться воображению и самому представить эту карти-
ну: «Именно она (лазурь) с помощью позолоты, лучами своими окружающей головы, 
пробегающей и завивающейся на бурых монашеских рясах, рисующей зигзаг на одежде 
святого Фомы, солнышком или, вернее, мохнатыми хризантемами блещущей на мантиях 
святых Антония и Бенедикта, звездами – на чепце святой Клары, ажурными кружевами, 
письменами, составляющими имена, пластинами латных ошейников на одеяниях других 
святых жен – лазурь и золото рождают душу колорита этого произведения» [3, с. 131]. 
Семантическая специфика цветообозначений в этом отрывке проявляется в развитии 
коннотаций и метафорических значений голубого и желтого цветов: «лазурь, разлитая по 
одеждам», «чиста, светла», позолота «пробегающая и завивающееся». «Лазурь» и «зо-
лото» находятся словно в движении. Метафоричность данного описания подтверждает 
высказывание Т. Ю. Касаткиной, «что чем больше эмоционально-экспрессивное воздей-
ствие цвета на сознание человека, тем богаче его семантика и шире спектр ассоциатив-
ных значений, связанных с ним» [4, с. 132]. Выбор оригинальных цветообозначений под-
черкивает эмоциональную экзальтацию главного героя. 
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Внимание зрителя также притягивает красный цвет в картине, как пишет Гюисманс 
«…находит отклик великолепный удар красного – платье Марии Магдалины, пере-
кликающееся с пламенным цветом одной из ступеней престола; красный цвет приглу-
шается случайно висящими краями одежд или прячется под золотыми ветвями, как на 
облачении святого Августина; он, подобно трамплину, способствует разрешению див-
ного аккорда» [ 3, с. 132]. Обращение к цветовому спектру картины усиливается опре-
деленным эмоциональным тоном «удар красного», «пламенный цвет», «дивный аккорд». 
Семантика «красного» в данном отрывке вызывает эмоциональную реакцию, выра-
жает душевное состояние. Дополняет и подчеркивает символику этого цвета определе-
ние, которое дается в романе «красный … выражает милосердие, страдание и любовь» 
[с. 132]. Символика «красного» цвета, наряду с традиционной, приобретает новые инди-
видуально-авторские коннотативные оттенки. Цветообозначение становится эмоциональ-
но окрашенным, выходя за рамки простого обозначения цвета: «…художник, что был так 
красноречив, пользуясь голубым, становится косноязычен, касаясь другого ангельского 
цвета: розового. Этот колер у него не легок, не целомудрен; он невнятен, подобен цвету 
крови, смытой водой, или английской тафте, а то и смахивает на винный осадок: таков от-
тенок, отливающий на рукаве Христа» [3, с. 133]. Такая характеристика цветовой палитры 
не соответствует общепринятому, «нормативному» определению. У Гюисманса цветообоз-
начения «разговаривают», являются «живыми», обладают позитивными, либо негативны-
ми качествами, присущими человеку: «великолепный небесно-голубой и пошлый темно-
синий, посредственный белый, сияющий красный, пасмурный розовый, светло-зеленый, 
темно-зеленый и золото» [3, с. 133]. Форма повествования от первого лица передает мысли 
главного героя, впечатления, умение не только созерцать, но и чувствовать красоту искус-
ства. Происходит восприятие этой картины через сознание Дюрталя, которое расставляет 
психологические акценты в понимании общей цветовой палитры. 

Неординарность и специфичность колористического мира Гюисманса распростра-
няется в полной мере на все его творчество, психолингвистические границы часто опре-
деляются интуитивно. Как отмечает известный филолог и биолог Татьяна Черниговская 
«Человеческий язык – не просто одна из высших психических функций, а совершенно 
особая, видоспецифичная вычислительная способность мозга, не только дающая воз-
можность строить и организовывать чрезвычайно сложные коммуникационные сигна-
лы, но обеспечивать мышление – формирование гипотез о характере, структуре и зако-
нах мира, способность, обеспечивающая функционирование знаковой системы высоко-
го ранга и символическое поведение» [8, с. 324]. Цветовая палитра в романе «Собор» 
является неотъемлемой частью художественной картины мира Гюисманса, приобретает 
символические коннотации и одновременно представляет собой психологические эмо-
ционально окрашенные характеристики. 
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КОЛІРНИЙ СИМВОЛІЗМ У РОМАНІ Ж.-К. ГЮЇСМАНСА «СОБОР»: 
ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ

У даній статті фокусується увага на питаннях, пов’язаних з психологічним сприй-
няттям художнього тексту через колірну символіку. Робиться спроба застосувати 
психолінгвістичний аналіз до конкретного текстового матеріалу.

Ключові слова: психолінгвістика, семантика кольору, символіка кольору, мова, 
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COLOR SYMBOLISM IN THE NOVEL J.-K. HUISMANS “CATHEDRAL”: 
PSYCHOLINGUISTIC ASPECT

The article deals with issues related to the psychological perception of a literary text 
through color symbolism. An attempt is made to apply psycholinguistic analysis to specifi c 
textual material.
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СЮРРЕАЛЬНЕ МІСТО Б.-І. АНТОНИЧА: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ 
АНАЛІЗ ЗБІРКИ «РОТАЦІЇ»

Статтю присвячено вивченню питань вияву сюрреалістичних мотивів у поезії Б.-І. 
Антонича на матеріалі збірки «Ротації». Об’єктом та предметом дослідження стала 
образна система поетичних доробок Б.-І. Антонича кінця 1930-х років та їх лексико-
синтаксична реалізація в поезіях цього періоду. 

Сюрреальний поетичний образ розуміється як складне явище з ознаками спонтан-
ного, алогічного, що виникає при зближенні максимально віддалених та суперечливих 
реалій. Його характерними ознаками стають відмова від внутрішніх зв’язків слів, се-
мантичний дисонанс. У цілому вони створюють ефект сюрреальності та отримання 
доступу до несвідомого.

Ключові слова: сюрреалізм, поетичний образ, дисонансні конструкції, Б.-І. Антонич, 
Ротації.

Творчість Б.-І. Антонича – українського поета початку ХХ століття, прозаїка та 
літературознавця викликає неабияку зацікавленість перш за все завдяки своєму поетич-
ному доробку. Дослідники його поезії (Т. Антонюк, А. Біла, М. Ільницький, Ю. Ковалів, 
Д. Павличко, М. Ткачук та ін.) відмічають різні мотиви у творчості поета: «поєднання 
язичницького світосприймання з екстатичним переживанням природи» [6, с. 136], зумов-
лене «прагненням … намалювати ситуацію, схожу на первісну, справжню, освітивши її 
своїми думками й почуттями» [8, с. 66], заглиблення у міфологію, у «надра архаїчного» 
та у «естетику примітивних культур» [3, с. 318]. Особливу увагу привертають елементи 
сюрреалізму у творчості поета: «Митець вдавався до знахідок сюрреалістичної поети-
ки у моделюванні художньої картини світу» [8, с. 55]. Сучасні вітчизняні дослідники, 
оцінюючи вияви поетики сюрреалізму у спадщині Б.-І. Антонича, відмічають близькість 
поглядів поета до естетичних основ руху з його інтересом до несвідомого та сновид-
ного, підняттям ролі ірраціональних відчуттів, бажань, одкровень, наголошенням на 
співавторстві з читачем у створенні художнього твору. 

Серед рис сюрреалістичної естетики в поезії Антонича дослідники виділяють 
апеляцію «до стану очуднення існування, властивого дитинству» [3, с. 332] та фіксацію 
«примарно-сновидних картин рослинного та урбаністичного світу» [3, с. 335], застосу-
вання «прийому дивогляду» – автор «виймає предмет з його звичного оточення, ставить 
у парадоксальні зв’язки з іншими речами і змальовує явище як вперше бачене» [2], ак-
центування опозицій: «митець творить <…> на діалектичному взаємозв’язку протилеж-
них явищ, процесів» [8, с. 62]. Науковці вказують на надзвичайну «чутливість лірика до 
ірраціональних проявів світу» [2] та підмічають «особливу “сновидивну” душу» поета 
[7, с. 33]. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Найкраще риси сюрреалістичної есте-
тики знайшли своє відображення у поезіях «Ротацій». «Урбанізований світ Ротацій», 
особливості сюжетних переплетінь, ліричні мотиви, атмосфера міста, змальована по-
етом неодноразово були предметом вивчення літературознавців.

Дослідники підкреслюють «апокаліптичний урбанізм» збірки, «де створено своєрідну 
феноменологію міста» [2], де «поєднуються образи й картини, звукова милозвучність і 
дисонанси урбанізованого світу», а «поетичні візії виникають у результаті гри химерної 
уяви ліричного героя, інтуїтивних і реальних вражень від дійсності, що немовби в 
підсвідомості, у снах, мареннях постають перед ним» [8, с. 69]. 

На думку науковців, сюрреалістичні елементи, які виразно помітні в збірці, при-
йшли до Антоничевої поезії з малярства [7, с. 37], були навіяні картинами українських 
художників Павла Ковжуна та Володимира Гаврилюка та західноєвропейською поезією 
тієї доби [8, с. 68]. А. Біла відмічає вплив Сальвадора Далі [3, с. 335]. Однак дослідники 
творчості поета висловлюють сумніви, чи не йдеться мова лише про застосування 
сюрреалістичних технік письма. Як пояснює Д.В. Павличко, «антоничевій філософській 
засаді, де серйозне місце посідає оп’яніння красою дочасності, не відповідали похмурість 
і потворність сюрреалістичного міста, яке він поклав собі змалювати» [7, с. 38]. Звідси не 
тільки сюрреалістичне, але й соціальне звучання збірки Б.-І. Антонича, яка вважається 
виявом «універсалізму творчості» поета [7, с. 40]. 

 Постановка завдання. Наша робота виконана в руслі когнітивних аспектів 
лінгвостилістики та лінгвопоетики із залученням апарату інтерпретативної семантики. 
Об’єктом дослідження є образ міста, змальований Б.-І. Антоничем. Предметом – його 
лексико-синтаксична реалізація в поезіях Ротацій. Метою статті стає вивчення семан-
тики та аналіз структури сюрреалістичних поетичних образів. 

Відзначимо, що складність вивчення образу в цілому пов’язана з різноманітністю 
підходів до дослідження цього явища, що робить це поняття, за висловлюванням 
В.Я. Задорнової, «розпливчастим і невизначеним терміном» [5, c. 163]. Сама дослідниця 
визначає словесний поетичний образ як «непрямий, асоціативний вираз одного предмета 
або явища в термінах іншого відповідно до глобального естетичного задуму автора» [5, 
с. 164].

Виклад основного матеріалу. Глобальним естетичним задумом Б.-І. Антонича та 
мистецтва загалом, за власним висловленням поета «є викликувати в нашій психіці такі 
переживання, яких не дає нам реальна дійсність» [1, с. 332]. Ці нові враження, уявлення, 
почуття, яких надає людині мистецтво, що не відтворює, а створює нову дійсність, Анто-
нич вважає однією з первісних потреб людини. 

Прискіпливо і скептично оглядаючи місто і його людей у збірці Ротацій, поет 
створює гіперболічну панораму нового світу з новими цінностями життя. Сама назва 
збірки та першого вірша несе у собі значення «обертання, кругового руху» з посиле-
ною семантикою механістичності (може означати, наприклад, ротаційну машину), а та-
кож «послідовне поступове переміщення елементів якоїсь структури з місця на місце» 
[4, с. 1276]. На наш погляд, саме таке переміщення, поетичне вираження оновлених 
світоглядних засад спостерігатимемо під час аналізу цієї збірки.

 Місто Антонича яскраво репрезентовано урбанізмами на позначення як традиційних 
реалій (місто, мури, вулиці, парки, стадіони, майдан, провулок, цукерні, казарми, ліхтарня, 
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камениці), так і досить нових (біржі, антени, бормашини, авта, лімузини, телефон, 
радіостанція, мегафон, бензин). Це місто населяють поети, герої, вояки, мужоложники, 
шофери, шулери, цигани, сажотруси, полісмени, коханці, п’яниці, лупії, горлорізи, роз-
путники, в’язні, шлюхи, купці. Головними мотивами книги дослідники-літературознавці 
вважають мотив продажності [9, с. 30]: «за двадцять сотиків купити можна щастя», 
«Церкви, цукерні, біржі – духові і тілу. // Для зір і для монет» [1, c. 235], однак серед 
поезій можна знайти й майже футурістичні Мертві авта з персоніфікованими і дещо 
апокаліптично зображеними образами автомобілів: «…сплять на цвинтарях машин 
завмерлі авта…» [1, c. 246], і ліричні образи: «Де, заламавши руки сині//рятунку кличе 
ніч намарне» [1, c. 240], і переживання самого поета: «Хто ж потребує слів твоїх?» [1, 
c. 248].

Поезії Ротацій, в цілому, написані в досить приглушених тонах. Прямих експлікаторів 
кольору в текстах небагато. Найчастотніший – синій, далі червоний, жовтий, зелений. 
Кольоропозначення підкреслюють опозицію міста-природи, набувають конотативних та 
символічних значень.

Два головних кольори, якими Антонич змальовує місто – жовтий та червоний, висту-
пають певним базовим фоном міста: «греблі жовтих мурів» [1, c. 235], «і жовті груди 
велетенських стадіонів // зітхають глухо під бурхливою юрбою» [1, c. 235], «Метропо-
лю, // долонями червоних мурів упокій крилаті душі авт!» [1, c. 246]. Змальовуючи реалії 
міста, ці кольоропозначення контекстуально набувають пейоративних значень: «йдуть 
люди жовтих міст, і їхні очі сяють, // хоч смуток вглиб ховають, мов гірке насіння» [1, 
c. 235], «червоні раки ламп повзуть по меблях і по стінах // холодне тіло в сні, душа гниє 
й сріблиться цвіль» [1, c. 245].

Найбільш уживаний колір – синій, а також семантично близький йому за значен-
ням – блакитний, мають багатозначну символіку, та можуть символізувати природні яви-
ща, підкреслюючи опозицію міста-природи: «і місяць, звівши сині руки, // немов пророк, 
став місто клясти» [1, c. 244], а також символізувати смерть: «…над ними синій янгол 
газу // вінчає їх вогнем блакитним» [1, c. 243].

У Ротаціях Антонича відтворено захоплення поета «сюрреалізмом з його настано-
вами ускладненості, сполучення уяви й реальності, сильних і несподіваних вражень» [8, 
c. 62]. Сюрреалістична естетика вербалізується як у тематиці сновидних поезій Б.-І. Ан-
тонича: «Кружляють, мов пом’яте листя, сни дентисток // над вирвами нудних мелодій 
бормашини» [1, c. 236], так і на лексико-семантичному рівні. Дослідниця А.Біла бачить 
у ліриці Антонича «ресемантизацію застиглих структур» та відмічає сюрреалістичний 
принцип дисформації [3, с. 330]. Створення саме таких образів вимагав від своєї групи 
лідер руху Андре Бретон.

У Маніфестах сюрреалізму він пропонує невелику і, за власним зізнанням, далеко 
не повну класифікацію сюрреалістичних образів, виділяючи тільки, на його погляд, 
їх найзначніші характеристики: надзвичайну довільність; образи, в яких абстрактне 
вербалізується через конкретне, та навпаки; образи, що містять величезну кількість 
протиріччя або приховані елементи; галюцинаторні образи; образи, що імплікують за-
перечення якоїсь первинної фізичної властивості; образи, що провокують сміх (Пере-
клад з англійської наш - ЛП) [10, с. 38].



207

Лінгвістичною основою таких образів є семантичні дисонанси, які, об’єднуючи в 
єдиному висловленні лексеми, що є узуально не сумісними, створюють нові смисли та 
викликують у читача такі переживання, які їм не дає реальна дійсність. 

Якщо подивитися на місто Антонича крізь призму сюрреалізму, то можемо виділити 
декілька рівнів несумісності лексичних одиниць, які поет поєднує у цілісні сюрреальні 
образи. 

По перше, зближення лексем довільної семантики. На перший погляд, це хаотич-
не поєднання слів, але такі образи, попри їх алогічність, характеризуються високою 
емоційністю. Рівень «дисонансності» може бути різним: від незвичайного, але при-
йнятного кольоро-атрибутива (…ніч блакитним снігом миє…), або неправдоподібного 
атрибута (…колишуться п’яниці й тіні біля кульгавої ліхтарні…), що створюють яркі 
конотації (…рідкі окрушини крихкого щастя…) до абсурдних довільних поєднань реалій 
в єдиний сюрреальний образ (Бурян дахів, співуче зілля, мідний кущ антени). Цікаво, що 
Антонич будує цілі поетичні строфи без єдиного дієслова, але завдяки швидкій зміні, як 
у калейдоскопі, непов’язаних між собою довільних образів, створюється певна динаміка 
опису міста: «Дубове листя, терези купців, цигани, // щоденний гамір і щоночі вічні зорі. 
// Життя, що найтрудніше із мистецтв» [1, c. 236]. Відзначимо також досить характер-
не для цієї поезії поєднання протилежностей: щоденний – щоночі, звуковий образ гамір 
і позитивне конотативне словосполучення візуальної семантики вічні зорі, як протистав-
лення суєтності і заспокоєння, а також метафоричний образ життя-мистецтва.

По друге, відмітимо образи, в яких абстрактне вербалізується через конкретне: «Так 
ніч // блакитним снігом миє в місті маки меланхолії» [1, с. 12].

Стан туги і печалі описано через візуальний образ маків, який може асоціативно «роз-
мальовувати» образ в червоний колір, контрастний снігу, який здається блакитним вночі, 
або метафорично говорити про деяке як від маків одурманююче відчутті меланхолії. Об-
раз доповнений звуковим ефектом від алітерації звуку «м».

Ще приклад: «Як віко скриню, ніч прикрила муравлисько міста, // в долинах забуття 
ростуть гіркі мигдалі сну. // На голови міщан злітають зорі, наче листя, // у скорчах 
болю і багатства людський вир заснув» [1, с. 16].

Б.-І. Антонич любить описувати місто. Строфу, що змальовує сюрреалістичний 
мотив сновидіння, побудовано на контрасті людей (міста) та природи. Природний світ 
персоніфікований і наділений незвичайною силою. Світ людей, навпаки, зведений до 
рівня мурашника (муравлисько міста – індивідуально-авторська метафора), в якому 
людське життя в його міщанській суєтності описане через метафору виру (людський 
вир). Наступ ночі дано через персоніфікацію (ніч прикрила), порівняння (як віко скриню), 
а також метафоричне порівняння злітають зорі, наче листя. Сон у поета (абстрактне 
поняття) асоціюється з гірким мигдальним деревом (лексема конкретної семантики) і по-
дорожжю в долину забуття, де дрібні мурашки-люди засинають, скорчившись від болю 
і (несподівано) багатства.

Крім довільного протиставлення слів несумісної семантики відмітимо насиченість 
Антоничевої лірики семантично складними фразами, також побудованими за принципом 
об’єднання опозицій, семантичного дисонансу, що формують порівняння: «Мов кусні зір 
розбитих, сплять на цвинтарях // машин завмерлі авта» [1, c. 245], метонімію: «…уста 
солодкомовні зрадять» [1, c. 236], персоніфікацію: «…сумна зоря останнім поцілунком 
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прощається з сестрою» [1, c. 241], метафори: «мужчини в сірих пальтах тонуть в синяві 
провулка…» [1, c. 241], особливо, розширені метафори: «…а сонце, мов павук, на мурів 
скісним луку // антен червоне павутиння розіп’явши, // мов мертві мухи, ловить і вбиває 
звуки» [1, c. 236] та синестезійні асоціації: «В радіостанціях натхненний спікер накладає 
// на ночі грамофон холодний місяця кружок» [1, c. 245], «І темне місячне ядро з твердої 
шкаралущі // вилускують долоні тиші, що усе загорнуть…» [1, c. 244]. Пластичність та 
алогічність таких образів нагадує картини Сальвадора Далі.

Висновки. Таким чином, не зважаючи на унікальний путь Б.-І. Антонича в літературі 
(«Хочу й маю відвагу йти самітно й бути собою» [1, с. 342]), в ліриці поета своєрідно 
переломилась тенденція до відходу від мімезісу, заглиблення в суб’єктивний світ творця, 
перенесення акценту на уяву, підняття ролі ірраціональних відчуттів, бажань, наголо-
шення на співавторстві з читачем у створенні художнього образу. Все це зближують ідеї 
Антонича з вченням Андре Бретона, говорячи про спільну тенденцію в культурі Європи 
1930х років. В ліриці поета ця тенденція проявилась великою кількістю опозиційних 
образів, що побудовані на принципі семантичного дисонансу та поєднують лексеми, 
віддалені за змістом. Сюрреалістичні мотиви не стали головними в творчості поета, але 
становлять її одну з найцікавіших граней. 
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Статья посвящена изучению вопросов проявления сюрреалистических мотивов в 
поэзии Б.-И. Антонича на материале сборника «Ротации». Объектом и предметом ис-
следования стала образная система поэтических произведений Б.-И. Антонича конца 
1930-х годов и их лексико-синтаксическая реализация в стихотворениях этого периода.

Сюрреальный поэтический образ понимается как сложное явление с признаками 
спонтанного, алогичного, возникающий при сближении максимально удаленных и про-
тиворечивых реалий. Его характерными признаками становятся отказ от внутренних 
связей слов, семантический диссонанс. В целом они создают эффект сюрреальности и 
доступа к бессознательному.
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SURREAL CITY OF B.-I. ANTONYCH: STRUCTURAL-SEMANTIC ANALYSIS 
OF THE COLLECTION “ROTATIONS” 

The article is devoted to the study of the manifestation of surrealist motifs in the poetry of 
B.-I. Antonych. It aims to examine the fi gurative system of B.-I. Antonych’s poetic works of the 
late 1930s and studies verbal means of surrealist esthetics in the collection “Rotations”

The article gives a detailed analysis of a surreal poetic image which is understood as a 
complex phenomenon with signs of spontaneous and illogical, arising from the juxtaposition of 
the most distant and contradictory realities. The article reports that the characteristic features 
of the surreal images in the collection of B.-I. Antonych are the rejection of the internal con-
nections of words and semantic dissonance. In general, they create the eff ect of surreality and 
getting access to the unconscious.

Key words: surrealism, poetic image, dissonant constructions, B.-I. Antonych, Rotations.
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МОНТАЖНА КОМПОЗИЦІЯ РОМАНУ ІЄНА БЕНКСА «КРОКИ ПО СКЛУ» 
В АСПЕКТІ КВАНТОВОЇ ФІЗИКИ

У статті зроблена спроба інтерпретації роману Ієна Бенкса «Кроки по склу» у світлі 
теорії квантової фізики. Спираючись на концепцію нелокальності Дж. Белла, принцип 
невизначеності В. Гейзенберга та теоріїї «прихованого і явного» порядків Д. Бома, ав-
торами подано варіант інтерпретації тексту твору, що засвідчує тісний взаємозв’язок 
літературознавчої та фізичної наук. Виходячи із названих теорій, виявляється, що 
три сюжетні лінії твору переплітаються і об’єктивуються в одній точці за принци-
пом «квантового стрибка» – непередбачуваного для реципієнта. Неподібні сюжети з 
різними персонажами, взаємозадіяні між собою посередництвом монтажних слів, сло-
восполучень, несподіваних ситуацій, і дають простір для різноваріантної інтерпретації. 
А її прогностичний результат залежить від інтерпретатора, що у квантовій фізиці 
відповідає «спостерігачеві». 

Ключові слова: квантова фізика, нелокальність, інтерпретація, варіантність, 
«прихований порядок», «явний порядок», монтажна композиція, монтажні фрази, дис-
кретний сюжет, гра, розум. 

Динамічне сьогодення продукує інновації у багатьох сферах суспільного життя, 
включаючи і гуманітарну науку, до якої належить літературознавство. Пошук новітніх 
методологій для інтерпретації літературного твору охоплює не лише суспільні і 
природничі науки, до яких належать філософія, естетика, психологія, антропологія, ме-
дицина, але ще й фізику, зокрема її окрему галузь – квантову фізику. «Квантова фізика 
кардинально змінила напрям розвитку цивілізації та життя кожної людини зокрема»[6] – 
йдеться у передмові до навчального посібника з квантової фізики. Література ‒ на глибо-
ке переконання доктора філології, професора, заслуженого діяча науки і техніки України 
Володимира Моренця ‒ неминуче так чи так пов’язана із позалітературною дійсністю. 
Учений відносив і літературу, і фізику до буттєвих форм людської діяльності, стверджу-
ючи, що до інтерпретації твору (йшлося про модерну поезію) можна залучати певні по-
ложення квантоваї фізики, оскільки в них дається інколи дуже схожий погляд на світ, 
тільки фіксується він різними мовами [6]. 

Услід за теорією відносності Альберта Енштейна виникла квантова фізика. Її твор-
цями і дослідниками вважають учених світового рівня – Макса Планка, Эрнеста Резер-
форда, Нільса Бора, Поля Дірака. Для людини, яка мислить науково, фізика подібно до 
філософії здатна пояснити природні і буттєві явища. Обидві науки є сферами діяльності 
однієї й тієї ж свідомої особистості, що мислить науковими категоріями, аргументова-
но і образно. Важливо, що питання застосування квантової теорії (і теорії відносності) 
до інтерпретації літератури не новітнє в літературознавстві. Російський науковець 
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і письменник, сходознавець Юлдуз Халіуллін у статті «Квантова революція і перево-
рот в літературі» зазначає, що, на перший погляд, ці два поняття несумісні. Однак саме 
літературний переворот здійснив англійський письменник Джеймс Джойс, ім’я якого 
увійшло в історію квантової фізики [8]. Літературний світ Джойса надзвичайно склад-
ний для сприйняття, як і квантова фізика для багатьох людей… Але «Улісс», «Поминки 
по Фіннегану» Джойса, як й інші його твори, завдяки умовно «квантовій» (монтажній) 
композиції мають багато варіантів рецепції [8]. У цьому вбачається рецептивна перевага 
подібних текстів.

Стаття Мар’яни Лановик «Теорія відносності й термінологія точних наук у 
новітньому літературознавстві: перекладознавча проекція» [5, с.42-56] орієнтує на вплив 
теорії відносності на перекладознавчий та інтерпретаційний процес. 

Метою даної статті є спроба інтерпретувати художній твір з монтажною композицією 
на базі основних положень квантової фізики. 

Квантова фізика спрямувала науковий потенціал людства у новий ракурс пояснення 
буття. В зв’язку з цим літературознавці отримали нові підходи для роботи з художніми 
текстами у різноаспектних площинах. Основні постулати квантової теорії, стверджені 
у працях А. Енштейна, М. Планка, Д. Бома, Дж. Белла, В. Гейзенберга зводяться до 
наступних тверджень: 

 квант – елементарна дискретна неподільна частка певної фізичної величини, 
що бере участь у їх взаємодії;

 енергія, яка поєднує усі речі в світі, є і їх невід’ємною складовою;
 частинки мікросвіту можуть перебувати одночасно в двох місцях;
 знаходячись на будь-якій відстані одна від одної, вони можуть обмінюватися 

інформацією миттєво;
 квантова фізика вірогідна: не можна передбачити поведінку конкретного 

об’єкта;
 квантова фізика трактує Всесвіт як цілісність, частинки якої взаємопов’язані;
 квантова фізика знищила різницю між об’єктом і суб’єктом: спостерігач 

впливає на об’єкт спостереження.
Вищенаведені основні твердження квантової фізики органічно поєднуються із си-

стемою аналізу літературного тексту в ракурсі виявлення його читацьких рецепцій, при-
хованих смислів та емоцій. Відомо, що рівень майстерності автора прямо пропорційний 
втіленню у літературному творі всіх мистецьких законів. Проте зацікавленість читача, 
як правило, це феномен, що складно пояснюється. Новий рівень пояснення буття че-
рез закони квантової фізики дає можливісь осягнути природу таких понять як «цікаво» 
та «нецікаво». Звернемося до «принципу невизначеності» Вернера Гейзенберга. Його 
фундаментальне положення (не можна отримати одночасно точні значення коорди-
нат і швидкості квантового об’єкта) пояснює ті фактори, які роблять твір цікавим. Це 
відбувається при умові, коли читач бачить авторські прийоми і не осягає авторського за-
думу, або навпаки – читач, в принципі, розуміючи замисел, не до кінця розуміє, яким шля-
хом його вибудовує митець. Саме такий «невизначений стан речей» і дає літературному 
твору необхідний коефіцієнт цікавості.

Якщо ж читач розуміє і замисел, і бачить способи його реалізації, то твір не викликає 
в останнього зацікавлення. Адже тут відсутній вже названий «принцип невизначеності». 
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(Як приклад, нудний твір Максима Горького «Життя Клима Самгіна».) Ідеально підходять 
для ілюстрації «принципу невизначеності» в плані позитивної презентації високо-
го рівня зацікавленості твори з монтажною композицією. Саме монтажна композиція 
забезпечує реципієнту можливість бути в активному стані пошуку смислу літературного 
твору. Оскільки високий рівень розвитку свободи особистості людини у ХХ та ХХІ 
століттях є незаперечним фактом, то тенденції в літературі цих періодів спрямовані на 
досить велику частотність використання композиційно-монтажного прийому: «Май-
стер і Маргарита» М. Булгакова, «І понад вік триває день» Ч. Айтматова, «Записки 
українського самашедшого» Л.Костенко, «Парфумер» П. Зюськінда, «Кроки по склу» 
І. Бенкса та інші. Такий принцип компонування знаходить підгрунтя у квантовій фізиці, 
яка засвідчує зв’язок між усіма буттєвими сутностями, адже за Д.Бомом, реальність – 
неподільне ціле, в якому все знаходиться в глибинному взаємозв’язу, за межами звичного 
часу і простору. Такої ж думки дотримується і Дж. Белл, стверджуючи, що все в цьому 
світі нелокальне. З літературознавчої точки зору, саме ці положення прийнятні для по-
яснення смислово-асоціативного зв’язку між окремими елементами художнього твору з 
монтажною композицією.

У романі І. Бенкса «Кроки по склу» є декілька структурних рівнів: реальний (історія 
Грема Парка); шизофренічний (історія Стіва Граута); фантастично-божевільний (історія 
Квіса та Аджайї). Кожна частина твору, на перший погляд, є автономною і сприйняття їх 
як єдиного цілого досить складне. Проте автор постійно засвідчує їх глибинну єдність, 
використовуючи монтажні: а) слова (тунель, канал, коридор, лабіринт, ключ, гра, стіл, 
книга, журнал, ворона, замок, поїзд, скло,); б) монтажні фрази («он шел белыми кори-
дорами»; «как брат с сестрой»; «что будет, если на пути неостановимой силы окажется 
несдвигаемый объект?»); в) епізоди з описами емоційного відчаю персонажів. Названі 
монтажні елементи пронизують кожну з вказаних частин твору. Проте розуміння їх ролі 
як об’єднуючих елементів можливе лише в кінці твору. Але трактувати ідейний зміст тво-
ру можна по-різному. Це укладається в логіку теорії Д.Бома про існування «прихованого» 
та «явного» порядків, де «прихований порядок» є основою «явного». Безкінечне пере-
творення цих порядків народжує різноманіття квантового світу. За цією аналогією вихо-
дить, що глибинні зв’язки в літературному цілому надають можливість баготоваріантної 
інтерпретації останнього. А функцію прихованого порядку відіграють монтажні слова, 
фрази та епізоди. Кожна інтепретація, з точки зору рецептивної естетики, виокремлює 
роль інтерпретатора, що у квантовій фізиці називають «ефектом спостерігача». Про нього 
говорять представники «копенгагенської інтерпретації», логіка Дж. фон Неймана [1] та 
дослідження Дж. Диспензи [4]. Тобто, коли спостерігач звертає увагу на мікрочастинку, 
у часі і просторі виникає «точка», де усі її вірогідні реальності переходять у фізичне 
явище. Таким чином акт інтерпретації твору читачем залежить від концентрації його 
наміру і уваги на певних глибинних зв’язках, які об’єктивують смисл художнього твору 
в його свідомості. Проте, з точки зору квантової фізики, вид цієї інтерпретації залежить 
від рівня свідомості інтерпретатора, а кількість інтерпретацій за законами герменевтики 
є необмеженою. Твори з монтажною композицією якраз і стверджуть засади квантової 
фізики про те, що реальність (у нашому випадку художній твір) об’єктивується в кожен 
момент часу (роль інтерпретатора) із сукупності незчислених можливостей (текст твору 
з монтажною композицією).
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Як було зазначено, роль інтерпретатора в процесі сприйняття художнього твору є 
аналогічною «ефекту спостерігача» в квантовій фізиці. Кожний інтерпретатор об’єктивує 
в процесі сприйняття та розуміння художнього тексту з монтажною композицією пев-
ний смисл, спираючись на обрані ним слова, фрази, епізоди, які автор зазначає у творі. 
Якщо у романі «Кроки по склу» реципієнт візьме до уваги наступні монтажні елемен-
ти «замок», «тунель», «коридор», «лабіринт», «стіл», «гра», «книги», «ключ», «вихід», 
«поїзд», ситуації емоційної напруги, то логіка тексту може його привести до об’єктивації 
наступного трактування ідеї твору та авторського замислу. 

Cтудент мистецького коледжу Грем Парк. Його розум як молодої здорової людини 
читач асоціює не із закритим простором, а з “білими коридорами” мистецького закла-
ду, що символізує відкритість і необмежений творчий потенціал. Молодість юнака, його 
чуттєвість провокують високу напругу його емоційного стану – закоханість у Серу, що 
нагадує своєрідне любовне божевілля. Однак Сера кохає свого рідного брата Слейтера, 
а Грем їй потрібен для прикриття цих стосунків. Вона лише грається з почуттями Пар-
ка. Усвідомлення цієї гри доводить студента до розпачу: «…боль внутри вспыхнула… 
острая и неистовая, как ржавый клинок», «его едва не стошнило, внутри все перево-
рачивалось»[2, с. 335 - 336]. Йому потрібно було відновити емоційну стабільність, по-
шуки якої автор асоціює з образами каналу, тунелю, лабіринту, з яких Грем прогнозовано 
знаходить вихід. Він знищує портрети дівчини, які були складені із сотень охайно укла-
дених дрібних штришків, що утворювали лабіринт, кидаючи їх у канал. А вони падали 
туди по-різному: «одни смотрели вверх, в ясное небо, другие вниз, в мутную воду» [2, 
с.337] і символізували амбівалентні емоції, які пережив Грем. Малюнки затягувало убік 
розверзлої пащі тунелю, адже розпач і страждання Грема справді нагадували «чорний 
тунель», що поглинув світле кохання хлопця. Символом того, що юнак нарешті позба-
вився від своїх ілюзій можна назвати його наступні дії: «он бросил в воду порножур-
нал, обрубок конечности с клочками черно-белой шерсти, комья запекшейся пыли, сме-
шанной с кровью»[2, с.337]. Позбавившись цього «цивілізаційного бруду», він пішов 
вздовж каналу доверху по схилу і через фіртку назад у місто, туди, де відкриваються 
нові можливості, адже він митець, йому потрібно робити світ кращим. Упродовж всієї 
сюжетної лінії твору, що стосується Грема, з допомогою монтажних елементів Ієн Бенкс 
дає читачеві зрозуміти, що його «столи» як шляхи до подолання емоційної кризи абсо-
лютно реалістичні. Це столик біля пабу «Бельведер», що загороджує вхід до підвалу, до 
«прірви нервового зриву», та столик Сери, що спричинив усвідомлення Гремом реалій. 
Як видно, юнак знайшов вихід з фактично невротичного стану. «Несдвигаемый объ-
ект» – розум – лишився цілісним. Ключ до виходу – відновлення рівноваги – білий ко-
ридор мистецького коледжу. Ця монтажна фраза має характер обрамлення, вказуючи на 
позитивні перспективи подальшого емоційного стану юнака.

Інакше читач сприймає історію Стівена Граута, спираючись на композиційно-
монтажні елементи роману. Стівен хвора людини, тому символічний образ його розуму 
має ігровий характер. В його тумбочці лежали атрибути настільних ігор, один з них – 
шахматна фігурка, схожа на вежу замку. Стів сховався у своїх фантазіях, які обмежують 
йому доступ до реальності, нагадуючи своєрідний тунель, в якому і відбувається гра 
свідомості та підсвідомості персонажу: «Стив расположился в своем любимом укрытии. 
Это был небольшой тунель…»[2, с.306]. Стів Граут намагався знайти вихід до здорового 
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сприйняття світу, тому дуже багато читав, особливо фантастику і фентезі, яких багато 
було в його оселі. На думку, Граута, саме ці жанри допоможуть знайти ключ і вихід з 
емоційної кризи. Проте лабіринт із книг в його кімнаті, на глибинному рівні, засвідчує, 
що він не вийде з неї, його шлях хибний, адже він «кое-что искал и не мог найти», а 
«…мистер Уильямс подарил ему ржавый ключ и еще пластиковую табличку с надписью 
«Выход» [2, с. 306].

Образ столу як характеристики індивідуального пошуку персонажів, розв’язання 
емоційних та інтелектуальних зрушень теж засвідчує безперспективність спроб Граута, 
адже «стіл» Стівена – «…символический… потому, что мы находимся от него по разные 
стороны, и так будет всегда» [2, с.101]. Це авторська вказівка на те, що Стівен Граут 
назавжди залишиться в своєму ілюзорному світі ейфорії. Тут перемогла «неостановимая 
сила», він не зміг вибратися із лабіринтів фантазії.

Квіс та Аджайя теж психічно та інтелектуально нестабільні персонажі. Вони жи-
вуть в уявному замку, що символізує хворобу. Персонажі також намагаються прорвати-
ся у реальність через павутину тунелів і коридорів замку, сидячи за гральним скляним 
столиком, граючи у різні ігри, щоб мати право дати відповідь на доленосне запитання: 
«что будет, если на пути неостановимой силы окажеся несдвигаемый объект?» [2, 
с. 58]. Скляний столик як символ способів пошуку виходів із «замку божевілля» натякає 
читачеві, що межа між здоровим глуздом і безумством у Квіса і Аджайї дуже крихка. 
Перетнути її можливо, але шляхи можливостей і неможливостей для Аджайї і Квіса 
однакові. Адже вони фактично є пацієнтами психоневрологічного інтернату «Даргейт»: 
«Там за кофейным столиком сидели старик и старуха, которые играли в настольные 
игры»[2, с.307]. Реальність столика для кави є своєрідним сигналом автора на ймовірне 
одужання старих. Але це непевно. Бо для Квіса його хвороба – «Замок Дверей» – зрежи-
соване безумство, а для Аджайї – «Замок Спадку». Квіс обрав хибний шлях, він ще далі 
заглиблюється у безумство, приміряючи на себе психіку інших осіб, фактично погли-
блюючи розлад особистості. Він не відкрив потрібних дверей, залишившись назавжди у 
пошуках виходу.

Аджайя ж шукає ключ до реальності через осягнення мов (англійської, французької, 
німецької, китайської, італійської, латини), щоб мати можливість читати книги. В 
результаті «замок перестал казаться ей тюрьмой, он превратился в библиотеку, 
в сокровищницу письменности, литературы и языка»[2, с. 247]. На відміну від Грау-
та, книги для неї не лабіринт, не щось дратівливе, як для Квіса, а шляхи до розуміння 
того, що з нею відбувається і як вийти з даного стану. Тому вона читає наступні твори 
«Тітус Гроун», «Замок», «Лабіринт», «Процес», що вказують на перспективу подолати 
божевілля. І Аджайя її має, хоч скляний столик і розбився. Вона натрапляє на книгу без 
назви, що починається фразою: «Он шел белыми коридорами» [2, с.332]. Це свідомий 
авторський натяк на те, що і для Грема, і для Аджайї мистецька скарбниця людства – 
шлях до вивільнення, до отримання емоційної та інтелектуальної стабільності. Саме 
сила творчості здатна відновити хвору психіку та хворий інтелект (арттерапія) і здатна 
впливати на поступ людства. «Неостановимая сила» має всі шанси для Аджайї бути 
зупиненою.

У монтажній композиції роману є ще один цікавий монтажний елемент – поїзд, – 
що виявляє глибинні асоціативні зв’язки між усіма персонажами. Він засвідчує, що 
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Грем, Стів, Квіс, Аджайя – вагончики потягу, які мають межові ситуації різного рівня 
складності. Однак лише той, у кого «неостановимая сила» не перейшла межі отримає 
свій шанс на крокування білими коридорами до стабільного життя. Важливим чин-
ником цього, згідно із Бенксом, є мистецтво, саме творчий потенціал розуму скеровує 
особистість на подолання кризових станів свідомості.

Три сюжетних лінії і всі персонажі фактично живуть в одному фізичному просторі і 
часі, хоч і психологічно їхні світи різні. Сюжетні лінії переплітаються і об’єктивуються у 
творі за принципом «квантового стрибка» – настільки непередбачуваним для реципієнта 
є висновок про те, що всі події роману відбуваються в реальному світі і є нелокаль-
ними. Точка проявлення зв’язків – психоневрологічний диспансер та його околиці. Так 
сюжетна поліфонія через монтажні фрази («прихований порядок») трансформувалась у 
«явний порядок», який виявляється в одній точці простору і часу. Така трансформація 
дає підстави говорити про особливий тип сюжету, що може об’єктивуватися у творі з 
монтажною композицією, так би мовити «квантовий тип сюжету», підгрунтям для якого 
є вже названі теорії нелокальності і квантового стрибка.
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МОНТАЖНАЯ КОМПОЗИЦИЯ РОМАНА ИЕНА БЭНКСА «ШАГИ ПО 
СТЕКЛУ» В АСПЕКТЕ КВАНТОВОЙ ФИЗИКИ

В статье осуществлена попытка интерпретации романа Иена Бэнкса «Шаги по 
стеклу» в свете теории квантовой физики. Опираясь на концепцию нелокальности Дж. 
Белла, принцип неопределенности В. Гейзенберга и теориии «скрытого и явного» по-
рядков Д. Бома, авторами подано вариант интерпретации текста произведения, кото-
рый свидетельствует о тесной взаимосвязи литературоведческой и физической наук. 
Исходя из названных теорий, оказывается, что три сюжетные линии произведения 
переплетаются и объективируются в одной точке по принципу «квантового скачка» – 
непредсказуемого для реципиента. Непохожие сюжеты с различными персонажами, 
взаимозадействованные между собой посредством монтажных слов, словосочетаний, 
неожиданных ситуаций, дают простор для разновариантной интерпретации. Ее про-
гностический результат зависит от интерпретатора, который в квантовой физике 
равнозначен «наблюдателю».

Ключевые слова: квантовая физика, нелокальность, интерпретация, вариант-
ность, «скрытый порядок», «явный порядок», монтажная композиция, монтажные 
фразы, дискретный сюжет, игра, ум.

Matchuk А.L. , сand. phil. n., associate professor
Khmel V.A., сand. phil. n., associate professor
Rivne state university of Humanities, Rivne

THE MONTAGE COMPOSITION OF THE IAIN BANKS’ NOVEL WALKING ON 
GLASS IN THE ASPECT OF QUANTUM PHYSICS

The article aims on interpreting the Iain Banks’ novel Walking on Glass through the quan-
tum theory. The interpretation is based on the idea of nonlocality (John Bell), the uncertainty 
principle (Werner Heisenberg), and the theory of “hidden and explicit” scale (David Bohm). 
The authors off er their interpretation of the studied text, which proves close interrelation of 
literary and physical sciences. The analysis of the said theories allows stating that three story-
lines of the novel are intertwined and objectifi ed at one point by the “quantum jump” principle, 
unpredictable for a recipient. Not similar plots with diff erent characters are mutually involved 
with the help of assembly words, expressions, and unexpected situations, and off er the space 
for a multi-variant interpretation. Its prognostic result depends on an interpreter that is similar 
to ‘an observer’ in quantum physics. 

Key words: quantum physics, nonlocality, interpretation, variability, ‘hidden scale’, ‘ex-
plicit scale’, assembly composition, assembly phrases, discrete plot, game, mind.
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ИРОНИЯ В ТЕКСТАХ-ТРОПАХ (НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ Ф. НИЦШЕ И 
ТЕКСТА И. БУНИНА «ГОСПОДИН ИЗ САН-ФРАНЦИСКО»)

В статье рассматривается ирония как способ организации образной структуры 
текста. Показано использование пародии, гиперболы, остроты, а также каламбура и 
шутки. 

Ключевые слова: ирония, текст, троп, метафоризация, Ф. Ницше, И. Бунин.

Ирония (греч. притворство) – троп, заключающийся в употреблении наименования 
(или целого высказывания) в смысле, прямо противоположном буквальному [1, с. 98], 
или отрицающем его.

Тексты произведения Ф. Ницше «Так говорил Заратустра» – «Пиявка» и «Доброволь-
ный нищий» написаны в форме диалогов и строятся на принципе иронии. Ироническое 
отношение к изображаемому реализуется в текстах с помощью пародии, остроты, гипер-
болы и т.д. Используется каламбур (игра слов), шутка. 

Согласно Сократу, именно в диалоге раскрывается истина. Способ ведения сократов-
ского диалога впервые стали применять софисты.

Главная тема сократовских диалогов – бессмертие души. В «Предисловии Зарату-
стры» представлен диалог Заратустры с умирающим канатным плясуном. 

«Клянусь честью, друг, – отвечал Заратустра, – не существует ничего, о чем ты го-
воришь: нет ни черта, ни преисподней. Твоя душа умрет скорее, чем твое тело: не бойся 
же ничего!»

Человек посмотрел на него с недоверием: «Если ты говоришь правду, – сказал он, – 
то, теряя жизнь, я ничего не теряю…» [2, с. 13].

Согласно Сократу, философия – это не только подъем, но и спуск. 
И Заратустра в раздумье продолжил свой путь, спускаясь все ниже, проходя по лесам 

и мимо болот; и как случается с каждым, кто обдумывает трудные вещи, наступил он 
нечаянно на человека. И вот посыпались ему разом в лицо крик боли, два проклятья и 
двадцать скверных ругательств – так что он в испуге замахнулся палкой и еще ударил 
того, на кого наступил. Но тотчас же он опомнился; и сердце его смеялось над глупо-
стью, только что совершенной им. 

 
Прости, – сказал он человеку, на которого наступил, и который с яростью припод-

нялся и сел, – прости и выслушай прежде сравнение.
Как путник, мечтающий о далеких вещах, нечаянно на пустынной улице наталкива-

ется на спящую собаку, лежащую на солнце;
- как оба они вскакивают и бросаются друг на друга, подобно смертельным врагам, 

оба смертельно испуганные, -– так случилось и с нами.
И однако! И однако – немногого недоставало, чтобы они приласкали друг друга, 

эта собака и этот одинокий! Ведь оба они – одинокие!
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Кто бы ты ни был, – ответил, все еще в гневе, человек, на которого наступил За-
ратустра, – ты слишком больно наступаешь на меня и своим сравнением, а не только 
своей ногою!

Смотри, разве я собака? – и при этих словах тот, кто сидел, поднялся и вытащил 
свою голую руку из болота. Ибо сперва он лежал, вытянувшись на земле, скрытый и не-
узнаваемый, как те, кто выслеживают болотную дичь. 

Но что с тобой! – воскликнул испуганный Заратустра, ибо он увидел кровь, обиль-
но струившуюся по обнаженной руке. – Не укусило ли тебя, несчастный, какое-нибудь 
вредное животное? 

Обливавшийся кровью улыбнулся, все еще продолжая сердиться.
Что тебе за дело! – сказал он и хотел идти дальше. – Здесь я дома и в своем царстве. 

Пусть спрашивает меня, кто хочет: но всякому болвану вряд ли стану я отвечать…
(«Пиявка», «Заратустра», ч. IV) [2, c. 236-237].

В данном фрагменте текста сравниваемым элементом текстовой метафоры является 
имя существительное человек. Согласно И. Канту, вопрос «Что такое человек?» является 
основным вопросом философии.

«Словом «собака», – писал Секст Эмпирик, – обозначается понятие, под которое под-
ходят лающее животное, и также водное животное, кроме того философ [киник], а также 
и созвездие, причем эти предметы не имеют ничего общего между собой [3, c. 2, 12].

В основе сравнения «Как путник нечаянно на пустынной улице наталкивается на 
спящую собаку, лежащую на солнце… так случилось и с ними» лежит метафорическое 
шутливое высказывание Иммануила Канта, который, прочитав Давида Юма, сказал, что 
этот опыт пробудил его от догматического сна».

В перифразе спящая собака, лежащая на солнце…, на пустынной улице сталкива-
ются разные значения слова собака: ‘домашнее животное, используемое человеком для 
охраны, на охоте’ и ‘философ’.

В подтексте (шутл.): спящая собака, лежащая на солнце на пустынной улице – фило-
соф, завоевавший себе место под солнцем и греющийся в лучах славы.

Неявное определение философа – Иммануила Кана (шутл.) спящая собака, лежащая 
на солнце на пустынной улице (эвфемизм) становится определением субъекта, а имя соб-
ственное Давид Юм – определением Заратустры.

В тексте реализована метафора (шутл.): Как Давид Юм пробудил уснувший интел-
лект Иммануила Канта, так Заратустра пробудил уснувший инстинкт «человека, на кото-
рого наступил» (субъекта) (сходство по аналогии) [9, c. 109]. Основой метафоричности 
является общий признак сравниваемых понятий: возвращение человека к естественному 
состоянию, «согласно с законами человеческой природы» [7, c. 156]. 

В подтексте: господство инстинкта над человеком, получение знания посредством 
чувственных восприятий. 

Расширение метафоричности происходит путем включения в текст выражения «Раз-
ве я собака?», указывающего на библейский сюжет о сражении Давида с единоборцем по 
имени Голиаф. Согласно Писанию, Голиаф сказал Давиду, выступившему против него с 
пращею: «Что ты идешь на меня с палкою? Разве я собака?» [1 Царств 17, 43].
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Основой метафоричности является имя собственное Давид, выполняемые Давидом 
действия. 

В тексте реализована метафора: Как библейский Давид ударил Голиафа и наступил 
на него, так Заратустра наступил на субъекта и ударил его.

Троповость создается сближением двух ситуаций: единоборство Заратустры с субъ-
ектом – единоборство Давида с Голиафом» [1 Царств, 17]; (сходство по аналогии?» [9, 
109]). 

Уподобление ситуаций: Заратустра – Давид, субъект – Голиаф; субъект поносит За-
ратустру (посыпались разом в лицо Заратустры два проклятья и двадцать скверных 
ругательств) – Голиаф поносит Давида; палка в руках Заратустры – посох (праща) в 
руках Давида; обращение субъекта к Заратустре: разве я собака? – обращение Голифа 
к Давиду: разве я собака? Заратустра ударил того, на кого наступил – Давид поразил 
Голиафа и наступил на него (металепсис). 

Определением субъекта становится перифраза: человек, на которого наступил За-
ратустра. Для характеристики субъекта, выражения авторского отношения к изобража-
емому и усиления эмоционального воздействия на читателя используется ирония – пере-
именование по контрасту [1, с. 355].

Субъект – лицо, произносящее речь. Выражение Разве я собака? (самоопределение 
субъекта) получает иронически-шутливое значение: Разве я философ? Словосочетание, 
обозначающее эмоции субъекта, – крик боли, два проклятья и двадцать скверных ру-
гательств – понимается иронически: сведущий в красноречии [4, с. 2, 257], – ритор, 
учитель ораторского искусства в Древней Греции, подготавливающий учеников к по-
литической и судебной деятельности и с душевной болью доказывающий свои тезисы. 
Высказывание субъекта Что тебе за дело!.. всякому болвану вряд ли стану я отвечать 
указывает на уровень культуры ритора. Реакция слушающего речь ритора: в испуге за-
махнулся палкой и еще ударил того, на кого наступил. Но тотчас же он опомнился; и 
сердце его смеялось над глупостью, только что совершенной им.

Согласно Ф. Бэкону, существует род философов-схоластов, у которых «там, где дело 
доходит до дистанций и анализа, … обнаруживается лишь чудовищный лай пререканий 
и бесконечных вопросов» [5, с. 1, 113].

В тексте Ф. Ницше абстрактное понятие философ-(схоласт) персонифицируется. Че-
ловек, на которого наступил Заратустра, – (философ-схоласт) – собака; «крик боли, два 
проклятья и двадцать скверных ругательств – лай собаки; дарил палкой того, на кого 
наступил (собаку), сердце его смеялось над глупостью, только что совершенный им – 
осмеяние лая собаки; Что тебе за дело!... всякому болвану вряд ли стану я отвечать 
- продолжение лая собаки.

В тексте актуализирован концепт: «человек, на которого наступил Заратустра», не 
является философом «par excellence» (в высшей степени, по преимуществу).

Киническая сократическая философская школа Древней Греции – киники – получила 
свое название от прозвища Пёс, данного одному из её представителей. 

«Собакой! («псом») назывался у греков тюлень, «морское животное» [3, с. 2, 381]. 
Слово «тюлень» реализует разные значения: ‘морское животное’ и ‘о неуклюжем, непо-
воротливом человеке’.

Киники отрицали общее и признавали единичное.
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В тексте используются образная параллель и контекст: «человек, на которого насту-
пил Заратустра» – киник, Пёс; высказывание Разве я собака (философ)? – примитив-
ность философии; справедливость духа моего требует, чтобы знал я что-нибудь одно, 
а остальное не знал – сосредоточенность на одной, более простой идее; интеллектуаль-
ное опрощение; субъект убеждает посредством примера, который есть наведение [4, 
с. 2, 257]; человек вытащил свою голую руку из болота.

- Ради пиявки лежал я здесь, на краю этого болота… Заратустра увидел кровь, обиль-
но струившуюся по обнаженной руке… обливавшийся кровью – экспериментальная 
проверка на себе определенного образа жизни; «Заратустра нечаянно наступил на че-
ловека. И вот посыпались ему в лицо крик боли, два проклятья и двадцать скверных 
ругательств – так что он в испуге ударил того, на кого наступил» – отрицание культурных 
навыков; обнажение человеческой сущности, в которой человек должен замкнуться, что-
бы стать защищенным от всякого удара извне и т.д. [6, с. 12].

В подтексте (ирон.): не человек, философ, а пёс (собака). Слово пёс (собака) реализу-
ет в тексте разные значения: ‘киник’ (Пёс) и ‘схоласт’.

Немецкий философ, юрист по образованию, приват-доцент Берлинского университе-
та Евгений Дюринг указывал, что его философия есть «естественная система, или фило-
софия действительности… Действительность мыслится в этой системе таким способом, 
который исключает всякое поползновение к какому-либо мечтательному и субъективно 
ограниченному представлению о мире» [7, с. 24].

«Мне противны все половинчастые духом, все туманные, порхающие и мечтатель-
ные».

Так говорил тот, на кого наступил Заратустра [2, с. 238].
В «Злой мудрости» Ф. Ницше писал:
Дюринг: человек, отпугивающий сам от своего образа мыслей и, как вечно тявка-

ющий и кусачий пёс на привязи, улегшийся перед своей философией (Афоризм 79) [8, 
с. 765]; Дюринг-верхогляд (Афоризм 306) [8, с. 803].

В контексте: человек, на которого наступил Заратустра, – Е. Дюринг; болото – фи-
лософия действительности Е. Дюринга; пиявка – дух болота – философии Е. Дюрин-
га…

Слово ‘дух’ реализует в тексте разные значения: ‘сущность’ и (ирон.-шутл.) сверхъе-
стественное существо, принимающее участие в жизни природы и человека. 

- Когда Заратустра поднялся дальше, по горам и долинам, ища утешителей в одино-
честве своем, он увидел коров, столпившихся на возвышении. По-видимому, эти коровы 
старательно слушали кого-то, говорившего с ним.

Заратустра услыхал человеческий голос из стада коров.
Тогда Заратустра бросился на возвышение и разогнал коров, ибо он боялся, чтобы 

здесь не случилось с кем-нибудь несчастья, которому едва ли помогло бы сострадание 
коров. Но в этом он ошибся, ибо перед ним сидел человек на земле – миролюбивый чело-
век и нагорный проповедник, из глаз которого проповедовала сама доброта. Чего ищешь 
ты здесь? – воскликнул Заратустра с удивлением.

Чего я здесь ищу? – отвечал он. – Того же самого, чего ищешь и ты: ищу счастья 
на земле.
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Ему хотел я научиться у этих коров. Ибо, знаешь ли, половину утра говорю я к ним, 
и они только что собрались отвечать мне.

Если мы не вернемся назад и не будем как коровы, мы не войдем в Царство Небесное. 
Ибо одному должны мы научиться у них – пережевыванию. 

Странный милый человек! – сказал Заратустра. – Не тот ли ты добровольный ни-
щий, который некогда отказался от большого богатства.

- который устыдился богатства своего и богатых и бежал к самым бедным, чтобы 
отдать им избыток свой и сердце свое? Но они не приняли его.

Но они не приняли меня, – сказал добровольный нищий. – Теперь возмущает низших 
всякое благодеяние. Уже не верно, что нищие блаженны. Но Царство Небесное у коров.

А почему же оно не у богатых? – спросил Заратустра.
К чему испытуешь ты меня? – отвечал он. – Что же гнало меня к самым бедным, о 

Заратустра? Разве не отвращение к нашим богачам?
- каторжникам богатства, извлекающим выгоды свои из всякого мусора, с холод-

ными глазами.
- к этой раззолоченной лживой черни. – 
Чернь сверху, чернь снизу! Что значит сегодня «бедный» и «богатый»? Эту разницу 

забыл я, – и бежал я все дальше и дальше, пока я не пришел к этим коровам. Они изо-
брели пережевывание и лежание на солнце. И они воздерживаются от всяких тяжелых 
мыслей.

Так говорил миролюбивый проповедник. («Добровольный нищий». «Заратустра», ч. 
IV) [2, c. 255-259]/

В данном тексте-тропе сравниваемым элементом является имя существительное 
человек. Человеку приписывается функция Иисуса Христа – способность вносить из-
менения в Закон (Слово Божие). Наименования человеку дается по признаку его интел-
лектуальных характеристик [11, с. 3]. Определением человека становится иронически-
шутливая перифраза нагорный проповедник. 

Коровы (стадо Христово, обладающее добродетелью христианской этики – состра-
данием) старательно слушают проповедь, удивляются и собираются отвечать проповед-
нику. 

Согласно Дж. Ст. Миллю, учение Ииуса Христа есть идеал утилитарианской нрав-
ственности. Откровение, указывая, что есть добро, не имеет целью научить людей зна-
нию добра, следовательно, необходимо самим работать над созданием этической доктри-
ны. Утилитаризм – это учение, признающее основанием нравственности полезность или 
принцип величайшего счастья при условии современного равенства [114-115, 122, 137].

Абстрактное понятие доброта персонифицируется и проявляет себя как лицо в гово-
рении: проповедует из глаз я-субъекта. Доброте (проповеднику) приписывается тезис: 
Если мы не вернемся назад и не будем как коровы, мы не войдем в Царство Небесное – 
пародийное перефразирование евангельской цитаты. Если не обратитесь и не будете 
как дети, не войдете в Царство Небесное [Мф 18, с. 3]. Основанием для вывода является 
суждение: Ибо одному должны мы научиться у них – пережевыванию. 

В текст вводится каламбур: субъект вносит изменения в содержание Слова (писания) 
и в содержание слова: доброта – это польза. Отсюда: Бог – это доброта. В метафоре 
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доброта – польза сталкиваются разные значения слова доброта: лицо, произносящее 
речь, и добродетель христианской этики. 

В христианстве условием вхождения в Царство Небесное (состояние вечного бла-
женства, рай на небесах) является обращение (возвращение грешника к Отцу, покаяние). 
Переносное значение глагола обратиться (вернуться к Отцу, покаяться) мотивируется 
прямым значением вернуться к отцу [Лк 5, с. 11-32], имеющим с мотивируемым зна-
чением общий компонент – изменить образ мыслей в направлении, противоположном 
прежнему. 

В тексте Ницше устойчивое выражение вернуться к Отцу переконструируется: клю-
чевое слово Отец заменяется словом назад, которое в евангельском тексте подразуме-
вается. Слову обратиться приписывается новая внутренняя форма – в ходе повество-
вания перейти к какой-либо теме. Метафорический евангельский термин обратиться и 
словосочетание обратиться к предшествующей теме – шутл.) вернуться назад – связаны 
общим значением: изменить образ мыслей в направлении, противоположном прежнему. 

Снижение умственных способностей человека ниже уровня животного (как это про-
исходит у египтян и индусов, почитающих животных в качестве высших существ [13, с. 
295], а также христианские добродетели смирение и доверие гиперболизируются путем 
замены слова дети словом коровы. Прямое значение слова жвачка (вторичное переже-
вывание жвачными животными пищи) сталкивается с фразеологически связанным (по-
вторение одного и того же).

В контексте: (ирон.-шутл.): Если мы не обратимся к предшествующей теме (не вер-
немся назад) и не будем повторять одни и те же христианские истины, мы не войдем в 
Царство Небесное. 

В евангельском тексте указаны пути, ведущие в Царство Небесное: ‘нищета духа’ 
(смирение человеческого духа) и ‘нищета’ (отсутствие собственности, крайняя бед-
ность).

В тексте Ницше обыгрывается евангельский сюжет о богатом юноше, не захотев-
шем добровольно стать нищим и следовать за Иисусом, чтобы получить сокровища на 
небесах [Мф 19, с. 16-19]. В отличие от библейского персонажа субъект отказался от 
большого богатства и бежал к самым бедным, чтобы отдать им избыток свой и сердце 
свое, но они не приняли его. 

В тексте опровергается тезис нищие блаженны. В софистическом опровержении 
происходит замена предмета опровержения [4, с.2, 542 16-19]: в евангельском выска-
зывании Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное [Мф, с. 5, 3] вместо 
словосочетания нищие духом (смирившие человеческий дух) подставлено слово нищие 
(самые бедные, живущие подаянием). Субъект строит умозаключение на основании 
привходящего [4, с. 2, 545]. Случайное, или привходящее, по Аристотелю, это то, что, 
правда, бывает, – но не всегда и не по необходимости, и не большей частью [4, с. 2, 287].

Определение богатых каторжники богатства с холодными глазами становится об-
щим определением сопоставляемых понятий богатые и бедные. Богатые уподобляются 
бедным. Основой метафоричности является общий признак сравниваемых объектов: ка-
торжный труд.

Однако каторжный труд не является достаточным основанием для уподобления бо-
гатых бедным (Тождественность привходящая [4, с. 2, 543]. Согласно с изменениями, 
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внесенными в Закон (Слово Божие), субъект делает вывод, что Царство Небесное не у 
богатых (т.е., что богатые не блаженны) на основании того, что они – каторжники богат-
ства. В подтексте (ирон.-шутл.): не богатство мешает богатым быть блаженными (в выс-
шей степени счастливыми), а каторжный труд. Этот избыток свой (лишнее, ненужное) 
субъект хотел отдать самым бедным, но они не приняли его. 

Слово избыток (лишнее, ненужное) реализует два значения: (ирон.) оказание матери-
альной помощи неимущим и каторжный труд. 

Коровам приписывается высшая интеллектуальная деятельность человека – творче-
ство. В тексте реализована метафора (ирон.): творчество-пережевывание (повторение 
одних и тех же давно известных истин).

Утилитаристы уподобляются коровам, которые отдают лишнее, ненужное (избыток) 
молоко, а тяжелый труд (уход за коровами и т.д.) оставляют бедным. Сами же коровы 
(утилитаристы) занимаются пережевыванием – (ирон.) творчеством-повторением давно 
известных истин. 

 Устойчивое выражение Царство Небесное (ситуация рая на небесах) заменяется си-
туацией земного рая для коров (утилитаристов), заимствованной из буддийской этики: 
лежание на солнце, пережевывание – правильный образ жизни, воздерживаются от тяже-
лых мыслей – правильный образ мысли, сострадание – добродетель буддийской этики; 
внешний вид, выражение глаз коров – достижение нирваны – состояния блаженного по-
коя, полной невозмутимости и отрешенности. 

В контексте: (ирон.-шутл.) Если мы не обратимся к предшествующей теме (не вер-
немся назад) – христианской этике (Откровению) и не будем повторять одни и те же 
христианские истины, мы не обратимся (не перейдем) к утилитаристской этике (не вер-
немся назад). 

Определение субъекта – перифраза добровольный нищий получает значение, отри-
цающее его буквальный смысл: (ирон.), не добровольный нищий – ученик Христа, а 
софист – тот, кто ищет корысти от мнимой, а не действительной мудрости [4, с. 2, 536], 
используя преднамеренные ошибки, с целью выдать ложное суждение за истинное. Уче-
ние добровольного нищего – софистика, мнимая мудрость [4, с. 2, 536], схоластика – бес-
плодное умствование.

В тексте актуализирован концепт: учение утилитаризма, отождествляющее добро и 
пользу, – софистика, словесные ухищрения, вводящие в заблуждение.

Ироническая перифраза добровольный нищий выносится в заглавие и раскрывает 
тему текста Ф. Ницше. 

В тексте И. Бунина «Господин из Сан-Франциско» показано, что капиталистическая 
цивилизация ведет к утилитаризму – отождествлению блага (добра) и пользы. 

На гравюре титульного листа «Нового Органона» Ф. Бэкона изображен корабль с 
поднятыми парусами, как бы символизирующий человеческий разум, стремящийся к 
познанию. Он проплывает меж двух столбов (колонн), образ которых навеян мифом о 
Геркулесовых столбах [5, с. 1, 590].

В тексте И. Бунина изображается «переход – знаменитая «Атлантида». Пассажиры 
«Атлантиды», в том числе и господин из Сан-Франциско, – самое отборное общество, – 
то самое, от которого зависят все блага цивилизации: и фасон смокингов, и прочность 
тронов, и объявление войн, и благосостояние отелей, – где одни с азартом предаются 
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автомобильным и парусным гонкам, другие – рулетке, третьи тому, что принято назы-
вать флиртом, а четвертые – стрельбе в голубей, – плывут из Америки в Старый Свет 
единственно ради развлечения и наслаждения жизнью [5, с. 117-118, 119].

Слово ‘блага’ означает: то, что дает материальный достаток, доставляет удоволь-
ствие; счастье.

В условиях контекста высказывание «все блага цивилизации» получает значение, от-
рицающее его буквальный смысл.

Расширение тропа происходит путем включения в текст описания подводной утробы 
«Атлантиды, где глухо гоготали исполинские топки, пожиравшие своими раскаленны-
ми зевами груды каменного угля, с грохотом ввергаемого в них облитыми едким, грязным 
потом и по пояс голыми людьми, багровыми от пламени. Подводная утроба парохода, 
которая уподобляется мрачным и знойным недрам преисподней, ее последнему, девятому 
кругу, противопоставляется танцевальной зале, где все сияло и изливало свет, тепло и 
радость, пары то крутились в вальсах, то изгибались в танго. В тексте показана безра-
ботица: здоровенные оборванцы с пачками цветных открыток в руках с предложением 
своих услуг; нищета: нищие каприйские старухи; жалкие, насквозь проплесневшие ка-
менные домишки; каприйские бабы, что носят на головах чемоданы и сундуки порядоч-
ных туристов и т.д. 

В тексте изображается жизнь острова Капри ранним утром – после смерти господина 
из Сан-Франциско. 

… путешественники спали крепким сном, и на острове было еще тихо, магазины 
в городе были еще закрыты. Торговал только рынок на маленькой площади – рыбой и 
зеленью, и были на нем одни простые люди. 

… к сорок третьему номеру принесли длинный ящик из-под содовой воды. Вскоре 
он стал очень тяжел – и крепко давил колени младшего портье, который шибко повез его 
на одноконном извозчике вниз, до самого моря. Извозчик был с похмелья, молчал, был 
подавлен своей беспутностью, своими пороками… Возле пристани младшего портье до-
гнал старший, мчавший в автомобиле мисс и миссис, бледных, с провалившимися от 
слез и бессонной ночи глазами. И через десять минут пароходик зашумел водой и по-
бежал в Сорренто, навсегда увозя от Капри семью из Сан-Франциско…

А по обрывам Монте-Соляро, по древней финикийской дороге, спускались два 
абруццсих горца… На полпути они замедлили шаг: над дорогой, в гроте скалистой стены 
Монте-Соляро, вся озаренная солнцем, вся в тепле и блеске его, стояла в белоснежных 
гипсовых одеждах и в царском венце матерь божия, кроткая и милостивая, с очами, под-
нятыми к небу, к вечным и блаженным обителям трижды благословенного сына её. Они 
обнажили головы, приложили к губам свои цевницы – и полились наивные и смиренно-
радостные хвалы их солнцу, утру, ей, непорочной заступнице все страждущих в этом 
злом и прекрасном мире, и рожденному от чрева ее в пещере Вифлеемской, в бедном 
пастушеском приюте, в далекой земле Иудиной [14, с. 129-131].

В данном фрагменте текста обыгрывается библейский сюжет о явлении Церкви миру 
утром в день Пятидесятницы (на пятидесятый день после Воскресения). В это утро, со-
гласно Писанию, «все они единодушно пребывали в молитве с Марией матерью Иисуса» 
(Деян 1, 14).
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Перифразы трижды благословенный сын её, рожденный от чрева её в пещере Виф-
леемской, в бедном пастушеском приюте, в далекой земле Иудиной указывают на Иисуса 
Христа, который, согласно Писанию, был рожден Девой Марией и после смерти воскрес, 
открывшись Сыном Божиим, для вечной жизни в Царстве Небесном. Перифраза «вечные 
и блаженные обители» является определением Царства Небесного.

Философия раннего христианства (догматы христианской Церкви) противопоставля-
ется «обновленному христианству» современности а современные религиозные фило-
софы уподобляются схоластам.

Схоластику, согласно Ф. Бэкону, очень ярко характеризует миф о Сцилле, у которой 
лицо и грудь прекрасной девушки, а внизу её, как говорят, с лаем чудовища вкруг опояса-
ли». У схоластов там, где дело доходит до дистинкций и анализа, вместо плодоносного 
чрева, рождающего полезное и нужное для человечества, обнаруживается лишь чудо-
вищный лай пререканий и бесконечных вопросов [5, с. 1, 113].

Матерь Божия (образ Церкви раннего христианства) противопоставляется Сцилле 
(образу современной религиозной философии).

Контрастная параллель: Богоматерь – Сцилла; … плодоносное чрево, рождающее 
полезное и нужное для человечества [5, с. 1, 113] – рожденный от чрева её трижды 
благословенный сын [14, с. 131] – вместо плодоносного чрева, рождающего полезное и 
нужное для человечества, обнаруживается лишь чудовищный лай пререканий и беско-
нечных вопросов [5, с. 1,113].

Матерь Божия молится и заступается за всех страждущих в этом злом и прекрасном 
мире в день их смерти. 
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ІРОНІЯ В ТЕКСТАХ-ТРОПАХ (НА МАТЕРІАЛІ ТЕКСТІВ Ф. НІЦШЕ І 
ТЕКСТА І. БУНІНА «ГОСПОДИН ІЗ САН-ФРАНЦИСКО»)

У статті розглядається іронія як спосіб організації образної структури тексту. 
Показано використання пародії, гіперболи, а також каламбура і жарту. 
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IRONY IN TEXT-TRAILS (ON THE MATERIAL OF NETSCHE’S TEXTS 
AND I. BUNIN’S TEXT «THE LORD OF SAN FRANCISCO»)

The article considers irony as a way of organizing the fi gurative structure of the text. The 
use of parody, hyperbole, as well as pun and joke is shown.

Key words: irony, text, trope, metaphorization, F. Nietzsche, I. Bunin.

УДК 821.03.07
Карацуба М.Ю., кандидат філологічних наук, доцент, старший науковий співробітник
Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН 
України, Київ 

ФАНТАСТИЧНІ ІСТОТИ У НАРОДНИХ БАЛАДAX 
ПІВДЕННИХ СЛОВ’ЯН – ОБРАЗ ВІЛИ

Запропонована нижче стаття є першою з циклу статей про функціонування образів 
фантастичних істот у народних баладах південних слов’ян – сербів, хорватів, болгар, 
македонців, боснійців. У фокусі уваги перебувають образи фантастичних істот – віл, 
визначається їхнє образне і змістове навантаження. Здійснюється спроба класифікації 
балад із образом віл – основним чи допоміжним. Запропоновані тези ілюструються 
численними прикладами із народних балад регіону.

Ключові слова: віла, народна балада, віла-спокусниця, фантастична складова.

Особливу і дуже яскраву тематичну образну групу у народних баладах складають 
фантастичні істоти. Змістове навантаження, що відводиться у баладних творах регіону 
цим образним персоналіям, значне, вони посідають важливе місце в образній ієрархії на-
родної балади південних слов’ян. Оскільки у цьому дослідженні не ставиться окреме за-
вдання розглянути змістове і функціональне наповнення образів фантастичних істот, ми 
звернемося лише до окремих груп персонажів, які нам видаються найбільш показовими 
у загальному руслі наших дослідницьких інтересів.

Перш ніж перейти до розгляду окремих образів і їхнього значеннєвого навантаження, 
варто насамперед загалом визначити специфіку фантастичної складової як такої у на-
родній баладі. 
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Питання це глибоко і детально характеризує Г. Нудьга, який виділяє серед інших 
жанрів, зокрема ліро-епічних, баладу, виходячи з того, що саме в ній домінують еле-
менти фантастики, «чудодійні моменти» і неординарні ситуації, що впливає і на образ-
ну систему балади, адже її героями виступають не лише люди, а й фантастичні істоти. 
Але, посилаючись на думку дослідників-фольклористів, слушно зауважує, що україн-
ська народна балада містить найменше, у порівнянні з іншими народами, фантастичних 
та містичних елементів, оскільки вона якнайтісніше пов’язана із реальним повсякден-
ним життя народу, особливо з його історією. Українську народну баладу у цьому ключі 
Г. Нудьга розглядає як частина «поетичного літопису» [9, с. 125]. 

Звертаючись до питання, яке місце посідає фантастика у досліджуваному жанрі у 
слов’янських народів, апелюємо до думки дослідниці Л. Петрухіної щодо позиції і за-
вдань принципу фантастичного у слов’янській баладі (вона у зазначеному дослідженні 
увагу фокусує на слов’янській літературній баладі доби романтизму, проте окремі її за-
уваги видаються дотичними до аналізованого нами матеріалу), яка вважає, що принцип 
фантастичного у баладних творах реалізується в інший спосіб, ніж у чарівній казці, чи 
фантастичній новелі. На її думку, фантастичний – неключовий принцип, не жанротвор-
чий, допоміжний, оскільки події, персонажі й їхні стосунки пов’язані із світом реальнос-
ті більше, ніж зі світом фантастики [10, с. 15]. Елементи фантастики, на нашу думку, є 
лише тим засобом, який допомагає розв’язати морально-етичні проблеми, що становлять 
сутність баладних конфліктів. Додамо, що незрідка конфронтація свій-чужий відбуваєть-
ся саме у площині зіткнення реальності й вимислу. 

Відтак, фантастичні елементи представлені у народних баладах, зокрема і 
південнослов’янських, на рівні таких сюжетів, як прихід до світу живих зі світу мертвих 
(тут варто згадати сюжети про мертвих наречених, до яких звертався чеський дослідник 
Й. Горак, характеризуючи подібний мотив як один із “інтеретнічних тем” слов’янської 
народної балади [13, с. 47]), перетворення-метаморфози (скажімо, після трагічної заги-
белі люди перетворюються на рослин, відповідно до конкретних моральних настанов – 
позитивні персонажі-страдники на квітучі і яскраві рослини, а негативні персонажі – на 
рослини, що пов’язані із негативною конотацією, птахи чи тварини наділені здатністю 
спілкуватися людською мовою тощо. 

Образ фантастичної істоти – віли
На думку дослідника Д. Айдачича, балади виявляють схильність, подекуди, щоправ-

да, і несхильність до певних сталих формул міфічного світобачення, відтак у них можна 
спостерігати різноманітні фази, відповідно, міфічний і магічний компонент підлашто-
вуються під жанрову специфіку твору, в оригінальний спосіб включаються до тексту. 
Виключення не становить і міфологічний образ віли у народній баладі. Тут важливо за-
уважити, що дослідницькі студії, пов’язані з аналізом функціонування демонологічних 
істот, неминуче призводили до необхідності їх розгляду у світлі традицій архаїчного, 
поганського світосприйняття. 

Насамперед зауважимо, що у переважній кількості народних балад південних 
слов’ян, як, до речі, й інших перехідних жанрів, можна відстежити схильність до виявів 
міфічного способу мислення. Якщо у деяких групах народних балад, зокрема міфоло-
гічного змісту, віли як фантастичні істоти згубно впливають на перебіг подій у творі, та 
можуть завдати шкоди персонажам, то в різних групах ліричних та епічних пісень вони 
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розглядаються як персонажі із позитивною конотацією. Таке різнопланове трактування 
можна усвідомити, згідно з думкою Д. Айдачича, відповідно до різних рівнів міфу, де 
віли виступають на початку як демони долі, «темного царства мертвих» і царства него-
ди, а згодом трансформуються в демонів природи і мисливства, а пізніше аж до появи у 
них ознак осіб жіночої статі. Як результат такого трактування – виділення кількох типів 
демонів жіночої статі [1, с. 14]. Складність і багатоплановість народних балад про віл 
пов’язана із переходом мотивів з одного типу балад, де фігурують віли, до іншого, а 
також до баладного масиву з іншою тематикою, присутній і перехід до народних балад 
мотивів із епічних та ліричних народних пісень про віл. 

Варта уваги також назва цієї демонічної істоти, адже в окремих народів на її позна-
чення можна зустріти різні назви, зокрема у сербів, словенців і хорватів її йменують 
«віла», а у македонських чи болгарських народнопоетичних баладних зразках натрапля-
ємо для тієї самої істоти на імена «самовіла», «самодіва», «юда». Неоднозначним є і 
трактування образного навантаження цієї істоти у різних народів південних слов’ян і у 
дослідницьких працях науковців-фольклористів, коріння цього явища пов’язуємо із тим, 
що, вочевидь, ця фантастична істота поєднала у собі залишки рис інших демонічних 
істот. Відповідно до відновлення і стратифікації ключових демонологічних функцій і 
атрибутів віл, репрезентовано й відверто різнопланову їхню характеристику у науковців-
славістів. Так, поширеним є трактування віл як душ пращурів (таку думку висловлюють 
О. Веселовський і Я. Гануш), фантастичної істоти, пов’язаної із природними (Н. Нодило, 
В. Чайканович) та соціальними явищами (скажімо, психічними хворобами), наприклад, 
з вітром (В. Мангардт, Д. Маринов і Н. Геров, брати Грімм), духами деревами (А. Ітлієв), 
а також зі смертю, виходячи з етимологічного походження слова «віла» від турецько-
татарського дієслова «померти» (В. Мансика). Як бачимо, нелегким видається спільний 
висновок, враховуючи різнобарвність самих підходів до оцінювання образу. Цю стро-
катість можна пояснити, зокрема, тим, що декілька типів демонічних жіночих істот на-
звано таким ім’ям, а різні властивості віла отримала як залишки характеристик наявних 
раніше демонічних істот. Можна говорити про різні властивості, якими наділені віли, що 
проживають у різних місцевостях, не беремо тут до уваги їхні моральні характеристики 
(добра – зла істота). Факт залишається фактом – назва для міфологічної істоти залиша-
ється однаковою – «віла», що, у свою чергу, дає підстави, чи краще сказати, можливість 
виявити схожість у текстових фрагментах, не залежно від окремих сюжетних структур у 
межах жанру балади. Так, мотив із одного типу балад про віл легко можна відшукати і у 
баладах іншого типу.

Образ віли як захисниці простору свого проживання є одним із найбільш вживаних. 
Тут ще важливо брати до уваги і конкретні сюжетні колізії, пов’язані з окремими уявлен-
нями про часові кордони (певні години дня чи ночі, коли хтонічні істоти виявляють най-
більшу активність) чи пори року, відповідно до річного народного календаря і пов’язані 
з ними заборони. За порушення кордонів свого житла, місця перебування – гірського, 
водяного та лісового простору (за Б. Ангеловим, не на землі і ні на небі [2, с. 55] – віла 
як демон природи здатна покарати – покалічити, вбити небажаного гостя, у переважній 
більшості – це молоді особи жіночої і чоловічої статі. Функціонує широко також і мотив 
замуровування осіб, що, здійснюючи будівництво на території віл, потрапляють до їх 
простору впливу, за що на них чекає смерть. Конфліктна ситуація у цьому ключі пов’язана 



229

із відчайдушним і зухвалим намаганням, всупереч колективним уявленням про віл і їхній 
простір, потрапити до цього забороненого часопростору, де відбувається зіткнення світу 
демонічного і світу людського, проте це бажання завжди веде до нелюдських страждань, 
що їх зазнає порушник. У свою чергу, особа, що має бажання порушити кордони світу 
демонів, усвідомлює необхідність захисту себе від його впливу, у цьому контексті важ-
лива функція відводиться необхідним «запобіжним заходам» –використанням численних 
оберегів (їх найчастіше дають матері-захисниці) та амулетів та рослин із відповідними 
магічними функціями. Проте, віли, як і інші фантастичні істоти, наділені здатністю спо-
кушати небажаних гостей, враховуючи їхню зовнішню привабливість. Звідси і широко 
вживаний сюжет про інтимні стосунки демонів-жінок із чоловіками. 

Важливим видається нам також згадуваний у праці Д. Айдачича мотив обдарову-
вання віл, зафіксований у записах І. Кукулевича, де йдеться про обхід вілинського місця 
на Спаса, коли вілам у якості подарунка залишали під деревами плоди полів та садів, 
шовкові вироби. Зауважимо, що І. Кукулевич порівнює цей обряд із звичаями обдаруван-
ня русалок в українців [1, с. 60]. Саме зі Спасом також пов’язаний і мотив відбирання 
дівчини змієм. Тут, як бачимо, присутній зворотній зв’язок – жінка – людська істота і 
чоловік – хтонічна. 

На базі аналізу значного пласту народних балад південних слов’ян ми здійснили 
спробу виділити кілька показових способів подання образу віли, зокрема:

І. Віли як позитивні персонажі
- Віла-помічниця. Допомагає юнакові порадами і конкретними діями, незрідка спів-

чутливо ставиться до пораненого юнака;
- Віла/самовіла-проводир. Виступає проводирем на шляху героя, допомагає йому 

дістатися у необхідне місце. Тут ще варто згадати сюжет про спраглого юнака і вілу, що 
відкриває йому шлях до місця, де знаходиться водоймище;

- Віла/самовіла, що сповіщує про якісь визначні події, зокрема про весілля.
- Олень як тваринна іпостась віли;
- Віла, що перетворюється на дівчину;
- Віла-порадниця
ІІ. Віли як негативні персонажі
- Віла-цілителька. Здатні зцілювати хворих і поранених, проте, за свої послуги ви-

магають від рідних коштовних подарунків, у випадку, коли їм відмовляють, можуть за-
вдати хворому шкоди;

- Віла, що хоче у якості подарунка-жертви забрати людину, переважно гарну ді-
вчину;

- Віла/самовіла – будівниця споруд різного характеру з людського матеріалу;
- Віла-руйнівниця будівель. Віли руйнують недобудовані споруди, найчастіше ви-

магають принесення жертви – тварини чи особи жіночої статі;
- Віла-відьма, здатна знищити-з’їсти людину; 
- Віла, що підстрелює людину, переважно нареченого; 
- Віла, що вбиває героїв через непошанування надлюдських істот у святкові дні. 
ІІІ. Віла у поетичних мовних формулах 
- Віла/самовіла/самодива у народнопоетичних формулах-висловах. 
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Намагатимемося проілюструвати наведені специфічні ознаки у поданні образу віли 
у народних баладах, звертаючись до відповідного ілюстративного матеріалу із збірок на-
родних балад цього ареалу. Ми, безперечно, звертатимемося лише до показових ознак і 
окремих текстів, які нам видаються промовистими. 

Так, віла-помічниця – частовживаний образ. У народній баладі з Боснії і Герцеговини 
«Po gori se zelen bajrak vije» («Над горою зелений прапор в’ється») гірська віла про-
ливає гіркі сльози співчуття до пораненого Мустай-бега, на тілі якого чимало кривавих 
ран, що їх йому заподіяли ворожа шабля і розбійницький ніж. Віла пропонує Мустай-
бегу покликати з-за моря бербера, якщо він не зможе витримати біль, що його завдають 
рани. Мустай-бег, відчуваючи близьку смерть, просить вілу не кликати з-за моря бер-
бера, а виконати його останнє прохання: віддати його близьким подарунки на пам’ять 
про нього – хустину для матері, аби витирати сльози болю від вічної розлуки з сином, а 
коханій дружині – годинник, щоб дивилася на нього і згадувала про чоловіка. Віла пообі-
цяла виконати прохання, а Мустай-бег невдовзі помер [14, с. 116].

Віли також наділені у народних баладах функцією сповіщати про визначні події, так, 
наприклад, у македонській народній баладі «Сонцето ми е на заод» («Сонце клонить-
ся на захід») самовіла зустрічає позаду лісу хороброго воєводу Мірче, який шанобливо 
звертаючись до неї – матінко, заявляє, що він уже достатньо на коні гарцював, прапор 
для неї носив, тому просить дозволу зупинитися, проте, вона просить його й далі носити 
прапор і їздити конем, оскільки біля зеленого поля і холодних ярів одружується Янкула, 
який, щоправда, на весілля не покликав свою десяту сестру Каприну, за що її дочка Грум-
ка, що прийшла туди без запрошення, жорстоко помстилася своєму дядьку [11, с. 100].

Образ віли/самовіли як медіатора і проводиря теж незрідка зустрічається у народ-
них баладах регіону. Зокрема, у болгарській народній баладі «Грешен Станко юнак» 
(«Грішний юнак Станко») триста монахів виявилися відрізаними від людей в монасти-
рі на острові біля Святої гори внаслідок страшної бурі на Чорному морі і на Дунаї. Мона-
хи попросили у Бога допомоги, але він спочатку залишився байдужим до їхніх помилок. 
Тоді старий ігумен порадив монахам іти до високих гір, аби там сповідатися і звернутися 
напряму до Бога. Триста монахів вирушили у путь, дісталися найвищої гори, де лежав 
юнак Станко. Монахи попросили у нього допомогу, а він розповів, що свого часу спалив 
дев’ять церков і монастирів, що служив на морі, море його щедро приймало, а коли йому 
треба було дістатися до високих гір, його підняли самовіли і повели у гори зелені, де він 
зустрівся зі своєю матір’ю. Щоправда ідилія тривала недовго, його мати загинула, а білі 
панагії, подаровані йому нею, перетворилися на каміння, яким він вдарив з усієї силою 
об землю. Тепер старий ігумен запропонував знайти і підняти із землі один із таких каме-
нів, аби прив’язати його до Станка і втопити останнього. Лише, коли це відбулося, вода 
спинилися перед Святою горою, а буря вщухла [8, с. 450].

Широковживаним є сюжет про спраглого юнака і вілу, зокрема, незрідка саме віла 
вказує і відкриває юнакові шлях до місця, де знаходиться водоймище. Цікавими видають-
ся й імена для такої віли – бродариця, бродаркиня (від сербського слова брод – корабель, 
бродарити – плавати кораблем, судном, човном), а також віла-ізворкиня (від сербського 
слова извор – джерело, дослівно – джерельниця). Промовистими у цьому ключі видають-
ся сюжети, пов’язані із зіткненням Марка Королевича і віли. Останній залишається не-
вблаганним до віли, коли вона опиняється в його руках, і вбиває її, дослідник Д. Айдачич 
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у цьому ключі відводить йому функцію медіатора між живою та мертвою водою, який 
дарує людям свіжу, чисту, ніби оновлену воду, процес пов’язаний із приходом весни, 
коли звільнюються душі мертвих. На схоже тлумачення натрапляємо і у праці Р. Іванової 
«Епос, обред, мит» (Софія, 1992) [5, с. 110].

У народних баладах сербів, де у фокусі уваги перебувають пошуки спраглим юна-
ком джерела свіжої води, які призводять до сутичок і конфліктних ситуацій із вілою, 
яка відпочиває недалеко від зеленого озера і ладна покалічити непроханих гостей, що 
каламутять його чисті води. Незрідка зустрічається і варіант, коли віла запрягає лютими 
зміями оленя і виганяє небажаних відвідувачів [1, с.15]. Озеро репрезентовано, відтак, у 
народній баладі як хтонічна вода, а олень та змія – як представники світу мертвих, такий 
самий хтонічний зміст вони додають і самим вілам. А оленя, в свою чергу, Й. Мороз ви-
значає як тваринну іпостась віли [7, с. 8].

Віла перетворюється на звичайну дівчину у низці сербських балад, де відбувається 
процес деміфологізації. Процес цей здійснюється подекуди у вельми оригінальний спо-
сіб. Зокрема, у баладі про Марка Королевича, біля джерела з водою замість очікуваної 
там віли з’являється звичайна дівчина, що істотно змінює самий перебіг подій у творі, 
адже зникає конфліктна ситуація, пов’язана із зіткненням світу людини і демонічного 
світу, а наявна звичайна життєва колізія, коли через ревнощі Марко забирає життя у ко-
ханця своєї нареченої. В іншому баладному тексті до студеної води відводить спраглого 
юнака віла, що спускається з хмар, але біля води вже опиняється не віла, а звичайна ді-
вчина [1, c. 17].

А у вже згадуваній вище сербській народній міфологічній баладі «Змиja младожења» 
(«Змія-наречений») віли виконують функцію порадниць, помічниць для короля з Бу-
дим-міста, чия жінка не може народити немовля. Згадаємо, віли йому радять зібрати 
всіх молодих дівчат з міста Будим, щоб вони сплели невід із золота, в якому можна було 
б спіймати золоту рибку, а потім відрубати у неї крило і віддати його дружині, аби вона 
швидше завагітніла. Цар дослухався порад, його дружина народила змія [12, с. 220].

Благородною, на перший погляд, видається місія віл-цілительок з боснійської народ-
ної балади «Oganj gori u jelovoj gori» («Вогонь горить на ялинковій горі»), де віли 
розпалили багаття, біля якого гріється поранений Ібро. У дивовижний спосіб, як чаклун-
ки, віли заживлюють рани нещасного юнака, але за свою роботу вони зажадали нагоро-
ди: від батька хутряну шубу з плеч, від матері – руку від плеча, від брата – дивовижного 
краси коня, від сестри – гарний затискач для волосся, а від нареченої – намисто із дука-
тів. Проте, сталося несподіване – батько й мати, брат і сестра нагородили віл, а наречена 
відмовилася віддавати намисто з дукатів. Тоді віли страшенно розлютилися, роз’ятрили 
криваві рани на тілі Ібро, і він помер [14, с. 558].

Подарунком-жертвою для віли мусить стати сіромашна дівчина Айкуна з босній-
ської народної балади «Klikovala prebjela vila» («Гукала біла віла»), чия мати, дружина 
диздара-аги, єдина насмілилася звернутися до віли, що голосно когось гукала із питан-
ням, чого чи кого вона жадає:

 «Što ti hoćeš, prebjela vilo?   Чого ти хочеш, пребіла віло?
 Ali isteš od zemlje vojnike?  Чи хочеш від землі нашої військових?
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Ali moga agu, dizdar-agu?  Чи мого агу, диздар-агу?
Ali moga sina Ðulberhara?  Чи мого сина Джулберхара?
Al’ Ajkunu, ćercu jedinicu?”  Чи Айкуну, дочку єдину?
Віла підтверджує, що її цікавить лише красуня Айкуна, що зараз знаходиться у тітки 

в Мостарі. Щойно віла зізналася, що хоче забрати її, дівчина відчула нестерпний голо-
вний біль, сильно занедужала. Тітка, що її доглядала, була змушена надіслати матері лис-
та із звісткою про хворобу дочки. Мати поспішила, але вже у дорозі дізналася про смерть 
Айкуни, а приїхавши додому заплакала-заголосила. Диздар-ага намагався заспокоїти її, 
зізнавшися, що це вже не перша спроба віл відібрати у них дочку, проте, у попередні рази 
йому вдалося від них відкупитися [14, с. 337].

Ще страшніша місія відводиться вілам у цілій низці народних балад, де фігурує віла/
самовіла-будівниця, щоправда, зводить споруди вона, використовуючи у якості допоміж-
ного матеріалу фрагменти людського тіла. Так, у болгарській народній баладі «Само-
вила град градила» («Самовіла місто будувала») самодива зводить місто на вершині 
Старої гори. Оповідач детально розповідає про основні етапи будівництва і про задіяні 
матеріали:

- Що е коле побивала    - Що кілки повбивала -
се юнаци неженени,    це юнаки неодружені,
- що е подпори туряла    - що підпори повтикала - 
се девоки прехубави,    це дівчата прегарні, 
що е покрив покривала    - що дах накривала - 
се невести пръвескини,    наречені-первачки1,
що е преплит преплитала   - що переплетіння переплітала - 
се дечица пеленчета.    це дитинча сповивала.

 Проте, будівниці не вистачало матеріалу – двох кілок – двох юнаків, двох підпор – двох 
дівчаток, двох дахів – двох наречених, двох поверхів – двох малих діточок – і вона зажа-
дала від людей матеріалу, що його бракує. Люди, безперечно, відмовили вілі, але згодом 
зібрали близько ста юнаків і дівчат, а також наречених, а дітей відпустили збирати само-
цвіт. Дівчинку Грумку, що зібрала найбільше самоцвіту, який став у неї з рук випадати, 
побачила самодива, похвалила дівчину і сказала, що мати про неї погано дбала, бо приве-
ла сюди, аби вона дісталася самодиві. Насамкінець самодива простягнула дівчині стрілу, 
аби вона підстрелила свою матір, але сталося інакше, і Грумка підстрелила саму вілу, 
звільнивши свій народ від необхідності приносити жертву будівниці [8, с. 420].

Тематично близькою до згаданої є й тематика болгарської народної балади «Сънувала 
мъртвия си син» («Наснився мертвий син»), де матері, що сумує за своїм померлим 
сином Данею, наснився сон, в якому вона побачила свого сина, зраділа і почала розпи-
тувати, як йому там живеться, як працюють віли, що зводять масштабну будівлю. На це 
син відповів, що йому потрібен для будівництва «людський» матеріал, адже каркасом 
для будівлі виступають померлі молоді хлопці, частиною покрівлі – дівчата-наречені, 

1  До речі, у праці С. Верковича детальніше досліджується будівля конструкції, зокрема, дах, який 
виготовляють із посватаних, проте невінчаних дівчат [3, с. 15].
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другою частиною – маленькі діти-немовлятка. А прийшов він у сні за малими братом і 
сестрою – підпоркою для будівлі і воротами. 

Прокинувшись після дивовижного і страшного сну, мати почала молитися, запалила 
свічки, але це не допомагало: усі, на кого вона хоч оком кинула, померли [8, с. 552].

Проте, частіше навіть фігурує сюжет, відповідно до якого віла виступає руйнівни-
цею будівель, не дозволяє їх звести, вимагає людської жертви, переважно жіночої статі. 
Яскравим прикладом може виступати хорватська народна балада «Začarana građevina» 
(«Зачарована будівля»). Віла стає на перешкоді побудови розкішного міста на річці Бо-
яні, що його зводять дев’ять братів Юговичів. Ситуація стає безнадійною – адже все, що 
за день було збудовано, вночі віли руйнували. Далі подається традиційний сюжетний 
компонент, що зустрічається не лише у народних баладах, але й у казках, коли вночі 
один з братів залишається вартувати біля споруди, аби побачити, хто її руйнує і навіщо. 
Один із братів, Павле Югович, не втримався і заснув, а у сні йому з’явилася віла, яка за-
стерегла його від подальшої будівлі, якщо його родина не замурує у ній одну з невісток 
як жертву. Коли брати дізналися про вимоги віли, вирішили, що та невістка, яка першою 
принесе обід чоловікові, залишиться у будівлі назавжди. Проте, хитрі брати попередили 
своїх жінок, аби вони не несли обід, а дружина Павле, якій він нічого не сказав, як було 
домовлено, залишивши своє немовлятко на свекруху, рушила до споруди. Там її спійма-
ли чоловікові брати і замурували назавжди у будівлі. Павловиця просила залишити їй 
віконце, щоб побачити свою дитину, але їй не дозволили. Павле у відчаї, повернувшись 
додому, звернувся по допомогу у догляді за дитиною до своїх братів, але вони відмовили 
йому, тоді він вдарив тілом своєї дитини о землю, а собі у груди – гострим кинджалом 
[4, с. 315].

На дивовижний сюжет натрапляємо також у тих народних баладах, де фігурує образ 
віли-відьми, здатної з’їсти людину. Віли-відьми пожирають пастухів у нічний час, тут, 
безперечно теж наявний мотив принесення жертви. У народних баладах, де фігурує цей 
мотив, з’являються три демонічні істоти жіночої статі, що є близькими родичками жерт-
вами – матір, сестра, інколи тітка. Проте, доводиться спостерігати і картину, коли сюжет 
про відьом, самодив чи віл, які роздирають тіло жертви і їдять її серце, – це лише фан-
тазія, видіння або сон, що наснився героєві балади. Мотивація такого вчинку теж буває 
різною, скажімо, як покарання за спання дівчат у тих місцях, де зазвичай відпочивають 
самодиви чи віли, орання землі у ранковий час до співу півнів тощо [1, c.18]. До слова, 
при аналізі сюжетів про фантастичних персонажів, відзначимо не таку численну кіль-
кість текстів, де фігурує образ самої відьми, проте, такі тексти є яскравими і показовими. 
Скажімо, у хорватській народній баладі «Vještice» («Відьми») згадується бідолашний 
Іван, який на ранок не може підняти з ліжка і пересуватися через те, що його згубили 
відьми. Коли ж він намагається з’ясувати, хто ж були ці відьми, то розуміє, що це його 
найулюбленіші жінки: матір, яка його серце заворожила, забрала собі і знищила, рідна 
сестра, що міцно тримала його руки, не даючи йому рухатися і захищатися, а третя від-
ьма – його дружина Іванія, яка просила спочатку, щоб його не чіпали, але лише для того, 
щоб назавтра він дістався тільки їй [4, с. 124].

Частовживаним знаряддям захисту чи нападіння для віл є стріла. Популярним у цьо-
му ключі виступає сюжет, коли віла випускає смертоносні стріли у своїх ворогів. Так, 
скажімо, у хорватській народній баладі «Pritajena smrt» («Притаєна смерть»), віли 
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вгледіли гарного юнака Івана, який саме рушив зі сватами та матір’ю до своєї нареченої. 
Віли перемовилися між собою, вирішуючи, чи будуть вони пускати стріли у такого гар-
ного хлопця. Одна з них вирішила, що стрілу краще випускати не в юнака, а в його коня, 
щоб примусово зупинити рух весільної процесії. Проте інша вистрелила і в юнака, який 
відчув невдовзі страшний біль у голові і серці, який спочатку намагався приховати до-
рогою, а потім і при зустрічі з коханою. Але стріла смертельно вразила його і спричинила 
ранню смерть. Тоді мати Івана попросила, щоб його наречена не забувала, тоді вона їй 
віддасть Іванові двори [4, с. 142].

Суворо карають віли й за непошанування чарівних істот у великі свята. На такі тек-
сти натрапляємо у збірці народних балад братів Миладинових [6, с. 115]. У баладі № 5 
цієї збірки натрапляємо на баладний текст, дія в якому відбувається у Великдень. Мати 
сварить свою дочку Стану, яка відвідала на зорі церкву, тоді Стана, розлютившись на ма-
тір, поспішає до саду, аби зайнятися вишиванням, але її жорстоко покарала за порушення 
святкового ритуалу, недотримання християнських традицій самогорська віла, яка вико-
лола їй очі, відрізала руки до плечей, а згодом і ноги до колін. Отже, як слушно зазначає 
Д. Айдачич, це може свідчити про пов’язаність календарних елементів двох міфічно-ма-
гічних систем. Можливо, що християнське свято успадкувало певні елементи святкувань 
доби язичництва, коли віли на землі були посланцями зі світу мертвих, а може бути, що 
заборона людині відвідувати місце самовіли протягом великоднього дня могла виявити 
бажання витіснення світа, де важливе місце відводилося язичницькому демону [1, c.13]. 

Зовсім інші функції виконує образ віли, що незрідка є лише згадкою про фантастич-
них істот, а залучається у текстовому фрагменті боснійської народної балади «Što ‘no 
cvili u Glamoču gradu?» («Що ж квилить у місті Гламочу?») як елемент поетичного 
прийому паралелізму:

Što ‘no cvili u Glamoču gradu?   Що ж то квилить у місті Гламочу?
Il’ je vila, il’ je ljuta guja?   Чи це віла, а чи, може, змія люта?
Nit je vila, nit je ljuta guja,   Це не віла, не змія це люта,
već je ono Emina djevojka.   А це плаче дівчина Еміна [14, с. 218]. 

Як видно з усього вищенаведеного, образ віли широко вживається у баладних творах 
південнослов’янських народів, виконуючи різне – ключове сюжетне і допоміжне завдан-
ня. У фокусі уваги дослідників, до яких ми зверталися вище, перебуває і комплексне ба-
чення віли як персонажа баладних творів, і окремі сюжети, пов’язані з образами віл (як, 
скажімо, у праці Б. Крстича, де в центрі уваги перебувають шлюбні стосунки чоловіків 
із вілами.

Образ віли стає і предметом дослідження українських науковців-фольклористів, не-
зрідка вони увагу концентрують на входженні образу віли до українських літературних 
творів, яскравим прикладом якого може слугувати поема Лесі Українки «Віла-посестра».
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ФАНТАСТИЧЕСКИЕ СУЩЕСТВА В НАРОДНОЙ БАЛЛАДЕ ЮЖНЫХ 
СЛАВЯН – ОБРАЗ ВИЛЫ

Предложенная ниже статья – первая из цикла статей о функционировании образов 
фантастических существ в балладах южных славян – сербов, хорватов, болгар, маке-
донцев, боснийцев. В фокусе внимания пребывают образы фантастических существ – 
вил, определяется их образная нагрузка. Осуществляется попытка классификации бал-
лад с образом вил – основным или вспомогательным. Предложенные тезисы иллюстри-
руются многочисленными примерами из народных баллад региона.
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FANTASTIC CREATURES IN THE PEOPLE’S BALLAD OF SOUTHERN 
SLAVS – THE IMAGE OF A VILA

The article below is the fi rst in a series of articles on the functioning of images of fantastic 
creatures in the ballads of the South Slavs – Serbs, Croats, Bulgarians, Macedonians, Bosnians. 
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The focus of attention is on the images of fantastic creatures – pitchforks, their fi gurative load 
is determined. An attempt is made to classify ballads with the image of a pitchfork – main or 
auxiliary. The proposed theses are illustrated by numerous examples from folk ballads of the 
region.

Key words: vila, folk ballad, vila-seductress, fantastic component.
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М.Т.РИЛЬСЬКИЙ І О.І.БІЛЕЦЬКИЙ: КОЛЕГИ, ОДНОДУМЦІ, ДРУЗІ

М.Т.Рильського і О.І.Білецького повʼязували тривалі професійні та особисті взаєми-
ни, що склалися у повоєнний період, хоча знайомство їхнє відбулося ще у 30-ті роки. У 
вчених були деякі спільні риси вдачі та уподобання, а також спільні наукові інтереси, 
спрямовані на популяризацію української літератури, прилучення української культури 
до світової. Вони започаткували або відновили деякі напрями в літературознавстві, 
фольклористиці, етнології, сформулювали ідеї, розвинуті наступними поколіннями до-
слідників.

Ключові слова: М.Т.Рильський, О.І.Білецький, творчі та особисті контакти.

Максим Тадейович Рильський і Олександр Іванович Білецький – дві визначні осо-
бистості в історії української гуманітарної культури. Їхня творча діяльність припадає на 
дуже складний, навіть драматичний період – революція і громадянська війна, жорстокі 
репресії 30-х років, війна і тяжкі умови евакуації, труднощі повоєнного життя… І при-
гноблюючий ідеологічний тиск, що не давав вільного розвитку художній творчості та 
теоретичній думці.

О.Білецького і М.Рильського єднали багаторічні дружні стосунки, взаємна повага, а 
часто – і тісне співробітництво. Коли саме познайомилися вони? Очевидно, точну дату 
вказати важко, але відомо, що вже у 1930-ті вони зустрічалися неодноразово, хоча навряд 
чи часто: родина Білецьких жила тоді в Харкові, Рильські – у Києві.

Андрій Олександрович (старший син О.Білецького) згадував: «У нашому домі на Ка-
разинській вулиці бувало дуже багато відвідувачів, серед них не лише вчені, а й поети і 
письменники – П.Г.Тичина, М.Т.Рильський, М.К.Зеров, Я.А.Мамонтов, В.Л.Поліщук та 
інші» [3, с.293].

Рильський згадує імʼя Білецького в деяких містах того періоду – в звʼязку з питання-
ми історії та популяризації української літератури.

Так, у листі до М.Зерова від 24.VІІІ.1930 року він дякує за отриманий «Альманах со-
временной украинской литературы» (1930): «Дуже мила і симпатична книжка, і мета така 
хороша – сближение, понимание и знакомство, мовляв Білецький» [22, с.154]. Олександр 



237

Іванович – автор вступної статті, щодо якої у Рильського були і певні зауваження: він 
вважав, що не приділено належної уваги дожовтневій літературі.

Під час війни установи української Академії наук були евакуйовані до Уфи, де вчені-
гуманітарії, а також митці-письменники, художники, композитори – працювали в органі-
зованому тут Інституті суспільних наук. У червні 1942 року на базі цього інституту було 
створено чотири інститути: економіки, історії та археології України; української мови і 
літератури (його очолив поет-академік П.Г.Тичина); народної творчості і мистецтва (у 
грудні 1942 його директором призначено М.Т.Рильського).

На долю української інтелігенції випало в евакуації чимало труднощів, хоча башкир-
ські науковці й місцеве населення допомагали їм чим могли.

Про побутові умови, в яких довелося жити українським вченим в Уфі, розповідає 
Ю.Л.Булаховська, – дочка академіка Л.А.Булаховського, видатного лінгвіста, доброго 
друга Максима Тадейовича і Олександра Івановича. Холод, тіснота, відсутність будь-
яких зручностей – і наполеглива щоденна праця, взаємні візити, «літературні розмови», 
жваві дискусії (зокрема про переклади, якими займався тоді Рильський) [10, с.214–222].

О.Білецький в цей час перебував у Томську; тут була дуже багата університетська 
бібліотека, де вчений просиджував цілі дні. І.Айзеншток згадує: «Про захоплюючі “чи-
тацькі бенкети” О.І.Білецький неодноразово згадував в усіх своїх листах того часу <…>. 
Відірваний у Томську від багатьох розпочатих і, так би мовити, “запущених у виробни-
цтво” капітальних своїх праць, О.І.Білецький продовжував обмірковувати і розробляти 
інші теми, заздалегідь призбируючи матеріал» [1, с.75].

У травні 1943 року українська Академія наук була переведена до Москви; Рильський 
і Білецький жили у готелі «Москва» й мали можливість часто зустрічатися, обговорю-
вати наукові й видавничі справи. І саме в цей час, очевидно, це знайомство переростає 
в довголітню дружбу, про що свідчать і спогади сучасників, і їхнє листування. Навесні 
1944-го академічні установи повертаються в Україну, до Києва.

М.Рильський в червні 1943 року отримав звання дійсного члена Академії наук 
УРСР, О.Білецький був академіком АН УРСР з 1939 року, в 1958 році його обрано дій-
сним членом АН СРСР. В 1939–1941 і з 1944 року він очолював Інститут літератури 
ім.Т.Г.Шевченка. Обидва академіки займали директорські посади до останніх днів жит-
тя. Працювали самовіддано і надзвичайно плідно, створили наукові школи, мали багато 
учнів і послідовників, займалися громадською діяльністю, отримували урядові відзнаки 
та нагороди.

Але в житті кожного з них траплялися складні, драматичні періоди. Як відомо, 
М.Рильський двічі підпадав під репресивну машину радянської влади: вперше – у 1931 
році, коли він був заарештований і провів пʼять місяців у Лукʼянівській вʼязниці, вдруге – 
у 1947-му, коли на нього обрушилася інспірована Л.Кагановичем лавина «голобельної» 
критики. На щастя, вдруге до арешту не дійшло, можливо, через те, що Кагановича пере-
вели до Москви, і шквал злісних нападів ущух.

О.Білецький також не уникнув репресій з боку режиму. В 1922 році його за рішенням 
ГПУ мали вислати, разом з іншими видатними діячами науки, за межі держави – «як во-
рожий елемент, що розтлінно діяв на “здорову” радянську молодь своїми аж надто зухва-
лими лекціями, що користувалися неабиякою популярністю серед студентів» [2, с.355]. 
Уникнувши депортації, Олександр Іванович не уникнув подальших неприємностей. На 
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зламі 20–30-х почалися ідеологічні «чистки» серед інтелігенції, він працював тоді в нау-
ково-дослідному Інституті Тараса Шевченка і в Інституті народної освіти (так називався 
тоді Харківський університет), викладав і в інших вишах Харкова. Заповзяті «ідеологи» 
докопалися, що Білецький належав колись до партії кадетів і що навіть у радянський час 
«демонстративно» ходив до церкви. У 1933 році було розгромлене фактично усе керів-
ництво Інституту Тараса Шевченка. О.Білецького звільняють з усіх професорських по-
сад. І.Бажинов пише про цей період його життя: «Відсунений від улюбленої педагогічної 
та науково-дослідної праці учений, маючи вдосталь “дозвілля”, приступив до вивчення 
скарбів марксистської науки. Пізніше колишній його аспірант Григорій Костюк, на очах 
якого відбувалася добровільно-примусова метаморфоза поважного професора в само-
покликаного адепта марксистсько-ленінської естетики, у своїх споминах наводив жар-
тівливе висловлення Олександра Івановича про своє вимушене прагнення піднести свій 
ідейний рівень <…>: “Насувається доба похмурого середньовіччя – треба подаватися до 
якогось ордену”» [2, с.355].

На щастя, без роботи О.Білецький залишався надовго, повернувся і до наукової, і 
до викладацької діяльності. Але коли його настійливо запрошували продовжити працю 
в Харківському університеті, «він рішуче відмовлявся, бо в університеті ще працював 
дехто з тих, хто “викривав” його наприкінці 20-х – на початку 30-х років» [14, с.126], – 
свідчить колишній аспірант Білецького Тимофій Духовний.

Так, ідеологічні переслідування припинилися, однак наслідками їх і для М.Рильського, 
і для О.Білецького стали відчутні втрати. В поезії Максима Тадейовича подекуди почали 
гучніше звучати «чужі голоси» (так називав Л.Новиченко конʼюнктурні теми та ідеоло-
гічні штампи); у статтях і передмовах Олександра Івановича зʼявилися цитати з класиків 
марксизму, схвальні оцінки «єдиного методу» і «нових досягнень» соціалістичної літе-
ратури.

***
Що ж єднало цих двох надзвичайно талановитих, всебічно обдарованих, неймовірно 

працьовитих людей, чиї заслуги були високо оцінені громадськістю, про яких з любовʼю 
і вдячністю згадували сучасники? На перший погляд, вони були різними. Рильський на-
самперед – чудовий поет і геніальний перекладач. Більша частина його наукового до-
робку створена у повоєнний період; він залишив праці з різних галузей гуманітаристи-
ки – фольклористики, етнографії, літературознавства, мистецтвознавства, мовознавства. 
Блискучий публіцист, він опублікував чимало спогадів про видатних митців України, 
розповідей про наукові форуми, про свої зарубіжні подорожі, про події в культурному 
житті (згадаємо хоча б його «Вечірні розмови», що публікувалися в газеті «Вечірній 
Київ» і були адресовані найширшій читацькій аудиторії). Олександр Іванович Білець-
кий – людина надзвичайно ерудована, видатний літературознавець, який розпочав науко-
ву діяльність ще зі студентських років, прекрасний викладач і оратор. Займався пробле-
мами теорії та історії літератури, до кола його інтересів входило письменство багатьох 
країн, народів та епох – від античності до найновіших явищ українського і світового літе-
ратурного процесу. Однак не всі знали, що він дуже добре малював (цей дар успадкував 
його молодший син Платон – художник і мистецтвознавець). «В його малюнках вражала 
певність ліній. Він кількома штрихами міг створити портрет реальної людини або ви-
гаданої особи» [3, с.286], – свідчить Андрій Олександрович. Навчаючись у харківській 
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гімназії, О.Білецький писав вірші – ліричні, гумористичні, сатиричні. Платон Олексан-
дрович згадував, що «вже далеко не наївні твори, написані батьком у 1904–1905 рр.» [9, 
с. 282], сподобалися О.Блоку, з яким юнака познайомив його однокласник М.Нєдоброво. 
«Татова поетична творчість ніколи не вщухала, але з віком трохи уповільнилася, – читає-
мо у спогадах Андрія Білецького. – Свої вірші він майже ніколи не призначав для друку» 
[3, с. 296]. Лише кілька творів було надруковано у харківському журналі «Творчество». 
Писав О.Білецький і прозу.

Юрій Смолич розповідав: «Олександр Іванович читав мені свої повісті й оповідання 
та сатиричні поеми. Проза Білецького відзначалася схильністю до психологічної та побу-
тової деталі, сатирична поезія – гостротою сарказму, спрямованого на оточення, з якого 
вела свій родовід родина Білецьких, та на деякі явища з середовища, в якому нині розви-
валася його педагогічна діяльність» [24, с.50]. Читання ці відбувалися в Харкові, «десь 
за рогом Мироносицької», де у старовинному будинку жила до війни родина Олександра 
Івановича. А якщо згадати обставини, в яких вченому доводилося в той час працювати – 
ідеологічні переслідування, зрадницьку поведінку деяких колег, – то «гострий сарказм» 
стає зрозумілим і виправданим.

У вчених були спільні уподобання, так, вони дуже любили музику. М.Рильський змал-
ку знав народні пісні, отримав музичну освіту (гри на фортепіано навчався в М.Лисенка, 
в родині якого жив під час навчання в гімназії). М.Гордійчук цитує такі слова Максима 
Тадейовича: «Мабуть, я родився швидше музикантом, аніж поетом, тільки потім сталося 
так, що слово заступило музику» [13, с.5].

Рильський присвятив ряд ґрунтовних статей українським композиторам і співа-
кам – Л.Ревуцькому, М.Вериківському, М.Леонтовичу, М.Донцю, І.Паторжинському, 
М.Литвиненко-Вольгемут та ін.; опублікував спогади про М.Лисенка.

Його син Богдан у книзі «Мандрівка в молодість батька» пише: «Десь року 1939-го 
у кабінеті батька зʼявився рояль фірми “Шредер”. <…> Батько часто грав на роялі, і не 
тільки тоді, коли збиралися друзі або приїжджали гості. Він сідав до рояля і в перервах 
під час роботи починав імпровізувати» [20, с.401].

Записи цих імпровізацій на магнітофонній стрічці збереглися у фондах ІМФЕ, їх 
розшифровувала Богдана Фільц у 1985 році (до святкування 90-річчя з дня народження 
М.Рильського) і в 90-х роках; ці імпровізації, за її словами, «…засвідчують ще один бік 
багатогранного таланту поета – неабияке музичне обдарування» [25, с.190].

О.Білецький, за свідченням друзів і колег, добре знав оперну і симфонічну класику. 
І.Ю.Журавська розповідає: «У житті Олександра Івановича надзвичайну роль відіграва-
ла музика. Вона завжди звучала у домі Білецьких. Після війни взяли напрокат піаніно. На 
ньому грала Марія Ростиславівна [дружина О.Білецького. – Т.Р.]» [15, с.263]. Журавська 
цитує листи, де вчений згадує оперу «Садко», концерт органної музики за участю услав-
леної співачки Зари Долуханової. Любив Білецький і Київський симфонічний оркестр, 
дружив з його художнім керівником Натаном Рахміним. На ювілейному концерті з на-
годи сімдесятиріччя Олександра Івановича цей оркестр виконав симфонію Калинкова, а 
потім вітав ювіляра ударами смичків.

О.Білецький і М.Рильський зробили значний внесок у розвиток українського теа-
тру. Олександр Іванович був одним з організаторів першого дитячого театру в Україні. 
Театр юного глядача, створений у Харкові в голодному 1921 році групою ентузіастів, 
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пропонував дітям яскраві й захоплюючі спектаклі. Відомо, що в театрі у перші роки його 
існування працювали тоді ще мало відомі, а пізніше – уславлені артисти В.Дальський, 
М.Рейзен, П.Кумаченко, художники В.Міллер, А.Петрицький, М.Акімов, Б.Косарєв. За-
відуючим літературною частиною був О.І.Білецький. На початку 20-х на сцені театру 
йшли три його пʼєси, написані під псевдонімом Річард Побєдимський: «Червоний гене-
рал», «В пазурях», «Орлине скелля».

З 1924 року Олександр Іванович став рецензентом Головреперткому, читав незлічен-
ні рукописи пʼєс, подані до цієї організації, а також до Театрального відділу Наросвіти, 
писав на них відгуки. Був членом театральних художніх рад, завідував репертуарною 
ділянкою театрального відділу Політосвіти. У 20-ті роки викладав у Харківському те-
атральному інституті, в театральних студіях. В цей же час опублікував низку статей і 
рецензій, присвячених театру. 1923 року вийшла його відома книга «Старинный театр 
в России» – цю назву дало московське видавництво Думнова всупереч бажанню авто-
ра. Назва не відповідає змістові, оскільки праця присвячена українському народному 
і шкільному театру ХVІІ–ХVІІІ століть. Олександр Іванович чимало уваги приділяв 
створенню підручників для вищої та середньої школи, і зокрема упорядкував разом з 
Л.Дмитровою «Підручну книгу з історії світового театру» (1929).

Важко переоцінити значення М.Рильського для історії українського і насамперед 
оперного театру. Протягом 1935–1942 та ряду повоєнних років Максим Тадейович був 
завідувачем літературної частини Київського театру опери та балету ім.Т.Г.Шевченка, 
працював над лібрето опер і музичних комедій. На його лібрето написані опери «Укра-
дене щастя» Ю.Мейтуса, «Щорс» Б.Лятошинського (співавтор лібрето І.Кочерга), му-
зичну комедію «Хвесько Андибер» В.Золотарьова. Перекладав лібрето світової оперної 
класики, тексти творів хорової та камерної вокальної музики. «…Майже всі опери, що 
виконувалися в оперних театрах України в 1930-х і повоєнних роках, були перекладені 
М.Рильським» [25, с.178], – пише Б.Фільц.

М.Рильський писав рецензії на театральні вистави, а у «Вечірніх розмовах» звернув 
увагу на «справу взаємин між театром і глядачем» і наполягав на необхідності насичення 
репертуару драматичних театрів Києва творами вітчизняних і зарубіжних класиків, тала-
новитих сучасників («Театр, глядач, репертуар»).

О.Білецький і М.Рильський, судячи зі спогадів сучасників, мали деякі спільні риси 
вдачі. Л.Булаховський, близький друг Білецького, так характеризує його: «Скромний, 
приступний і добрий, по-хорошому добрий, Олександр Іванович передусім людина, і ці 
його якості протягом десятиліть незмінно вабили до нього його товаришів, учнів, людей, 
котрі так чи інакше прагнули прилучитися до літературознавчої науки чи потребували 
компетентної поради з питань мистецтва взагалі. Ось чому згадка про нього в багатьох, 
дуже багатьох викликає на обличчі щось світле» [11, 25].

Дім Олександра Івановича – і в Харкові на розі Мироносицької, і в Києві – на Рейтар-
ській, а пізніше – на Микільсько-Ботанічній – завжди був відкритий для друзів і колег. 
Приходили інститутські співробітники, аспіранти, письменники, іноді ці зустрічі пере-
творювалися на літературні вечори, частіше це були консультації, обговорення наукових 
проблем або просто дружні бесіди.

Про людяність і доброзичливість М.Рильського говорили всі, хто з ним спілкувався. 
«Усі, хто знав цю прекрасну людину, можуть підтвердити, що навіть сама її присутність 
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створювала ауру добра і світла» [16, с.4], – згадував В.І.Наулко. «Максим Тадейович 
скрізь поводився вільно, без нервової напруги: чи то було в родинному й дружньому колі 
<…>, чи, навпаки, в ситуаціях офіційних <…> скрізь, принаймні зовні, почувався спо-
кійно і незалежно. Це не означає, що він був неуважним до “деталей”, до змісту того, що 
відбувалося навкруги або під його головуванням» [10, с.215], – пише Ю.Л.Булаховська.

Працюючи дуже багато (іноді він «засиджувався до пізньої ночі», за свідченням Бог-
дана Максимовича), М.Рильський знаходив сили і час для спілкування з друзями і знайо-
мими. В його оселі (чи то скромна дача в Ірпені, придбана наприкінці 30-х, чи то будинок 
у Голосієво, побудований на початку 50-х років) часто збиралися гості – цвіт наукової та 
творчої інтелігенції того періоду.

Академіки О.Білецький і М.Рильський протягом тривалого часу керували академіч-
ними інститутами, співробітники яких ставилися до них з великою повагою і вдячністю. 
Видатні вчені враховували інтереси і побажання початківців у науці. Так, Г.Д.Вервес був 
аспірантом Олександра Івановича, працював над дисертацією про українську літератур-
ну критику, але признався керівникові, що хотів би займатися порівняльним літературоз-
навством. Була сформульована нова тема «Адам Міцкевич і українська література», що 
визначила подальший шлях в науці Григорія Давидовича. «Олександр Іванович, – писав 
Вервес, – очевидно, переоцінював мої можливості, бо вже на другий рік праці над те-
мою познайомив мене з Максимом Тадейовичем Рильським, і я включився у його працю 
над популяризацією польської літератури» [12, с.158]. Як відомо, Рильський наприкінці 
1940-х був одним з кращих знавців поезії Міцкевича: він переклав також ряд міцкевиче-
вих шедеврів, присвятив великому польському поетові кілька наукових праць.

Під таким «подвійним керівництвом» Г.Д.Вервес успішно завершив дисертацію 
і завжди з шаною ставився до своїх учителів. Рильському він присвятив монографію 
«Максим Рыльский в кругу славянских поэтов» (1981), залишив і теплі спогади про 
О.Білецького.

О.Білецького і М.Рильського єднали спільні наукові інтереси, увага до постатей, 
знакових для світової та української культури. Олександр Іванович закладав основи ви-
вчення в Україні античних та зарубіжних літератур. Його праці, невеликі за обсягом і 
надзвичайно місткі за змістом, створювали підґрунтя для написання історій цих літе-
ратур. Йому належать передмови і післямови до багатьох україномовних видань світо-
вої класики: «До історії Дафніса і Хлої» (Лонг. «Пастуша повість про Дафніса і Хлою», 
1936); «Античні літератури» (Антична література. Хрестоматія, 1938), «Неповторний 
Арістофан» (Арістофан. Комедії, 1956), «Дещо про Рамаяну» (Рамаяна, 1959); творів 
Данте, Ф.Рабле, В.Гюго, Й.В.Гете, В.Скотта та ін. З його передмовами вийшли російські 
видання Гомера, Овідія, Ювенала, Сервантеса, Жорж Санд та ін. Олександр Іванович 
писав також передмови до російських видань творів класичної української літератури 
(Т.Шевченка, Лесі Українки, І.Франка, П.Мирного та ін.), сучасних йому українських 
письменників, зокрема П.Тичини та М.Рильського.

Передмова – один з найулюбленіших жанрів ученого. «Витончені передмови Олек-
сандра Івановича будять думку читача, збагачують його серйозними історико-літератур-
ними відомостями, виховують його здоровий критицизм і тому запамʼятовуються на-
довго, – вважав Л.Булаховський. – Більшість з них можна поставити за взірець приступ-
ного і водночас глибоко наукового викладу» [11, с.26]. Іноді цим публікаціям передувала 
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серйозна дослідницька праця: так, післямова до «Рамаяни» написана на основі недруко-
ваної праці автора «Давня Індія та її література» (1933).

І.Білецький і М.Рильський були залюблені в античний світ, у творчість корифеїв 
світової літератури. Перший підходив до міфології та спадщини античних авторів як 
дослідник (і популяризатор), другий – переважно як поет. Обидва вони навчалися у гім-
назії, а гімназична освіта давала прекрасне знання давньогрецької та латинської мов і 
літератур. «Латиніст Станіслав Болеславович Трабша велику роль відіграв у формуванні 
мого естетичного світогляду, прищепив глибоку, на все життя, любов до античного світу 
і мистецтва» [23, с.39], – читаємо у спогадах М.Рильського.

У статті «Павло Тичина» Білецький зауважує: «Максим Рильський з раннього дитин-
ства вбирав образи, створені поетами минулого» [4, с.124]. А пізніше вказує на вплив 
Гораціанської ідилії, доповненої «ідеалом Сковороди» на ідилію в октавах «На узліссі» 
(проте дорікає молодому Рильському відірваністю від буремної дійсності, споглядаль-
ністю – відповідно до тогочасних ідеологічних вимог). Інтертекстуальність особливо 
притаманна ранній творчості Рильського. Поет згадує Софокла, Овідія, Сафо, відчуває 
себе Одіссеєм, «натомленим блуканням». У його поезіях першої половини 20-х постає 
цілий пантеон давньогрецьких богів і героїв – Афродіта, Афіна, «дзвінкий кентавр», 
Ікар, Дафна, «ніжна Навсікая, струнка дочка феацького царя», Єлена, що проходить повз 
троянських старців і заспокоює своєю красою їхній гнів… Рильський використовував і 
гекзаметр:

Може, де й справді на світі живуть лотофаги щасливі,
Може, існують ще й досі страшні одноокі циклопи?
Може, ці зорі, що ясно одбились в ясному заливі, –
Зевсові очі, що дивляться в очі Європи?
Максим Тадейович не писав спеціальних праць з античності, але у деяких його стат-

тях знаходимо імена великих грецьких трагіків Есхіла, Софокла, Евріпіда. Найчастіше 
він згадує Гомера та його поеми «Іліада» і «Одіссея»; пише про схрещення у повісті 
М.Гоголя «Тарас Бульба» впливів «великого сліпця» і українських дум («Вступне слово» 
до збірника «Українські думи та історичні пісні», 1944), про здійснений В.Жуковським 
неперевершений переклад «Одіссеї» тощо.

М.Рильський і О.Білецький прагнули до прилучення української культури до шедев-
рів світового письменства. Олександр Іванович складав хрестоматії, писав праці про за-
рубіжних майстрів слова; Максим Тадейович активно займався перекладами, крім того, 
залишив низку статей, присвячених письменникам словʼянських країн. Список авторів, 
до творчості яких він звертався як перекладач, вражаючий: французи Буало, Корнель, 
Расін, Мольєр, Вольтер, Готьє, Верлен, Гюго та ін., словʼяни Міцкевич, Словацький, Ту-
вім, Ботев, Колас, Стафф, Пушкін, Лермонтов, Тютчев, Брюсов, Блок, Тихонов, Свєтлов, 
Ісаковський… Перекладав Рильський також з англійської, німецької, латиської, вірмен-
ської, грузинської, єврейської… О.Білецький у праці «Творчість Максима Рильського» 
підкреслював: «Роботу над поетичними перекладами М.Рильський ставив не нижче від 
оригінальної творчості. Це не тільки змагання поета однієї національності з поетом ін-
шої, це також наполеглива боротьба з матеріалом рідної мови, створення нових мовних, 
отже, і ідейних цінностей» [7, с.194–195].



243

О.Білецький вже з середини 30-х років звернувся до поглибленого дослідження укра-
їнського письменства і невдовзі настільки оволодів матеріалом, що вважався одним з кра-
щих його знавців. Він писав розвідки про Лесю Українку, І.Нечуя-Левицького, І.Франка, 
Панаса Мирного, П.Тичину, М.Рильського, В.Сосюру, С.Скляренка та ін., розділи до 
«Історії української літератури», до шкільних підручників. Деякі його праці є надзви-
чайно місткими і за проблематикою та фактажем могли б перерости у фундаментальні 
монографічні дослідження («Шевченко і словʼянство», «Шевченко і західноєвропейські 
літератури», «Світове значення творчості Шевченка», «Франко й індійська література», 
«Світове значення Івана Франка»). Відома його праця «Українська література серед ін-
ших літератур світу» (1958) завершується постановкою завдання, яке стоїть перед порів-
няльним літературознавством: «Простежити це своєрідне життя українського народу в 
його літературі, точно визначити характер і межі цієї своєрідності – завдання майбутньої 
синтетичної і порівняльної історії словʼянських літератур, історії світової літератури» 
[8, с.49].

О.Білецький заклав теоретичні основи порівняльного вивчення української літера-
тури в найширшому, світовому контексті (хоча тема ця ставилася ще в ХІХ столітті, але 
невпевнено, із застереженнями). Послідовники Олександра Івановича, спираючись зна-
чною мірю на його ідеї, продовжили вивчення багатоманітних і розгалужених звʼязків 
української літератури з іншими національними літературами, а також розробку теоре-
тичних питань компаративістики. Так, за ініціативою та участю Г.Д.Вервеса було ство-
рене фундаментальне дослідження «Українська література в загальнословʼянському та 
світовому літературному контексті» (1987–1994).

Проблематика ця була близькою і М.Рильському. Наприклад, у статті «Великий 
український поет» він ставить Т.Г.Шевченка поряд з такими славетними постатями як 
О.Пушкін, Й.В.Гете, Дж.Байрон, М.Лермонтов. У його фольклористичних розвідках від-
значається наявність подібних рис в епосах українського та інших словʼянських народів 
(«Живе відображення історії», «Героїчний епос українського народу»); автор наполягав 
на необхідності відновлення порівняльного вивчення фольклору словʼян. І все це від-
бувалося в період, коли самий термін «компаративістика» асоціювався виключно з «бур-
жуазною» наукою.

Обидва вчені започаткували нові наукові напрями або відновили ті, що мали в Укра-
їні давні традиції. М.Рильський і запрошений ним на посаду заступника директора 
К.Гуслистий відновили етнографічні та антропологічні дослідження в ІМФЕ. Максим 
Тадейович наполягав на необхідності «тісного» співробітництва різних наук у вивченні 
явищ народної культури, тобто фактично закликав до використання комплексного під-
ходу. А також вважав, що слід звернути серйозну увагу на сучасний фольклор, зокрема 
робітничий.

М.Рильський і О.Білецький багато зробили для організації та розвитку славістич-
них досліджень в керованих ними інститутах. В середині 50-х в Інституті літератури 
ім.Т.Г.Шевченка відкрито відділ зарубіжних словʼянських літератур, з 1958 року його 
очолив Г.Д.Вервес; в ІМФЕ в той же час створено групу словʼянської фольклористики. 
Літературознавці підготували тритомне видання «Міжсловʼянські літературні взаєми-
ни» (1958–1963), славісти ІМФЕ у 1963 році видали книгу «Міжсловʼянські фолькло-
ристичні взаємини» зі вступним словом М.Рильського. Олександр Іванович і Максим 
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Тадейович брали участь у славістичних зʼїздах і конференціях, сприяли налагодженню 
контактів із зарубіжними інституціями і науковцями.

М.Рильський у своїх спогадах писав, що з гімназичних років «глибоко полюбив я на 
все життя Шевченка, Пушкіна, Міцкевича, трьох найдорожчих моїх учителів» [23, с.39]. 
Шевченко був для нього і геніальним попередником, і живим сучасником, часткою влас-
ного життя. В його поезіях зустрічаємо епіграфи, цитати, органічно злиті з авторською 
оповіддю, оригінальні епітети, взяти з творів Шевченка. Максим Тадейович присвятив 
Кобзареві 9 поезій, у ряді інших віршів і поем зустрічаються і згадки про нього, і більш 
розгорнуті описи подій його життя.

У науковій і публіцистичній спадщині Рильського є низка праць, присвячених Шев-
ченкові. Серед них – і «ювілейні» публікації, замітки про появу нових видань, і більш 
детальні огляди творчості Шевченка («Тарас Шевченко»), роздуми про його внесок в 
українську літературу («Шевченко-новатор»), проникливий аналіз окремого твору («Ба-
лада Шевченка “У тієї Катерини”»). Дослідника цікавить перше за все шевченкова по-
етика, наскрізні образи його лірики (образи «люблячої й страждущої жінки», «матері-
страдниці» тощо).

У вивченні творчості Т.Шевченка О.Білецький і М.Рильський немов би доповню-
ють один одного – і тематично, і методологічно. Олександр Іванович досліджував Шев-
ченка (як і інших українських класиків) на дуже широкому історико-літературному 
та історико-культурному обширі, визначаючи його внесок не лише в національну, а й 
загальнословʼянську і світову літературу. Він підкреслював, що «світова слава» і «сві-
тове значення» творчості поета – не тотожні поняття, бо славу і популярність в різний 
час мали такі автори, як Дюма-батько, Конан Дойль. «Популярність така ще не визначає 
обʼєктивної цінності. Щоб визначити цю обʼєктивну цінність, треба зробити щось інше, 
не тільки підібрати відгуки, відомості про переклади, про видання. Треба зважити Шев-
ченка на терезах історії» [6, с.293–294]. О.Білецький формулює те, що є найважливішою 
рисою шевченківського таланту (Рильський називав таку рису «творчою домінантою»). 
«Багато було майстрів з більш викінченою формою, з більшим, ніж у Шевченка, мисте-
цтвом епічної розповіді, більшою здібністю до створення характерів, до психологічного 
аналізу. В своїх поезіях Шевченко – передусім лірик, який завжди кипить, бушує, пере-
биває сам себе, плаче, проклинає, кінець кінцем, показує нам насамперед себе самого – і 
в поемах, і в баладах, і в ліричних пʼєсах, і в повістях <…> І цим своїм безперервним 
кипінням, цим своїм вогнем він перемагає і Беранже, і Гейне та інших своїх сучасників 
і попередників». Водночас, продовжує Олександр Іванович, Шевченко був «автором по-
езій ніжних і тихих, <…> співцем дівочої цноти, материнства, дитинства». І, згадуючи 
назву поетичної збірки тичини, резюмує: «Так, “сталь і ніжність” – цими словами можна 
добре визначити і характер поезії Шевченка» [6, с.300]. Як бачимо, є певна спільність у 
поглядах О.Білецького і М.Рильського на шевченківську лірику.

Поезія О.Пушкіна, його образ – були частиною творчої біографії Рильського. Зна-
чною мірою це повʼязано з приналежністю поета до неокласицизму, орієнтованого на 
традиції світової класики. Світле світосприйняття, окриленість споріднюють кращі 
зразки його лірики з пушкінською поезією. Звʼязок цей виявляється багатоманітно: ві-
рші, безпосередньо присвячені Пушкіну («Підпис до портрета», «Оловʼяний погляд 
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Миколая», «Пушкін», «Пушкін у Києві» та ін.); пушкінські рядки, що стали епіграфами 
до деяких творів Рильського, а іноді органічно ввійшли в оригінальні тексти.

Максим Тадейович переклав понад 60 поезій Пушкіна, дві казки, поеми «Мідний 
вершник», «Бахчисарайський фонтан», «Бенкет під час чуми», «Полтава» (разом з 
А.Малишком), «Анжело» (з М.Бажаном) і роман «Євгеній Онєгін», робота над яким, за 
його словами, була «радісною мукою».

М.Рильський написав кілька статей про Пушкіна, його звʼязки з Україною, про зна-
чення його творчості для сучасності («Пушкин в моей литературной работе», «Пушкін 
українською мовою», «Пушкін і ми», «Росії вічная любов», «Пушкін на нашій землі», 
«Два поети»).

У науковій спадщині О.Білецького пушкінська тема займає поважне місце, їй при-
свячено низку праць, найбільша з яких – «Пушкін і Україна» (1954), в основу якої по-
кладено однойменну статтю 1938 року. Як і Рильського, Олександра Івановича цікави-
ла насамперед проблема сприйняття творчості Пушкіна українською культурою, його 
взаємини з українською інтелігенцією і дворянством, інтерес до історії та фольклору 
українців. У цій праці наводяться цитати з пушкінських поезій у перекладах Рильського. 
Значна частина присвячена українським перекладам Пушкіна – від перших перекладів-
переспівів – до перекладів М.Рильського, П.Тичини, М.Терещенка, М.Бажана та інших 
провідних поетів першої половини ХХ століття. «Перекладати Пушкіна – це значить 
створювати своєю мовою твори, в яких виняткова простота поєднується з витонченою 
майстерністю, новаторство – з повагою до кращих традицій минулого, точність форми – 
з повною її внутрішньою свободою. Перекладати Пушкіна – це дерзати» [5, с.265]. Ро-
зуміння О.Білецьким сенсу і ролі перекладацької справи, і зокрема його теза про вплив 
перекладів на збагачення української мови і літератури співпадає з думкою Рильського-
перекладознавця з цього питання.

Розглядаючи питання «Пушкін і Шевченко» Олександр Іванович наводить факти, що 
свідчать про любов Кобзаря до пушкінської поезії, й водночас не погоджується з твер-
дженнями про звʼязок творчості цих поетів, висловлюваних на підставі схожості окре-
мих, «випадково вихоплених місць з її творів» [5, с.210]. «На різних шляхах зустріча-
ються Шевченко і Пушкін, і часто шляхи їх ведуть до однієї й тієї ж мети. Саме в такому 
плані – спільності прагнень – і повинна розглядатися проблема звʼязку двох поетів, а не 
в плані “впливу”, “наслідування”, “запозичення”» [5, с.217]. 

Стаття О.Білецького «Геній російської поезії: До виходу творів О.С.Пушкіна в укра-
їнському перекладі» присвячена чотиритомному виданню пушкінських текстів. Загальна 
редакція належить М.Рильському, передмову написав М.К.Гудзій, а перекладачами були 
М.Рильський, М.Бажан, М.Терещенко, В.Сосюра, А.Малишко, Б.Тен. О.Білецький в ці-
лому високо оцінив якість перекладів, однак вказав і на деякі неточності, «порушення 
пушкінського стилю», а значить, і «відхилення від пушкінської думки».

Не оминув увагою О.Білецький і третього з «найдорожчих учителів» Рильського – 
Адама Міцкевича. Як відомо, у поетичній і науковій творчості М.Рильського Міцкевич 
займав особливе місце. Його імʼя часто згадується у спогадах, записних книжках, епіс-
толярії Максима Тадейовича. Р.Радишевський підкреслює, що для Рильського Міцкевич 
був «не лише обʼєктом творчої зацікавленості, а й фактом особистої біографії – учитель, 
живий, близький за духом митець» [19, с.93].
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Кілька десятиліть продовжувалися «міцкевичеві клопоти» Рильського – редагування 
українських і російських видань, оцінка перекладів, підготовка до ювілейних дат. Риль-
ський був одним з найглибших інтерпретаторів творчості А.Міцкевича. Крім «Пана Та-
деуша», він переклав поему «Конрад Валленрод», уривки з «Дзядів», балади «Рибка», 
«Люблю я», «Пані Твардовська», «Чати», цикли «Любовні сонети», «Кримські сонети», 
ряд ліричних поезій.

В оригінальних своїх поезіях М.Рильський використовував образи Міцкевича (зо-
крема, згадував романтичних персонажів його творів – Тадеуша і Зосю Фариса, Гражину 
та ін.), прямі й непрямі цитати, ремінісценції тощо. Рильський написав кілька праць про 
Міцкевича, найбільша з яких – «Про поезію Адама Міцкевича» (1955), а також «Адам 
Міцкевич», «Співець», «Співець вільності народів», «Пушкін і Міцкевич», «Адам Міц-
кевич і українська література». Він зупиняється на фактах біографії польського поета, 
аналізує особливості його поетики, підкреслюючи музикальність і живописність його 
вірша.

О.Білецький високо оцінив перекладацьку майстерність М.Рильського, особливо 
яскраво виявлену в його інтерпретації «Пана Тадеуша»: «Епічний спокій, пильність зору, 
що помічає найдрібніші деталі побуту, мʼякий гумор, багатство барв і звуків – усі ці риси 
поеми Міцкевича з надзвичайною майстерністю відтворено в перекладі Рильського» [7, 
с.196].

Олександр Іванович розкриває глибинні причини незгасаючого протягом усього 
життя інтересу Рильського до трьох його «вчителів» – подібність світоглядних позицій, 
благородних традицій гуманізму, простота і прозорість поетичної мови, невичерпне лек-
сичне багатство.

У Олександра Івановича немає обʼємних праць про Адама Міцкевича. Вчений при-
святив Міцкевичеві ряд невеликих за обсягом статей, переважно ювілейних, в яких роз-
повідає про життєвий шлях і творчість польського поета. Перша з них – «Адам Мицке-
вич (К 90-летию со дня смерти») – надрукована в газеті «Правда Украины» (1945, 27 ноя-
бря, №233). До 150-річчя з дня народження Міцкевича (1948 рік) Білецький опублікував 
статті під загальною назвою «Великий польский поэт» у газетах, що виходили в Україні, 
Росії, інших республіках, українською мовою («Великий польський поет») – у кількох 
центральних і обласних українських газетах.

М.Рильський і О.Білецький, будучи друзями і багато в чому однодумцями, з великою 
увагою ставилися до творчості один одного, стежили за новими публікаціями, писали 
на них відгуки. Олександр Іванович, крім згаданих раніше передмов до збірок поезій 
Рильського, написав ще кілька присвячених поетові праць.

Поезія М.Рильського, як уже відзначалося, була предметом багатолітніх досліджень 
вченого. Останньою його працею про поета був критико-біографічний нарис «Творчість 
Максима Рильського», написаний 1958 року і вперше надрукований у виданні «Від дав-
нини до сучасності» (Т.2, стор.38–81). Він включає в себе спостереження і думки по-
передніх досліджень і пізніше передруковувався у різних виданнях у доповненому і пе-
реробленому вигляді (зокрема, у І томі 10-томника творів Рильського, 1960, у збірнику 
«Максимові Рильському. Збірник, присвячений шістдесятипʼятиріччю з дня народження 
і пʼятдесятиріччю літературної діяльності поета», 1960). У цьому нарисі автор пише 
про багатогранність діяльності М.Рильського, називаючи його одним з «невідʼємних 
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елементів» української культури. Подає його творчу біографію і простежує формування 
його таланту в контексті культурного життя 10–20-х років ХХ століття, на фоні укра-
їнської поезії тих часів. Щоправда, деякі судження вченого співпадають з існуючими в 
радянський період ідеологічними вимогами до митців: тут є і дорікання Рильському в 
«спокійній споглядальності», «обмеженні горизонтів творчості», «універсалізмі» у став-
ленні до письменників минулого. Однак Олександр Іванович відзначає і «майже фетів-
ське світовідчуття» поета і з явним замилуванням пише про ліричні вірші, в яких зву-
чить думка про «незмінність основ буття», що відкривається у спогляданні природи: «…
Пейзажі, портрети, натюрморти стають речовими, конкретними. Наче сонячне проміння, 
пройшовши по землі, примусило її вигравати різноманітними барвами. Світ оживає, стає 
“веселим”» [7, с.171]. О.Білецький полемізує з критиками, які ставили поетові в провину 
«звертання до старих строфічних форм» – сонетів, октав, терцин тощо, підкреслює жан-
рову багатоманітність його лірики. Високо оцінив учений поетичні переклади Рильсько-
го, які збагачували українську літературу і доводили безмежні можливості рідної мови.

Л.Новиченко зазначав, що праці О.Білецького про П.Тичину і М.Рильського «для 
молодших дослідників, у тому числі й для автора цих рядків, <…> стали відправним 
пунктом, від якого велися подальші розсліди і торувався шлях до обʼємніших концеп-
цій» [17, с.40]. Новиченко написав двотомне дослідження під назвою «Поетичний світ 
Максима Рильського» (І том, в якому розглядається поезія 1910–1941 років, вийшов у 
19890-му, ІІ – про поезію 1941–1964 років – у 1993-му). Він розвиває деякі твердження 
О.Білецького, висловлені у передмовах до збірників Рильського і у цитованому вище 
нарисі, – там, де йдеться про психологічні особливості сприймання поетом життя, про 
«зелений світ», «його ритми, тони і настрої», про довершеність чудових пейзажів.

Б.Патон писав: «Гадаю, що не помилюся, коли скажу: на Україні нема жодного літе-
ратурознавця, який би так чи інакше не пройшов “школу Білецького”» [18, с.9].

М.Рильський називав Олександра Івановича «одним з найглибших і найтонших» лі-
тературознавців. Він радо вітав вихід двотомника свого колеги і друга «Від давнини до 
сучасності», опублікував в «Литературной газете» (16 лютого 1961 р.) відгук на це ви-
дання. Рильський підкреслював переконливість методологічних обґрунтувань, вимогли-
вість до термінології, широту історико-літературних і теоретичних інтересів Білецького 
і відзначав, що деякі статті двотомника (наприклад, про І.Нечуя-Левицького і Панаса 
Мирного) є новим словом в науці й позбавлені «єлейної канонізації» та «вигадок вуль-
гарних соціологів». Імʼя О.Білецького неодноразово згадується в інших його наукових і 
публіцистичних статтях.

В публікації «В атмосфері дружнього співробітництва (Нотатки з Міжнародного 
зʼїзду славістів») читаємо: «З великою увагою була прослухана <…> блискуча доповідь 
О.І.Білецького “Українська література серед інших словʼянських літератур”. Окреслив-
ши роль української літератури в словʼянському світі, доповідач вийшов і за межі своєї 
теми, показавши світове значення української літератури, змалювавши на ввесь зріст 
велетенські постаті Тараса Шевченка і Івана Франка. Цей “вихід за межі теми” був ціл-
ком правомірним і викликав схвалення аудиторії» [21, с.212–213]. М.Рильський розумів 
значення ідей О.Білецького не лише для сучасного йому літературознавства, а й для на-
ступних поколінь дослідників.

***
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М.Т.Рильського і О.І.Білецького звʼязували тривалі професійні й дружні взаємини, 
спільні наукові інтереси та естетичні уподобання. Кожний із них зробив дуже значний 
внесок у розвиток української культури. Напрями досліджень, ідеї, обґрунтовані вчени-
ми, стали дороговказом для подальших студій в галузях літературознавства, фольклорис-
тики, етнології, мистецтвознавства.
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М.Ф.РЫЛЬСКИЙ И А.И.БЕЛЕЦКИЙ: 
КОЛЛЕГИ, ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ, ДРУЗЬЯ

М.Ф.Рыльского и А.И.Белецкого связывали долговременные профессиональные и лич-
ные взаимоотношения, которые сложились в послевоенный период, хотя знакомство их 
произошло еще в 30-е годы. У ученых были некоторые общие черты характера и склон-
ности, а также общие научные интересы, направленные на популяризацию украинской 
литературы, приобщение украинской культуры к мировой. Они основали или возобнови-
ли некоторые направления в литературоведении, фольклористике, этнологии, сформу-
лировали идеи, которые развили последующие поколения исследователей.

Ключевые слова: М.Ф. Рыльский, А.И. Белецкий, творческие и личные контакты.
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M. F. RYLSKY AND A. I. BELETSKY: 
COLLEAGUES, COMMUNITIES, FRIENDS

M.F. Rylsky and A.I.Beletsky had long-term professional and personal relationships that 
developed in the post-war period, although their acquaintance took place back in the 30s. The 
scientists had some common traits of character and inclinations, as well as common scien-
tifi c interests aimed at popularizing Ukrainian literature, introducing Ukrainian culture to the 
world. They founded or revived some directions in literary studies, folklore studies, ethnology, 
formulated ideas that were developed by subsequent generations of researchers.
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ «ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА» 
В НЕМЕЦКОЙ И РУССКОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

В статье рассматриваются основные причины, ведущие к образованию «ложных 
друзей переводчика» в лингвистической терминологии русского и немецкого языков. Сло-
ва-корреляты могут быть родственными по происхождению, а могут иметь абсолют-
но случайное сходство. Заимствованные термины могут иметь различные пути раз-
вития, что приводит к расхождениям в их лексическом значении и появлению «ложных 
друзей». 

Ключевые слова: «ложные друзья» переводчика, интернационализмы, квазиинтер-
национальная лексика, лексическое значение.

При изучении интернационализмов неизбежно сталкиваешься со словами, которые 
звучат похоже или даже одинаково, но имеют различное лексическое значение. Для та-
ких слов в 1928 году учеными-лингвистами М. Кесслером и Ж. Дерконьи был введен 
специальный термин «faux amis du traducteur». Таким образом, термин «ложные друзья 
переводчика» является калькой с французского «faux amis». 

М. Кесслер и Ж. Дерконьи впервые ввели этот термин в совместном научном труде 
«Les faux amis ou Les pièges du vocabulaire anglais», и подразумевали под ним пары слов 
из разных языков, которые фонетически очень похожи друг на друга, но на современ-
ном этапе развития языков имеют различное значение. В работе они выделяли два типа 
«ложных друзей переводчика»: 1) полностью ложные – слова, которые имеют схожее 
написание, но расходящиеся в семантике и 2) частично ложные – слова с похожей ор-
фографией и схожей (хотя бы частично) семантикой. М. Кесслер и Ж. Дерконьи своим 
научным трудом положили начало последующему детальному и системному изучению 
таких слов [6].

К.Г.М. Готлиб в Словаре «ложных друзей переводчика» проанализировал около 400 
лексических единиц из немецкого и русского языков. В предисловии к Словарю он дает 
такое определение «ложных друзей»: «…относительно ограниченная группа русских и 
немецких слов, которые могут быть сопоставлены друг с другом из-за сходства в произ-
ношении и написании, но значения и употребление которых в двух языках различаются» 
[2: 9].



251

Л.П. Гикал в своем автореферате диссертации на соискание ученой степени канди-
дата филологических наук вводит термин «квазиинтернациональная лексика». Она до-
пускает использование этого термина для слов-коррелятов различных языков, совпадаю-
щих в плане выражения и различных, в разной степени, в плане содержания. Латинская 
приставка квази- (quasi-) придает слову значение «якобы», «мнимый», тем самым хоро-
шо отражается асимметрия содержания межъязыковых соответствий [1: 14-27]. Вслед за 
М. Кесслером и Ж. Дерконьи, исходя из семантических отношений между словами-кор-
релятами, она делит «квазиинтернациональную лексику» на две группы: с несовпадени-
ями во всех значениях и с частичными несовпадениями. Ею была предложена собствен-
ная схема семантических отношений этих слов.

Проанализировав имеющуюся литературу, можно сделать вывод, что к «ложным 
друзьям переводчика» относятся слова-корреляты с семантическими расхождениями: с 
полным несоответствием отдельных значений либо с расхождениями в семантической, 
лексической и синтаксической сочетаемости, реалиях и стилистико-экспрессивном со-
гласовании. То есть, сюда относятся любые межъязыковые соответствия, которые могут 
стать поводом для ошибок при переводе.

Целью нашей работы является исследование причин возникновения «ложных друзей 
переводчика» в немецкой и русской лингвистической терминологии. 

Термины – это слова, ограниченные в употреблении какой-то определенной сферой, 
которые чаще всего однозначны и лишены экспрессивной окраски. Для каждого термина 
характерно точное определение обозначаемой реалии. Но «терминологизация» совре-
менного мира приводит к тому, что термины распространяются и за пределами научных 
произведений. Поэтому исследование причин возникновения «ложных друзей перевод-
чика» поможет не только избежать ошибок при переводе соответствующей литературы, 
но и грамотно использовать такие термины в общеупотребительной лексике. 

Примером слов-коррелятов немецкого и русского языков с несовпадением во всех 
значениях можно считать академик – der Akademiker. Русское слово означает ‚действи-
тельный член академии‘. Немецкий вариант переведется как ‚человек с высшим об-
разованием‘. В русский язык слово пришло из польского еще в Петровскую эпоху, где 
akademik – «учитель, наставник». Это производное от латинского akademia – «учебное 
заведение». То же происхождение имеет и немецкое заимствование. Первоисточником 
же является греческое akademeia, образованное от имени собственного Академ. Акаде-
миями в Древней Греции называли учебные и научные заведения, а академиками – пре-
подавателей. По-видимому, на этапе параллельного заимствования и произошли расхож-
дения, хотя в значениях обоих слов и присутствует компонент соотнесенности с высшим 
учебным заведением.

Французское diapason (из лат. diapasōn от др.-греч. διὰ πασῶν (χορδῶν) – «через все 
(струны)») имеет два значения: 1. камертон; 2. диапазон. В немецкий язык это слово 
пришло с первым значением (‘звук камертона’), а в русский со вторым (‘расстояние от 
самого низкого до самого высокого звука голоса, ноты; область изменения какой–либо 
величины’), что привело к расхождению лексических значений в современных языках: 
Певица обладала широким диапазоном – Die Sängerin hatte eine breite Palette.

Слова драматург – der Dramaturg происходят от др.-греч. δραματουργός – «созда-
тель драматических произведений». В русский язык слово пришло из немецкого вместе 
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со словом das Drama. Анализ лексических значений этих производных показывает, что 
слова не совпадают в своих значениях, а значит, и в сочетаемости с другими словами. 
Драматург – это ‘человек, который создает, пишет драматические произведения’. Здесь 
в качестве перевода более уместны слова der Dramatiker, der Schauspieldichter. Немецкое 
der Dramaturg означает ‚заведующий репертуаром‘: der Dramaturg beim Fernsehen.

Гораздо больше примеров межъязыковых соответствий в группе слов с частичным 
несовпадением значений. 

Рассмотрим слова корреляты лекция – die Lektion. Они имеют общее значение ‘урок, 
лекция, занятие’. В русский язык слово пришло из латинского lēctiō «собирание, выбор; 
чтение вслух» через польское lekcja и приобрело ещё дополнительное значение ‘устное 
изложение учебного материала, записи по какому–либо предмету’, чего нет в немецком 
языке. В данном случае отмечается расширение объема значений в русском языке по 
сравнению с немецким благодаря независимому развитию языков.

Латинское слово docens (docentis) «обучающий» дало начало русскому доцент и не-
мецкому der Dozent. Оба слова имеют общее значение ‘ученое звание; должность препо-
давателей высших учебных заведений’. Немецкий язык сохранил также и первоначаль-
ное значение ‘преподаватель, репетитор’. 

Более широкий объем значений в отношении русского варианта реферат имеет не-
мецкое слово das Referat. Помимо общего значения ‘доклад; сообщение по определен-
ной теме’ оно может также обозначать ‘сектор, отдел (в учреждении)’. Не станут они 
эквивалентами перевода и при значении ‘доклад, отчет (у вышестоящего)’: Der Sekräter 
ist beim Chef zum Referat. – Секретарь на докладе у начальника. Оба слова произошли 
от латинского referre «докладывать, сообщать», но в процессе развития языка немецкое 
слово приобрело дополнительную семантику, не имеющую эквивалента в русском. 

Однозначность в русском и многозначность в немецком языке прослеживается при 
сопоставлении пар активный – das Aktiv, гуманитарный – humanitär, диктат – das Dik-
tat, лексикон – das Lexikon, фельетон – das Feuilleton, фраза – die Phrase.

Слово активный существует в русском языке с начала XIX в. и было заимствовано 
из латинского activus «действующий» через французский язык. Слова активный – das 
Aktiv имеют общее значение ‘активный, деятельный, подвижный’. В морфологии немец-
кого языка слово употребляется в значении ‘действительный залог глагола’: das Aktiv 
des Verbs. В данном случае подразумевается действие, которое выполняется самим под-
лежащим. 

Слова корреляты гуманитарный – humanitär имеют общие значения ‘относящийся 
к общественным наукам, изучающим человека и его культуру; гуманный, человеколю-
бивый, благотворительный’: гуманитарная помощь – humanitäre Hilfe. Слова восходят 
к латинскому humanitas – «человеческая природа». В русский язык гуманитарный при-
шло из французского, где humanitaire означает «относящийся к наукам о человеке и его 
культуре». Эта семантика и закрепилась в языке, как основная, а для значения ‘человеко-
любивый, благотворительный’ есть в русском еще одно слово, созвучное с немецким hu-
manitär – гуманный, которое имеет то же происхождение. Словарь иностранных слов под 
редакцией И.В. Алехина и Ф.Н. Петрова трактует его как ‘человечный, человеколюби-
вый, отличающийся гуманностью’: aus humanitären Gründen – из гуманных соображений 



253

[4: 195]. Гуманитарный – humanitär относятся к группе слов, значение которых в обоих 
языках совпадает, но они не всегда могут служить эквивалентами при переводе.

Слова-корреляты диктат – das Diktat имеют общую семантику ‘навязывание усло-
вий, требований; принуждение с помощью политического и экономического давления, 
угроз’: politisches Diktat – политический диктат. Это объясняется тем, что слово диктат 
пришло из немецкого языка со значением ‘неравноправный международный договор, 
навязанный одной из договаривающихся сторон другой; политика навязывания своих 
условий’ [4: 226]. Немецкое das Diktat имеет дополнительное значение ‘диктовка, запись 
под диктовку, диктант’: nach dem Diktat schreiben – писать под диктовку. 

Русское же слово диктант является суффиксальным производным от французского 
dictée «диктовка», пришедшим из латинского dictare – «повторять, диктовать, предпи-
сывать», откуда произошло и немецкое das Diktat. Таким образом, хотя слова диктат 
и диктант и восходят к одному латинскому корню, имеют разное значение, так как за-
имствованы опосредованно из разных языков. Этим и объясняется различие в значениях 
диктат – das Diktat.

Слово фраза пришло в русский язык из немецкого и означает ‘законченный оборот 
речи, предложение; относительно завершенный музыкальный оборот’ [4: 747]. В рус-
ский и немецкий, как и в другие европейские языки, слова фраза, die Phrase, пришли че-
рез латинское phrasis из древнегреческого φράζω «выражаю мысль, говорю». Die Phrase 
имеет дополнительное значение ‚составная часть предложения; синтагма; словосочета-
ние‘. Die Phrase des Satzes не может быть переведено на русский язык как фраза пред-
ложения. Речь скорее всего идет о словосочетании или синтагме.

Еще одно слово в XVII в. также заимствовано из немецкого – лексикон. Оно означает 
‘совокупность значимых единиц языка, словарный состав’. Das Lexikon заимствовано из 
древнегреческого λέξις «слово» через латинский lехiсоn и в немецкой лингвистической 
терминологии означает также ‘справочник с упорядоченной в алфавитном порядке лек-
сикой; энциклопедия’: das Lexikon der Antike. Это значение отсутствует в русском языке. 
Поэтому в данном случае уместен перевод словарь. При заимствовании слова, было взя-
то только одно его семантическое значение, что и привело в итоге к тому, что слова-кор-
реляты лексикон – das Lexikon стали в определенных ситуациях «ложными друзьями».

Слова фельетон – das Feuilleton происходят от французского feuilleton «листочек; 
фельетон», которое в свою очередь пришло из латинского folium «лист». В 1800 во Фран-
ции издатель газеты «Journal des Débats» стал выпускать добавочные листы к газете, где 
печатались развлекательные материалы. Этот лист и называли первоначально фельето-
ном. В немецком и русском под этими словами понимают ‘актуальную тему газетной 
публикации, в которой используются юмористически-сатирические стилевые средства’. 
Значение немецкого слова расширяется: das Feuilleton im Plauderton – газетная публика-
ция, написанная в легком разговорном тоне. Таким образом, в процессе исторического 
развития языка немецкое das Feuilleton приобретает коннотативное значение, не свой-
ственное русскому эквиваленту.

Частичное несовпадение значений отмечается при анализе квазиинтернационализ-
мов литератор – der Literat. В русский язык слово пришло из немецкого в XVIII в. 
и функционирует со значением ‘литературовед, исследователь истории литературы’, 
то есть человек, имеющий отношение к литературе. Немецкий эквивалент приобрел 
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негативную эмоциональную окраску ‘писака; поверхностный человек’, который пишет 
невдумчиво, на основе поверхностных знаний. Для русского литератор более правиль-
ным будет перевод при помощи слов der Literaturhistoriker, der Literaturwissenschaftler, 
der Literaturschaff ende. Таким образом, различается коннотативное значение слова der 
Literat, которое переосмыслилось в процессе исторического развития языка.

Русское слово анекдот заимствовано через французское anecdote из древнегреческо-
го ἀνέκδοτα «неизданное» (из ἀν- «не» + έ̓κδοτος «изданный, выданный»). В современном 
русском языке анекдот рассматривается как фольклорный жанр, так как обычно пере-
дается из уст в уста. Это короткая смешная история с неожиданным концом. Однако 
изначально, при заимствовании в XVIII–XIX вв под этим словом понимали интересную 
историю о какой-нибудь известной личности. При этом не обязательно ставилась цель ее 
высмеять. Это значение закрепилось во многих языках мира до сих пор. Немецкий язык 
не стал исключением. Die Anekdote – это забавная поучительная история из жизни зна-
менитостей: die lustige Anekdote. Пара слов анекдот – die Anekdote демонстрируют при 
семантическом анализе расхождение реалий, которое произошло по причине развития в 
русском языке другого семантического значения слова.

Слова-корреляты дикция и die Diktion имеют общее происхождение от латинского 
dictio «произнесение, высказывание». В русский язык это слово вошло со значением 
‘произнесение’. Под ним понимают четкое произнесение звуков, учитывая фонетиче-
ские особенности языка. Немецким эквивалентом при переводе является die Aussprache. 
Немецкое слово die Diktion функционирует со вторым значением латинского dictio –’вы-
сказывание’ – и означает манеру речи: eine poetische Diktion. Расхождение значений про-
изошло на этапе параллельного заимствования и может привести к ошибкам при пере-
воде.

Таким образом, проанализировав появление «ложных друзей переводчика» в составе 
лингвистической терминологии немецкого и русского языков, мы пришли к выводу, что 
слова-корреляты могут быть родственными по происхождению, а могут иметь абсолют-
но случайное сходство. Родственные по происхождению термины имеют различные пути 
развития. Иногда при заимствовании берется только одно значение из нескольких, что и 
приводит к расхождениям в его лексическом значении и появлению «ложных друзей». 

Большое количество «ложных друзей» отмечается у родственных языков, а также в 
языках, долгое время контактировавших друг с другом. В большинстве случаев слово без 
проблем заимствуется из другого языка, что ведет появлению интернациональной лекси-
ки, легко переводимой неносителями языка. Квазиинтернациональная лексика вызывает 
ложные ассоциации и тем самым приводит к ошибочной информации на иностранном 
языке. Коммуникативная неудача возникает при одновременном смещении смысла или 
из-за того, что слова случайно звучат одинаково. «Ложными» могут быть также отдель-
ные значения слов, для которых нет полного соответствия в другом языке.

Исходя из результатов проанализированных слов-коррелятов немецкой и русской 
лингвистической терминологии можно сделать вывод, что специфические особенности 
их сочетаемости, экспрессивно-эмоциональные оттенки, а также их внутренняя форма 
требуют к себе большого и пристального внимания. Основательное и детальное изуче-
ние таких слов поможет не только избежать коммуникативных неудач, но и выявит ряд 
общих закономерностей лексического развития «ложных друзей». Такие слова из-за 
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схожести звучания и под влиянием родного языка могут послужить также причиной не-
правильного произношения, на что следует обратить особое внимание.

Результаты проведенного исследования могут быть полезны студентам, магистран-
там и аспирантам, а также всем  тем, кто занимается изучением немецкого языка, так 
как изучение квазиинтернациональной лексики имеет не только развивающую, но и об-
разовательную ценность. Не мало важным является и воспитательное воздействие, так 
как оно демонстрирует характерные черты национального самосознания одного языка в 
сопоставлении с языком другого народа.

Раскрывая семантическое развитие того или иного термина, мы пытаемся раскрыть 
особенности ассоциативного мышления носителей языка. Это помогает объяснить не-
которые культурные особенности данного народа, социальную обусловленность изучае-
мого явления, что является одной из важнейших задач лингвокультурологии.
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ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ «ПОМИЛКОВИХ ДРУЗІВ ПЕРЕКЛАДАЧА» В 
НІМЕЦЬКІЙ І РОСІЙСЬКІЙ ЛІНГВІСТИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ

У статті розглядаються основні причини, що ведуть до утворення «помилкових 
друзів перекладача» в лінгвістичній термінології російської та німецької мов. Слова-
кореляти можуть бути спорідненими за походженням, а можуть мати абсолютно 
випадкову схожість. Запозичені терміни можуть мати різні шляхи розвитку, що при-
зводить до розбіжностей в його лексичному значенні і появи «помилкових друзів». 

Ключові слова: «помилкові друзі перекладача», інтернаціоналізми, 
квазіінтернаціональна лексика, лексичне значення.
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The article discusses the main reasons leading to the formation of “false translator friends” 
in the linguistic terminology of Russian and German languages. They may be related in origin, 
or may have a completely random similarity. Borrowed terms can have diff erent paths of devel-
opment, it leads to discrepancies in its lexical meaning and the occurrence of “false friends”. 
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ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК ЛЕКСЕМИ REFUGEE
В ЮРИДИЧНОМУ ДИСКУРСІ ТА ЇЇ ПЕРЕКЛАД УКРАЇНСЬКОЮ

Статтю присвячено дослідженню семантичного наповнення юридичного терміна в 
мові оригіналу й специфіці його відтворення мовою перекладу. Автором проведено вери-
фікацію етимології та історії формування значення лексичної одиниці ‘refugee’; вивчено 
специфіку процесу розвитку загальновживаного та термінологічного значення лексеми 
‘refugee’ в неспеціальному та юридичному дискурсах, її тезаурусні зв’язки; проаналізова-
но словникові відповідники лексеми ‘refugee’ в українській мові та специфіку перекладу 
цієї одиниці в юридичному дискурсі. Здійснений аналіз лексичного значення терміноло-
гічної одиниці ‘refugee’, що функціонує в юридичному дискурсі, дає підстави стверджу-
вати, що розуміння точного значення терміна є критично важливим для коректного 
правозастосування й врахування особливостей семантичного наповнення еквівалентної 
лексичної одиниці в мові перекладу.

Ключові слова: етимологія, дефініція, лексичне значення, тезаурус, юридична мета-
мова, термін, еквівалент.

З точки зору перекладу, особливо галузевого, критично важливим є розуміння точ-
ного значення терміна задля врахування особливостей семантичного наповнення еквіва-
лентної лексичної одиниці в мові перекладу. Такі знання може надати аналіз лексичного 
значення терміна, що перекладається, за автентичними тлумачними словниками, розу-
міння етимології та історії розвитку значення спеціальної лексичної одиниці, а також 
вивчення матеріалу, що пропонується в дво- та багатомовних спеціальних словниках.

Метою нашої роботи є дослідження семантичного наповнення юридичного термі-
на (на прикладі лексеми refugee) в мові оригіналу й специфіка його відтворення мовою 
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перекладу. Заявлена мета вимагає вирішення наступних завдань: 1) верифікувати етимо-
логію та історію формування значення лексичної одиниці refugee; 2) дослідити процес 
розвитку загальновживаного та термінологічного значення лексеми refugee в неспеці-
альному та юридичному дискурсах, її тезаурусні зв’язки; 3) проаналізувати словникові 
відповідники лексеми refugee в українській мові та специфіку перекладу цієї одиниці 
в юридичному дискурсі. Об’єктом розвідки є юридичний термін на прикладі лексеми 
refugee, предметом – лексичне значення терміна refugee в англійській мові та еквіваленти 
досліджуваної одиниці в українській як мові перекладу.

Галузевий переклад, який має основним завданням точну передачу об’єктивної нау-
кової інформації мовою перекладу, отримав розвиток тільки наприкінці ХХ століття. До-
слідженню специфіки галузевого перекладу присвячено невелику кількість робіт вітчиз-
няних науковців, серед яких такі лінгвісти, як В.І. Карабан, Д.С. Касяненко, Т.Р. Кияк, 
Л.М. Черноватий, О.А. Шаблій та інші. У таких роботах більшу увагу приділено питан-
ням технічного перекладу, а багато аспектів перекладу текстів гуманітарних та суспіль-
них наук залишаються поза увагою вчених. У рамках когнітивного підходу мовні оди-
ниці на позначення актуальних і вагомих для суспільства явищ і феноменів потребують 
окремого вивчення.

Однією з лексем, яка називає важливе суспільне явище сьогодення та має специфіч-
не семантичне наповнення в англійській мові, є багатогалузева термінологічна одиниця 
refugee, серед сфер активного функціонування якої є і юридичний дискурс.

Лексема refugee в її сучасному написанні зустрічається з кінця 17 століття. За да-
ними Oxford Advanced Learner’s Dictionary одиниця refugee походить від французького 
réfugié у значенні ‘пішов у пошуках притулку’, дієприкметник минулого часу від (se) 
réfugier (укритися), від (se) réfugier (притулок), від латинського refugium [22]. Анало-
гічним є представлення походження терміна refugee в словнику Merriam-Webster: фран-
цузьке réfugié ← дієприкметник минулого часу від (se) réfugier (шукати притулку) ← 
середньофранцузьке refugier ← латинське refugium. При цьому словник конкретизує, що 
перше використання лексеми refugee зафіксовано в 1685 році [20]. Відповідно до відо-
мостей Longman Dictionary of Contemporary English етапами розвитку лексеми refugee є 
наступні: refugee (1600-1700) ← французьке réfugié ← дієприкметник минулого часу від 
réfugier (шукати притулку) ← латинське refugium [19].

У словнику Online Etymology Dictionary викладено інформацію про те, що в значенні 
‘той, хто втікає до притулку, чи сховища, чи місця безпеки; той, хто під час переслідувань 
чи політичних безладів втікає до чужої країни заради безпеки’ перше використання імен-
ника refugee зафіксовано в 1680-их роках. Так, перше згадування цього слова пов’язують 
із французькими гугенотами, які мігрували після ревокації Нантського едикту 1685 року. 
До 1914 року це слово означало ‘той, хто шукає притулку’, що із часом перетворилось на 
‘той, хто тікає з дому’. У такому значенні використання цього слова пов’язують із пере-
міщенням мирних жителів Фландрії, які прямували на захід, рятуючись від боїв Першої 
світової війни [21]. Така трансформація є суттєвою для розуміння явища та ставлення до 
нього людини і суспільства: якщо в першому значенні людина шукала притулку (тобто 
місця, де можна сховатися і де буде краще; мета – отримати краще), то відповідно до 
другого значення людина тікала з дому (тобто з місця, знаходження в якому далі стає не-
можливим; мета – позбутися поганого).



258

Таким чином, етимологічні дані словників підтверджують французьке походження 
лексеми refugee та описують основні шляхи розвитку значення цієї одиниці.

Нетермінологічне значення лексеми refugee зафіксовано сучасними тлумачними 
словниками англійської мови. Всі тлумачення цієї одиниці можна поділити на два типи: 
такі, в яких суб’єктом (виконувачем) дії є особа, про яку йдеться, та такі, в яких ця особа 
є об’єктом дії. Так, як суб’єкт дії refugee розглядається в словнику Cambridge Dictionary 
(брит.: людина, яка втекла зі своєї країни з політичних, релігійних чи економічних при-
чин або через війну; амер: людина, яка залишає свій будинок або країну, щоб знайти 
безпеку, особливо під час війни або з політичних чи релігійних причин [14]) і в словнику 
Merriam-Webster (той, хто тікає; особливо: людина, яка тікає в чужу країну, щоб уник-
нути небезпеки чи переслідування [20]). Як суб’єкт дії refugee розглядається в словни-
ку Oxford Advanced Learner’s Dictionary (людина, яку змусили покинути свою країну чи 
дім через війну або з політичних, релігійних чи соціальних причин [22]) та у словнику 
Longman Dictionary of Contemporary English (особа, яку змусили покинути свою країну, 
особливо під час війни або з політичних чи релігійних причин [19]). Словник Collins 
English Dictionary містить обидва типи дефініцій: людина, яка втекла від якоїсь небез-
пеки чи проблеми, особливо політичного переслідування; люди, яких змусили покинути 
свою країну через війну або через їхні політичні чи релігійні переконання [15]).

Юридичне тлумачення терміна refugee в сучасному розумінні вперше надано в тексті 
Конвенції про статус біженців, прийнятої Організацією Об’єднаних націй у 1951 року. 
Відповідно до цієї Конвенції, біженцем вважають «особу, яка перебуває за межами кра-
їни свого громадянства або звичайного місця проживання; має обґрунтований страх пе-
реслідування через свою расу, релігію, національність, належність до певної соціальної 
групи чи політичну думку; і не може або не бажає скористатися захистом цієї країни чи 
повернутися туди, побоюючись переслідування; чи особу без громадянства, що перебу-
ває за межами країни свого попереднього звичайного проживання внаслідок таких подій 
не має можливості або через страх не бажає повертатися до неї» [16]. Оскільки таке ви-
значення мало на меті надання юридичного підґрунтя для вирішення питань біженців у 
роки після Другої світової війни, то згодом воно потребувало доповнень і уточнень. Так, 
у 1984 році визначення refugee суттєво розширилось у зв’язку з нагальними потребами 
суспільства – представники десяти латиноамериканських країн підписали Картахенську 
декларацію щодо біженців, в якій під refugees розумілися «особи, які покинули свою 
країну через те, що їхньому життю, безпеці чи свободі загрожували загальне насильство, 
зовнішня агресія, внутрішні конфлікти, масове порушення прав людини чи інші обста-
вини, що серйозно порушили громадський порядок» [23]. Значно змінено вектор визна-
чення refugee у Кваліфікаційній директиві ЄС: «громадянин третьої країни, який через 
обґрунтований страх бути переслідуваним щодо раси, віросповідання, національності, 
політичної думки чи належності до певної соціальної групи знаходиться за межами кра-
їни громадянства і не має можливості або через страх не бажає скористатися захистом 
цієї країни, чи особа без громадянства, яка, перебуваючи за межами країни колишнього 
звичайного проживання, з причин, згаданих вище, не може або через страх не бажає по-
вернутися до неї» [18]. У цих визначеннях спостерігаємо такі специфічні юридичні озна-
ки, як громадянин третьої країни, особа без громадянства, які посилюють диференцій-
ну складову лексичного значення терміна й враховують реалії європейського сьогодення.
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Офіційний словник Європейського Союзу тлумачить термін refugee як «особа, яка 
не може або не бажає повернутися в країну походження через обґрунтований страх бути 
переслідуваною через расу, віросповідання, національність, належність до певної соці-
альної групи чи політичну думку» [17]. Також у словнику зауважено, що цей термін на-
лежить до тематичного блоку міжнародні відносини / міжнародні безпека / міжнародне 
питання.

Словник Merriam-Webster містить юридичне визначення терміна refugee: «особа, яка 
шукає притулку чи сховища; особливо: особа, яка покинула рідну країну і не бажає або 
не може повернутися до неї через переслідування чи страх переслідування (через расу, 
релігію, приналежність до певної соціальної групи чи політичну думку)» [20].

Отже, з юридичної точки зору до особи може бути застосовано визначення refugee 
при дотриманні наступних умов: 1) місцезнаходження за межами країни свого громадян-
ства; 2) обґрунтований страх переслідування через одну з причин (раса, релігія, націо-
нальність, приналежність до певної соціальної групи, політичні переконання); 3) немож-
ливість повернення до країни свого громадянства через страх переслідування. Саме ці 
семи формують лексичне значення юридичного терміна refugee. До того ж із наведених 
визначень випливає імпліцитна юридична інформація: біженці – особи, щодо яких по-
рушено права людини і які потребують міжнародного (за межами країни свого грома-
дянства) захисту.

Оскільки термін як знакова одиниця є реалізацією мислення в мові, створення пев-
ної системи, яка забезпечить поглиблення розуміння процесу й результату поєднання 
когнітивної терміноструктури з її мовною репрезентацією завдяки побудуванню мережі 
системних зв’язків за змістовою близькістю одиниці, що вивчається, та інших мовних 
одиниць, убачається перспективною та плідною. Більше того, оскільки наукові поняття 
та зв’язки між ними утворюють певний каркас предметної галузі, побудування тезаурус-
них структур сприятиме підвищенню якості перекладу галузевих текстів.

Під тезаурусом розуміють «словник із понятійною диференціацією лексикону за 
певними тематичними групами різного ступеня узагальнення й кількості» [10, с. 714]. 
Вивчення тезаурусних зв’язків терміна refugee дає підґрунтя для залучення до його тлу-
мачення й, відповідно, перекладу додаткову інформацію через розуміння місця лексеми 
в тематичній групі.

Так, словник AudioEnglish.org Dictionary наводить таку схему гіперо-гіпонімічних 
зв’язків лексеми refugee:

* гіпероніми (refugee – це свого роду ...): exile; expat; expatriate (особа, яка добровіль-
но знаходиться поза межами дома чи країни);

* гіпоніми (кожен із наведених далі є різновидом refugee): displaced person; DP; 
stateless person (особа, змушена втекти з дому чи країни) [13].

Інтерактивний словник і тезаурус Visual Thesaurus пропонує візуалізовану структу-
ру відносин лексеми refugee з найближчими за значенням лексичними одиницями (див. 
Малюнок 1): a) displaced person (переміщено особа), stateless person (особа без грома-
дянства), DP (ПО); b) exile (вигнанець), expatriate (експатріант), expat (експат) [25]. 
У представленій схемі лексему refugee подано в значенні «вигнанець, який тікає зара-
ди безпеки»; її зв’язки з одиницями групи а побудовані на спільності значення «особа, 
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змушена втекти з дому чи країни»; групи b – «особа, яка добровільно знаходиться поза 
межами дома чи країни».

Тезаурус англійської мови містить наступні синоніми до лексеми refugee: alien, 
displaced person, emigrant, evacuee, exile, expatriate, foreigner, DP, castaway, defector, 
derelict, deserter, escapee, foundling, fugitive, leper, maroon, outcast, outlaw, prodigal, 
renegade, runaway, boat person, expellee, homeless person, stateless person, émigré [24], 
серед яких перші 7 є найближчими за значенням: відщепенець, переміщена особа, емі-
грант, евакуйована особа, вигнанець, експатріант, іноземець.

У словнику Merriam-Webster Thesaurus міститься дещо відмінний синонімічний 
ряд: deportee, émigré, (also emigré), evacuee, exile, expat, [головним чином британський], 
expatriate. Тут же наведено і не синонімічні, але близькі до іменника refugee лексичні 
одиниці: alien, fugitive, castoff , outcast, pariah, loyalist, patriot [20].

Словник Collins English Dictionary наводить колокації у якості близьких лексичних 
одиниць (related terms): tax refugee, refugee camp, refugee capital, refugee crisis, refugee 
family, refugee status, political refugee, climate migrant [15].

Oxford Learner’s Dictionary узагальнює подавані дані й пропонує об’єднані тема-
тично групи для одиниці refugee (війна та конфлікт, соціальні проблеми), колокації за 
тематичними напрямками (раса та імміграція, війна та мир), а також колокації за части-
номовною будовою (прикметник: genuine, would-be, former; дієслово + refugee: qualify as, 
be considered (as), accept; refugee + дієслово: fl ee something, be displaced, arrive; refugee + 
іменник: crisis, issue, problem; прийменник: among refugee, refugee from) та структурною 
характеристикою (словосполучення: a fl ood of refugees, a infl ux of refugees, the fl ow of 
refugees) [22].

Негалузеві двомовні словники пропонують до перекладу лексеми refugee застосову-
вати наступні еквіваленти: біженець [12, с. 131]; емігрант [9, с. 355]; утікач [8, с. 114].

Термінологічні словники відповідників англійських та українських юридичних тер-
мінів містять такі еквіваленти перекладу терміна refugee: біженець [15; 1, с. 129]; біже-
нець, емігрант [2, с. 419; 4, с. 394; 7, с. 848]; біженець, утікач; емігрант [3, с. 419].

Юридичне значення терміна біженець («особа, яка не є громадянином України і вна-
слідок цілком обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками раси, 
віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до певної соці-
альної групи або політичних переконань, перебуває за межами країни своєї громадян-
ської належності та не може користуватися захистом цієї країни або не бажає користува-
тися цим захистом внаслідок таких побоювань, або, не маючи громадянства (підданства) 
і перебуваючи за межами країни свого попереднього постійного проживання, не може чи 
не бажає повернутися до неї внаслідок зазначених побоювань» [6]) говорить на користь 
цієї одиниці як найближчого за значенням українського еквівалента англійському термі-
ну refugee.

Термін емігрант як пропонований український еквівалент терміна refugee можна 
враховувати умовно, оскільки юридичні наслідки процесів біженства (отримання офі-
ційного статусу біженця) та еміграції (отримання офіційного виду на проживання з по-
дальшим отриманням громадянства) є суттєво відмінними.

Неприпустимим є факт наявності в галузевому словнику нетермінологічних оди-
ниць, як то утікач. Тлумачні словники української мови роз’яснюють цю одиницю як 
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«той, хто втікає, втік звідкись» [5, с. 1520; 11, с. 513]. При цьому дана лексема в значенні 
‘біженець’ не міститься в жодному з відомих словників юридичних термінів, а також в 
жодному з доступних загалу правових актів (окрім документів, у яких ця одиниця засто-
сована в загальновживаному значенні, наприклад: наздогнати утікача, розшук утікачів 
у документах про кримінальні та адміністративні правопорушення). Отже, з числа про-
понованих еквівалентів на переклад юридичного терміна refugee в значенні ‘біженець’ 
ця лексема, однозначно, має бути вилучена.

Щодо перекладу частотних термінологічних словосполучень із компонентом refugee, 
Англо-український юридичний словник містить низку таких конструкцій із перекладаць-
кими еквівалентами: Refugee Act – Закон про біженців; refugee camp – табір біженців; 
refugee center (centre) – центр приймання біженців, центр для біженців; Refugee Con-
vention – Конвенція про біженців; refugee fl ow – потік біженців; refugee for economic 
reasons – біженець (емігрант) з економічних мотивів; refugee infl ux – приплив біженців; 
refugee of convenience – біженець (емігрант) за розрахунком; refugee passport – паспорт 
біженця; refugee policy – політика стосовно біженців; імміграційна політика стосовно 
біженців; refugee problem – проблема біженців; refugee quota – квота приймання біжен-
ців; refugee situation – ситуація з біженцями, проблема біженців; refugee status – статус 
біженця; refugee welfare – соціальний захист біженців [7, с. 848]. В усіх цих словоспо-
лучення для перекладу лексеми refugee запропонована одиниця біженець із варіантом 
емігрант як другим еквівалентом у певних конструкціях.

Проведений аналіз лексичного значення термінологічної одиниці refugee, що функці-
онує в юридичному дискурсі, дає підстави стверджувати, що розуміння точного значен-
ня терміна є критично важливим для правильного правозастосування й врахування осо-
бливостей семантичного наповнення еквівалентної лексичної одиниці в мові перекладу.

Нетермінологічне значення лексеми refugee зафіксовано сучасними тлумачними 
словниками англійської мови. Всі тлумачення цієї одиниці можна поділити на два типи: 
такі, в яких суб’єктом (виконувачем) дії є особа, про яку йдеться, та такі, в яких ця осо-
ба є об’єктом дії. Юридичне тлумачення терміна refugee в сучасному розумінні вперше 
надано в тексті Конвенції про статус біженців, після чого отримало розвиток у Карта-
хенській декларації щодо біженців та у Кваліфікаційній директиві ЄС. Основними дифе-
ренційними семами юридичного терміна refugee є такі: 1) місцезнаходження за межами 
країни свого громадянства; 2) обґрунтований страх переслідування через одну з причин 
(раса, релігія, національність, приналежність до певної соціальної групи, політичні пере-
конання); 3) неможливість повернення до країни свого громадянства через страх пере-
слідування.

Щодо перекладних еквівалентів, то негалузеві та юридичні термінологічні двомовні 
словники пропонують до перекладу лексеми refugee застосовувати варіанти біженець, 
емігрант, утікач. Вивчення тезаурусних зв’язків терміна refugee дає підґрунтя для за-
лучення до його тлумачення й, відповідно, перекладу додаткової інформації через розу-
міння внутрішніх відносин та місця лексеми в тематичній групі. Перспективним для по-
дальшого дослідження є вивчення сполучуваності й контекстуальних змін семантичного 
наповнення цієї лексеми в мікро- (юридичні тексти різних жанрів) й макроконтекстах 
(глобальний юридичний дискурс).
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛЕКСЕМЫ REFUGEE В 
ЮРИДИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ И ЕЁ ПЕРЕВОД НА УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК
Статья посвящена исследованию семантического наполнения юридического тер-

мина в языке оригинала и специфике его воспроизведения на языке перевода. Автором 
проведена верификация этимологии и истории формирования значения лексической 
единицы ‘refugee’; изучена специфика процесса развития общеупотребительного и тер-
минологического значения лексемы ‘refugee’ в неспециальном и юридическом дискурсах, 
ее тезаурусные связи; проанализированы словарные соответствия лексемы ‘refugee’ в 
украинском языке и специфика перевода этой единицы в юридическом дискурсе. Прове-
денный анализ лексического значения терминологической единицы ‘refugee’, функциони-
рующей в юридическом дискурсе, дает основания утверждать, что понимание точного 
значения термина является критически важным для корректного правоприменения и 
учета особенностей семантического наполнения эквивалентной лексической единицы в 
языке перевода.

Ключевые слова: этимология, дефиниция, лексическое значение, тезаурус, юридиче-
ский метаязык, термин, эквивалент.
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TERMINOLOGICAL DEVELOPMENT OF THE REFUGEE LEXEME IN 
LEGAL DISCOURSE AND ITS TRANSLATION INTO UKRAINIAN

The article deals with the study the semantic scope of the legal term in the source language 
and the specifi city of its reproduction in the target language; the tasks include verifying the 
etymology and history of meaning of the word ‘refugee’; studying the process of development 
of the common and terminological meaning of the word ‘refugee’ in non-special and legal 
discourses, its thesaurus relations; analyzing the equivalents and specifi cs of translation of 
the word ‘refugee’ into Ukrainian. The analysis of the lexical meaning of the term ‘refugee’ 
functioning in legal discourse, suggests that understanding the exact meaning of the term is 
of crucial importance for the correct law enforcement and consideration of the features of the 
semantic scope of the equivalent lexical unit in the target language.

Key words: etymology, defi nition, lexical meaning, thesaurus, legal metalanguage, term, 
equivalent.
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ПЕРЕКЛАД НЕСТАНДАРТНОЇ МОВИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ 
НА СЛОВАЦЬКУ МОВУ

У статті розглянуто особливості перекладу української молодіжної прози, написа-
ної у новітній період – від здобуття Україною незалежності в 1991 році, яка відрізня-
ється від літературної творчості попереднього періоду нестандартною мовою, тобто 
різноманітнішою лексикою, включно з вульгаризмами, сленгом, суржиком, арго тощо. 
Здійснено аналіз наявних концепцій дослідників, які займаються цими питаннями. Ми ді-
йшли висновку, що вимоги до перекладу художнього тексту змінюються і розвиваються 
в залежності від географічних та часових умов, тому не можна визначити абсолютно 
чіткі правила щодо перекладу соціолекту. 

Ключові слова: переклад художнього тексту, українська мова, словацька мова, су-
часна українська проза, сле нг, суржик.

З огляду на вузьке формулювання теми статті вважаємо за потрібне уточнити, що 
вона ще не досліджувалася в зазначеному розрізі. У Словаччині досі немає перекладів 
художніх текстів, написаних суржиком, тому авторка цієї статті поставила собі мету пе-
рекласти декілька оповідань або розділів з книг сучасних українських письменників, до 
яких належать Павло Коробчук, Світлана Пиркало та Ірена Карпа. Наступним завданням 
нашої статті є описати сучасний стан теоретичного дослідження теми перекладу худож-
ніх текстів з елементами соціолекту.

Що стосується стану теоретичного дослідження в Україні, відтворенням соціально та 
регіонально маркованих елементів цікавиться декілька дослідників, наприклад С. Вла-
хов, В. Комісаров, О. Медвідь, Я. Рецкер, А. Федоров, С. Флорін, Т. Некряч, В. Матюга. 
Вони висвітлюють труднощі передачі діалектних елементів на прикладі драматичних 
творів. Однак у перекладознавстві бракує досліджень спрямованих на розробку пере-
кладацьких стратегій [4, с. 324].

Польський дослідник А. Брац кі стверджує, що у випадках польських перекладів 
українських творів, написаних суржиком, які він аналізував, спостерігав три різні спосо-
би перекладу: перший з них ґрунтується на відтворенні елементів суржику польськими 
евфемізмами, розмовними висловами, українізмами та русизмами… Другий спосіб пере-
кладу ніби позначений особистістю перекладача. Тут перекладений текст містить згадані 
вище компоненти з метою заміни елементів суржику, вжитих в оригіналі, однак у пере-
кладі вони вживаються непослідовно, часто з’являються в таких місцях, де оригінальний 
текст написаний літературною мовою… Третій спосіб перекладу - ігнорування елемен-
тів суржику в тексті оригіналу та здійснення перекладу літературною мовою [3, с. 69]. У 
деяких перекладах суржику польською мовою А. Брацкі спостерігає тенденцію викорис-
тання в цільовому тексті русизмів або, точніше, російськомовних вкраплень, наприклад: 
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«Що він не любив у дівчатах, так це те, коли вони казали прівєт і діскацєка.» 
„Najbardziej na świecie nienawidził, jak dziewczęta mówiły priwiet i diskatieka.“ [3, с. 71]

Італійська дослідниця Маріа Консільо, яка у своїй статті розглядає проблеми пере-
кладу багатомовних романів, стверджує, що першою проблемою, яку перекладач вирішує 
при перекладі такого ж тексту, є знайти конотативний і повнофункціональний еквівалент 
мовного варіанту у вихідній мові [1]. На наступному етапі, за Андерманном, перекладач 
шукає аналогічний діалект в цільовій мові, який можна використати при перекладі, й 
одночасно йому треба бути обережним, щоб не викликати неадекватних соціальних уяв-
лень, культурно пов’язаних з даним діалектом. З цього випливає, що перекладати діалект 
іншим діалектом здебільшого не є вдалим рішенням. Проте за М. Консільо, перекладач 
може знайти адекватні лексичні засоби в сленгах і/або соціолектах цільової мови або 
створити нову мову ад гок. 

Про переклад діалекту іншим діалектом говорить також словацький транслатолог Ян 
Ференчік, який сформулював загальні правила перекладу. Одне з цих правил, на думку 
М. Консільо, є таким: Ніколи не варто перекладати регіональний діалект оригіналу кон-
кретним діалектом словацької мови, щоб це не спричинило зсуву художньої мети або 
заміни смислу. Щоб досягти формальної адекватності, треба використати стилізований 
діалект, утворений ад гок або, у крайньому випадку, цитування чи додаткові пояснення. 
Щодо соціального діалекту, безперечно його треба перекладати відповідним соціальним 
діалектом Словаччини [2].

Проблема перекладу суржику полягає в тому, що він поєднує ознаки соціальних і 
регіональних діалектів. Так, наприклад, в художній мові його використовують члени суб-
культури (Павло Коробчук – «Книга священних гоповідань» – гопники). У наведеному 
випадку суржик виконує стилістичну функціюстворення комічного, іронічного ефекту, 
працює як засіб гумору і сатири. 

У сучасній українській літературі суржик або російськомовні вставки використо-
вуються також для реалістичної передачі мовлення персонажів (наприклад, у творах І. 
Карпи). Якщо, на думку автора п’єс Л. Подерв’янського, створених за зразком творів 
сучасного українського письменника Б. Жолдака, у реальній ситуації такі персонажі роз-
мовляли б суржиком, російською, або перескакували з однієї мови на іншу, їх мовлення 
не перекладається нормативною українською мовою… [4]

З іншого боку, суржик охоплює дві споріднені, але різні мови й культури. Він поши-
рений у побутовому спілкуванні жителів багатьох регіонів України, а також місцевостей 
на території Росії, де проживає українське населення… [4]. Тобто, суржик - це суміш 
регіональних і соціальних мовних особливостей, які присутні в мовленні частини на-
селення України.

На основі нашого досвіду перекладу текстів із суржиком запропонуємо свій список 
основних рекомендацій щодо перекладу суржика, сленгу та різних соціолектів з україн-
ської мови на мову словацьку: 

1. Використати компенсацію: 
а) на синтаксичному рівні (нетиповий порядок слів), 
б) на лексичному рівні – використати нелітературні або стилістично забарвлені фор-

ми часток, займенників/більшою мірою використати вигуки, частки; 
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2. використати запозичення з української мови, які підкреслюють культурний коло-
рит тексту: a) такі, які вже є частиною мови-перекладу (також у випадку, якщо не зна-
ходяться у оригінальному тексті), 

б) такі, які не є частиною мови-перекладу, але вони є носіями важливої інформації i в 
мові-перекладі не мають еквіваленту; додати стислу примітку про значення слова; 

3. використати колоквіалізми, сленг, жаргон, нелітературні слова цільової мови; 
4. використати діалектизми, які є певною мірою частиною мови відповідної цільової 

субкультури або сленгового/розмовногo пласту цільової мови; 
5. досліджувати етимологію стилістично забарвлених слів в оригінальному тексті: 

чи в ньому повторно з’являються слова іншомовного походження. Якщо слова такого 
самого походження є частиною цільової мови в рамках її нелітературних форм, можна їх 
використати в перекладі (наприклад, циганськомовні слова – оскільки цигани присутні і 
в Словаччині, і в Україні);

6. якщо в цільовій мові існують аналогічні відношення між мовами (схожі до 
зв’язку між російською й українською мовами), можна використовувати лексичні засо-
би мови близької до цільової. Словацька мова споріднена з чеською, тобто можна вико-
ристовувати богемізми (чехізми). Проте варто звертати увагу на те, щоб обрані засоби 
з’явилися в словацькій мові внаслідок асиміляції і підходили до контексту і загально го 
характеру тексту.

Вимоги до перекладу художнього тексту змінюються і розвиваються в залежнос-
ті від географічних та соціальних умов, тому не можна визначити абсолютно чітких 
правил щодо перекладу соціолектів. Переклад художнього тексту такого типу – це уні-
кальний процес з різними змінами й обставинами, які до нього входять і зумовлюють 
його, тому при кожному перекладі може виникнути сукупність нових рекомендацій або 
правил.
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ПЕРЕВОД НЕСТАНДАРТНОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНСКОЙ 
ПРОЗЕ НА СЛОВАЦКИЙ

В статье рассматриваются особенности перевода украинской молодежной прозы, 
написанной с периода обретения Украиной независимости в 1991 году, которая отли-
чается от литературного творчества предыдущего периода нестандартным языком, 
то есть более разнообразным словарным запасом, включая вульгаризмы, сленг, суржик, 
арго и т. д. В статье анализируются концепции исследователей, вовлеченных в про-
блему. Мы пришли к выводу, что требования к переводу художественного текста меня-
ются и развиваются в зависимости от географических и временных условий, поэтому 
невозможно определить абсолютно четкие правила перевода социолекта.

Ключевые слова: перевод с украинского на словацкий, современная украинская про-
за, сленг, суржик.
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TRANSLATION OF NON-STANDARD LANGUAGE IN MODERN UKRAINIAN 
PROSE INTO SLOVAK 

The paper deals with the peculiarities of translation of Ukrainian youth prose written since 
independence of Ukraine in 1991, which diff ers from the literare of the previous period in a 
non-standard language, that is, more diverse vocabulary, including vulgarisms, slang, surzhik, 
argot, etc. The concepts of the researchers involved in the problem are analyzed in the paper. 
We have come to the conclusion that the requirements for the translation of artistic text change 
and evolve depending on geographical and temporal conditions, so it is impossible to defi ne 
absolutely clear rules for the translation of sociolects.

Keywords: translation from Ukrainian into Slovak, contemporary Ukrainian prose, slang, 
surzhik.
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ДО ПРОБЛЕМИ РЕЦЕПЦІЇ ПЕРЕКЛАДІВ 
РОМАНУ Ґ. ФЛОБЕРА “ПАНІ БОВАРІ” В ЄВРОПІ ТА УКРАЇНІ

В статті розглядаються особливості рецепції роману “Пані Боварі” на прикладі 
функціонування його перекладів в Україні, Польщі, Німеччині, Англії та Іспанії, ос-
мислюються питання оновлення перекладів класичних творів світової літератури 
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та перекладознавча проблема множинності перекладів. Висвітлюється історія по-
яви першоперекладів та ретрансляцій, канонічних і повторних перекладів “Пані 
Боварі” англійською, німецькою, іспанською та польською мовами. Окреслено поетико-
естетичні й етичні мотивації, а також видавничі стратегії появи українських перекладів 
флоберівського роману. Зіставляється історія перекладу роману в європейських країнах 
та в Україні.

Ключові слова: Флобер, “Пані Боварі”, множинність перекладу, рецепція, 
ретрансляція.

Вивчення історії та особливостей функціонування перекладів роману “Пані Боварі”, 
зокрема українських, польських, німецьких, англійських та іспанських, не втрачає своєї 
актуальності. Окрім суто перекладознавчої проблеми оновлення класичних перекладів, 
процес появи ретрансляцій тісно пов’язаний з діяльністю видавничої сфери, яка нині 
формує попит на книжковому ринку. Отже, дослідження цього питання покликане сприя-
ти осмисленню передумов і причин виникнення кожного наступного перекладу цього ху-
дожнього твору. Новизна дослідження зумовлена передусім недостатнім висвітленням 
в перекладознавстві та літературознавстві доробку перекладачки першого українського 
перекладу “Мадам Боварі” (1930) О. Бублик-Гордон, а також відсутністю порівняльних 
перекладознавчих досліджень, які враховують “осучаснений” переклад “Пані Боварі”, 
виконаний Ю. Максимейко, й нарешті потребою розробки комплексного вітчизняного 
дослідження європейської рецепції роману Флобера “Пані Боварі”. 

Метою статті є з’ясування перекладацьких мотивацій та видавничих стратегій онов-
лення перекладів класичних творів на прикладі рецепції перекладів роману Флобера 
“Пані Боварі” в деяких європейських країнах і в Україні. Завданням статті є окреслен-
ня поетико-естетичних та етичних мотивацій, а також визначення видавничих стратегій 
появи українських перекладів флоберівського роману й нарешті зіставлення історії 
функціонування перекладів роману у країнах Європи (в Польщі, Німеччині, Англії та 
Іспанії) та в Україні.

Перша рецепція перекладеного роману Ґюстава Флобера “Пані Боварі” за межа-
ми Франції відбувається в європейських, зокрема в англомовних та німецькомовних 
країнах. Це було вислідом діяльності інтелектуальної еліти, яка була не лише здатна чи-
тати Флобера французькою мовою, а й перекладати його для масового читача. В Україну 
цей роман Флобера потрапив значно пізніше, з різних причин, і, головне, представни-
ки української інтелігенції не відчували негайної потреби ознайомлювати з ним читача 
рідною йому мовою. 

Англійською мовою з’являється на світ двадцять перекладів з 1886- 2011 рр. Втім, 
їх дослідниця Анна-Марі П’ю звертає увагу на чотири з них, їх автори – Елеонора 
Маркс-Авелінг (донька Карла Маркса, 1886); Френсіс Стігмюллер (1957), Лідія Девіс 
(2010), Адам Торп (2011). Переклад Е. Маркс-Авелінг був розкритикований російсько-
американським письменником В. Набоковим. Як стверджує дослідниця, В. Набоков 
під час своєї викладацької діяльності в університеті Корнелла в США навіть повтор-
но перекладав цілі уривки, зауваживши безліч помилок перекладу, що впадали в очі і 
свідчили про помилки в розумінні тексту оригіналу перекладачкою. Набоков відновив 
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переклад Маркс-Авелінг, внісши багато змін, їх рукописи зберігаються в Нью-Йоркській 
публічній бібліотеці [6].

Переклад Френсіса Стігмюллера, на думку Анна-Марі П’ю, теж грішить видимими 
упущеннями та доповненнями. Змінена пунктуація і перефраз використаний там, де не 
треба. Загалом, хоч він занадто сильно відхиляється від оригіналу, його приємно чита-
ти. Переклад Лідії Девіс набагато сучасніший за інші у плані словникового запасу, вона 
найкраще наблизилася до французького тексту. Це видно з багатьох прикладів досить 
сучасної американської англійської мови, наприклад, вона вживає слова: “study hall - на-
вчальний зал”, “regular clothes - звичайний одяг”, “pants - штани”, “visor - козирок”. Од-
нак вона також використовує лексику того періоду, наприклад, іменник “fellow - ухажер, 
приятель, коханець”.

Дослідниця англомовної рецепції творчості Флобера робить висновок, що у своєму 
перекладі Адам Торп використовує британську англійську мову тієї епохи, щоб зберегти 
разючий і революційний аспект творчості Флобера. Його переклад залишається досить 
близьким до тексту Флобера за структурою речення та пунктуацією [6].

На німецький літературний ринок Флобер увійшов повільніше. Перекладів було 
кілька, втім, найвідоміший – перший, здійснений Доктором Легне (Dr. Legné). У своїй 
розвідці Гелен Тесьє визначила приналежність цього перекладу М. Енгелю (1858), втім, 
прямих підтверджень цій думці авторки дослідження ми не знайшли. Переклад Рене Ши-
келе опублікований у 1907 р. і перевиданий у 1979 р., а переклад Елізабет Едль з’явився 
нещодавно (2012). Німецькі критики, які вбачали у “Пані Боварі” нотки аморальності, 
блокували процес перекладів. Так, німецький критик підписаний, як “Ф. фон Гогенха-
узен” в одному з головних німецьких літературних оглядів висловлюється щодо появи 
перекладу роману німецькою “Пані Боварі” такими словами: “Абсолютно неможливо 
визнати, що було задумом автора в його романі. Він, звичайно ж, не мистецький, ще 
менш моральний – можливо, він хотів лише викликати сенсацію, розповівши цей сумний 
приклад французьких звичаїв” [7]. М. Енгель швидко створив переклад адаптований до 
цільової аудиторії для свого видавництва “Hartleben”, яке в основному перекладає по-
пулярних авторів. Втім, на думку Гелен Тесьє, саме переклад Е. Едль, ілюструє точність 
і виняткову синтаксичну близькість між перекладом та вихідним текстом. Точність у 
виборі лексики, властива Е. Едль, і її загравання з французькою синтаксичною структу-
рою роблять її переклад дуже особливим. На відміну від Р. Шикеле і особливо М.Енгеля, 
вона уникає додавання сполучників, “дуже німецьких” конструкцій і вибирає полегшену 
синтаксичну структуру [6].

Іспанською мовою “Пані Боварі” почали публікувати в 1857 році, тобто в рік появи 
оригіналу. Найяскравіші переклади на думку дослідниці Полін Дусе – це переклад То-
маса С. де Дюрана, 1900 р., Консуело Берджеса – 1974 р., і нарешті, відомої іспанської 
письменниці, журналістки, літературної критикині, сценаристки та перекладачки Кар-
мен Мартін Гайте, який опубліковано у 1982 році. Розглядаючи зблизька лексику та син-
таксис, Полін Дусе помітила, як певні варіанти цих перекладів змінюють текст Флобера, 
спотворюють власний стиль автора та псують ефект презентації ще на початку рома-
ну. Дослідниця іспанських перекладів “Пані Боварі” зазначає, що неуважні читачі та 
недоречні критики, керуються лише турботою про ясність тексту, або ж стилістичними 



270

претензіями, ці ж перекладачі нав’язують потік пояснень, в той час, як стиль Флобера 
характеризується провокаційною силою та тонкою вишуканістю [6].

У Польщі “Пані Боварі” з’явилася випадково, скоріше, як данина тодішній літературній 
моді [10]. Видавці не могли оминути скандальний роман Флобера: суд над Флобером 
та скандальна заборона роману Ватиканом зробили величезну рекламу книзі, яку тепер 
хотіли прочитати усі. Спочатку переклад “Пані Боварі” у Польщі був надрукований у 
1878 році у виконанні Людвіки Качинської. Друга польська версія роману з’явилася в 
1912 році, підготовлена Станіславом Францишеком Міхальським, який підписався під 
псевдонімом Альфреда Івенського. Щоб завершити список перекладів до війни, згадаймо 
переклад на їдиш, опублікований у Варшаві в 1928 році. Також “Пані Боварі” була пере-
кладена Марією Панкевич (1905), сестрою великого польського живописця Юзефа Пан-
кевича. У післявоєнний період після 45-го року свою версію перекладу “Боварі” надає 
Аніела Мічінська – сестра есеїста Болеслава Мічинського. У бібліографіях згадується 
лише незліченна кількість видань “Пані Боварі” в перекладі Мічінської. Після Другої 
світової війни у 1949 році видавництво “Wiedza”, а потім “Wiedza i Życie”, опублікувало 
переклад Аніели Мічінської, який з того часу став канонічним у Польщі.

Цікавим є той факт, що авторка канонічного перекладу Аніела Мічінська слави за 
свій переклад за життя не зазнала, більш того, її ім’я навіть усунули з титульної сторінки 
книги “Пані Боварі”, яка була видана у 1971 році поважним видавництвом “PIW”. А 
оскільки ім’я перекладача ніде не було вказано, тодішні читачі, мабуть, не знали, що 
це Аніела Мічінська-Улатовська, сестра Болеслава Мічинського. На те, щоб цензуру-
вати ім’я Мічінської були причини. Як пише літературний оглядач Amelia KB у своїй 
статті “Pani Bovary bez tłumacza” (Пані Боварі без перекладача) для Dobrystan.pl, усе 
пояснюється тим, що після війни перекладачка жила за залізною завісою, а її чоловік Ян 
Улатовський співпрацював з паризьким журналом “Культура”, на той час найважливішим 
часописом східноєвропейської еміграції на Заході, у якому друкувалися Солженіцин, Па-
стернак, Сахаров. Втім, журналістка наводить і другу можливу причину: не розміщуючи 
імені перекладача, видавець був звільнений від сплати її авторських гонорарів [1].

Варто окремо розглянути переклад “Пані Боварі” великого математика, автора 
всесвітньо відомого підручника з топології Ришарда Енгелькінга. У 2003 році два урив-
ки роману у виконанні Енгелькінга та Магдалени Туллі, однієї з найкращих сучасних 
романістів у Польщі, одночасно, ніби як для порівняння, побачили світ на сторінках жур-
налу “Literatura na Świecie”. Через три роки після цього Ришард Енгелькінг, подав свій 
повний переклад “Пані Боварі” до видань “Słowo / Obraz terytoria”. Відомий якістю своїх 
видань, видавець пропонує присвятити новий переклад до 150-річчя від часу першої 
публікації шедевра Флобера і навіть пропонує вкласти книгу у дерев’яну коробку, яка б 
виглядала, як Емма у своїй труні… Втім, ця ідея втілена не була, лише кілька прототипів 
опинилися у приватних бібліотеках. Пізніше саме до перекладу Енгелькінга будуть звер-
татися видавці, хоча й перероблюватимуть його на свій лад (як у 2014 році видавництво 
“Sic!” в рамках освітнього та просвітницького проєкту) [10].

В Україні І. Франко та російський белетрист В. Бібіков взагалі були проти появи цьо-
го роману для рецепції українськомовним і російськомовним читачем: перший вважав 
його таким, що не зацікавить реципієнта через банальну дівочу історію “французки”, 
другий казав, що політ думок Флобера масам буде попросту незрозумілим через свою 
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глибину, в той час, як усі шукають чогось простого, банального, зрозумілого і навіть 
примітивного [2]. Натомість М. Павлик не погоджувався з Франком, рекомендуючи по-
ширювати флоберівський роман, і навіть взявся перекладати українською польський 
варіант роману. Якщо врахувати той факт, що Михайло Павлик від початку липня 1887 
р. до кінця квітня 1888 р. перебув у Кракові, порядкуючи бібліотеку польському пись-
меннику Юзефу-Ігнацію Крашевському, то можна припустити, що він міг користуватися 
лиш одним перекладом на польську “Пані Боварі” 1878 року Людвіки Качинської, адже 
наступний вийшов лише у 1905 році у виконанні Марії Панкевич [9].

Як зазначає Г. Драненко, дослідниця перекладів Флобера, існують відомості, що 
у 1930-х роках над перекладом “Пані Боварі” працював перекладач та письменник 
Валер’ян Підмогильний: “Яка доля цього перекладу нам невідома. Видатний перекладач 
з французької мови був розстріляний” [5].

Вперше твір Флобера українською побачив світ лише у 1930 році, тобто більш, ніж 
через сімдесят років від створення оригіналу. Окреслимо історичні умови, які передува-
ли його появі: українізація – коренізація 1923-27 і її поступове припинення, утворення 
Академії Наук України у 1918 році, запровадження української мови та українознавства 
у школах, а потім знищення національних закладів та національної інтелігенції, 
сталінські репресії та Голодомор, із закінченням українізації перекладачів репресували, 
їхні праці забороняли та й вилучали з бібліотек, усе це не могло не позначитися і на стані 
української мови, та й перекладознавства в цілому [8].

З початку 1930-х років, коли всі приватні та кооперативні видавництва в Україні були 
перетворені у державні, держава стала єдиним наглядачем над художнім перекладом, а 
також єдиним власником і дистриб’ютором фізичних ресурсів. До того ж сталінський 
режим намагався відкрито регулювати видавничий літературний продукт, в тому числі 
не тільки відбір текстів для перекладу, але навіть і методи перекладу. Відбуваються певні 
зміни в перекладацьких нормах. Наприклад, якщо переклади з мови-посередника вва-
жалися в кінці 1920-их років за не дуже прийнятні, то відтоді на тривалий час переклад 
з мови-посередника (виключно російської) стає звичним, а в суспільних науках навіть 
обов’язковим. Це явище гостро критикує Микола Лукаш у 1956 році у своїй доповіді 
”Прогресивна західноєвропейська література в перекладах на українську мову” [3].

Переклад першої в Україні “Пані Боварі” для видавництва “Книгоспілка” підготувала 
Оксана Бублик-Гордон, переклавши його з російського перекладу. Наклад був невели-
кий, 4000 примірників. Загалом, на території колишнього СРСР роман “Пані Боварі” 
опиняється серед перекладів з французької мови, які видаються досить часто, його 
публікують 85 разів (75 російською / 10 українською мовами) [4].

Щодо якості перекладу, то тодішні літературознавці та критики Володимир Держа-
вин і Єлизавета Старинкевич оцінюють його, як зразковий в стилістичному відношенні. 
Старинкевич й сама перекладає, а тому вивчаючи усі деталі перекладу Бублик-Гордон 
резюмує: ”Мадам Боварі” в українському перекладі читається, як закінчений художній 
твір, в якому тонко передані найменші відтінки мови (напр., урочиста пихатість тирад 
Оме або президента, який ораторствує на сільських зборах, схвильована сплутаність лю-
бовних реплік Емми та ін.” [8]. Варто відзначити, що бібліографічних даних про саму ав-
торку перекладу, принаймні на цей час, достатньою мірою ми не знаходимо. Чому автор-
ка першого перекладу “Пані Боварі” на українську заслужила лише на скупі згадування 
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про неї у хрестоматіях про перекладачів того часу, або ж оглядах критиків тоді, як її 
стиль та роботу високо оцінювали відомі літературознавці 20-30 х років ? Це може стати 
питанням окремої розвідки.

Перший переклад “Пані Боварі” власне з французької на українську мову побачить 
світ лише 25 років по тому, у 1955 р. (Київ, Держлітвидав). Його автор – перекладач, 
поліглот Микола Лукаш. Книга вийшла накладом у 30 000 примірників і була написа-
на автентичною, відродженою живою українською мовою, що на той час ”русифікації” 
критично сприймалося владою та цензурою Радянської України. Разом з тим, пере-
клад відразу став ”канонічним”. Дослідники відзначають великі переваги Лукашевого 
перекладу перед роботою його попередниці. ”Але переклад М. Лукаша – це все-таки 
непересічне явище, як і вся його перекладна робота, і його можна розглядати скоріше як 
виняток, аніж правило в нашій перекладацькій практиці… Не кожному дано бути таким 
феноменальним лінгвістом, як М. Лукаш, який знає кільканадцять мов” [11].

Між творенням перекладу М. Лукаша та публікацією сучасного у 2018 р. пройшло 
63 роки. Третій переклад “Пані Боварі” – це також перша ретрансляція роману Флобе-
ра вже у часи незалежної України. Його автор, перекладачка Юлія Максимейко, макси-
мально спростила текст у плані лексики, подекуди замінивши усі Лукашеві архаїзми на 
загальновживані сучасні слова, причому синтаксис оригіналу фактично мало змінився. 

Цей осучаснений переклад з`являється в рамках просвітницького проєкту “Золота по-
лиця” видавництва “Книголав”. Видавці презентують 12 книжок класиків, перекладених 
актуальною українською мовою: “Робінзон Крузо” Даніеля Дефо, “Венера в хутрі” фон 
Захера-Мазоха, “Граф Монте-Крісто” Александра Дюма, “Кармен” Проспера Меріме, 
“Любий друг” Ґі де Мопассана, “Джейн Ейр” Шарлотти Бронте, “Портрет Доріана 
Грея” Оскара Вайлда, “Пані Боварі” Флобера, “Мобі Дік” Мелвілла, “Тев’є-молочар” 
Шолом-Алейхема, “Девід Копперфілд” Діккенса та “Троє у човні, не рахуючи собаки” 
Джерома К. Джерома. “Всі ці твори дуже різножанрові, і нам хотілось показати макси-
мально різноманітну класичну літературу, – розповідає про проєкт одна з його кураторів 
Світлана Павелецька. Але найголовніше – ми обирали ті книжки, що є актуальними за-
раз. Будь-який сюжет можна перенести у сьогодення, і він не втратить злободенності. 
Приміром, якби у Доріана Грея було не дзеркало, а Інстаграм, історія зовсім не змінилась 
би через це” [12].

Сама перекладачка Юлія Максимейко пояснює, чому “відважилася” на переклад Фло-
бера: “Класика має говорити сучасною мовою, не в сенсі сучасним сленгом, а в сенсі тою 
мовою, якою люди говорять зараз. Переклад Лукаша хороший і філігранний, та на мою 
думку, в ньому дуже багато самого Лукаша і те, що його текст подекуди штучно засклад-
ний, може відштовхнути читача від фундаментального, хрестоматійного літературного 
твору. Та якщо припускати, що у Лукаша точно не було Інтернету, тож він ще надзви-
чайно круто впорався. До того ж, хто сказав, що український переклад має бути лише 
один? Твори пере-перекладаються і через менший проміжок часу, проходячи в певному 
розумінні, оновлення”. 

Досвід Польщі, де створювалася набагато більше ретрансляцій цього роману Флобе-
ра, ніж в Україні, свідчить про те, що у цьому була зацікавленість видавців, в Україні до 
цього дійшли значно пізніше. І тут вже варто звернути увагу соціокритичний аспект ви-
давничого проєкту (автор-перекладач-видавець-читач(реципієнт)). Разом з тим, велику 
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перерву між канонічними перекладами та осучасненими, як в Україні, так і в Польщі, 
можна пояснити тим, що перекладачам важко наважитися на переклад, коли існує зраз-
ковий. 

Таким чином, ми бачимо, що причини та передумови виникнення перекладів були 
різні. Щодо подальших перспектив, то тільки комплексне дослідження перекладоз-
навчих матеріалів на цю тему допоможе розкрити характер і особливості появи нових 
перекладів класиків, а також потребу та актуальність у створенні нових ретрансляцій за 
умов існування канонічних перекладів і зацікавленості у них видавців.
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В статье рассматриваются особенности рецепции романа “Госпожа Бовари” на 
примере функционирования его переводов в Украине, Польше, Германии, Англии и Ис-
пании, осмысливаются вопросы обновления переводов классических произведений миро-
вой литературы и переводческая проблема множественности переводов. Освещается 
история появления первопереводов и ретрансляций, канонизированных и повторных 
переводов “Госпожи Бовари” на английском, немецком, испанском и польском языках. 
Определены поэтико-эстетические и этические мотивации, а также издательские 
стратегии появления украинских переводов флоберовского романа. Сопоставляется 
история перевода романа в странах Европы и в Украине. 

Ключевые слова: Флобер, “Госпожа Бовари”, множественность перевода, рецеп-
ция, ретрансляция.
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The article examines the distinct comprehension of the “Madame Bovary” novel through 
the functioning of its translations in Ukraine, Poland, Germany, England, and Spain, considers 
the issue of the world classical written works update and the translatological problem of the 
translations multiplicity. The study highlights the history of the fi rst translations and retransla-
tion, classical and republished translation of “Madame Bovary” in English, German, Spanish 
and Polish. The article outlines the poetical, aesthetical and ethical motivations and also the 
editorial strategies of the Ukrainian translations of Flaubert’s novel. The study compares the 
history of the novel translation in the European countries and Ukraine.
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ВПРАВИ ТА ЗАВДАННЯ НА ФОРМУВАННЯ ПРАВОПИСНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

У статті представлено правописну компетентність студентів закладів вищої 
освіти як складник комунікативної компетентності майбутніх учителів Нової україн-
ської школи. У науково-методичній розвідці наголошено, що проблема формування пра-
вописної компетентності здобувачів вищої освіти набуває нині особливої актуальності 
у зв’язку з введенням в дію нової редакції українського правопису. Рекомендовано засто-
совувати метод вправ і завдань як один із ефективних у процесі формування та вдоско-
налення правописної грамотності майбутніх учителів початкової школи. Висвітлено 
питання сутності методу вправ і завдань у сучасній лінгводидактиці, проаналізовано 
класифікації вправ у методиці вищої та середньої школи. Запропоновано систему вправ 
і завдань на формування графічної, орфографічної та пунктуаційної компетентності 
майбутніх учителів початкової школи.

Ключові слова: метод вправ і завдань, правопис, правописна грамотність, графічна, 
орфографічна, пунктуаційна компетентності, правописна компетентність майбутніх 
учителів початкової школи.

Постановка проблеми в загальному вигляді. Сьогодні особливо актуальною є 
проблема правописної компетентності майбутніх учителів Нової української школи, що 
зумовлено запровадженням нової редакції українського правопису. Запропоновані змі-
ни у правописному кодексі не є кардинальними, в основному – це уточнення правил і 
зменшення кількості винятків. Мав рацію Ю. Шевельов, який вважав, що мета орфогра-
фії – «формулювати, як писати те, що є в мові, а не реформувати мову засобами правопи-
су» [13, с. 10]. Сформувати у студентів внутрішню потребу у правописній грамотності, 
виробити міцні орфографічні вміння й навички цілком можливо шляхом впроваджен-
ня системи вправ і завдань. Систему вправ і завдань ми укладали з урахуванням осо-
бливостей фаху, що здобувається, інформаційного обсягу дисципліни, яка засвоюється, 
міжпредметних, інтеграційних зв’язків навчальних курсів, щоб забезпечити ефективне 
формування правописної компетентності майбутніх учителів Нової української школи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням загальнодидактичної сис-
теми вправ присвятили свої праці Ю. Бабанський, Н. Лернер, В. Онищук, М. Фіцула, 
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розробленням методичної системи вправ займалися М. Баранов, О. Біляєв, М. Вашулен-
ко, Н. Голуб, В. Мельничайко, С. Караман, О. Кучерук, М. Пентилюк, К. Плиско, Л. Ро-
жило, І. Хом’як, О. Хорошковська, Г. Шелехова та ін.

Базою для нашого дослідження стали теоретичні положення праць представни-
ків граматичного напряму в навчанні орфографії (Д. Богоявленського, К. Ушинського, 
Ф. Буслаєва, Д. Тихомирова, М. Бунакова, С. Чавдарова та ін.), ідеї яких продовжили 
сучасні дослідники правопису (О. Антончук, М. Бардаш, О. Біляєв, М. Вашуленко, 
О. Караман, С. Караман, О. Коломійченко, М. Николин, Н. Павлюк, Л. Райська, Л. Си-
моненкова, І. Хом’як, О. Хорошковська, Н. Шкуратяна, С. Яворська та ін.). Аналіз стану 
дослідженості проблеми формування правописної грамотності студентів педагогічних 
факультетів закладів вищої освіти свідчить про те, що, незважаючи на певні здобутки в 
дослідженні компетентнісного підходу до навчання, проблема формування правописної 
компетентності потребує подальшого вирішення, оскільки сучасні наукові розвідки відо-
бражають лише окремі питання розвитку орфографічної грамотності.

Мета статті – висвітлити сутність методу вправ і завдань, проаналізувати їх класифіка-
ції, укласти систему вправ і завдань на формування правописної компетентності майбут-
ніх учителів початкової школи. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У контексті актуальних вимог до про-
фесійної підготовки майбутніх учителів Нової української школи зростає роль комуні-
кативної компетентності студентів закладів вищої освіти. У наш час питання комуніка-
тивної вправності студентів, їх правописної грамотності набуває особливої значущості 
у зв’язку з прийняттям нового Закону України «Про забезпечення функціонування укра-
їнської мови як державної» (25 квітня 2019 р. № 2704-VІІІ) [3] та затвердженням нової 
редакції «Українського правопису» (постанова Кабінету Міністрів України № 437 від 22 
травня 2019 р.) [11]. 

У контексті актуальних вимог до професійної підготовки майбутніх фахівців Нової 
української школи зростає роль застосування результативних форм, засобів, методів і 
прийомів навчання, зорієнтованих на удосконалення організації навчальної діяльності 
та освітнього процесу в цілому в сучасних вишах. На основі ретроспективного аналізу 
праць українських лінгводидактів виявлено, що питання вибору методів навчання, логіч-
ного й умотивованого їх поєднання залежно від мети й завдань заняття ґрунтовно роз-
крито у працях О. Біляєва, М. Вашуленка, Н. Голуб, О. Горошкіної, С. Карамана, О. Ко-
пусь, Л. Кратасюк, О. Кучерук, В. Мельничайка, С. Омельчука, М. Пентилюк, І. Хом’яка 
та ін. На окрему увагу заслуговує дослідження О. Кучерук, у якій досліджено теоретичні 
основи системи методів формування мовної особистості, описано методологічні засади 
розвитку багаторівневої системи методів навчання української мови, розроблено модель 
системи методів навчання української мови за компетентнісно-цільовим принципом [5].

Кожен із методів навчання вирізняється певними особливостями й алгоритмом засто-
сування. У контексті нашого дослідження проаналізуємо метод вправ, оскільки «завдяки 
одному вербальному (словесному) поясненню розібратися як слід у суті виучуваного 
питання без виконання відповідних практичних завдань і вправ часто навряд чи мож-
ливо» [1, с. 2]. Ми керувалися положенням С. Чавдарова про те, що вправ має бути до-
статня кількість, залежно від ступеня трудності тих чи інших орфограм [8, с. 46]. Дидак-
тична суть методу вправ, за словами Л. Рожило, полягає у спрямуванні вчителем своїх 
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вихованців на вироблення мовних умінь і навичок «за допомогою спеціальних завдань, 
виконуваних учнями», «вправи – це невід’ємна складова вивчення мови, оволодіння ви-
сокою культурою усного і писемного мовлення» [7, с. 77]. У цих твердженнях необхідно 
звернути увагу на те, що поряд стоять терміни «завдання» і «вправи», які в методичній 
науці переважно ідентифікуються: завдання, з одного боку, може входити у вправу як 
його складова, з іншого, – завданням може вичерпуватися вправа [14, с. 102].

У «Великому тлумачному словнику сучасної української мови» поняття «завдання» 
потрактовано як «наперед визначений, запланований для виконання обсяг роботи, спра-
ви і т. ін.» [2, с. 284]. У «Словнику-довіднику з методики викладання української мови» 
І. Кочан, Н. Захлюпаної дефініцію «завдання» визначено як «письмова чи усна інструк-
ція стосовно роботи з навчальним матеріалом» [4, с. 284]. «Український педагогічний 
словник» С. Гончаренка тлумачить термін «вправа» як «повторне виконання дії з метою 
її засвоєння. За різних умов навчання вправа є єдиною процедурою, в рамках якої здій-
снюються всі компоненти процесу навчання – усвідомлення змісту дії, її закріплення, 
узагальнення й автоматизація» [12, с 59]. У Великому тлумачному словнику сучасної 
української мови» (В. Бусел) вправою названо «спеціальне завдання, що виконується для 
набуття певних навичок або закріплення наявних знань» [2, с. 160]. М. Фіцула пропо-
нує таку дефініцію: «вправа – багаторазове повторення певних дій або видів діяльності 
для їх завоєння, яке спирається на розуміння й супроводжується свідомим контролем і 
корегуванням» [12, с. 135]. У «Словнику-довіднику з методики викладання української 
мови» І. Кочан, Н.Захлюпаної вправи – це «система усних чи письмових робіт, спрямо-
ваних на засвоєння теоретичного матеріалу, формування мовних та мовленнєвих умінь 
і навичок та перевірку якості засвоєння» [4, с. 82]. Отже, завдання є інструкцією щодо 
виконання певних навчальних операцій, а вправа є видом завдання, спрямованим на фор-
мування умінь і навичок.

У методиці вищої школи на сьогодні немає усталеної класифікації вправ, тому лінг-
водидакти вищої школи здебільшого послуговуються відомими класифікаціями у закла-
дах загальної середньої освіти. Найбільш поширеними серед них є класифікація вправ: 

1) В. Онищука, О. Біляєва (підготовчі, вступні, тренувальні, завершальні, контроль-
ні) [1]; 

2) М. Пентилюк (за формою мовлення: усні і письмові; за змістом програмового 
матеріалу: фонетико-стилістичні, лексико-стилістичні, граматико-стилістичні, власне 
стилістичні; за місцем застосування вправ: супровідні, спеціальні, тренувальні – форму-
ючі; за методикою проведення: вправи на спостереження, стилістичний аналіз, стиліс-
тичне експериментування, конструювання і редагування за місцем виконання: класні і 
домашні; за ступенем самостійності: колективні та індивідуальні. Навчально-мовленнєві 
і комунікативні завдання – види пропедевтичних тренувальних вправ, які передбачають 
засвоєння мовних засобів, необхідних для процесу спілкування. Комунікативні завдання 
забезпечують формування мовленнєвої компетентності учнів, тобто системи мовленнє-
вих умінь, як-от: уміння вести діалог з дотриманням вимог українського мовленнєвого 
етикету, адекватно сприймати його на слух; уміння створювати усні і письмові моноло-
гічні висловлювання різних жанрів, стилів, типів мовлення. З-поміж специфічних мето-
дичних прийомів, які використовуються у процесі спостережень над мовними явищами 
‒ лінгвістичне й стилістичне експериментування, моделювання й конструювання [9]);
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3)  І. Кочан, Н. Захлюпаної (навчальні і контрольні, репродуктивні, конструктивні, 
вступні, завершальні, підготовчі, навчальні, тренувальні (для закріплення знань і виро-
блення граматичних умінь і навичок; до переказів і творів; за завданням; за зразком; за 
інструкцією), вправи у роботі над текстом, когнітивно-розвивальні, комунікативні, ситу-
ативні, словникові [4];

4) В. Мельничайка (вправи на спостереження й аналіз готових зразків літературного 
мовлення та вправи, що потребують творчого підходу до мовного матеріалу) [6]; 

5) Г. Михайлівської (комплексні, передмовленнєві, мовленнєві вправи) [10]. 
На основі вищенаведених трактувань ми розробили систему вправ і завдань на фор-

мування правописної компетентності майбутніх учителів початкової школи. Створення 
методичної системи спонукало нас до введення репродуктивних вправ, які передба-
чали аналіз певного правописного явища на рівні шкільної програми й підручників, з 
одного боку, й програм і підручників із мовознавчих дисциплін для закладів вищої осві-
ти – з іншого, що дало змогу студентам поступово повторити зі школи обсяг навчального 
матеріалу з орфографії та пунктуації й правильно їх застосовувати під час виконання 
тренувальних вправ за вишівськими програмами, підручниками, посібниками. Під час 
виконання репродуктивних вправ студенти вчаться спостерігати, порівнювати, зіставля-
ти певні правописні явища, тому ефективними видами роботи є спостереження й аналіз 
правописних явищ, дослідження-зіставлення.

Наприклад, дослідження-зіставлення полягає у зіставленні і протиставленні право-
писних явищ, зумовлених певною схожістю. Наприклад, дослідити вживання займенни-
ків ви-ти на різних етапах розвитку мови, зіставити їх правопис. Написати есе «Форми 
звертань у моїй родині».

Під час виконання продуктивних вправ студенти намагаються швидко і безпомил-
ково застосувати правописні знання й уміння у стандартних умовах під час виконання 
різних видів диктантів, перекладів, досліджень-реконструювань, правописної трансфор-
мації і т. под.

Наприклад, перекласти подані слова українською мовою, порівняти вживання орфо-
грами «Літери и – і в словах іншомовного походження» в обох мовах.

Directeur, discipline, dialogue, institut, appetit, princite, pilute, fi lm, fi rme, archives, at-
tribut, dictee, regime, cirgue, prestige, chirurgien, president, tennis, classicisme, information.

Конструктивні вправи, стимулюють творчу та пізнавальну діяльність студентів, 
сприяють застосуванню правописних знань у змінених, нестандартних умовах. Це впра-
ви на добір синонімів (антонімів), на розрізнення значень слів, на добір слів за певними 
семантичними та орфографічними ознаками, орфографічне редагування, моделювання, 
конструювання і т. под.

Наприклад, написати по кілька слів, які не можна поділити для переносу і які озна-
чають: а) частину тіла людини або тварини; б) частини гвинтівки; в) меблі; г) птахів; 
ґ) дерева; д) міри часу; е) монети.

Репродуктивні, продуктивні та конструктивні вправи були спрямовані на те, щоб за-
кріпити і довести до автоматизації сформовані у студентів правописні вміння та мотиву-
вати здобувачів вищої освіти до виконання завдань на формування графічної, орфогра-
фічної та пунктуаційної компетентності (таблиця 1). 
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Таблиця 1
Завдання на формування графічної, орфографічної та пунктуаційної

компетентності майбутніх учителів початкової школи
Навчально-комунікативні 

завдання
Науково-дослідні 

завдання
Професійно-

комунікативні завдання
Завдання зорієнтовані на: Завдання зорієнтовані на: Завдання зорієнтовані на:

Графічна компетентність
систематизацію та 
закріплення знань про 
становлення і розвиток 
українського письма, 
графіки як науки:
- письмо графемно-
звукових відповідностей;
- письмо функційних 
варіантів букв; 
- правильне написання 
букв, з’єднань їх у словах;
- вироблення навичок 
швидкого та каліграфічного 
письма букв, слів
- каліграфічно правильне, 
чітке письмо текстів

формування науково-
пізнавальних, 
дослідницьких умінь щодо
- особливостей навчання 
письма ліворуких;
- специфіки вироблення 
індивідуального почерку;
- запобігання 
індивідуальних помилок у 
почерку;
- розроблення авторських 
методів і прийомів 
навчання письма у Новій 
українській школі

удосконалення навичок 
правильного письма у 
студентів; формування 
графічних навичок 
письма у першокласників, 
вироблення каліграфічного 
письма:
- розроблення прийомів 
ейдевтики у період 
навчання грамоти;
- підготовка 
мультимедійної презентації 
про методи і прийоми 
навчання письма у 
прописах Нової української 
школи 

Орфографічна компетентність
систематизацію та 
закріплення знань про 
становлення і розвиток 
української орфографії, 
про її принципи, 
типи орфограм, про 
орфографічні норми 
сучасної української 
мови, про мовленнєву 
комунікацію:
- укладання графічних 
редакторів з української 
орфографії за 
інформаційним джерелом;
-укладання бібліографії – 
списку навчальних 
підручників, посібників 
словників, довідників 
для самонавчання та 
самовдосконалення 
студентів з орфографії;

формування науково-
пізнавальних, 
дослідницьких умінь на 
основі знань із орфографії 
української мови:
- написання рецензії на 
навчальний посібник, 
наукову статтю з проблем 
культури мовлення, 
складних правописних 
випадків, змін у новій 
редакції правопису 2019 р.;
- написання наукових 
тез до друку у наукових 
виданнях;
- підготовка доповіді 
виступу на студентському 
науковому семінарі, на 
засідання проблемної 
групи, на підсумковій 
конференції з педагогічної 
практики у школі;

формування навичок 
володіння орфографічними 
нормами сучасної 
української мови у 
писемному професійному 
спілкуванні:
- укладання тестів, 
анкет для проведення 
моніторингу орфографічної 
компетентності студентів, 
учителів під час 
педагогічної практики;
- написання наукової статті 
з актуальних проблем 
навчання орфографії до 
друку у наукових виданнях; 
-укладання орфографічного 
словника-мінімума; 
- моделювання фрагменту 
уроку (виправлення 
орфографічних помилок 
молодших школярів)
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- виконання контрольних 
тестів з орфографії 
української мови;
- виконання орфографічних 
вправ і завдань на 
практичних заняттях;
- підготовка 
мультимедійних 
презентацій до складного 
орфографічного матеріалу;
- підготовка та 
проведення вебквесту до 
Міжнародного дня рідної 
мови;
- орфографічний аналіз 
тексту

- складання кросвордів, 
ребусів, шарад на 
орфографічну тематику;
- підготовка та 
захист лінгвістичних, 
лінгводидактичних 
проєктів з проблем 
української орфографії та 
запобігання орфографічних 
помилок у писемному 
мовленні студентів;
- укладання тестів для 
взаємоперевірки знань із 
орфографії української 
мови на практичному 
занятті;
- добір текстів диктантів 
із науково-популярної, 
художньої, публіцистичної 
літератури, призначених 
для використання на 
практичних заняттях з 
української мови;
-виконання дослідницького 
завдання, яке стане 
основою для написання 
курсової роботи 
(наприклад, аналіз 
орфографічних помилок 
у текстах ЗМІ, у текстах 
рекламних оголошень, т. п.)

Пунктуаційна компетентність

систематизацію та 
закріплення знань про 
принципи української 
пунктуації; на розвиток 
«чуття мови», рефлексії, 
умінь за допомогою 
пунктуаційних засобів 
відображати інтонаційне 
логічне членування потоку 
мовлення;

формування науково-
пізнавальних, 
дослідницьких умінь на 
основі знань із пунктуації 
української мови:
- написання рецензії на 
навчальний посібник, 
наукову статтю з проблем 
складних правописних 
(пунктуаційних) випадків, 
змін у новій редакції 
правопису 2019 р.;

формування навичок 
володіння пунктуаційними 
мовними засобами в різних 
ситуаціях професійного 
спілкування:
- укладання тестів, 
анкет для проведення 
моніторингу пунктуаційної 
компетентності студентів, 
учителів під час 
педагогічної практики;
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умінь редагувати текст, 
аналізуючи у ньому 
пунктуаційні помилки, 
встановлювати причини 
порушень:
- виконання вправ 
практичних занять;
- виконання навчально-
контрольних тестів з 
пунктуації української 
мови;
- алгоритмування 
пунктуаційного матеріалу з 
української мови;
- укладання графічних 
редакторів з української 
пунктуації за 
інформаційним джерелом

 - написання наукових 
тез до друку у наукових 
виданнях;
- підготовка доповіді 
виступу на студентському 
науковому семінарі, на 
засідання проблемної 
групи, на підсумковій 
конференції з педагогічної 
практики у школі;
- підготовка та 
захист лінгвістичних, 
лінгводидактичних 
проєктів з проблем 
української пунктуації та 
запобігання пунктуаційних 
помилок у писемному 
мовленні студентів;
- укладання тестів для 
взаємоперевірки знань 
із пунктуації української 
мови на практичному 
занятті;
- добір текстів диктантів 
із науково-популярної, 
художньої, публіцистичної 
літератури, призначених 
для використання на 
практичних заняттях з 
української мови;
- виконання дослідницького 
завдання, яке стане 
основою для написання 
курсової роботи 

- написання наукової статті 
з актуальних проблем 
навчання пунктуації до 
друку у наукових виданнях; 
- підготовка виступу 
з проблем культури 
мовлення майбутніх 
учителів початкової 
Школи;
- моделювання фрагменту 
уроку навчання пунктуації 
у початковій школі;
- участь у святах 
студентського театрального 
мистецтва: написання 
сценарію, редагування 
текстів реплік і т под. 

Висновки. Отже, на сучасному етапі розвитку вищої освіти особливе місце посідає по-
шук досконалих методів формування професійної компетентності майбутніх фахівців Нової 
української школи. Стрімке поширення нових освітніх технологій дає змогу прогнозувати 
результати навчальної діяльності, передусім співвідносити здобуті знання з кінцевою метою 
навчання, наскільки ґрунтовно та правильно здобувач освіти засвоїв той чи інший правопис-
ний матеріал, порівняно швидко визначити рівень успішного засвоєння навчального матері-
алу та скоригувати прогалини у знаннях, уміннях і навичках. Запропонована система вправ 
і завдань на формування графічної, орфографічної та пунктуаційної компетентності майбут-
ніх учителів початкової школи, з одного боку, дозволяє ефективно сформувати правописну 
компетентність майбутніх учителів початкової школи, актуалізувати практичний досвід, роз-
вивати навички самоосвіти та самовдосконалення, а з іншого – створити єдиний навчально-
методичний комплекс вправ і завдань із дисципліни «Практикум з українського правопису».
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УПРАЖНЕНИЯ И ЗАДАЧИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОПИСНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

НОВОЙ УКРАИНСКОЙ ШКОЛЫ
В статье представлена правописная компетентность студентов учреждений 

высшего образования как составляющая коммуникативной компетентности будущих 
учителей Новой украинской школы. В научно-методической разведке отмечено, что 
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проблема формирования правописания компетентности соискателей высшего обра-
зования приобретает в настоящее время особую актуальность в связи с введением в 
действие новой редакции украинского правописания. В научно-методическом исследова-
нии отмечено, что проблема формирования правописной компетентности соискателей 
высшего образования приобретает в настоящее время особую актуальность в связи с 
введением в действие новой редакции украинского правописания. Рекомендуется приме-
нять метод упражнений и заданий как один из эффективных в процессе формирования и 
совершенствования правописной грамотности будущих учителей начальной школы. Ос-
вещены вопросы сущности метода упражнений и заданий в современной лингводидакти-
ке, проанализированы классификации упражнений в методике высшей и средней школы. 
Предложена система упражнений и заданий на формирование графической, орфографи-
ческой и пунктуационной компетентности будущих учителей начальной школы.

Ключевые слова: метод упражнений и заданий, правописание, правописная грамот-
ность, графическая, орфографическая, пунктуационная компетентности, правописная 
компетентность будущих учителей начальной школы.

Vitіuk V.V., c. of p. sc.
Lesya Ukrainka Eastern European national university, Lutsk 

EXERCISES AND ASSIGNMENTS FOR THE FORMATION OF SPELLING 
COMPETENCY IN FUTURE TEACHERS OF THE NEV UKRAINIAN SCHOOL

The article presents the spelling of the competence of students of higher education institu-
tions as part of the communicative competence of future teachers of the New Ukrainian School. 
In scientifi c and methodological intelligence, it is noted that the problem of the formation of the 
spelling of the competence of applicants for higher education is currently becoming particu-
larly relevant in connection with the introduction of the new edition of Ukrainian spelling. It is 
recommended to use the method of exercises and tasks as one of the eff ective in the process of 
forming and improving the spelling of literacy of future primary school teachers. The questions 
of the essence of the method of exercises and tasks in modern linguodidactics are covered, the 
classifi cation of exercises in the methodology of higher and secondary schools is analyzed. A 
system of exercises and tasks on the formation of graphic, spelling and punctuation competence 
of future elementary school teachers is proposed.

Key words: method of exercises and tasks, spelling, spelling literacy, graphic, spelling, 
punctuation competencies, spelling competence of future primary school teachers.
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Кірик Т.В., к.п.н., доц. 
Корсак К.В., д.ф.н., проф.
Київський медичний університет, Київ 

НООПАРАДИГМА ОСВІТИ І ЕКОРЕЙТИНГИ УНІВЕРСИТЕТІВ

У статті досліджено витоки сучасної освітньої парадигми й пояснено причини за-
стосування кількісних показників до оцінювання наукової продукції, університетів та 
інших ВНЗ. Вказано, що йде перехід до нового та «екологізованого» оцінювання, що спи-
рається на зміну філософії освіти в цілому і на ноогуманістичну орієнтацію цілей та 
методів діяльності університетів. Запропоновано врахувати вказану інновацію у ство-
ренні стратегії змін системи вищої освіти України. 

Ключові слова: світоглядна еволюція, гуманізм, неогуманізм, ООН і «17 цілей стало-
го розвитку», рейтинги впливу, ноосфера, ноонауки, ноогуманізм, ноолексикон.

Характерною ознакою початку 2020-х років ми вважаємо формування консенсусу в 
неминучості тотальних трансформацій. Його найбільш поширена форма – твердження, 
що після пандемії CoViD-2019 увесь світ стане зовсім іншим й ніколи не повернеться 
до попереднього стану. Воно майже банальне, адже реалії життя людей і всього земного 
довкілля свідчать не тільки про невпинність змін, але й про їх незворотність (Не можна 
двічі увійти у ту саму річку – трансформація одним з творців діалектики Платоном слів 
свого попередника Геракліта з міста Ефес, розбудованого греками в Західній Азії у про-
цесі їх літоральної експансії). 

Наше життєве призначення включає постійне спілкування з молоддю, що робить 
прояви швидкоплинності і глибини життєвих змін особливо виразними. Наші студенти 
обрали ціллю свого життя захист здоров’я і, як і ми, стурбовані наростанням розриву між 
технологічними можливостями людства і тим, як вони використовуються для захисту 
біосфери, для виключення можливостей надходження нових пандемій та ще гірших від 
них екологічних та інших колапсів. У потоці інформації зі ЗМІ та Інтернету майже ціл-
ковито забуті слушні і важливі рішення ООН щодо необхідності концентрації спільних 
зусиль для виконання «17 цілей сталого розвитку» (більшість країн створили свої плани, 
ратифікували їх і одразу відклали виконання на кінець 2020-х років).

Світоглядна дилема у секторі медичної освіти полягає в існуванні розриву між при-
мітивізмом інформаційного впливу на молодь і вимогами високої духовності обраного 
нею життєвого шляху. Ми звертаємо увагу студентів на те, що вихід з цієї колізії пропо-
нує у своїх нових творах відомий у нас лікар-науковець, академік НАМН і Герой України 
В.М. Казаков [1; 2]. Він наголошує не на важливості потенціалу інформаційних та ін-
ших технологічних удосконалень, а на необхідності для кожного молодого громадянина 
України свідомо й активно протистояти тому небезпечному й агресивному злу й анти-
моральності, що плинуть із Заходу на терени українського архетипу поведінки і людської 
порядності. 

©   Кірик Т.В., Корсак К.В., 2020
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На що ми можемо опиратися у цій боротьбі зі злом? Насамперед – на вказані «17 
цілей сталого розвитку», які вважаємо значним досягненням ООН, адже рішення трьох 
світових екологічних форумів 1992, 2002 і 2012 років виявилися цілком маргінальними. 
Вони закликають до боротьби з бідністю і зменшення деструкції довкілля, але не про-
понують засобів для усунення глобальних загроз. Ми вважаємо своїм обов’язком перед 
молоддю аналіз новітніх наукових відкриттів, що спроможні урятувати людство в цілому 
і скерувати його прогрес у напрямі до ноосфери.

Ціль цієї статті полягає в критичному аналізі ланцюжка світоглядних парадигм – гу-
манізм, неогуманізм, ноогуманізм – в аспектах їх можливого застосування у вищій освіті, 
а завдання ми вбачаємо у віднаходженні і пропозиції тих засобів, які допоможуть сту-
дентам стати професіоналами своєї справи і брати активну участь у виконанні важливих 
завдань, подібних до реалізації проекту ООН «17 цілей сталого розвитку».

Ми скористаємося інтегративними міждисциплінарними методами й будемо поєд-
нувати досягнення філософії та інших класичних наук з важливими відкриттями тих 
молодих наук, що мають значні перспективи їх застосування в освіті, медицині та усій 
сфері охорони здоров’я.

Розпочнемо виклад отриманих нами результатів з короткого нагадування про зміст 
основних термінів. Оксфордський філософський словник стверджує, що «Гуманізм – 
тенденція підкреслювати людину та її статус, важливість, повноваження, досягнення, 
інтереси чи владу» [10, с. 401]. Надалі пояснено, що гуманістичний рух був започаткова-
ний в Античній Греції діяльністю софістів і Сократа у V ст. до н.е., що створює вражен-
ня появи подібних уявлень тільки і виключно з грецьких теренів. Та поглиблені дослі-
дження в археометрії, палеогенетиці та інших молодих науках (пропонуємо об’єднати їх 
терміном «нооісторія») дають докази, що греки не були першими. Нооісторія свідчить, 
що поширення «зародку» майбутніх трьох головних монотеїстичних світових релігій – 
іудаїзму, християнства і буддизму – сталося до формування Античної Греції.

«Колискою» індоєвропейських мов, відповідної культури і згаданих релігій було «Ве-
лике Трипілля» – перша у світі велика зона поділу праці, яку між Карпатами і Алтаєм 
організували наші пращури-трипільці. Вони не зникли з невідомих причин, а змінили 
основи життєзабезпечення і на тривалий період стали технологічними лідерами світу. 
Вони одомашнили коней, винайшли гужовий транспорт, удосконалили гірничу справу, 
металургію міді та ін. (детальніше – у статті [5] і наступних). Звідусіль до них прибували 
«розвідники», вивчали технологічні та інші терміни й несли їх додому (так поширювала-
ся не «протоіндоєвропейська мова», а «хмара тегів» з індустріальної частини Великого 
Трипілля – основа мовної сім’ї). 

Зазначимо, що науковці Ізраїлю та інших держав згодні з тим, що ідеї Авести як мо-
рального нормативу для вказаних релігій прибули в Персію з північніших теренів. Один 
лише факт симетрії побудови індійських Вед та іранської Авести свідчить про диферен-
ціацію на гілки первинного зороастризму Сходу Великого Трипілля під час вимушеного 
руху людей та ідей на південь. Головна причина цього – грандіозний вибух вулкану Сан-
торін в Егейському морі (приблизно 3600 років тому назад). 

Існування і розпад Великого Трипілля мали радикальний вплив на перебіг історичних 
подій між Атлантикою і Китаєм. Серед наслідків було формування класичної філософії 
та уявлень про гуманізм. Аналогічне до оксфордського визначення гуманізму знаходимо 
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в радянському «Філософському енциклопедичному словнику» (1989) з наступним на-
голосом: «В епоху Відродження гуманізм уперше виступив як цілісна система поглядів 
і широка течія суспільної думки, викликавши справжній переворот у культурі та світо-
гляді людей того часу» [8, с. 139].

Ми в спілкуванні зі студентами наголошуємо на тому, що вказаний світоглядно-па-
радигмальний переворот полягав у зміні стосунків у тріаді «церква – держава – гро-
мадянин». Результатом висловлювань сміливих і обдарованих критичним мисленням 
лідерів італійського гуманізму в умовах помилкових суспільних дій духовенства стало 
народження відчуження від Церкви. Все більше людей у Західній Європі позбавлялися 
відчуття нескінченної «гріховності» й страху перед наказами церковників. Вони розпо-
чинали усвідомлювати свою незалежність і самодостатність, відтак, навіть цієї слабень-
кої гуманістичної течії виявилося цілком достатньо для інспірування Реформації.

Відзначимо, що Реформація докорінно збурила тогочасну Європу, що була активним 
і конфліктним конгломератом з десятків незалежних політичних одиниць. Ця безперерв-
на конкуренція призвела не тільки до прискорення економічного розвитку і воєнно-тор-
говельної експансії на більшу частину суходолу, а й до значного удосконалення поняття 
«гуманізм». Ми маємо на увазі неогуманізм – його німецький варіант, появу якого можна 
пояснити світоглядними потребами німецької нації у момент прискореного розвитку ін-
дустріального способу виробництва з його порівняно високими вимогами до рівня осві-
ти всього населення. 

Спираючись на світоглядні досягнення попередників і сучасників, філософ, філо-
лог і державний діяч Пруссії Вільгельм фон Гумбольдт (1767-1835) змінив парадигму 
діяльності освітньої сфери у своїй Вітчизні. Він спромігся ліквідувати засилля теоло-
гічної схоластики і покласти в основу змісту навчання нових генерацій урівноважений 
комплекс точних і гуманітарних наук – Sciences&Arts. Це поєднання вважають ядром 
німецького неогуманізму, що виявився ефективним прискорювачем прогресу держави 
в економіці, науках, технологіях і військовій справі. Пруссія стала джерелом зразкової 
системи навчання і виховання, а модель дослідницького Берлінського університету і за-
раз є найкращою. 

Вже згадана нами висока конфліктність тогочасної Західної Європи разом з існуван-
ням великої кількості «центрів сили» не створила умов для мирної технологічної та по-
літичної еволюції. Еліта Німеччини використала свій дивовижно досконалий науково-
освітній комплекс для зведення давніх історичних порахунків із сусідами. Дві світові 
війни, які є підстави вважати двома фрагментами більш загального явища, знецінила в 
очах людства німецький неогуманізм як велике світоглядне досягнення. 

У подальшому еволюція гуманістичних уявлень йшла не через реставрацію поваги 
до німецького варіанту світогляду, а шляхом створення «нового гуманізму (скорочено – 
неогуманізму)» без згадок про Пруссію, Гумбольдта і Берлінський університет. При-
кладом є організація і діяльність Римського клубу, який намагався відмежуватися від 
будь-яких урядів. Його засновником став італійський бізнесмен Ауреліо Печчеї, який 
запропонував словосполучення «новий гуманізм» у своїй книзі [7]. Були й інші спроби 
реанімувати неогуманізм в нових умовах, але їх опис виходить за межі нашої статті. 

Україна не лишилася осторонь подібних прогресивних тенденцій, адже на наших 
теренах запропоновані і вже використовуються нові світоглядні поняття, що на відзнаку 
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продовження традицій Античності вирізняються використанням літер «ноо-». Початком 
стали пропозиції другого з авторів статті використовувати для екологічно безпечних на-
нотехнологій цілком новий термін «ноотехнології (мудрі технології)». 

Межа між ними та усіма іншими дуже чітка: ноотехнології надають людям потрібне 
і одночасно виліковують біосферу, а всі інші (алхімічні, індустріальні, «смарт» тощо) 
супроводжуються більшими чи меншими токсичними викидами і шкодять біосфері та 
людству. Ми використали у своїх наукових пошуках ряд похідних понять: ноонауки, но-
омислення, ноофілософія, ноопедагогіка, зокрема, ноогуманізм, на основі чого в сво-
їх працях запропонували поняття «ноолексикону» [3; 4]. Ноогуманізмом ми називаємо 
парадигму ноонаукового ставлення до людини, її статусу, важливості, повноважень, 
прагнень, інтересів, владної та іншої діяльності на основі перманентних досягнень ноо-
наук і ноотехнологій в соціальних межах ноосуспільства і у просторі ноосфери. 

Ми розглядаємо ноогуманізм не тільки як удосконалений світогляд й філософську 
парадигму, що в сучасних умовах розвиває досягнення науковців-попередників. Для нас 
ноогуманізм є одночасно інструментом роботи зі студентами Київського медичного уні-
верситету, гетерогенний склад яких примушує використовувати в контактах і співпраці 
найновіші наукові досягнення універсального характеру, що значно переважають за сво-
їм впливом традиційні класичні і національні психолого-педагогічні знання і методи. 
Для першого автора ноогуманістичний вплив і виховання студентів є концентрованим 
використанням найновіших наукових досягнень великої групи сучасних наук у вивченні 
людини в цілому, а в першу чергу – загальних законів і особливостей діяльності головно-
го мозку людини та всієї нервової системи. 

Та на шляху скерування сфери знань і вищої школи на ноонауки і ноотехнології в 
світі та Україні існують дуже великі перешкоди, першою серед них ми вважаємо успад-
ковану від індустріальних часів і «холодної війни» систему вибору цілей діяльності уні-
верситетів та подібних закладів разом з наявною системою оцінювання якості результа-
тів. Логіка відвертих змагань на відкритому ринку інформаційних засобів мала на Заході 
своїм наслідком формування критеріїв досконалості вищої освіти, що набрала форму 
складання різноманітних «академічних рейтингів університетів» (ARWU і багатьох ін-
ших, які ми не називатимемо). 

Для отримання об’єктивного уявлення про це явище необхідно віддалитися від емо-
цій журналістів, рішень освітніх адміністраторів, потоку матеріалів у ЗМІ й поглянути 
на нього на основі критеріїв філософії. Тоді неважко виявити, що академічні рейтинги є 
породженням піку індустріального змагання держав світу за провідні позиції в оборон-
ній та інших подібних сферах. Прекрасними й зараз вважаються університети, які ведуть 
дослідження і роблять відкриття, що втілюються у зброю та інші засоби для досягнення 
державою світового впливу і великих переваг над усіма конкурентами на глобальному 
ринку. «Якісними» оголошуються статті не на основі їх змісту та цінності для людства, а 
через їх опублікування в невеликій групі подібних до Nature&Science журналів, видавці 
яких стали тотальними монополістами й відвертими грабіжниками не тільки науковців, 
а й державних бюджетів. 

Біда України в тому, що політики і керівники освітньої сфери вважають істиною все, 
що плине із Заходу, а тому легко підхоплюють непридатне для нас і силоміць впроваджу-
ють в діяльність університетів та інших ВНЗ. Вони вимагають від викладацького складу 
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університетів публікацій у вказаних «Скопус – ВоС» виданнях, ігноруючи той факт, що 
там за статтю необхідно заплатити від двох до п’яти тисяч доларів США. 

Це схиблене й далеке від гуманістичних уявлень явище багато років буяє в світі (його 
неофіційна назва – «хіршеманія»), тому «мудрагелі» заснували грандіозну кількість ви-
дань, які проголошують себе «якісними» і за удесятеро меншу суму розміщують статті 
українських викладачів. Після появи «індексу Гірша» їх стало більше майже в тисячу 
разів.

Та пригадуючи Геракліта, ми сподіваємося на могутність всього потоку розвитку 
наук і збільшення важливості наукових відкриттів не для створення ядерних бомб і ракет, 
а для захисту всього людства від нових пандемій і неминучих колапсів. Збоченість по-
ширених критеріїв складання академічних рейтингів університетів світу стала настільки 
очевидною, що ініціатори перших списків «засоромилися» і вирішили радикально зміни-
ти всі принципи рейтингування університетів та інших вищих шкіл. 

У результаті світ має перший в історії Impact Ratings 2020, де критерієм «доско-
налості» є екологічно-світоглядний вплив (Impact) вищого навчального закладу, точні-
ше – кількісні показники виконання ним «17 цілей сталого розвитку» [9]. Інтернет надає 
можливість легкого ознайомлення з даними цього рейтингу, що стосуються України. 

З нового рейтингу ми переконуємося в тому, що наша вища школа достатньо успіш-
но виконує свої обов’язки формування у молоді наукового світогляду і підготовки її для 
благородної діяльності в сфері охорони здоров’я, захисту довкілля і виконання «17 цілей 
сталого розвитку». Якщо університети України ніколи не входили в старі академічні рей-
тинги (інколи серед останніх аутсайдерів могли бути національні університети з Києва 
і Харкова), то в Impact Ratings 2020 повноправно включені 10 – три з Харкова, по два з 
Києва і Львова, по одному з Сум, Острога і Чернігова. Це хороший результат, адже він 
лише у три рази менший, як показники США, і уп’ятеро більший, як у Німеччині.

Та ми бажаємо викликати у читачів не захоплення цими кількісними показниками, 
а свідомий супротив подальшому поширенню на терени України американського зразка 
«хіршеманії» та безлічі шкідливих для медичного та педагогічного етосу інновацій. Се-
ред великої групи цих впливів на перше місце ми б поставили антигуманну пропозицію 
«від сьогодні і назавжди» розглядати всі наші навчально-виховні зусилля як «надання 
населенню послуг». Знаряддям у цій боротьбі світоглядів ми б хотіли бачити засади но-
огуманізму, ноотехнології, ноонауки і багато інших понять з майбутніх десятиліть (біль-
шість з них вказані в авторському свідоцтві К. Корсака і Ю. Корсака та у статті [6]).

Історія людства дає багато доказів того, що світоглядні революції виникають у старих 
умовах, але перетворюються у реальність тільки на основі нових знань, понять і термі-
нів. Для цього ми й пропонуємо і ноогуманізм, і наш ноолексикон. 
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НООПАРАДИГМА ОБРАЗОВАНИЯ И ЭКОРЕЙТИНГИ УНИВЕРСИТЕТОВ
В статье исследованы истоки современной образовательной парадигмы и объяс-

нены причины применения количественных показателей к оценке научной продукции 
университетов и других вузов. Указано, что идет переход к новой «экологизированной» 
оценке, опирающейся на смену философии образования в целом и на ноогуманистиче-
скую ориентацию целей и методов деятельности университетов. Предложено учесть 
указанную инновацию в создании стратегии изменений системы высшего образования 
Украины.

Ключевые слова: мировоззренческая эволюция, гуманизм, неогуманизм, ООН и «17 
целей устойчивого развития», рейтинги влияния, ноосфера, ноонауки, ноогуманизм, но-
олексикон.
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PROSPECTIVE EDUCATIONAL NOOPARADIGMS 
AND UNIVERSITY RATINGS

The article investigates the origins of the modern educational paradigm and explains the 
reasons for the widespread use of quantitative indicators to assess the quality of scientifi c 
products and universities in the world and Ukraine. It is pointed out that the transition to 
a newer and more promising ecological evaluation system has begun, which is based on a 
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change in the philosophy of education in general and on the noohumanist orientation of the 
goals and methods of universities and research institutions. It is proposed to take into account 
this innovation in creating a strategy for changing the system of higher education in Ukraine.

Key words: worldview evolution, humanism, neohumanism, the UN and the “17 sustain-
able development goals”, impact ratings, noosphere, noosciences, noogumanism, noolexicon.
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THE USE OF PODCASTING TECHNOLOGY 
IN TEACHING «UKRAINIAN LANGUAGE AS A FOREIGN» 

IN THE UKRAINIAN MEDICAL HIGHER EDUCATIONAL INSTITITIONS

The article is devoted to the problem of forming a foreign medical student linguistic person-
ality; it’s linguistic, speech, communication and socio-cultural competencies. The work focuses 
on the inseparability of communicative skills from the actualization of the task of systematic use 
of innovative didactic methods and techniques, as well as forms of work, bulk resources that 
ensure the involvement of students in the dialogue of cultures with the purpose of their success-
ful integration into the national intellectual and educational space. This intelligence focuses on 
the introduction of various information and communication technologies into the educational 
process. The advantages of pedagogical innovation in comparison with traditional methods 
of presenting educational information are pointed out. In the view of the authors’ proposed 
article – podcasting technology. The researchers interpreted the term podcasts, presented and 
analyzed the common typological paradigms of podcasts. The expediency and rationality of 
the use of podcasts of Ukrainian studies in the discipline «Ukrainian as a Foreign Language» 
in the medical university are substantiated. The transcript of the training podcast is presented, 
which can be used in practical lessons in the discipline «Ukrainian as a Foreign Language» 
(IIIrd course, speciality «Medicine»). The topic of practical training is «Hospital.Structure of 
medical establishment». The work uses a descriptive-analytical method, a general-linguistic 
method of scientifi c description, a method of comparison, and appeals to special linguistic 
methods and techniques, including discourse analysis.

Keywords: innovative technologies, podcast, foreign student, Ukrainian as a foreign 
language, medical university.

Introduction. In the context of rapid development and improvement of the national 
educational industry, the problem of introducing pedagogical innovation into the educational 
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process is particularly acute. It strengthens these considerations in the formation of an information 
society in which human activity, including communication, is being technologicalized. This 
contributes to the gradual transformation of Internet resources into a solid foundation for the 
world’s educational discourse.

Against the backdrop of the recent social, political, cultural and economic events that have 
taken place over the last decades in the world and national continuums, the demands for the 
training of future competitive specialists in various fi elds, including medical, are increasing. 
The need to train a true professional leads to increased effi  ciency and diversity of education. 
And this, in turn, motivates the modernization of the educational system and, accordingly, 
causes the introduction of modern didactic forms and methods in higher education. It is 
likely that what young specialist will prepare this or that educational institution depends on 
the activity of scientifi c-pedagogical workers and the rational organization of their Vyshev 
educational process. «The need to train a true professional, including a physician, leads to 
increased effi  ciency and diversity of education,» M. Zhovnir rightly notes [Zhovnir, 2018, 
p. 91].

According to the latest educational guidelines requires a signifi cant rethinking and deliberate 
transformations, the sublime algorithm of teaching and Ukrainian as a foreign language, 
because the intensifi cation of globalization transformations, and mainly the convergence of 
cultures and traditions of diff erent countries, recognizes the problem of the implementation of 
eff ective intercultural culture. At the same time, it is of utmost importance that the teaching of 
the subject is not reduced to an automatic, devoid of the creative component of working with 
text material. The consequence of such a pattern is easy to outline: one of the four basic skills in 
language (reading, writing, speaking, and listening) develops one another, and passive reading. 
The fi rst step to preventing this is to realize the problem.

As for us, teaching methodology is eff ective only when it is based on methods and techniques 
that activate the activity of the learner, and is aimed primarily at fi nding new ways to actualize 
each student’s inner potential, motivating them to constantly work hard for self-development, 
developing skills independent cognitive search, students’ mastering the ability to organize and 
regulate speech activity, developing the ability to systematically master communication skills. 
At the same time, the formation of a conscious intention is necessary for improving the level of 
foreign student’s profi ciency in Ukrainian.

Communicative value, the expediency of using information and communication 
technologies (ICT), which encourage participants of the educational process to active 
cooperation, recently – at the attention of researchers. This method of training is developing 
rapidly. The authors presented diff erent perceptions of ICT and provided numerous defi nitions 
of the concept under consideration. Besides, attempts were made to analyze the peculiarities 
of practical implementation of state-of-the-art information and communication technologies in 
the educational process.

Despite careful attention to the issues of applying ICT and state-of-the-art pedagogical 
methods and techniques in Ukrainian as a foreign language, some important aspects of this 
problem remain unclear. For example, not only the theoretical aspects of comprehending the 
algorithm of the introduction of information and communication technologies in the educational 
continuum, the expediency of their use in higher schools but also the eff ectiveness of ICT 
services in general need clarifi cation. For us, the algorithm of modernizing the teaching of the 
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discipline «Ukrainian as a Foreign Language» is especially valuable, capable of harnessing the 
most advanced ICT of the Ukrainian language teaching process to foreign students mastering 
the medical profession.

Materials and methods. The research was performed within the anthropocentric scientifi c 
paradigm. Basic – general linguistic method of scientifi c description. The paper appeals to 
the generalization, systematization, classifi cation, interpretation of linguistic scientifi c fact. 
The descriptive-analytical method was used to analyze and systematize the features of ICT 
implementation in the educational process; comparison method – to compare innovative and 
traditional educational methods and techniques. The special linguistic methods and techniques, 
including discourse analysis, have been appealed.

Results. «In current linguistic, in particular, medical discourse, the physician’s linguistic 
fi gure, her pivotal cognitive and communicative-pragmatic characteristics», T. Leshchenko is 
convinced [Leshchenko, 2018, p. 11]. Indeed, modern ecclesiastical realities require knowledge 
and fl uency in Ukrainian. The multi-level legislative documents regulate the process of 
servicing it in the offi  cial spheres and determine the requirements for employees of a particular 
professional fi eld. They form an ideal competency model for the linguistic personality and the 
doctor, including the dentist.

These requirements are also relevant for foreign students studying in Ukraine. To outline 
such an ideal model of the linguistic personality of a foreign student, it is necessary to identify 
social, cognitive and verbal-semantic features that create and distinguish it from others as an 
important component of the linguistic environment.

Of course, their level of profi ciency in Ukrainian is diff erent from the level prescribed 
for the national contingent of students. Nevertheless, a foreign student, a future physician, 
must be profi cient in Ukrainian to build his or her oral and written discourses, using basic 
knowledge of the language, actively applying them in practice. This, of course, is a rational 
grain. The core purpose of foreign language learning for Ukrainian citizens is to form a 
communicative competence, able to fully realize the communicative needs in diff erent spheres 
of communication – educational, scientifi c, socio-political, socio-cultural, and every day.

To receive competitive training in the chosen speciality, successful implementation of 
scientifi c research, proper adaptation and full orientation in the new socio-cultural environment, 
active personal cultural growth, to meet the needs of everyday life, and to cultivate a harmonious 
personality capable of intercultural, you need to learn Ukrainian. At the same time, the main 
factors of the organization of language training should be the educational standard, the system 
of curricula and programs, the system of training.

K. Degtyareva’s study gaves us: «Teaching Ukrainian to foreign students has a great 
number of problems caused by many factors, among which is the lack of elaboration of the 
methodology of teaching Ukrainian as a foreign language, the lack of quantity and quality of 
Ukrainian language textbooks for foreigners others» [Degtyareva, 2018, p. 6]. Simultaneously 
the problem of formation of communicative competence of foreigners and realization of a 
secondary linguistic personality, which, in turn, implies a harmonious development of skills 
in the main types of speech activity (listening, reading, speaking, writing). It is the ability 
to perceive and understand oral and written speech, independently create verbal and written, 
dialogical and monologic statements of diff erent types, styles, genres of speech in diff erent 
spheres of communication, fi rst of all, educational and professional, to use varieties of listening 
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and reading, to engage in dialogue in communication situations the requirements of speech 
etiquette, to express and think properly, to analyze texts, to evaluate and to improve one’s 
speech activity.

It should be noted that the systematic and rational service of ICT during the practical 
training in the discipline «Ukrainian as a Foreign Language» will be a great addition to the 
traditional factual presentation in the form of seminars or practical classes. The considered 
online form of organization of training is eff ective and has considerable potentials of use in 
studying Ukrainian as a foreign language since it makes possible to diversify the process of 
monitoring and consolidation of skills and skills of foreign students. We have reasons to say 
that ICTs contribute to the growth of students’ educational motivation, their active involvement 
in classroom work, and cause the increase in the effi  ciency and eff ectiveness of knowledge 
acquisition.

Nowadays, educational circles are actively discussing electronic educational resources: 
cloud technologies, 3D communications, 3D Internet education, AR technologies in the 
current educational environment, and the role of computer technologies in the work of 
educators. Innovative educators are trying to experiment with video editors, alternative 
traditional rendering resources, and other 3:0 multimedia educational technologies. Guided 
by the importance of reorienting education to the use of ICT, it also focuses on multimedia 
resources for creating quizzes, didactic games and tests. Such creative pursuits complement 
the developed theoretical and methodological base of new forms and methods of teaching, 
gradually form an unconventional approach to the learning process, prevent the transformation 
of teaching discipline into an automatic, devoid of elements of creativity mechanical work with 
actual material.

In recent years, the term podcasts, which are now presented in the educational space, have 
often been referred to in the educational literature. Podcasting is a modern, multidimensional 
phenomenon that is still in its infancy and development. The prerequisite for the emergence 
and active development of podcasting was the technological capabilities of the network. The 
implied reasoning and the small number of commonly accepted defi nitions of this phenomenon 
determine the relevance and novelty of the problem of digital media research.

The methodological base of modern technologies in education is at the stage of active 
creation, and detailed exploration of the phenomenon of podcasting is devoted to scientifi c 
exploration of both world and ukrainian researchers (Voronina, 2013; Betsko, 2012; Bihych; 
2012; Carvalho, & Aguiar, 2014; Cebeci, 2006; Clothey, & Schmitt, 2008; Grytsyk, 2015; 
Danyliuk, 2014; Degtyaryovа, 2019; Dragunova, 2014; Epifantseva, 2019; Kardashova, 2015; 
Madzihon, 2002; Matviiv-Lozynska, 2015; Naydenova, & Ponomarenko, 2018; Nikolaiev, 
2003; Susoev, 2009; Strashko, 2015; Stupina, 2006; Hahina, 2014, Shekhavtsova, & Proto-
popova, 2019, ets.).

In their works, scientists defi ned podcasts, covered in detail the features of their application 
in the context of ICT entry into the fi eld of education, the search for eff ective methods and 
tools for language learning, native and Ukrainian as a foreign language, combining the latest 
methods of learning with traditional, identifi ed and described the features of creating and using 
podcasting technology.

The term podcasting was formed from a combination of the English words iPod - the name 
of a popular Apple player and the second part of the word broadcasting. Podcasting is a way of 
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publishing media streams (audio mp3 or video broadcasts) on the World Wide Web, in which 
they are broadcast in a special way (RSS), allowing all Internet users to read and download 
them. Scientists’ research, especially educators, focuses on identifying, organizing, and ranking 
the benefi ts of podcasts over traditional audio content (relevance, autonomy, authenticity, and 
multifunctionality).

One of the promising foreign language learning tools that enables the implementation of 
the principles of communicative orientation, individualization, authenticity, interactivity and 
intensive use of students’ background knowledge, we consider a podcast, traditionally defi ned 
as «Separate fi le, or regularly updated, published series Internet address» [Dragunova, 2014, 
p. 61]. Extrapolating and refi ning the basic ideas of the predecessors, modern scholars have 
tried to clarify the defi nition, outline the dominant and main features of the phenomenon under 
consideration.

We tend to defi ne the podcast as a digital media fi le hosted on the Internet for subsequent 
re-play on modern gadgets – smartphones, portable media players, personal computers, tablets 
and more. One of the main principles of building a podcast network on the Internet is the ability 
to subscribe and download the media fi les we are considering.

We believe that the podcast can be interpreted as an alternative to broadcasting and 
television, as it is known that it does not require a frequency sensing license, and can be served 
at any convenient time for the listener. This causes the creation of podcasts by print media, 
websites of educational institutions, educational centres, and even enables the operation of 
podcasts-terminals. Podcasts can be heard by students while working independently. This, to 
us, is another advantage of the technology under consideration.

The idea of podcast diff erentiation cannot be overlooked either. Today there is an extensive 
paradigm of educational media fi les. Sometimes it is diffi  cult to draw a clear demarcation line 
between them. J. Stanley identifi es the following types of podcasts: 1) authentic podcasts – 
created by native speakers, do not always have an educational character; 2) educational 
podcasts (or educational ones) –created as part of the learning process; 3) methodical (technical) 
podcasts – contain guidelines, pedagogical techniques and technologies for the use of podcasts 
in the learning process [Stanley, 2005, p. 15].

In A. Dragunova’s research, we look for another paradigm of podcasts: 1) linguistic 
podcasts – contain materials aimed at forming grammatical/lexical/phonological skills; 
2) sociolinguistic podcasts – contain material on the use of linguistic means in the social context 
(etiquette forms, registers of communication, etc.) and provide broadcasting practices; 3) socio-
cultural podcasts – contain comprehensive information about the country/peoples/culture of the 
language being taught; 4) strategic podcasts – off er information about the behaviour of native 
speakers in diff erent situations [Dragunova, 2014, p. 112].

In today’s language, Ukrainian language training is conducted using a communicatively 
oriented technique, which is, mastering the language fi rst and foremost for live communica-
tion. The integration of podcasts (of all types) into the process of studying Ukrainian by foreign 
students in higher education should be methodologically justifi ed. In our opinion, the modern 
student should be aware of the need to master language skills, the formation of not only com-
municative and socio-cultural competences, involvement in a foreign language – Ukrainian – 
culture, but also the development of information competence. We are talking about the ability 
to navigate the modern information space, the ability to search, selection and critical rethinking 
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of the functional purpose of network resources, the ability to communicate eff ectively through 
modern means of communication.

At the same time, educational interaction does not change radically but rather becomes 
stronger due to the emergence of new forms and formats of communication. The methodological 
justifi cation is that podcasts help students develop oral language skills. Podcasts allow you to 
develop the ability to perceive a foreign language by hearing, improve your speaking skills. All 
that prepares future medical professionals for communication.

Besides, podcasts help to develop the skills of fi nding the right information in various 
sources, the selection of the necessary data from the information fl ow, their systematization 
according to predefi ned parameters and characteristics; selection of the basic and the main 
information message, transformation of a certain type of information into another (verbal to 
virtual, for example) and vice versa; determining the form of presentation of information. 
Podcasting technology actively helps to formulate an adequate perception of the content of the 
message, owning and operating tools for preparing and receiving information, understanding 
the direction of the information fl ow and the core goals of communications.

Podcasts, written in Ukrainian, allow foreign students to get acquainted with the samples 
of the authentic Ukrainian language, in an accessible form submit the specifi cs of native words, 
orthoepic features, articulatory variations. Active use of authentic podcasts in the Ukrainian 
language as a foreign language course contributes to the immersion of foreign students into the 
real Ukrainian-speaking environment.

A foreign student is willing to experiment with diff erent podcasts, listen carefully to audio 
recordings, try to understand the essence of the message, remember the main thing. As you 
listen, you develop the skills and ability to understand and interpret a foreign language. One 
should not forget the formation and improvement of pronunciation skills, the expansion and 
enrichment of vocabulary, grammatical skills, the development of speaking and speaking skills.

The systematic and rational use of the audio teacher of the educational audio recordings 
will provide students with the ability to diff erentiate between the main and secondary in the 
listened, clearly defi ne the subject of the message, divide the text into semantic parts, establish 
logical connections and content parallels, outline the main opinion of the communicated. 
Successfully selected podcasts will enhance the development of receptive auditory skills in 
working with phonetic, lexical and grammatical material, and most importantly, the ability to 
understand the listener.

It should be noted that when working with podcasts, the teacher should take into account 
the length of the recording as well as the pace of its reading by the author. A mismatch of 
a given level of profi ciency in a language will signifi cantly reduce the eff ectiveness of the 
technology used, or completely negate the educational benefi t of the technology.

Another task for the teacher is to develop a system of exercises and tasks for the podcast. 
Incidentally, it also correlates with students’ profi ciency in the language. In our opinion, it 
may be justifi ed to rank the podcast. For example, to the fi rst set of exercises (preparation for 
listening to the material), the use of which will provide monitoring of the skills of mastering 
the language of hearing, we off er tasks that involve a preliminary discussion of the topic, 
development of new vocabulary, active grammatical constructs, etc. After listening to audio 
fi les, you should appeal to tasks that determine the level of mastery of the processed verbal 
material and grammatical constructions.
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Podcast material – short informational messages lasting up to 5 minutes. or discuss specifi c 
issues for up to 30 minutes. Podcasts are accompanied by a link to the text of the message or 
articles that correspond to the topic of the podcast or contain its transcript. The teacher should 
independently develop and present to students packages of didactic exercises for podcasts. 
The technology we consider is similar to audio, which traditionally consists of the following 
stages: before listening, during listening and after listening [Epifantseva, 2010, p. 16]. Let’s 
try to detail the description of possible exercises for each of the stated stages of perception of 
educational audio texts.

Thus, at the pretextual stage, the language warm-up, repetition of previously learned 
lexical material, repetition of words related to active use of the student, consideration and 
elimination of linguistic diffi  culties, encouragement and correction of the exchange of thoughts, 
discussion of the lessons learned on the subject, comparisons, revitalizing students’ previous 
experiences, and more. We also suggest using language training, systematizing the verbal array, 
presenting and analyzing a system of tips and logical centres, verbal supports for understanding 
information. At this stage, there is an incentive to listen to the interpretation of the main idea, 
the essence of the stated, there is a presentation of listening exercises. Test tasks, formulation 
of assumptions with the title or new words, illustrations, questions for anticipation, tasks for the 
development of imagination, and guesswork will be relevant.

After presenting audio texts, students should be helped to focus on its content, including 
suggesting to compare the text with the assumption, stimulate verbal response questions, 
ensure active listening, understanding students’ content, check the formulation of sentiments 
while listening to the podcast.

Typical tasks are: listen to a podcast and paste miss words in sentences, listen to a podcast 
and record the most common words and phrases in it, listen to a podcast and say what defi nitions 
to the proposed phrases are presented in it, listen to a podcast and fi nd equivalents others.

Post-textual exercises are primarily aimed at developing communication skills. 
Motivationally motivated are creative exercises and tasks for the development of dialogical and 
monologue speech, writing, ability to discuss, etc. You can ask students to complete a phrase, 
answer a question, choose the correct and incorrect statement, combine parts of a sentence, 
select illustrations for a podcast, write a simple outline, choose a title or subheading from the 
suggested options, perform a multiple-choice test, and more.

Discussion. Here is an example of a transcript of a podcast that can be used for taking 
lessons in the discipline «Ukrainian as a Foreign Language» (III course, speciality «Medicine»). 
The topic of practical training is «Hospital. Hospital. Structure of medical establishments». 
Also, we off er a developed system of exercises for the podcast. One good note: When writing 
text for a podcast, be sure to use your students’ names and other realities of their familiar lives. 
Such manipulation, in our opinion, will make listening more interesting and valuable for the 
student audience.

Ali knows that the primary task of a doctor is to treat people. But doctors are also sick. Ali 
is a foreign student from Morocco. He is a student at the Ukrainian Medical Dental Academy. 
Ali wants to be a surgeon. Yesterday Ali played football with his friends, it was cold, so Ali 
became cold. He is bad. In the morning he registered for an appointment with a physician. Ali 
and their friend Hassan go to the clinic.
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You can get medical help at the clinic, outpatient clinics, medical emergency stations, 
hospitals, dispensaries, hospitals, sanatoriums and more. Now it is possible to treat in modern 
clinics and medical-diagnostic centres. 

The hospital is a medical institution and a treatment-and-prophylactic institution that 
provides inpatient qualifi ed and specialized medical care.У поліклініці або в лікарні хлопця 
огляне лікар, з’ясує діагноз і призначить лікування. 

Ali lives on the 10, Lakhova street in Poltava, so he goes to the nearest hospital. T
he hospital consists of a reception ward, diagnostic wards and an economic unit. In the 

therapeutic department of the hospital provide medical assistance to patients with internal 
diseases, which require long-term treatment, care, and complex diagnostic procedures.

Ali and Hasan go to the outpatient department. The outpatient clinic is a speciality hospital 
where outpatient care is provided. Here the guy is examined by a doctor. He asks what Ali 
complains about, the symptoms and the duration of his illness. The doctor insists on additional 
examinations - general and biochemical blood test. It measures temperature, pressure, listens 
to the heart and lungs.

After the inspection, the boys go to the manipulation room. Ali is dizzy, so he is helped by 
a nurse.

Task 1. Answer the question.
1. Why did Ali sign up for a doctor’s appointment?
 2. Who is Hassan? 
3. What is Ali doing with Hasan?
4. Where can people be treated? 
5. What is a hospital At which medical institution do patients receive inpatient qualifi ed 

and specialized medical care?
6. What is the structure of the hospital?
7. Who is assisted in the treatment unit?
8. What does the doctor ask during the examination?
9. In which department of the clinic can the boys do additional examinations?
10. Where do guys go after the inspection?
Task 2. Answer YES or NO.
1) The main task of the doctor is to teach people to speak.
2) In the morning, Ali was at a cafe, drinking coff ee with friends.
3) In the morning Ali registered for an appointment with a dentist.
4) Now it is impossible to treat in modern clinics and medical-diagnostic centres.
5) The polyclinic is a special medical facility where outpatient care is provided.
6) A hospital is a medical institution and a treatment-and-prophylactic institution provid-

ing inpatient qualifi ed and specialized medical care.
7) The hospital consists of a reception ward, diagnostic wards and an economic unit.
8) In the therapeutic department of the hospital provide medical assistance to patients with 

incurable diseases.
9) After examination, the doctor insists on additional examinations - general and biochemi-

cal blood test.
10) After the inspection, the boys go to the manipulation room
Task 3. Combine terms with defi nitions. Translate terms into English.
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А. Traumatology department 1) а clinic or a hospital dealing with various diseases
В. Patient 2) аn institution in which sick or injured persons are given 

medical or surgical treatment
С. Symptom 3) а person licensed o practice medicine, as a physician, 

surgeon, dentist, or veterinarian
D. Doctor/physician 4) а branch of surgery dealing with major wounds caused by 

accidents or violence
E.Hospital/Inpatient clinic 5) the process of determining by examination the nature and 

circumstances of a disease condition
F. Outpatient clinic 6) a person who is under medical care or treatment
G. Disease 7) a distinctive symptom or characteristic
H. Diagnosis 8) an abnormal condition aff ecting a living organism

All of the above mentioned and analyzed above are the main advantages and perspectives 
of using podcasts: diversifi cation of resources for distance learning, public access and free 
of charge, information content, creative presentation of material, development of linguistic 
outlook, ability to adapt to individual pronunciation features

Conclusions. ICTs create a powerful base of innovative educational opportunities, a 
creative learning environment. Their motivated and rational introduction to the courses on 
subjects «Ukrainian as a Foreign Language» and «Foreign Language Ukrainian for Professional 
Purpose» is a proven way to improve the quality of non-professional, mainly linguistic, socio-
cultural training of foreign students.

Observations have shown that each educational institution and each department have certain 
peculiarities in the organization of the educational process, in the midst of which the linguistic 
personality of a foreign medical student, a leading specialist, who is fl uent in Ukrainian, freely 
comes into contact with native speakers language, supports communication, implementing 
its basic communicative intentions. We are convinced that the harmonious combination of 
the usual pedagogical practice with educational innovation ensures the formation of core 
competencies, including communicative ones.

Podcasting technology can be actively used – in parallel with other two- or multilateral 
communication tools (blog, chat, forum, e-mail, social networks, etc.) – both in the educational 
process and in the extracurricular activities. At the same time, podcasting in the lessons of the 
discipline «Ukrainian as a Foreign Language» promotes the formation and polishing of oral 
language skills.

Podcasts enable you to develop the ability to perceive Ukrainian speaking by ear, improve 
the skills of pronunciation, accentuation, grammar perception, helps to form an adequate 
perception of the content of the message and prepare future medical professionals for a 
harmonious everyday and professional.

This is facilitated by a rational, methodically motivated systematic use of task paradigm 
and exercises specially developed by the teacher.

Prospects for further researches. Of course, the proposed work is only an attempt to 
fi nd out the problematic aspects of the topic under consideration. Further research into the 
implementation of ICT in the educational process requires a thorough analysis of the use of 
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pedagogical technologies of teaching the Ukrainian language to students in higher medical 
schools, the analysis of modern pedagogical systems focused on improving and diversifying 
the language education and education.
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПОДКАСТИНГУ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ 
ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ІНОЗЕМНА» У ВИЩИХ 

МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
Статтю присвячено проблемі формування мовної особисті іноземного студента-

медика, його мовної, мовленнєвої, комунікативної й соціокультурних компетенцій. У 
праці акцентовано на невіддільності комунікативної вправності від актуалізації за-
вдання системного використання інноваційних дидактичних методів і прийомів, а та-
кож форм роботи, ресурсів, що забезпечують залучення студентів до діалогу культур 
із метою їхньої успішної інтеграції до вітчизняного інтелектуально-освітнього про-
стору. У цій розвідці зосереджено увагу на впровадженні різноманітних інформаційно-
комунікаційних технологій у вишівський навчально-виховний процес. Указано на переваги 
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педагогічної інноватики у порівнянні з традиційними методами подачі навчальної ін-
формації. У полі зору авторів пропонованої статті – технологія подкастингу. 

Ключові слова: інноваційні технології, подкаст, студент-іноземець, українська 
мова як іноземна, медичний виш.
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Черновцы 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДКАСТИНГА ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
ДИСЦИПЛИНЫ «УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ» В 

ВЫСШИХ МЕДИЦИНСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Статья посвящена проблеме формирования языковой личности иностранного сту-

дента-медика, его речевой, коммуникативной и социокультурных компетенций. В рабо-
те акцентировано на неотделимости коммуникативной підготовки от актуализации 
задачи системного использования инновационных дидактических методов и приемов, 
а также форм работы, актуальних ресурсов, обеспечивающих вовлечение студентов 
в диалог культур с целью их успешной интеграции в отечественное интеллектуально-
образовательное пространство. В этом исследовании внимание сосредоточено на вне-
дрении различных информационно-коммуникационных технологий в вузовский учебно-
воспитательный процесс. Указано на преимущества педагогической инноватики по 
сравнению с традиционными методами подачи учебной информации. В поле зрения ав-
торов предлагаемой статьи – технология подкастинга.

Ключевые слова: инновационные технологии, подкаст, студент-иностранец, укра-
инский язык как иностранный, медицинский вуз.
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LINGUOHISTORIOGRAPHICAL ASPECT OF STYDYING THE HYPOTHESIS 
OF LINGUISTIC RELATIVITY

The article deals with the linguohistoriographical aspect of the study of the works of 
European and American linguists’ of the 19th – 20th century: W. von Humboldt, G. Steinthal, 
O. O. Potebnya, J. L. Weisgerber, E. Sapir and B. Lee Whorf, who theoretically revealed the 
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properties of the relationship of language and thinking, language and culture, language and 
people. The studies of V. A. Zvegintsev, F. S. Batsevich, O. O. Selivanova, M. O. Kronhaus, V. M. 
Shaklein, V. P. Danylenko, V. I. Postovalova, M. M. Gukhman, G. Deutscher, H. Hoyer, R. Brown, 
E. Lennenberg and others are considered. The author examines the relevance and importance of 
linguists’ research of this period, in which it is theoretically and empirically understood the need 
to study language in close connection with thinking and human consciousness.

Key words: hypothesis, language, thinking, humboldtianism, neo-humboldtianism.

Formulation of the problem. Studies in the linguistic historiography contain important 
statements about the language anthropocentrism, but there are few special works on the 
development of views on the hypothesis of linguistic relativity, in other words, works 
of purely linguistic historiography. Therefore, it is vital to consider the current state of 
linguohistoriographical study of the Sapir-Whorf hypothesis of the 19th – 20th century.

An analysis of recent studies and publications. Within the research topic, the works 
of V. A. Zvegintsev, S. Y. Boroday, G. V. Ramishvili, O. A. Radchenko, F. S. Batsevich, 
S. A. Vasiliev, M. P. Kochergan, and V. M. Shaklein are of scientifi c interest to us. In these 
linguistic works the problem of the hypothesis of linguistic relativity is more systematically 
stated.

The purpose of the article is to study the views of linguists on the interrelation between 
language and thinking.

Presentation of the main research material. The fi rst steps in studying the problem of the 
dependence of human consciousness on the structure of its native language were taken in the 
18th century in J. Haman’s and J. Herder’s works. Later, this problem was explored in the stud-
ies of W. von Humboldt, O. O. Potebnya, J. L. Weisgerber, E. Sapir, B. Lee Whorf, and others.

Review of linguohistoriographical works and commentaries, which consider the views of 
linguists on the formation and development of the hypothesis of the linguistic relativity (here-
inafter abbreviated as HLR), in our view, would be reasonable to study in two directions:

1. Humboldtianism. A set of views formed on the basis of the linguo-philosophical ap-
proach to the study of the language of W. von Humboldt.

2. Neo-Humboldtianism. A set of views that have a continuation of W. von Humboldt’s 
ideas. 

Most linguohistoriographers attribute the beginning of the HLR study to the research of 
the prominent German scientist Wilhelm von Humboldt, who relied on the ideas of J. Haman, 
J. Herder, I. Kant and some other scientists (W. Schelling, G. Hegel).

 It should be noted that the basis of Humboldtians of the 19th century became a provision on 
the uniqueness of the language and worldview of each nation.

The main doctrine in the concept of W. von Humboldt is the identity of “the spirit of a 
nation” and “its language”. Thus, V. M. Shaklein traces the refl ection of scientist’s ideas in 
W. von Humboldt’s works [14: 7].

References to J. Herder’s works are in the studies of A. Y. Kryshko, V. A. Panchenko, 
Y. K. Romanenko, and F. S. Batsevich. Thus, A. Y. Kryshko noted that by combining the ideas 
of G. Hegel and J. Herder, Humboldt created his own concept of spirit and language interrela-
tion [8: 57].
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The question of the relationship between “spirit” and “language” became a central concept 
in the works of W. von Humboldt. V. I. Postovalova draws attention to the fact that the genesis 
of language and spirit is very important for understanding the problem. The genetic feature 
of these two concepts is that they arose simultaneously and together constitute an inseparable 
activity of the intellectual power of the people [11: 47–51].

It is believed that the question of the genesis of language remained open during the period 
of Humboldtianism. According to many researchers (O. V. Perekhvalskaya, F. S. Batsevich, 
S. Y. Boroday, M. O. Kronhaus, V. M. Pavlov), Humboldt considered language as a system, 
a living organism. That is why he refused to consider the origin of language [10: 105–106].

The works of L. S. Ermolaeva, V. A. Zvegintsev, G. A. Brutyan, P. V. Chesnokov, and 
V. Z. Panfi lov are devoted to the critical analysis of Humboldtianism.

W. von Humboldt left many issue unresolved, because the linguist had only epigones. Ac-
cording to S. Y. Boroday, without leaving behind students and schools, W. von Humboldt made 
it diffi  cult to interpret his ideas to the next generation. That is why it is believed that the 19th 
century is a period of distance from W. von Humboldt [3: 29].

However, according to A. Y. Kryshko and S. Y. Boroday, G. Steinthal became one of the 
fi rst interpreters of the ideas of W. von Humboldt, who developed Humboldt’s concept, be-
came the founder of ethnolinguistics and ethnopsychology [8: 72; 3: 30]. The Russian linguist 
O. A. Radchenko points out that the foundation of “Humboldtianism” as a direction in German 
linguistics is connected with G. Steinthal [12: 114].

S. Y. Boroday fi nds strengths and weaknesses in the studies of the Humboldtians. The 
scientist attributes the “internal form of the word” and the individuality of each language to 
the strengths, to the weaknesses – the lack of empirical research, focusing only on the German 
language and the German spirit, as well as complete disregard for other languages   [3: 41–42].

A continuation of W. von Humboldt’s philosophy was Neo-Humboldtianism, which spread 
mainly in Germany in the 1920s. The philosophical main direction was the study of E. Cassirer 
about symbols and their knowledge.

At approximately the same time it can be traced the emergence of American Neo-Hum-
boldtianism, which was closely associated with ethnolinguistics and culturology.

It should be noted that some linguists (F. S. Batsevich, M. O. Kronhaus, and V. A. Zvegint-
sev) argue about the fact that the directions of European and American Neo-Humboldianism 
developed separately from each other, but S. Y. Boroday follows the opposite view. The scien-
tist testifi es that in 1820–1830s of the 20th century W. von Humboldt kept in touch with Ameri-
can researchers who developed relativistic ideas.

L. Weisgerber and J. Trier should be considered as the founders of European Neo-Hum-
boldtianism. Theoretical substantiation of ideas is directly available in the works of O. A. Rad-
chenko, V. A. Zvegintsev, V. P. Danylenko, V. I. Postovalova, N. S. Kudryavtseva, P. V. Ches-
nokov, and others.

Thus, A. Y. Kryshko emphasizes that the Neo-Humboldtians are actively developing the 
concept of the native language, which is created by L. Weisgerber. F. S. Batsevych considers 
the native language to be the core of the European trend, and claims that any community is 
built on it [2: 93].

Although S. Y. Boroday singles out three generations of German Neo-Humboldtianism 
development, he emphasizes that it was fully formed in the theory of L. Weisgerber [3: 36]. 
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Based on the theory of W. von Humboldt, L. Weisgerber considers language as an “intermedi-
ate world” formed by the interaction of the world of things and the world of consciousness.

In the work “Лингвофилософский неоромантизм Й. Л. Вайсгербера» O. A. Radchenko 
emphasizes that the linguist’s philosophy of language was criticized, although the material 
collected by scientists and his associates was considered quite valuable. The scientist was ac-
cused of idealism, agnosticism, mysticism, nationalism [12: 107]. A critical assessment of the 
works of L. Weisgerber can be found in the works of V. A. Zvegintsev, L. S. Ermolaeva, and 
O. S. Akhmanova.

O. S. Akhmanova argues that Neo-Humboldtian ethnolinguistics aims to reproduce the 
ideas of W. von Humboldt as a basis for comparative study of languages   [1: 37].

The founders of American Neo-Humboldtianism should be considered E. Sapir and 
B. Lee Whorf, who identifi ed the problem of «language and culture». In the literature, the HLR 
is better known as the Sapir-Whorf hypothesis, and American scientists can sometimes use the 
term «Whorfi an hypothesis».

The study of the interrelation between language and thinking occupies a leading place in 
the linguistics of the 20th century, and it is also associated with an ambiguous interpretation of 
this phenomenon. T. V. Tereshchenko and O. A. Goncharov give the most generalized explana-
tion of the Sapir-Whorf hypothesis, emphasizing that language determines thinking and the 
way of cognition [8: 11].

I. V. Sharapova and V. A. Zvegintsev claim that B. Lee Whorf developed and generalized 
the statement of E. Sapir about language, which is a system of symbols, and is relevant to 
experience [9: 119].

V. M. Shaklein emphasizes that the ideas of E. Sapir and B. Whorf were able to develop 
the idea of ideoethnicity of W. von Humboldt and O. O. Potebnya at the present level [14: 21].

R. Brown and E. Lennenberg, J. Fishman and H. Hoyer systematized the ideas of Sapir-
Whorf, and S. Erwin, C. Osgood tried to use bilingualism and translation to test their ideas.

B. Whorf’s theoretical positions and conclusions prompted many scientists to conduct ex-
periments to confi rm or refute the hypothesis. The experiments were conducted by B. Berlin 
and P. Kay, R. MacLaury, A. Niekawa - Howard, A. Bloom, J. Takano, E. Roche, S. Pinker and 
others.

Thanks to the experiments of many scientists, the result of the accumulation of empirical 
research has become the division of the hypothesis into two versions: weak and strong.

S. O. Kratsilo, N. S. Kudryavtseva argue that the strong version (also known as linguistic 
determinism) involves the complete determination of thinking in language, and the weak ver-
sion – language only aff ects thinking, but does not limit it [7: 172; 12: 39].

In Soviet linguistics, the question of the interrelation between the language and thinking of 
Neo-Humboldtians was criticized, because all its foundations diff ered from the provisions of 
Marxism-Leninism philosophy. A critical assessment of Neo-Humboldtianism can be found in 
the works of M. M. Gukhman, V. A. Zvegintsev, B. O Serebrennikov, and others.

Thus, according to the point of view of M. M. Gukhman, E. Sapir promotes the racist con-
cept of language, because neo-Kantian conceptualism and “model theory” became the basis for 
racism [4: 115–118]. V. A. Zvegintsev accuses B. Whorf of the constant confusion of the prob-
lem of the language infl uence on thinking on the norms of behavior [6: 13]. The author argues 
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that although the quality of language can infl uence human behavior, it is still consciously used 
by man, and does not keep man in his power [ibid: 131].

HLR has also been criticized by Israeli linguist G. Deutscher. The author draws attention 
to the sophistry that exists in every argument of the hypothesis. The author does not agree 
with the statement that language is a prison, and emphasizes that there is much evidence to the 
contrary [5: 73].

Conclusions from this research. From the above we can draw the following conclusions: 
the analysis of the literature allows us to state the fact of the absence of complex linguistic and 
historiographical works on HLR, and the presence of fragmentary coverage of some aspects of 
the problem. This is due to the fact that the researchers did not aim for linguohistoriographical 
coverage of the hypothesis of linguistic relativity.

The research material can be used to improve the courses of linguistic disciplines in higher 
education institutions (history of linguistics, introduction to linguistics, general linguistics, 
translation theory and practice, comparative typology of Ukrainian and foreign languages, 
lexicology of Ukrainian, English and other languages).

The prospect of out further exploration is the systematization of linguists’ views on the 
history of the formation and development of the hypothesis of linguistic relativity.
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Стаття присвячена лінгвоісторіографічному аспекту дослідження праць європей-
ських та американських мовознавців XIX ст. – XX ст.: В. фон Гумбольдта, Г. Штейн-
таля, О. О. Потебні, Й. Л. Вайсгербера, Е. Сепіра та Б. Лі Уорфа, які теоретично 
розкрили властивості взаємозв’язку мови та мислення, мови та культури, мови та на-
роду. Розглянуто студії В. А. Звегінцева, Ф. С. Бацевича, О. О. Селіванової, М. О. Крон-
гауза, В. М. Шаклєїна, В. П. Даниленко, В. І. Постовалової, М. М. Гухман, Г. Дойчера, 
Х. Хоєра, Р. Брауна, Е. Ленненберга та ін. Автор розглядає питання про актуальність і 
важливість досліджень лінгвістів зазначеного періоду, у яких теоретично та емпірич-
но осмислена необхідність вивчення мови у тісному зв’язку із мисленням та людською 
свідомістю.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ

Статья посвящается лингвоисториографическому аспекту исследования работ ев-
ропейских и американских языковедов XIX в. – XX в.: В. Фон Гумбольдта, Г. Штейнталя, 
А. А. Потебни, Й. Л. Вайсгербера, Э. Сепира и Б. Ли Уорфа, которые теоретически рас-
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туальности и важности исследований лингвистов указанного периода, в которых те-
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мышлением и человеческим сознанием. 
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В статті розглянуто сучасний погляд на формування міжкультурної компетенції 
іноземних студентів на початковому етапі, які навчаються російською мовою у ЗВО 
України. Обґрунтована необхідність формування міжкультурної компетенції для адап-
тації студентів-іноземців до умов перебування в іншомовному середовищі з метою 
запобігання культурному шоку. Виявлені проблеми, що впливають на сприйняття та 
засвоєння мовленнєвих та граматичних моделей, методи подолання цих труднощів. 
Продемонстровано, як під час аудиторної та позааудиторної роботи стає можливим 
перехід від початкового рівня мовної компетенції до набуття певного рівня міжкуль-
турної компетенції. 

Ключові слова: мовна компетенція, міжкультурна комунікація, діалог культур, між-
культурна компетенція.

Постановка проблеми. За допомогою різних видів комунікації стає можливим на-
вчання студентів, що належать до різних культур та світоглядів. Оволодіння іноземною 
мовою є важливим й необхідним компонентом навчального процесу студентів-інозем-
ців за будь-якою спеціальністю. В умовах відкритих кордонів між країнами та єдиного 
інформаційного простору людства, наявності високо розвинутих інформаційних техно-
логій, що надають можливості спілкування людям різних національностей, культурних 
традицій та віросповідань, актуальною стає міжкультурна комунікація, як засіб порозу-
міння між націями, міжкультурна компетенція, як спосіб здобування якісної освіти.

Студенти з різних країн світу виявляють бажання отримати вищу освіту у ЗВО 
України. Це громадяни азіатських та африканських країн, такі як Китай, Марокко та ін., 
європейських — Туреччина, Болгарія та країни СНД. Особливої значущості при цьо-
му набуває формування іншомовної комунікації, міжкультурної компетенції, як спосіб 
уникнення непорозумінь на культурному ґрунті у спілкуванні із іноземцями. Формуван-
ня міжкультурної компетенції дозволяє глибоко проникнути у повсякденне життя під час 
перебування студентів-іноземців на навчанні в Україні.

Навчання в інший країни починається із опанування мови країни, в який є бажання 
отримати вищу освіту. Вивчення нерідної мови, «її застосування як засобу міжнарод-
ного спілкування неможливе без глибокого й різнобічного знання культури носіїв цієї 
мови, їхнього менталітету, національного характеру, способу життя, звичаїв, традицій» 
[4, с.3]. Важливо, щоб перебування в іншомовному, новому культурному середовищі не 
призвело до непорозуміння, подиву, культурного шоку. Під час вдосконалення володін-
ня нерідною мовою, вивченням загальних та профільних дисциплін, участі у спільних 
з носіями мови проектах, здобувачі вищої освіти не помітно починають дотримується 
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«запрограмованих» норм і правил спілкування, поведінки, тобто поступово набувають 
певного рівня міжкультурної компетенції.

Формування міжкультурної компетенції на початковому етапі навчання іноземних 
студентів починається зі формування складових міжкультурної компетенції — мовної та 
мовленнєвої компетенції.

Аналіз досліджень та публікацій. Дослідженням проблеми формування міжкуль-
турної комунікації та компетенції у викладання російської мови як іноземної фахівці в 
Україні активно займаються протягом більш трьох останніх десятиліть. Вже розроблено 
багато достатньо фахових, з наукової точки зору, та впроваджених у практику навчаль-
но-методичних комплексів, підручників з російської мови як іноземної та української 
мови як іноземної, що мають на меті формування міжкультурної компетенції у процесі 
навчання.

Теоретико-методологічну основу досліджень складають праці вітчизняних та інозем-
них вчених. Влучним, на наш погляд, є формулювання міжкультурної комунікації надане 
Застровським О.А. та Пасик Л.А. Це визначення обумовлює необхідність формування 
міжкультурної компетентності під час навчання за кордоном та вивчення нерідної мови 
іноземними студентами. Вони стверджують, що «міжкультурна комунікація — є взаємо-
дією, обміном, зняттям бар’єрів, взаємністю та солідарністю двох різних культур» [5, 
c.3]. Такий підхід є прийнятним щодо ефективного навчання іноземних студентів росій-
ської мови як іноземної, та й для подальшого їх заглиблення в іншомовне середовище 
під час аудиторної роботи, позааудиторної роботи: участі у різноманітних проектах ЗВО, 
наукових конференціях та виховних заходах, які є корисними під час опанування мови 
країни навчання, спілкування, оволодіння обраною професією.

Практичне володіння іноземною мовою сприяє «формуванню всебічно розвиненої, 
соціально активної особистості іноземного студента», культурно обізнаного у реаліях, 
українського суспільства», культури й тощо [4, c. 48].

Студенти-іноземці мають навчитися співвідносити мовні засоби із конкретними си-
туаціями та нормами мовленнєвої поведінки, яких дотримуються носії мови. Зазначимо, 
що однієї мовної компетенції не достатньо для того, щоб знайти порозуміння, бути толе-
рантним до представника іншого народу. 

Навчальний курс студентів-іноземців має на меті підготувати студентів-інозем-
ців не тільки до розуміння лекцій за фахом, до виконання практичних вправ, читанню 
літератури за фахом, а й також, до засвоєння ними норм та правил, що існують в україн-
ському культурному та соціальному середовищі.

Мета й завдання дослідження. Визначити алгоритм методичної стратегії для ефек-
тивного формування у здобувачів вищої освіти міжкультурної компетенції на початко-
вому етапі.

Виклад основного матеріалу. Формування міжкультурної компетенції на початково-
му етапі здійснюється завдяки мові й мовним засобам, зокрема її лексико-понятійному 
арсеналу. Оволодіння нерідною мовою студентів-іноземців відбувається в декілька ета-
пів. По-перше, оволодіння рівнем мовної правильності. Такий рівень досягають завдяки 
вивченню правил користування мовою, її лексикою, граматичними формами, елемен-
тами текстотворення. На цьому етапі студенти набувають вміння будувати речення, не-
складні типові тексти і виконувати післятекстові вправи до них.
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По-друге, вміння реалізовувати себе у висловленнях відповідно до власного 
внутрішнього стану; вміння творити і виражати себе засобами мови. На цьому етапі 
студенти вчаться володіти основними формами усного і писемного спілкування (моно-
лог, діалог, опис, розповідь, міркування). Цей рівень повинен продемонструвати певну 
виразність мови і комунікативну достатність.

По-третє: продемонструвати рівень насиченості мовою. Мова студента характеризу-
ється логічністю, предметністю, точністю, виразністю, образністю, багатством мовних 
засобів. Студент стає здатним до самостійного викладання письмово та усно текстів, 
що потребують вміння аналізувати й робити висновки, що надає можливість долучати 
такого рівня студентів до наукової діяльності.

Мовленнєва компетенція формується системно під час навчання, завдяки поступо-
вому введенню відповідних знань з фонетики нерідної мови, граматичних конструкцій, 
лексичних одиниць та лексичних тем. Й на практиці відпрацьовується шляхом аудіюван-
ня, виконанням післятекстових завдань протягом аудиторної роботи та діалогу з носіями 
мови підчас позааудиторної роботи. Студенти-іноземці за підсумком навчання росій-
ській мові як іноземній отримують навички, уміння, отримують знання, які формують 
міжкультурну компетенцію.

Такі знання потрібні студентам, як правило з іншого континенту, оскільки вони пе-
ребувають на навчанні в інший країні не один рік. Вони у повсякденному житті стика-
ються с проблемами, що потребують знання лексики, яка пов’язана з винаймом житла, 
користуванням громадським транспортом, отриманням різновиду довідок, отриманням 
медичної та іншої допомоги, спілкуванням зі своїми однолітками.

За підсумком навчання студенти-іноземці повинні набути міжкультурну компетенцію 
та загально предметні, фахові знання. 

Важливими принципами, що використовуються у формуванні міжкультурної мов-
леннєвої особистості при вивченні нерідної мови, є принципи, закладені в теорії діалогу 
культур.

Ідея діалогу культур, як відомо, висунута М.М. Бахтіним: «…Ми ставимо чужій куль-
турі нові питання, яких вона сама собі не ставила, ми шукаємо в ній відповіді на ці наші 
запитання, нові смислові глибини. Без цих питань не можна творчо зрозуміти нічого 
іншого і чужого…» [2]. Продовжив цю ідею В. С. Біблер, реалізувавши її в освіті, розро-
бивши психолого-педагогічну концепцію, принципи і елементи якої можуть бути задіяні 
у навчанні нерідної мови студентів-іноземців. 

Аналізуючи, порівнюючи та співвідносячи культуру, мову, звичаї, традиції своєї кра-
їни, своєї рідної культури зі знаннями, що здобуваються під час навчання в інший куль-
турі, іншою мовою, в іншому соціумі здобувач освіти швидше опановує, глибше засвоює 
нову для себе мову, стимулюється та мотивується до навчання.

Здобуті під час навчання знання про культуру, звичаї, систему правил та норм в укра-
їнському суспільстві надає студенту бути спроможним до міжкультурного спілкування, 
взаємодіяти з представниками культури країни навчання засобами нерідної мови. Голо-
вним та визначальним, мотивуючим чинником при цьому стає спілкування з носіями цієї 
мови. «Саме під час «живої» комунікації відбувається ефективне опанування нерідної 
мови» [7, с.19].
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Кожне заняття з вивчення нерідної мови — це перехрестя культур — це тренування 
міжкультурної комунікації, і в кінцевому випадку відпрацювання та закріплення накопи-
чених мовних навичок та здобутків у навчанні: — «Кожне слово відображає інший світ», 
іншу культуру, інше уявлення про світ у якому перебуває людина.

Методичні прийоми, які використовуються під час навчання націлені на «активізацію 
та удосконалення практичних навичок та умінь студентів у таких сферах мовленнєвої 
діяльності, як читання, аудіювання (сприйняття та розуміння текстів соціально-культур-
ного, соціально-політичного характеру), мовлення (формування навичок діалогічного й 
монологічного відповідно до ситуативних моделей комунікації); письмо (формування 
вмінь та навичок, необхідних для виконання різноманітних письмових завдань у процесі 
навчального й побутового спілкування)» [8, с. 31].

Навчальна програма та програма виховних заходів складається з урахуванням осо-
бливостей іноземної аудиторії: рідної мови студентів, етнічних та культурних відміннос-
тей, темпераменту, базової мовної підготовки. У виборі навчального матеріалу викладач 
керується необхідністю якомога простіше ввести студента в нерідну для нього мову, су-
проводжуючі свій виклад прозорими прикладами, що легко запам’ятовуються. У викла-
данні широко використовуються презентації, фільми, методи комп’ютерної «симуляції» 
та моделювання, ділові ігри й т.

Начально-методичні матеріали розробляється таким чином, що обов’язково містять 
відомості про країну навчання, її географічне положення, політичний устрій, відомості 
про столицю та найбільші міста, відомості про структуру етнічного, релігійного складу 
населення. При цьому відбувається порівняння рідної й нерідної, країни, мови, акцен-
тується увага на схожості й розбіжностях культурних, етнічних, соціальних норм двох 
країн. 

Усвідомлене й глибоке знання про мову або мови з’являється найчастіше у процесі 
порівняння. Метод порівняння рідної мови студентів з мовою навчання — один з ефек-
тивних методів, що використовується у викладанні РЯІ. 

Ефективним в аудиторній роботі бачиться застосування евристичних методів, які пе-
редбачають включення в процес навчання аналізу надбаних знань, осмислення, образно-
го мислення, фантазування, діалогу з партнером й т.п.

На початковому етапі здобувачі опановують усталені мовні звороти, що застосову-
ються у відповідному мовному середовищі. Дуже корисним виявляється повторення 
цих мовних конструкцій за викладачем хором, відпрацювання парами (діалоги). Згодом, 
навчившись шляхом аудіювання сприймати на слух нерідну мову і читати та розуміти 
написане, починається накопичення лексичного матеріалу, мовних кліше, студенти-іно-
земці навчаються усвідомлювати прочитане, відповідати на питання; у складанні розпо-
віді про свою культуру, або нову культуру, з якою вони знайомляться — виокремлювати 
головне від похідного, навчаються вступати в діалог, дискусію й тощо.

Під час аудиторних занять студентам пропонується, наприклад текст до прочитання, 
набір лексем, приклади використання сукупності граматичних конструкцій за загальною 
лексичною темою тексту. Як допоміжний матеріал, пропонуються відповідні презента-
ції, фільми, для контролю засвоєних знань — індивідуальні післятекстові завдання.

Важливо звернути увагу до загальних та більш розповсюджених проблем, що виника-
ють протягом навчального процесу в студентів-іноземців із різних країн світу. Більшість 
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проблем іноземців під час набування мовної, мовленнєвої та міжкультурної компетен-
ції виникає завдяки приналежності рідної та нерідної мови до різних морфологічних 
систем (наприклад: аглютинативні — турецька, флективні — російська, українська), й 
докорінних відмінностей поведінкових моделей, у зв’язку з розбіжностями культурних, 
етнічних, релігійних традицій. Такі та інші проблеми вирішуються викладачами за допо-
могою сталих методів та прийомів викладання РЯІ. Безсумнівно, що коли студенти під 
час вивчення фонетико-лексичного мінімуму мають реакцію впізнавання, на приклад, 
із введенням такої лексики як тюркізми та слів іншомовного походження. Впізнавання 
таких прикладів вимови окремих звуків та слів викликає у студентів позитивний емо-
ційний заряд радості впізнавання та впевненості у тому, що вони впораються з такою 
складною, як їм здається задачею — оволодіння складною для себе російською мовою.

Допоміжним та й важливим, при цьому, є виховна робота. Виховна та профорієн-
таційна робота є невід’ємною частиною навчального процесу студентів-іноземців. Ви-
кладачі ЗВО проводять тематичні бесіди, просвітницькі лекції, екскурсії до цікавих міст. 
Саме підчас проведення таких заходів в студентів-іноземців відбувається, безпосередньо 
на практиці, міжкультурна комунікація. Студенти «вживу» стикаються з іншою культу-
рою, з іншими законами існування, нормами та правилами, що існують в Україні.

Улюбленим заходами студентів-іноземців є екскурсії, лекції та бесіди про родинні 
стосунки та традиції (весілля, поховання), що дуже різняться в Україні, Марокко, Китаї, 
Туреччині, про державні символи України. На відповідних заходах розглядаються істо-
ричні, культурні та релігійні традиції рідної країни та України («Схожість та розбіжності 
між арабською та українською культурами», «Святкування Нового року за китайським 
календарем», «Свята «вишиванки» та «хіджабу» у жіночому одязі», національні свята 
рідних країн, національні свята новітньої України).

Висновки. Досвід нашої роботи щодо формування міжкультурної компетенції іно-
земних студентів на початковому етапі під час опанування нерідної мови дозволяє зро-
бити наступні висновки:

Прийняття нерідної мови відбувається із прийняттям іншої культури, «оскільки куль-
турні моделі, звичаї, спосіб життя виражаються мовними засобами й мова виступає як 
носій й передавач культури» [8, с. 1];

Основою для «формування міжкультурної свідомості є визнання як схожих, так і від-
мінних рис різних національних культур. Культура є невідривною частиною взаємодії 
між мовою й думкою. культурні моделі, звичаї, спосіб життя міжкультурний світогляд 
відображається в мові» [8, с. 1].

У порівнянні мов та культур завдяки реакції впізнавання, відштовхуючись від своєї 
рідної мови відбувається міжкультурна комунікація та набувається міжкультурна компе-
тенція. Такій підхід викликає інтерес та задоволення, мотивує студентів-іноземців до по-
дальшого заглиблення у навчальний матеріал й іншомовне середовище, викликає інтерес 
до культури, звичаїв, традицій країни навчання. У процесі обговорення проблем, обміну 
ідеями й міркуванням щодо ціннісних категорій і поведінкових моделей, притаманних 
іншим народам, студенти-іноземці навчаються розуміти й толерантно приймати їх.

На початковому етапі здобування вищої освіти у ЗВО України, саме на виклада-
чів мови, в першу чергу покладається відповідальність за досягнення такого рівня 
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викладання, на якому культурологічні знання служать допомогою у засвоєнні мови та, у 
підсумку, отримання високого рівня фахової освіти.

Перспективи подальшого дослідження проблеми полягає у впровадженні інновацій-
них технології, які значно збагачують не тільки традиційні освітні процеси, а й надають 
всеохоплюючі можливості у заглибленні в процес опанування нерідної мови, традиції, 
закони та культуру іншої країни.

Перспективою у формуванні міжкультурної компетенції іноземних студентів стає 
адаптація класичного загальновідомого, методичного забезпечення у процес вивчення 
мов, їх налагодження у віртуальній системі навчання з урахуванням мовних, національ-
них, етнічних, творчих, інтелектуальних особливостей іноземних студентів.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ИНОСТРАННЫХ 
СТУДЕНТОВ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ

В статье рассмотрен современный взгляд на формирование межкультурной ком-
петенции иностранных студентов, которые обучаются на неродном языке в высших 
учебных заведениях Украины. Обоснована необходимость формирования межкультур-
ной компетенции для адаптации иностранцев в условиях иноязычной среды и возможно-
сти избежать «культурного шока». Обозначены проблемы, которые влияют на воспри-
ятие и усвоение языковых и грамматических моделей, представлены способы преодо-
ления этих проблем. Описаны основные методы аудиторной и внеаудиторной работы, 
позволяющие перейти от низового уровня речевой компетенции к определенному уровню 
межкультурной компетенции.

Ключевые слова: речевая компетенция, межкультурная коммуникация, диалог куль-
тур, межкультурная компетенция.

Ivlieva S. M., senior lecturer, Odessa
 Mechnikov National University, Odessa

THE FORMATION OF INTERCULTURAL COMPETENCE DURING FOREIGN 
STUDENTS TRAINING AT THE INITIAL STAGE

The article considers a modern view on the formation of intercultural competence of for-
eign students at the initial stage, who study in Russian in the Free Economic Zone of Ukraine. 
The necessity of formation of intercultural competence for adaptation of foreign students to 
the conditions of stay in a foreign language environment in order to prevent culture shock is 
substantiated. The article gives a detailed analysis as problems infl uencing the perception 
and mastering of speech and grammar models, methods of overcoming these diffi  culties are 
revealed. It is demonstrated how during classroom and extracurricular work it becomes pos-
sible to move from the initial level of language competence to the acquisition of a certain level 
of intercultural competence.

Key words: speech competence, intercultural communication, dialogue of cultures.
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ТЕОРИЯ КОНТЕКСТНОГО ОБУЧЕНИЯ И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ
В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
В КОРОЛЕВСТВЕ НИДЕРЛАНДОВ И РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В статье рассматриваются основные положения теории контекстного обучения и 
их реализация в учреждениях высшего образования на примере описания и критического 
анализа организации подготовки учителей английского языка в Университете приклад-
ных наук Уиндесхайм / Windesheim University of Applied Sciences (г. Зволле, Королевство 
Нидерландов). Предлагаются пути профессионализации академической деятельности 
студентов-филологов, обучающихся в педагогических университетах Республики Бела-
русь, в русле технологии контекстного обучения.

Ключевые слова: компетентностный подход, теория и технология контекстного 
обучения, профессионализация образования, интенсификация обучения, активный ме-
тод, педагогическая практика.

Теория контекстного обучения в учреждениях высшего образования предполагает 
«последовательное моделирование будущей профессиональной деятельности, в том 
числе основных должностных функций, проблемных ситуаций, задач, педагогической 
практики» в различных формах учебной деятельности [1, с. 306]. В частности, подчер-
кивается необходимость такой организации обучения студентов, которая обеспечивает 
динамический переход «от деятельности академического типа к учебно-профессиональ-
ной и профессиональной» [1, с. 306]. Технологическая сторона контекстного обучения 
основывается на теории деятельности и активном методе обучения, предполагая ступен-
чатость в смене типов деятельности. Актуальность теории контекстного обучения для 
современного университетского образования обусловлена возможностью «выравнива-
ния», соподчинения – на основе ее главных положений – ведущих типов деятельности 
будущего специалиста, включенных в компетентностную модель подготовки выпуск-
ника согласно образовательному стан дарту специальности, что обеспечит более раннее 
профессиональное становление, преодоление диссонанса при выполнении текущих ака-
демических и ожидающих решения профессиональных задач.

Целью настоящей статьи является поиск и критический анализ объектов и сфер при-
ложения теории контекстного обучения в системе подготовки учителей иностранного 
(английского) языка в Королевстве Нидерландов и Республике Беларусь. В качестве та-
ких объектов мы выделили основные компоненты образовательного процесса: стратеги-
ческая цель, задачи, содержание, методы и приемы, организационные формы, включая 
этапы обучения, главным образом, их стратегическую направленность и технологиче-
скую составляющую.
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Стратегия развития образования в Королевстве Нидерландов направлена на созда-
ние активной творческой среды, благоприятствующей новаторству, раскрытию способ-
ностей, гибкому выбору индивидуальной траектории развития при разумном сочетании 
свободы и ответственности. Поскольку подготовка учителей в стране осуществляется 
университетами прикладных наук (Hogeschool), специфику такой подготовки составля-
ют практико ориентированный профессиональный контекст, открытость для сотрудни-
чества в рамках «школа – родители – университет».

Ознакомление в период стажировки (2019 г.) с организацией образовательного про-
цесса в Университете Уиндесхайм (Windesheim University of Applied Sciences), одним 
из лучших университетов Королевства Нидерландов в области прикладных наук, позво-
лило нам выявить способы экстраполяции основных положений теории контекстного 
образования на процесс обучения студентов-филологов, определить, исходя из посылок 
данной теории, корреляции и расхождения в системах высшего образования Королевства 
Нидерландов и Республики Беларусь, обеспечивающих подготовку учителей иностран-
ных языков (в нашем случае – учителей английского языка).

Согласно учебному плану подготовки учителей английского языка на факультете об-
разования и спорта (Education and Sport Department), учебный год делится на два се-
местра. Один семестр составляют два периоа (2 periods / terms); в свою очередь, один 
период охватывает семь недель, в течение которых проводится аудиторное обучение 
(7 lesson weeks), и две недели, предусматривающие контроль результатов обученности 
(2 test weeks). Экзамены как таковые отсутствуют.

Цель подготовки учителей английского языка характеризуется многовекторностью: 
каждый учебный год имеет название, которое отражает перспективную образовательную 
цель на конкретном этапе:

1. «Me as a Teacher» («Я как учитель»); 
2. «I and the Students» («Я и мои ученики»);
3. «Me inside the Course» («Я как студент, осваивающий программу профессиональ-

ного обучения»);
4. «Independence in front of the Class» («Независимость перед классом»), что предпо-

лагает сформированность личностной позиции, способов речевого и неречевого поведе-
ния, ассоциируемых с индивидуальным стилем преподавания.

Подобная «профессионализация» целей на разных ступенях обучения реализует 
персонализированное обучение, или центрированный на обучающихся подход (Student-
centred Approach): ориентирует студентов на критическое осмысление профпригодности 
с учетом умений организовать значимое межличностное взаимодействие с учащимися; 
на профессиональное самоопределение с опорой на получаемые академические знания; 
на выработку индивидуального стиля преподавания. Интенсивное языковое погружение 
студентов Университета Уиндесхайм в профессиональную среду (все учебные дисци-
плины для будущих учителей английского языка на протяжении четырех лет обучения 
читаются на английском языке, а речевое общение на переменах, по предписанию препо-
давателей, осуществляется на языке осваиваемой специальности), организация обмена 
инновационными педагогическими идеями в процессе учебной деятельности на целевом 
языке прослеживаются при изучении разных учебных дисциплин (Didactics, Educational 
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Sciences, Student Career Counselling, English Culture, Linguistics, Language Skills Develop-
ment, Teaching English as a Foreign Language, Teaching with Drama и др.).

Методика организации учебных занятий нидерландских студентов, будущих учите-
лей английского языка, представлена следующими инвариантными этапами:
1. Анонсирование плана предстоящих видов и форм учебной деятельности в долго-

срочной перспективе с указанием сроков представления выполненных заданий.
2. Предъявление плана освоения данного предмета на текущем учебном занятии, ви-

зуализация плана.
3. Организация рабочего пространства студентов и включение их в запланированные 

виды деятельности (цель – презентация самостоятельно усвоенной информации).
4. Организация обратной связи в режимах «выступающий – аудитория студентов», 

«выступающий – преподаватель» на промежуточных и конечном этапах предъявле-
ния студентами подготовленных заданий: проектов, сообщений, речевых ситуаций 
для симуляции, деловых / ролевых игр, эссе, сочинений и др.

5. Анализ студентами динамики собственных учебных достижений, связанный с реф-
лексией и самооценкой, фиксированием в личном языковом портфолио достигну-
тых результатов, контролем со стороны преподавателя.

Данная модель наиболее четко прослеживается на учебных занятиях Teaching with 
Drama, English Culture, Language Skills Development.

Основными единицами организации учебного материала и деятельности нидерланд-
ских студентов являются ситуации, которые могут возникнуть в учебной и воспитатель-
ной работе учителя иностранного языка. Например, посещенное нами на первом курсе 
занятие по развитию умений устной и письменной речи (Language Skills Development) 
позволило ознакомиться с приемами организации внешкольной деятельности учащихся: 
студенты выступали с проектами реально осуществимых экскурсионных программ по 
Уэльсу, Северной Ирландии, Англии, Шотландии (School trip-project presentation), пре-
зентуя разработки с использованием приема «Карусель» (после подготовки «домашни-
ми» группами ABCD, ABCD, ABCD, ABCD проектов студенты A и B как партнерские 
пары перемещались из группы в группу, рекламируя групповой проект, убеждая других 
участников, C и D – «родителей», в оптимальности выбора для их детей предлагаемой 
экскурсионной программы; затем по определенным критериям проводилось голосо-
вание за лучший проект). Включение проблематики внешкольной работы в структуру 
учебных занятий востребовано не только системой должностных обязанностей учителя 
в Королевстве Нидерландов, но и упрочившимся на протяжении веков продуктивным 
контактом между родителями и школой.

Из методов организации учебно-профессиональной среды наиболее часто зарубежные 
коллеги используют методы организации обмена деятельностями при решении учебной 
задачи в малых группах, мультимедийные презентации учебных проектов (Knowledge base 
presentation), «Карусель» (Сarousel), прием «Задаем вопросы друг другу на основе ротации 
(Guided Reciprocal Peer Questioning), прием развития умений письменной речи и публич-
ной презентации сочинения с неожиданной развязкой (Shaggy dog story), игровые приемы 
оценивания знаний студентов, например викторины с использованием Kahoot.

Помимо профессионализации целей, содержания, методов обучения и организацион-
ных форм учебных занятий, в Университете Уиндесхайм предусмотрена психологическая 
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и методическая помощь со стороны так называемого «коуча» (тренера) – студента или, 
реже, преподавателя, закрепляемого за каждым студентом-новичком. Первостепенное 
внимание тренера обращено к тем индивидуальным характеристикам и личностным ка-
чествам обучающегося, которые в сумме определяют его экзистенциальную компетен-
цию (это не только система взглядов, убеждений, мотивов, ценностных ориентаций, но и 
такие свойста личности, как «интравертность / экстравертность, уверенность / неуверен-
ность в себе, открытость / скрытность, оптимизм / пессимизм, разговорчивость / сдер-
жанность» и под. [1, с. 351]). Данные характеристики подвергаются психологическому 
анализу с целью установить, способен ли студент к педагогическому труду вообще, мож-
но ли и каким образом «перепрограммировать» те нестатичные образования психики, 
которые препятствуют полноценной деятельности учителя.

Особого внимания – с перспективой заимствования отечественной системой высше-
го образования – заслуживает ранняя профессионализация учебной деятельности нидер-
ландских студентов, в частности протяженность педагогической практики. В первый год 
обучения в течение второго семестра студенты ведут занятия в школе один день в неде-
лю (5 часов), во второй и третий год обучения – два дня в неделю в течение семестра (45 
и 45 часов соответственно), в четвертый год обучения – три дня в неделю в течение двух 
семестров (Periods 2, 3, 4 – full-time teacher/ completely independent teacher).

Вполне очевидно, что уже за счет сопутствующей академическому обучению педаго-
гической практики студенты-выпускники Университета Уиндесхайм в полной мере ов-
ладевают основами профессиональной педагогической деятельности в условиях средней 
школы, в то время как нашим выпускникам еще предстоит преодолевать противоречие 
профессионального образования: «овладение студентом профессиональной деятельно-
стью чаще всего организуется посредством иной – учебной деятельности, отличающейся 
от профессиональной по целям, мотивам, содержанию, формам, методам, средствам, 
процессу» [1. с. 306].

Таким образом, контекстность образовательного процесса в Университете Уиндес-
хайм выражается, прежде всего, за счет поэтапного предъявления целевых ориентиров 
для профессионального самоопределения студентов-филологов, хотя элементы профес-
сиональной деятельности осваиваются ими на занятиях в комплексе на основе активно-
го метода обучения (как правило, в системе решения педагогических задач на целевом 
языке), а также за счет пролонгированной интеграции педпрактики в процесс обучения.

Концептуальной задачей подготовки преподавателя иностранных языков в Республи-
ке Беларусь является «формирование и развитие социально-профессиональной, практи-
ко-ориентированной компетентности, позволяющей сочетать академические, социаль-
но-личностные, профессиональные компетенции для решения задач в сфере профес-
сиональной и социальной деятельности» [2, с. 6]. Пути реализации данной задачи при 
подготовке учителей английского и немецкого языков мы видим в следующем. С одной 
стороны, осваивая содержание учебных дисциплин, формирующих языковые компетен-
ции («Практика устной и письменной речи», «Практическая фонетика», «Практическая 
грамматика», «Функциональная грамматика», «Дискурсивная практика», «Профессио-
нальное общение» и под.), студенты-филологи должны овладевать способами и форма-
ми его адекватной презентации, организации его восприятия-осмысления реципиентом в 
соответствии с его смысловыми структурами, что в перспективе гарантирует выработку 
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интеллектуальной и эмоциональной гибкости, адаптационных и коммуникативных уме-
ний учителя-методиста. С другой стороны, при организации обучения «Методике пре-
подавания иностранных языков» важно формировать у студентов профессиональные 
(методические) умения: организаторские, прогностические, проектировочные (целепо-
лагание, моделирование содержательного и процессуального аспектов обучения), уме-
ния контроля и оценки методических знаний и умений, – синтезируемые на одном из 
изучаемых иностранных языков.

Из этого следует, что системная интеграция знаний об изучаемых иностранных 
языках и методике их преподавания в русле теории контекстного обучения может за-
ключаться в придании разнодисциплинарному учебному материалу социально-профес-
сиональной направленности, осмысляемой через многоплановость, вариативность и 
дискуссионность учебных задач и ситуаций, моделируемых с учетом реальных ситуа-
ций педагогической деятельности учителей иностранных языков. Отсюда, во-первых, 
требуется специфический отбор и координация содержательных компонентов обучения 
при разработке образовательного модуля, на основе которого осуществляется подготовка 
учителей иностранных языков, и, во-вторых, нестандартная (драматизированная) подача 
учебного материала практикующим преподавателем, направленная на развитие крити-
ческого мышления (языкового и методического) студентов-филологов в условиях ин-
тенсификации коммуникативно-когнитивной деятельности. Например, на практических 
занятиях по «Профессиональному общению» в рамках изучения раздела «Teaching as a 
career» целесообразно проводить профессионально ориентрированные дискуссии после 
домашнего просмотра серии фильмов, посвященных становлению учителя (Mona Lisa 
Smile, The Dead Poets Society, The Ron Clark Story и др.).

Краеугольным камнем профессионального становления студентов педагогических 
специальностей является получение практического опыта преподавания и организации 
педагогического общения в реальных условиях трудовой деятельности, что возможно 
при прохождении педагогической практики: вначале учебно-ознакомительной, затем 
производственной. Для преодоления разрыва между текущей академической и будущей 
профессиональной деятельностью студентов педагогическая практика должна стать кон-
стантным компонентом их учебно-профессиональной деятельности, т. е. проводиться в 
течение всего периода обучения на пролонгированной основе.

Из всего сказанного следует, что понятие «контекстное обучение» нуждается в уточ-
нении. С нашей точки зрения, контекстность в профессиональной подготовке учителей 
иностранных языков проявляется не столько в линейно-динамичной, сколько в ком-
плексной, многозадачной, полифункциональной организации, во-первых, учебного ма-
териала в рамках изучаемых дисциплин, во-вторых, учебного процесса, ведь последний 
ориентирован на компетентностную [3], а значит, целостно-интегральную подготовку 
специалиста, способного к различным видам профессиональной деятельности.
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У артыкуле разглядаюцца асноўныя палажэнні тэорыі кантэкстнага навучання і 

іх рэалізацыя ва ўстановах вышэйшай адукацыі на прыкладзе апісання і крытычнага 
аналізу арганізацыі падрыхтоўкі настаўнікаў англійскай мовы ва Унiверсiтэце прыклад-
ных навук Уiндэсхайм / Windesheim University of Applied Sciences (г. Зволле, Каралеўства 
Нідэрландаў). Прапануюцца шляхі прафесіяналізацыі акадэмічнай дзейнасці студэнтаў-
філолагаў, якія навучаюцца ў педагагічных універсітэтах Рэспублікі Беларусь, у рэчыш-
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РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ:
ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛОГОВОРЯЩИХ СТУДЕНТОВ

В статье рассматривается единство целевой и специфика методической составля-
ющих процесса обучения русскому языку как иностранному англоговорящих студентов. 
Авторы говорят о влиянии когнитивно-эмоциональной характеристики обучающихся и 
лингвистических факторов на эффективность формирования коммуникационной ком-
петенции, а также об уровне развития лингвистических знаний изучающего неродной 
язык как об одном из важнейших факторов успешной и адекватной коммуникации.

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, менталитет, методика обучения, 
этап обучения.

Процесс преподавания русского языка как иностранного организуется в различных 
высших учебных заведениях Республики Беларусь в соответствии с требованиями со-
временной системы образования к результатам обучения. Они предусматривают лич-
ностный (готовность и способность обучающихся к саморазвитию), предметный (осво-
енный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт по получению нового 
знания, его преобразованию и применению) и метапредметный (универсальные, т.е. 
познавательные, регулятивные и коммуникативные, учебные действия) аспекты вопро-
са. Таким образом, в процессе обучения языку как иностранному преподаватель должен 
создать условия для приобретения студентами навыков общения в устной и письменной 
форме на основе имеющихся речевых возможностей и потребностей; для освоения линг-
вистических представлений и расширения лингвистического кругозора; для формирова-
ния толерантности к носителям неродного языка. 

В последнее время увеличивается количество англоговорящих студентов І курса без 
предварительного обучения на подготовительном отделении. Следовательно, их исход-
ный уровень владения русским языком является нулевым. Для преподавателя актуален 
вопрос: как создать условия для освоения студентами в течение одного месяца русского 
алфавита, а также навыков чтения слов и простых базовых конструкций? Предполагает-
ся, что к 3-му курсу иностранный студент овладевает навыками чтения, письма, аудиро-
вания русских текстов, умеет общаться на неродном языке в бытовой сфере, знает базо-
вый объём профессиональной лексики. Значит, для преподавателя, работающего с этой 
категорией студентов, доминирующим становится вопрос: каким образом организовать 
учебный процесс на занятиях по дисциплине «Русский язык как иностранный», чтобы в 
результате студенты смогли полноценно пройти практику по специальности?

Достижение этих учебных целей на различных ступенях обучения возможно лишь в 
случае совпадения профессионально-личностных качеств участников образовательного 
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процесса: с одной стороны, положительная мотивация и соответствующий уровень об-
щего развития обучающихся, с другой, мобильность и достаточный уровень професси-
онализма преподавателя. Как на начальном, так и на заключительном этапах изучения 
русского языка как иностранного учебно-речевые ситуации выполняют стимулирующую 
и обучающую функции. Высказывания на изучаемом языке должны быть содержатель-
ные, соответствующие изучаемой лексико-грамматической теме, следует исключить 
обсуждение посторонних вопросов. На занятиях важно создать такую методически обо-
снованную речевую ситуацию, чтобы студентам захотелось научиться общаться на рус-
ском языке. Однако речевые ситуации для студентов младших и старших курсов должны 
быть принципиально различными: от приоритета монологов на бытовые темы общения 
для первых до доминирования профессиональных диалогов для вторых.

Без сомнения, выбор эффективных технологий, методов и приёмов обучения рус-
скому языку как иностранному на разных этапах обусловлен уровнем общей и языковой 
подготовки студентов. Причём, если для студента І курса приоритетными для результа-
тивного обучения является оптимальный общий интеллектуальный уровень и первич-
ный интерес к овладению новыми знаниями (личностный аспект), то, например, на ІІІ 
курсе скорость и качество овладения неродным языком находятся в прямой зависимости 
от уровня его успеваемости по специальным дисциплинам (предметный и метапредмет-
ный аспекты). 

Можно отметить несколько универсальных методических наблюдений из нашей пре-
подавательской практики. Как монологи, так и диалоги целесообразно моделировать на 
изучаемом языке. Следовательно, на всех этапах изучения русского языка как иностран-
ного эффективен приём интенсивных методов – игнорирование родного языка (языка-
посредника) плюс подсказка на изучаемом языке. Ведущий принцип общения – «Вы 
можете выразить это по-русски». 

Активизации речевой деятельности учащихся на всех этапах обучения помогает при-
менение наглядности: от ситуативных картинок для первокурсников до сценок и роликов 
на тему общения (врача и пациента, преподавателя и студента, адвоката и подзащитно-
го и др.) для студентов старших курсов. Последние могут создаваться самими обуча-
ющимися, тогда они (как и все творческие приёмы обучения) чрезвычайно важны для 
создания и поддержания на занятии ситуации успеха. Эпизодически целесообразно ис-
пользовать технические средства обучения: например, просмотр отечественных кино- и 
мультфильмов на русском языке (первоначально с английскими субтитрами) стимулиру-
ет интерес к славянской культуре и необычному для студентов укладу жизни. 

Особо следует отметить как положительную, так и отрицательную роль в процессе 
изучения иностранного языка смартфонов с «волшебным Google-переводчиком». Ис-
пользовать его можно очень дозированно в самом начале языкового курса (обычно не 
более месяца). Также он удобен для быстрого перевода грамматических и медицинских 
терминов, фотографирования большого объёма теоретической информации и текстов 
для самостоятельной работы в процессе дальнейшего изучения языка. Бесконтрольное 
пребывание «в телефоне», даря студентам иллюзию психологической защищённости, не 
позволяет включиться в полноценный процесс реального, а не виртуального языкового 
общения, поэтому важно ограничить использование на занятии индивидуальной техни-
ки: например, можно оставлять «в зоне доступа» лишь один смартфон на группу. 
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Для всех студентов очень важный фактор стимуляции общения на занятии – ситуа-
ция успеха (обстановка разумно организованного коллектива, в результате чего учащие-
ся оказываются в благоприятных для обучения условиях взаимного доверия, освобожда-
ются от напряжённости и скованности, названная автором суггестопедического метода 
учёным-психиатром и педагогом Г. Лозановым инфантилизацией), созданию которой 
способствует корректная и грамотная речь (в частности, использование междометий) 
преподавателя. Заметим, что последний должен выражать свои эмоции так, как это при-
нято либо в англоязычной, либо в родной для студентов культуре. В целом, значимость 
личности преподавателя в процессе обучения трудно переоценить. Так, у ланкийских 
студентов очевиден «культ учителя»: если туркменские и арабские студенты, обраща-
ясь к преподавателю, обычно используют имя и отчество, индусы и нигерийцы – Мэм, 
мадам или преподаватель, то представители Шри-Ланки – исключительно учитель/
teacher. Авторитет (уверенность в себе, умение вести занятие в соответствии со спец-
ификой метода, внешние данные, энтузиазм и др.) преподавателя Г. Лозанов относил к 
основными средствами активизации резервных возможностей человека, позволяющим 
существенно увеличить объём памяти и способствующим запоминанию большего коли-
чества материала за единицу времени. 

В процессе отбора методических приёмов работы с иностранными студентами важ-
но учитывать не только этап процесса обучения, но и особенности менталитета обу-
чающихся. Так, исходя из наших наблюдений, широко использующиеся в современной 
белорусской системе образования мониторинговые и соревновательные приёмы обуче-
ния допустимы в работе с туркменскими и нигерийскими студентами (подобно нам, в их 
школьном обучении и воспитании сильны традиции советской и европейской систем об-
разования), но нежелательны в практике общения со студентами из Шри-Ланки (для них 
особенно важно ощущение сплочённости группы), Индии (ощутимы кастовые различия 
студентов) и арабских стран (стараются открыто не выражать своё истинное отношение 
к результату работы своего соотечественника). Поэтому если для представителей далё-
кого острова Цейлон наиболее приемлемыми оказываются различные формы совмест-
ной деятельности (слушание, совместное чтение, рассказ-обсуждение), то студенты 
другой национальной принадлежности предпочитают индивидуальные задания. Также 
следует учитывать доминирующие особенности ментального темперамента: эмоцио-
нальные нигерийцы, индусы и арабы чаще всего холерики или сангвиники, сдержанные 
ланкийцы – это флегматики, туркмены ситуативно могут демонстрировать весь спектр 
психологических моделей поведения. Данное утверждение не является догмой, посколь-
ку даже внутри национально однородной группы всегда существуют индивидуальные 
психологические различия. 

В группах с достаточно высоким уровнем общей эрудиции, языковых знаний и уме-
ний эффективен личностно-ориентированный метод проектов, предусматривающий со-
четание индивидуальной самостоятельной работы с работой в сотрудничестве, в малых 
группах, в коллективе, поскольку такие студенты умеют работать с информацией, гене-
рировать идеи, вести дискуссию, слушать и слышать собеседника. На начальном этапе 
обучения наиболее актуальны такие виды проектов, как ролевые (разыгрывание ситуа-
ции общения) и творческие (перевод текста на родной язык) проекты. На заключитель-
ном этапе изучения языка наиболее мотивированные студенты обычно готовы к участию 
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в исследовательских проектах, что очень важно для формирования у них в дальнейшем 
научного мировоззрения.

В работе со студентами, имеющими различный уровень языковой подготовки (даже 
первично нулевой), можно использовать приём кластера как составную часть техноло-
гии развития критического мышления через чтение и письмо. Этот приём организации 
индивидуальной, парной или групповой работы обучающихся, актуализирующий име-
ющиеся у них знания, особенно целесообразен на занятиях по обобщению и повторе-
нию изученного материала. При изучении личных местоимений и системы спряжения 
глаголов интересен приём «рафт», который позволяет составить письменный текст и ли 
устное высказывание от имени другого лица.

Для формирования и развития коммуникативной компетенции (являющейся при-
оритетной в целевой составляющей процесса изучения неродного языка) эффективны 
следующие приёмы. Приём кластера (после заполнения кластера каждый студент его 
проговаривает) удобен при работе на І курсе над темами устного общения, т.к. он даёт 
возможность студенту самостоятельно или с помощью преподавателя составить связ-
ный рассказ. Например, с ключевым понятием «друг» могут быть связаны следующие 
ассоциации: хороший и верный, имя (например, Гурд), учится в нашем университете и 
группе, живёт в общежитии, помогает мне, делаем вместе, нравится мне. Модель рас-
сказа, составленного на основе составленного кластера, может выглядеть следующим 
образом: У меня есть хороший и верный друг. Его зовут Гурд. Мы учимся в Гомельском 
государственном медицинском университете на первом курсе в одной группе. Мы живём 
в одной комнате общежития. Гурд всегда помогает мне. Мы всё делаем вместе: учим-
ся, готовим еду, отдыхаем. Мне очень нравится мой друг. Приём «рафт» предполагает, 
что в своих выступлениях студенты должны использовать не только те фразы, которые 
говорят персонажи рассказа, но и дополнить свой рассказ исходя из содержания текста. 
Удобны «тонкие» (требуют однозначного и фактического ответа: например, Где и когда 
Вы родились?) и «толстые» (соотносятся с развёрнутым и аргументированным ответом: 
например, Вы любите спорт? Почему?) вопросы. Для формирования навыков составле-
ния диалогов на ІІІ курсе может использоваться как указанный выше методический при-
ём, так и приём «Таблица вопросов и ответов»: колонка с вопросами (Кто? Что? Где? 
Куда? Когда?) заполняется преподавателем, а колонку с предложениями обучающиеся 
должны заполнить после чтения текста по специальности. После заполнения таблицы 
учащиеся могут составить диалог, используя таблицу как схему: например, Кто? – Боль-
ной пришёл к врачу. / Когда? – По вечерам у больного повышается температура.

Обучение языку значительно результативнее, если оно организуется посредством 
лингвистической игры, которая стимулирует обучающихся к длительной активной учеб-
ной деятельности. Фонетические игры на начальном этапе способствуют постановке 
правильной артикуляции. Например, целью игры «Эхо» является усвоение классифи-
кации согласных. Студенты работают в парах: находясь лицом друг к другу, один из 
них громко произносит твёрдый согласный; другой, как эхо, вторит ему тише, называя 
парный глухой; если назван звонкий непарный согласный, преподаватель указывает на 
ошибку. Универсальной, на наш взгляд, является игра «Карточки»: в зависимости от 
поставленной цели она может быть и лексической (отрабатывающей новый лексиче-
ский материал на всех этапах обучения), и грамматической (обучающей употреблению 
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речевых образцов, содержащих определённые грамматические трудности), и орфогра-
фической (формирующей навыки правильного написания слов). Так, для закрепления и 
проверки знаний по тематической лексике первокурсникам интересно составлять сло-
ва из отдельных (можно разноцветных – гласных и согласных) букв на карточках. Из-
учая конструкцию «прилагательное + существительное», можно использовать карточки 
с картинками и предложить студентам добавить к названиям предметов прилагатель-
ные разного грамматического рода (зелёная доска, новый учебник и т.д.). Разные линг-
вистические навыки (аудирование, говорение, чтение, письмо) развиваются в процессе 
следующей игры: обучающимся раздаются наборы карточек с буквами; преподаватель 
произносит слово, словосочетание, предложение; задача студентов – как можно быстрее 
правильно составить, написать, прочитать и перевести их. В итоге, такие игровые зада-
ния носят комплексный обучающий характер. Грамматические и орфографические игры 
становятся всё более значимыми в процессе дальнейшего изучения языка, поскольку их 
можно использовать даже на этапе контроля знаний, умений и навыков. 

На эффективность формирования коммуникационной компетенции влияют когни-
тивно-эмоциональная характеристика обучающихся и лингвистические факторы. Уро-
вень развития лингвистических знаний изучающего неродной язык – один из важней-
ших факторов успешной и адекватной коммуникации. Как свидетельствует практика 
обучения, реальные темпы включения иностранцев в коммуникацию на русском языке 
оказываются ниже ожидаемых. Цель начального этапа обучения языку можно считать 
достигнутой, если студенты в бытовой и (частично) учебной сферах деятельности не бо-
ятся говорить на неродном языке, допустить речевую ошибку и задавать уточняющие во-
просы. Это станет предпосылкой успешного перехода к учебно-научному и собственно 
профессиональному общению на русском языке англоговорящих студентов вуза в про-
цессе учебной и производственной практики на последующих курсах обучения, когда 
важным становится эффективное общение иностранного студента-старшекурсника вуза 
с преподавателями, работодателями и коллегами. 
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АНГЛОМОВНИХ СТУДЕНТІВ

У статті розглядається єдність цільового і специфічного методичних компонентів 
процесу навчання російській мові як іноземній для англомовних студентів. Автори гово-
рять про вплив когнітивно-емоційної характеристики учнів і лінгвістичних факторів 
на ефективність формування комунікаційної компетенції, а також про рівень розвит-
ку лінгвістичного знання тих, хто вивчає нерідну мову, як про один з найважливіших 
факторів успішної і адекватної комунікації.
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етап навчання.
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RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE: LEARNING FEATURES ENGLISH 
SPEAKING STUDENTS

The article considers the unity of the target and the specifi city of the methodological com-
ponents of the process of teaching Russian as a foreign language to English-speaking students 
of the fi rst and third courses. The authors talk about the infl uence of cognitive and emotional 
characteristics of students and linguistic factors on the eff ectiveness of the formation of com-
munication competence, as well as the level of development of linguistic knowledge of a non-
native language learner as one of the most important factors of successful and adequate com-
munication.
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ETYMOLOGY OF CONCEPT IN THE CONTEXT 
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The article deals with the etymology of the term ‘concept’, traces back the origins of the 
word to PIE, Pit. and Latin. The results of the research can be used in further studies in cogni-
tive linguistics, its terminology base, and defi ning the basic term concept, in particular. 
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Modern linguistics was formed under the infl uence of the ideas of W. von Humboldt, 
Thomas Kuhn, F. de Saussure, Baudouin de Courtenay, H. Steinthal, L. Weisgerber, E. Husserl, 
E. Sapir [15], B. L. Whorf, O. O. Potebnya who were among those who outlined the anthro-
pocentric approach to studying not only linguistics, but science as a whole [10]. Thus, man 
appeared in the center of research, with all its peculiarities and riddles. 

In the course of history new linguistic branches have appeared, and one of them is cognitive 
linguistics. “The studies of cognitive linguists focus on the identifi cation of the relationship be-
tween language and its users, and the mechanisms and functionality of the cognitive apparatus. 
In other words, they seek answers to the key questions about the thought processes underlying 
the act of naming and interpreting direct and indirect nominations” [9: 59]. Therefore, cogni-
tive linguistics is open for contact with neighboring sciences: psychology, neurophysiology, 
philosophy, artifi cial intelligence etc. 

As any other science, cognitive linguistics has its fundamental terms, one of which is the 
notion of concept. 

In modern English-language scientifi c literature, the term concept is used to emphasize the 
non-standard and inconclusive nature of resolving issues that sometimes seemed to have been 
resolved long ago. 

The study of concepts is held by such remarkable linguists as V. Dem’jankov [1], E. S. 
Kubryakova, N. D. Arutyunova, A. P. Babushkin, V. І. Karasik, V. A. Maslova, J. A. Sternin, Z. 
D. Popova, S. A. Askoldov, D. S. Likhachov, S. Kh. Lyapin, L. І. Bеlеkhova, O. P. Vorobyova, 
S. A. Zhabotinska, N. V. Volosukhina, E. A. Uzentsova, I. O. Holubovska, G. Lakoff , R. Lan-
gacker, R. Jackendoff , M. Johnson, Ch. Fillmore, L. Talmy, A. Goldberg, John R. Taylor, A. 
Wierzbicka, all of them contributed to studies of conceptology. 

Scientifi c researches all across the globe are trying to defi ne concept. However, none of 
its defi nitions still have been accepted unanimously, which determines the topicality of our re-
search, in which we are tracing back to the origins of the word concept – Proto-Indo-European 
and Proto-Italic languages.

We assume that the problematic character of defi ning concept might be caused by insuffi  -
cient studies of the word’s etymology. Therefore, it might well be possible that a more thorough 
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investigation into the etymology of the word will help us choose the right direction in interpret-
ing the true essence of concept. 

The object of the article is the notion of concept, whereas the subject is the etymology of 
the word concept. 

Since we investigate the concept from the point of view of linguistics, we also take into 
account the inseparable components of a sign (signifi er, signifi ed), and we want to note the fol-
lowing. Exploring the word concept, we do not equate the new concept with the old one. Such 
an unhistorical approach would ignore the changes in the external form (sign) [3: 10], which 
in this case would be recognized as absolute and hide the internal movement of the meaningful 
forms of the concept. 

Engaged in the etymological analysis of the word, we go beyond just etymology. Memory 
is what etymological analysis deals with above all. Etymology, existing as much as philosophy 
itself, is an attempt to recall the true meaning of the word (etymon), that is, to go through all its 
branches (derivations) and return to its origins. Find the hidden in the depths of the language 
and bring it into obscurity. 

Etymology proceeds from a situation where the origin and connections of words are no lon-
ger obvious, forgotten. Language retains a memory in itself, remembers and thinks about itself 
more than a person can think. In the spirit of the Platonic anamnesis, language always gives 
us a chance to remember it. Thus, in this article we want to track the changes of concept and 
fi gure whether it can be applied to modern studies and contribute to defi ning this notion [8: 27].

Methodology: in our research we investigate several sources dedicated to the study of PIE 
(Proto-Indo-European), PIt. (Proto-Italic), Latin, as well as dictionaries. 

Ville Leppänen [19] in his study (Ablaut and the Latin Verb: Aspects of Morphophono-
logical Change) investigates the development of ablaut alternations in the Latin verb system 
by tracing the history of the alternations and the associated morphological formations from 
Proto- Indo-European in Classical Latin. The study shows that the origins of ‘concept’ trace 
back to PIE *keh₂p- (to grab; to snatch). There is evidence for a PIE ie/o-present *kh₂p-i é/ó- 
in Gr. κάπτω (to gulp down), Go. hafjan (to lift) and possibly in Latv. kàmpju end up as fourth 
conjugation verbs, e.g. 2sg. *-ii es > -īs. Stems with PIt. *-(i)i e/o- end up as third conjugation 
-iō verbs, i.e. *kapi -es > *kapi -is > capis. There is, thus, no need to assume a Proto-Italic half-
thematic infl ection for those verbs that are in Latin continued as third conjugation -iō verbs, 
e.g. capio [19: 46]. 

We fi nd Lat. capio in Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series, Vol. 7 by 
Michiel de Vaan [14], which is aimed at compiling a new and comprehensive etymological 
dictionary of the inherited vocabulary attested in the Indo-European languages. The dictionary 
represents the Italic part of the project. Its main aim is to describe which roots and stems of 
the vocabulary of Latin and other Italic languages are likely to have been inherited from PIE.

It states that Lat. capio derives from PIE *kh… > Pit. kap-i-. The cognates of Lat. capio, 
-ere (to take) are Pl.+ capulus ‘(sword-)handle; bier’ (Pl.+), Lucr.+ capax ‘capable of hold-
ing’, Pl.+ captare (to try to touch, grasp), Ter.+ captus, -us [m.] ‘capacity’, Naev.+ captivus 
‘taken prisoner’, occupare ‘to seize to oneself, take possession’, Pl. hosticapas ‘who captures 
enemies’, urbicapus ‘who captures cities’, Naev. + accipere ‘to take, receive’, Pl.+ praecipere 
‘to seize beforehand, to give notice, advise’ [14: 89]. 

Based on these two studies, we can clearly see the ‘taking and holding’ nature of etymons.
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The Oxford Introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European World by J. 
P. Mallory and D. Q. Adams [18] gives a concise introduction to the discovery and composition 
of the Indo-European language family, and the way the proto-language has been reconstructed.

The research also provides accounts by semantic fi eld of the Proto-Indo-European lexicon. 
Where the evidence suggests that an item may be reconstructed to full Proto-Indo-European an-
tiquity. Researches provide us with a summary table giving the reconstructed form, its meaning, 
and its cognates in English and in the three ‘classical’ languages: Latin, Greek, and Sanskrit. 

Their survey of semantic fi elds travels into the natural world of the earth and heavens, 
fauna, and fl ora, the human realms of anatomy, kinship, architecture, clothing, material culture, 
food and drink, and social organization. It then looks at the more abstract notions of space, time 
and quantity, before turning to considerations of mind, perception, speech, activity, and fi nally 
religion [18].

There is a large number of words or roots that pertain to the general spheres of society, 
law, exchange, and warfare that can be reconstructed to various levels of Indo-European. The 
Proto-Indo-European fi eld of study opens a window on a distant past and present scholars and 
students with many opportunities for investigation and discovery [18: 24–25].

In PIE society the verbal expressions of ‘giving’ and ‘taking’ are heavily weighted toward 
the latter as there are only three words that appear to be specifi cally ‘give’. The root *haei- 
yields ‘give’ in Anatolian and Tocharian, but ‘take’ in Greek, a situation that we see does have 
quite a few parallels in that the action requires a ‘giver’ and a ‘taker’, and either side may 
become the focal point of the word (cf. NE take to but also take from) [18]. 

There are more words for ‘take’. Perhaps the oldest word is *h1ep- which is found in Ana-
tolian and fi ve other groups (e.g. Alb jap ‘give’, Arm unim ‘possess’, Hit epzi ‘takes’, Av apa-
yeiti ‘obtains’, Skt āpnóti ‘obtains’, Toch B yapoy ‘land’ [< *‘+ dominion’]); the o-grade verb 
*h1op- ‘desire’ (Lat optō ‘wish’, Grk epi-ópsomai ‘choose’) would appear to be a derivative. 
Also widespread is *kap- which means ‘have’ in Germanic but tends to mean ‘seize’ in Baltic 
and Albanian (e.g. OIr cāin ‘law, tribute’, Lat capiō ‘take’, NE have, Alb kap ‘catch, grab, 
seize’). A verb ‘grasp’ is seen in *ghrebh-, the root *la(m)bh- is generally found to underlie 
words for ‘goods, possessions’ but still retains a verbal meaning ‘seize’. The verb *nem- yields 
‘gift’ in OIr nem, ‘rent’ in Baltic (e.g. Lith núoma), ‘loan’ in Av namah-, ‘harvest’ in Toch B 
ñemek but ‘distribute, possess’ in Grk némō and ‘take’ in Germanic (e.g. NHG nehmen), again 
showing the bipolar nature of giving and taking [18: 270–272].

In Class ical and Medieval Latin the word conceptus is most often used as the adjective 
“conceived” rather than as a noun “concept” [2: 607]. The modern meaning of “concept” is 
alien to Classical Latin. In Medieval Latin, when the original meaning was still alive, the meta-
phorical translation of the “fetus → concept” was not overused. In the works by the followers 
and critics of “conceptualism” as a philosophical movement founded by D. Scott (1266‒1308), 
we come across the technical term conceptus to denote something that connects the thing and 
speech “A concept is what lies between a thing and a speech” [2: 607].

The suffi  x derivative had the meaning of “vessel, receptacle, repository” and refl ected the 
semantics of the verb concipio “collect, contain” [4: 440].

So, the term “fetus/embryo” is originally based on the concept in the Latin term itself, and 
the term “reservoir”, “storage” ‒ in the etymon of the term concept [2: 608–609].
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Thus, the logic has been and still is based on the physiological metaphor “concept as a 
source (“fetus”) of knowledge about an object” [2: 607].

Together with concept, there exists another word – conception. These two words might be 
troubling us, because it seems that they can be used near-identically or near-interchangeably. 

A conception is a system of views, notions about certain phenomena or processes, a way of 
understanding and determining them [6]. 

The conception was previously identifi ed with theory or not used as a separate term at all. 
The development of science in the Modern Age went through the diff erentiation, mathematiza-
tion and formalization. This gave science the features of functional structures, that is, science 
progressed by focusing on the disclosure of related operations by abstracting them [6]. 

The origins of the study of conception date back to the Middle Ages. Pierre Abelard in 
his works studied the concept as a concept that is formed by speech, accumulates meanings, 
memory and imagination – the inherent qualities of the concept. The conception as a separate 
form of knowledge was not seen then. It began to be explored in the second half of the 20th cen-
tury. It is diffi  cult to establish the structural features of a conception and its language, because 
the variety of defi nitions that convey its content cannot be formalized [5].

As for the etymology of conception, the Oxford Dictionary states, that in the early 14th cen-
tury the word conception had the meaning of “act of conceiving in the womb,” from Old French 
concepcion (Modern French conception) “conception, grasp, comprehension”, from Latin con-
ceptionem (nominative conceptio) “a comprehending, conception”, noun of action from past-
participle stem of concipere “to take in and hold; become pregnant”, from con-, here probably 
an intensive prefi x (see con-), + combining form of capere “to take”, from PIE root *kap- “to 
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grasp”. Later, its meaning was ‘apprehension, imagination’ XIV; ‘notion’ XVII. — (O)F. — L. 
conceptiō, -ōn- f., concipere, concept-, CONCEIVE. So, concept †thought, opinion, etc. XVI; 
(philos.) XVII. — late L. conceptus, f. pp. stem of concipere, conceptual XVII. — medL. 
conceptuālis, f. conceptus; hence conceptualist (scholastic philos.) XVIII, -ism. [17; 16; 11]. 

It is considered though, that concept is a more generalized term, rather than conception. 
Thus, for instance, the concept of “success” arises from the many possible ways of accomplish-
ing an aim or an objective. The idea of conception is diff erent in that. 

The meaning of conception diff ers in the idea of what a thing is or should be is held by an 
individual or a small group and is often colored by imagination and feeling, e.g. A child’s con-
ception of the universe is formed by his limited experience and his own fancies.

Generally, concept is used when referring to an objective entity, while conception refers to 
a certain person’s subjective idea of something. The diff erence between concept and concep-
tion, then, on at least one level, is objectivity.

Concluding the stated above, we can see that concept has a bipolar nature of giving and 
taking. That is, it captures everything and has a lot to give, becomes a fetus that is about to see 
the world. It’s something we only feel, perhaps even on an intuitive level. 

Under the infl uence of culture and experience, the concept is formed in human conscious-
ness, but it is not yet a part of either subjective or objective picture of the world. We believe 
that characterizing a concept as one that begins in itself and ends in itself may be close to the 
truth. The results of our research will be further used to a better understanding of the term and 
attempts to defi ne it.
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У статті досліджується етимологія терміна концепт, його походження у прото-
індоєвропейській, протоітальській та латинській мовах. Отримані результати дослі-
дження можуть бути використані у подальших студіях із когнітивної лінгвістики, її 
термінологічних засад, а також у науковому визначенні і обґрунтуванні базового по-
няття концепт. 

Ключові слова: когнітивна лінгвістика, концепт, етимологія, етимон, протоіндоєв-
ропейська мова, протоітальська мова, латинська мова. 

Гонгало В. О., аспирант
Национальная Академия наук Украины, Институт языкознания им. А. А. Потебни, 

Киев

В статье исследуется этимология термина концепт, его происхождение в прото-
индоевропейском, протоиталийском и латинском языках. Полученные результаты ис-
следования могут быть использованы в дальнейших изысканиях в области когнитивной 
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лингвистики, ее терминологических основ, а также в научном определении и обоснова-
нии термина концепт. 

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, этимология, этимон, протоиндоевро-
пейский язык, протоиталийский язык, латинский язык. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ОБЩЕСТВЕННО 
ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ:

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

В статье анализируется практическая направленность дисциплины «Управления 
проектами в сфере искусств» для обучающихся в Казахской национальной академии ис-
кусств имени Т.К. Жургенова и предлагается творческое воплощение теоретических 
постулатов по проектной деятельности. Тесное взаимодействие с различными органи-
зациями и проведение общественно значимых мероприятий, в частности, благотвори-
тельных акций, позволяет не только укрепить навыки работы обучающихся с проекта-
ми, но и оказать поддержку пожилым, проживающих в домах престарелых и инвалидов, 
в социальных домах для одиноких пенсионеров и пожилых, а также детям в детских 
домах, специальных школах-интернатах для детей.

Ключевые слова: проект, проектная деятельность, благотворительная деятель-
ность, образование, пандемия, детские дома, дома престарелых, государственная про-
грамма.

Современная эпоха научно-технического прогресса, глобализации и открытых гра-
ниц потребовала новые формы работы, активизации творческих способностей, умения 
систематизировать и обобщать источники и теоретические разработки ученых. В этой 
связи в образовательный контент Казахской национальной академии искусств имени 
Т.К. Жургенова была введена специальная дисциплина «Управление проектами в сфере 
искусств». Данный курс апробирован нами в течение многих лет и показывает прекрас-
ные результаты, подчеркивая при этом актуальность и необходимость введения этой дис-
циплины для магистрантов творческих специальностей.

Особенно актуальным данное направление становится в новой реальности эконо-
мической, геополитической, социальной трансформации, особенно в период пандемии, 
когда социально дистанцирование при всех положительных результатах вместе с тем 
создаёт психологический дискомфорт наиболее уязвимым слоям населения – пожилым 
людям и детям. В этой связи мы пересматриваем возможности образовательной системы 
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Казахстана в сфере информационно-технологических и коммуникационных изменений 
и при этом учитывается постепенный переход на новую стратегию устойчивого разви-
тия. В частности, образовательная система уже сегодня работает в системе дистанци-
онного обучения, которую мы собственно уже апробировали, начиная с марта месяца 
текущего года, то есть с момента объявления ВОЗом пандемии коронавируса [1] и объ-
явлением карантина, в частности в Казахстане, [2] что естественно повлекло за собой 
переход в online режим работы. 

Вместе с тем полученный опыт и наработки в виде видеозаписей различных меро-
приятий позволили в условиях социального дистанцирования использовать собранный 
материал и активизировать деятельность обучающихся в сфере искусств. 

Так, читаемая в Казахской национальной академии искусств им. Т.К. Жургенова обя-
зательная дисциплина «Управление проектами в сфере искусства» имеет практическую 
направленность и актуальна для подготовки творческих личностей и дальнейшей их ра-
боты в проектной деятельности. Все проекты нацелены на практическую реализацию 
государственных программ, и проводятся в рамках модернизации общественного со-
знания, программной статьи «Семь граней Великой степи» и представляют собой пер-
спективное направление современного образования. Одной из важных направляющих 
государственных программ является благотворительная деятельность как фондов, так и 
отдельных лиц, так как неотъемлемой частью развитых стран является благотворитель-
ность. И в Казахстане имеются немало компаний, отдельных лиц, которые занимаются 
благотворительной деятельностью, оказывают спонсорскую помощь, а также развивает-
ся волонтерская деятельность.

Проекты по курсу «Управление проектами в сфере искусства» Казахской националь-
ной академии искусств им. Т.К. Жургенова связаны с читательскими интересами детей 
и театрализацией сказок казахстанских авторов, что позволяет, несмотря на все глоба-
лизационные процессы и трансформации в обществе, предложить новые возможности 
использования творческого потенциала молодежи. В проекте важное место отводится 
постановке цели, разработки задач, поэтапного решения всех вопросов, а как результат – 
само проведение мероприятия и рефлексия аудитории, демонстрация результатов на сай-
те Казахской национальной академии искусств имени Т.К. Жургенова [3] и Академии 
детской книги Altair [4].

Проекты студентов и магистрантов нацелены на сохранение традиций, обыча-
ев, ценностных ориентиров подрастающего поколения. И такие проекты становятся 
общественно-значимыми, в большей степени, благотворительными мероприятиями. 
На современном этапе особое воспитательное значение имеет сохранение элементов и 
принципов воспитательной системы с использованием этнокультурных традиций и обы-
чаев народов, что и должно стать основой содержания современного образования. При 
этом наблюдается высокая степень уважения к истории и культуре не только казахского 
народа, но и всех этносов, проживающих в Казахстане, и представляющих собой единый 
народ Казахстана. 

Особый акцент в Проектах делается на том, чтобы подарить детям и уверенность, 
что мечты сбываются. Так, например, примеры исполнения мечты реальных лично-
стей, совместное прочтение и просмотр музыкально-театрализованных представлений, 
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совместное пение и рисование – все это вдохновляет подрастающее поколение и дарит 
уверенность.

Благотворительные мероприятия, которым предшествует большая подготовительная 
проектная работа и теоретическое осмысление всех деталей проработки проекта, ее ор-
ганизация позволяет на практике увидеть не только результативность предшествующей 
работы, но и, прежде всего, принести радость и увереность в завтрашнем дне. Благотво-
рительные проекты должны быть простыми, веселыми и стать привычкой для многих 
людей, а особенно молодежи.

 Студенты и магистранты, которые участвуют в этом проекте понимают и осознают 
насколько важно проведение такого рода благотворительных мероприятий для детей в 
детских домах, для детей с ограниченными возможностями, больных детей и для по-
жилых людей в домах престарелых, а также в больницах и хосписах. Данные проекты 
нацелены на пропаганду духовно-нравственных ценностей, таких как любовь к Родине, 
природе, родителям, верность и уважение к близкому человеку. Любить – значит, при-
нимать ценности другого человека. Только на основе взаимопонимания и терпимости 
возможны гармоничные взаимоотношения в семье, единство этносов, проживающих из-
давна в Казахстане, а их более 130 и единство народа государства. В этой связи благо-
творительные акции направлены на познание культуры и искусства различных этносов: 
казахов, русских, корейцев, узбеков, уйгуров и мн. др.

За годы существования в Академии дисциплины «Управление проектами в сфере 
искусства» через инициативный социальный проект «Через сказки к традициям и обыча-
ям казахского народа» [5] было проведено ряд проектов благотворительного характера, 
были расширены знания не только обучающихся о традициях и обычаях, но и развивался 
интерес к общей культуре. Также были организованы встречи с авторами современных 
казахских сказок [3].

Особый резонанс получили такие проекты, как «Жарқын болашақ жолында», (На 
пути к светлому будущему) в детском доме №1, «Свидание с поэзией» и «Принцесса 
цветов» в Учебном театре Академии, «Армандар орындалады» («Мечты сбываются») 
для детей-сирот в детском доме «Жануя КГУ», «Мои года-моё богатство» в Доме пре-
старелых Центра оказания социальных услуг №3, «Легенда о розовом фламинго» в Доме 
Дружбы для детей сирот и детей из малообеспеченных семей и др. [3].

Как показывают результаты работы над проектами с магистрантами Академии, 
проекты музыкально-театрализованного характера благотворительной направленно-
сти помогают и продвигают общекультурные ценности, характерные в данном случае 
казахского народа, и тем самым создают коммуникационное и информационное, про-
пагандистское, воспитательное пространство. Реализованные благотворительные про-
ектные работы в Домах престарелых, Детских домах, в Доме дружбы с приглашением 
особенных детей с их родителями - не только восхищали, но и дарили праздник детям и 
престарелым людям, а также оказывали большое эмоциональной воздействие на самих 
магистрантов. 

Таким образом, проектная деятельность в контексте общественно-значимых меро-
приятий – это возможность в условиях обучения вуза осмыслить теоретические законо-
мерности в управлении проектами, обрести навыки и умения, а затем, перейти к прак-
тическому воплощению полученных знаний. Причем, независимо от форм проведения 
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в режиме offl  ine или online обучения актуальность самого предмета и проведения ме-
роприятий не снижается. Более того, в условиях социального дистанцирования были 
найдены новые возможности проведения данных мероприятий. Самое главное, прово-
димые благотоврительные проекты имеют общественно-значимый резонанс, большой 
воспитательный урок, поскольку они позволяют открыть сердце и душу обучающихся, 
которые в работе с детьми совсем по-другому начинают осознавать современные реалии, 
оказывают огромную поддержку детям, живущих в детских домах, специальных шко-
лах-интернатах и одиноким пожилым людям, живущих в домах престарелых и инвали-
дов, в социальных домах для одиноких пенсионеров и пожилых.
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ПРОБЛЕМИ КОГНІТИВНОГО ДИСОНАНСУ У МІЖКУЛЬТУРНОМУ 
СПІЛКУВАННІ СУЧАСНИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ

Стаття присвячена проблемам когнітивного дисонансу у пошуку міжнародного по-
розуміння, можливим шляхам подолання цього психологічного гальма міжкультурного 
обміну та швидкого відпрацювання спільних дій. Наведені визначення та відповідні при-
клади когнітивного дисонансу. 

Ключові слова: когнітивний дисонанс у міжкультурному спілкуванні, першочергові 
когнітивні проблеми міжцивілізаційного порозуміння та шляхи їх вирішення.

Сьогодні, в часи цілої низки глобальних криз та загрози останньої світової війни, 
будь-яке розумне спілкування існуючих цивілізацій стає дуже важливим фактором збере-
ження людства на планеті Земля. Далі розглянемо одну з головних перешкод при спробах 
відновлення взаєморозуміння і примирення існуючих цивілізацій шляхом міжкультурно-
го спілкування. Це явище когнітивного дисонансу у свідомості людей з різними культу-
рами: мовами, релігіями, менталітетами, еталонами мистецтва, історіями розвитку тощо. 
Сповідування більш агресивною частиною людства принципу «розділяй і володарюй» у 
певні історичні періоди відповідало Закону Природи про оптимальну гетерогенність за-
для загальної надійності системи, але коли базові природні ресурси планети стали обме-
женими і почалися розмови про можливість існування лише «золотого мільярду» насе-
лення, різко загострилися міжцивілізаційні проблеми і глобальні кризи. Також почалася 
явна агонія світової капіталістичної системи, подальше існування якої стало неможливе 
через обмеження природних ресурсів [1]. В результаті сьогодні маємо швидке і одночас-
не руйнування основних глобальних пірамід ринкового світу – фінансової та споживчої, 
що вимагає кардинальних змін у свідомості кожної людини, але більшість людства зна-
ходиться у стані депресії і не здатна на потрібні адекватні дії щодо утримання світового 
порядку. Однією з головних причин такої масової депресії людей є явище когнітивного 
дисонансу, з яким потрібно починати активну боротьбу заради виживання. 

Спочатку розглянемо саме явище когнітивного дисонансу як природний або штуч-
ний засіб впливу на свідомість людини. Одним з результатів майже піввікового пануван-
ня телебачення та Інтернету стало домінування образного типу мислення у більшості 
людей. Дійсно, передача даних як потоку образів у 40 тисяч раз більш інформативна, ніж 
закодована літерами у вигляді текстів. Це дозволяє людям зберігати дієздатність і логіку 
свого розуму в епоху світового інформаційного вибуху. Проте саме це почало значно 
частіше викликати явище когнітивного дисонансу, яке активно взяли на озброєння відомі 
маніпулятори свідомості. Сьогодні, коли інформаційні війни вже почали нищити країни і 
народи, ця проблема потребує значно більш детального вивчення.
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Якщо Вам будуть доводити, що це фотографія реальності, то тут маємо типовий при-
клад провокування когнітивного дисонансу у Вашій свідомості. Так виникає внутрішній 
конфлікт, який відбувається через розбіжність між тим, що Ви побачили (сприйняли) і 
тим, які знання і який образ був у Вас про це раніше, тобто пам’ять вже сформованих 
образів не відповідає фотографії як реальності.

Як і більшість термінів психологічної науки, поняття «когнітивний дисонанс» зву-
чить загадково, але приховує досить просте явище. Визначається воно двома словами: 
cognitiо (довідатися, пізнати) і dissonantia (невідповідність, «врозріз», протиріччя), що в 
перекладі може означати «відчути невідповідність», «відчути дискомфорт». Існує дуже 
близька за змістом фраза — конфлікт усередині себе. Дійсно, люди накладають певні ша-
блони на події, що відбуваються з ними та навколо них, відповідно створюють для себе 
установки та моделі поведінки. Так їм зручно, але раптове зламування шаблону викликає 
стан, близький до шоку або ступору - той самий дисонанс (протиріччя, психологічний 
дискомфорт). Наприклад, у Вас буде явний зрив (розрив) шаблону, якщо побачите же-
брака, якому п’ять хвилин назад подали милостиню, а він потім сів у своє розкішне авто. 
Або якщо побачите знайомого, відомого Вам як добра, тиха і ввічлива людина, а тут він 
грубо кричить на свою дитину. Апріорі перебувати в стані дисонансу людині некомфорт-
но й вона буде прагнути позбавитися від нього (підкоритися, або уникнути, не помітити, 
проігнорувати). При цьому людина буде виправдовувати перед собою свою ж «погану» 
поведінку, щоб знизити градус внутрішнього конфлікту та щоб із цим можна було жити. 
Також психологічний дискомфорт виникає, коли ми робимо для себе якийсь сумнівний 
вибір, що впливає на нашу подальшу долю. Вибравши одну із суперечливих установок, 
ми будемо прагнути створити умови для комфортного перебування в ній. Наприклад, 
зробивши несправедливий вчинок, ми згодом знайдемо для себе виправдання, але в мо-
мент вибору ми будемо відчувати когнітивний дисонанс, який постараємося якнайшвид-
ше усунути. Маючи такий досвід «наступання на граблі», ми будемо надалі намагати-
ся обходити стороною й не сприймати близько до серця такі ситуації, коли внутрішній 
конфлікт (психологічний дискомфорт) може трапитися. До того ж, ми просто звикаємо, 



338

що наше уявлення про що-небудь цілком собі може бути помилковим. Так можливо до-
битися втрати гідності цілим народом або країною, чим свідомо і за чималі гроші корис-
туються так звані агенти масового впливу. Так породжуються тривалі конфлікти цілих 
цивілізацій, що сьогодні стає дуже небезпечним.

Потрібно терміново шукати шляхи до прагнення, а потім повернення народу до ста-
ну психологічної рівноваги, який можливий тільки тоді, коли людей повертають до «зони 
певного комфорту», а образи про навколишній світ, які в нас закладені генетикою і ви-
хованням, підтверджуються реальною «картинкою» з нашого довкілля. Інакше кажучи, 
передбачуване збігається з дійсним, а бажане — з можливим. Ми так влаштовані, що 
впевнено себе почуваємо тільки тоді, коли навколо все логічно й зрозуміло. Якщо цього 
не відбувається, настає неусвідомлене відчуття дискомфорту, небезпеки й тривоги. Мо-
зок починає працювати в посиленому режимі, обробляючи потік інформації. Мозкова 
активність направляється на те, щоб згладити цю біполярність і урівноважити ситуацію, 
повернути до комфортного стану (душевного консенсусу та консонансу). Добре, якщо 
ситуація, що заганяє у когнітивний дисонанс, не стосується Вас особисто. Побачили - 
почухали потилицю і пішли далі. Значно гірше, якщо в ситуацію дисонансу Вас загнали 
важливі життєві обставини. Зокрема, зіткнення соціального базису й надбудови, бажа-
ного й дійсного, життєвих принципів і вимог зовнішнього середовища часом настільки 
суперечливі, що може загнати людину в глибоку депресію, яка сьогодні на планеті є дру-
гою з причин смерті населення після інфарктів та інсультів. Уперше людина усвідомлено 
зустрічається із цим у родині й школі. «Обманювати недобре», — говорять батьки, і за-
штовхують сумку під сидіння автобуса, щоб не платити за багаж. У дитини, батьківський 
авторитет для якої спочатку непорушний, починається приступ когнітивного дисонан-
су – це значить, що він не може зробити вибір і замикається в собі. Згодом батьки диву-
ються – чадо зовсім відбилося від рук, не поважає і глухе до виховних заходів впливу. А 
це саме і є наслідки дисонансу, що наклав відбиток на незміцнілу психіку дитини. Якщо 
доросла людина, що зіштовхнулася із суперечливою ситуацією, зниже плечима, покру-
тить пальцем у скроні, посміється або обуриться, але продовжить йти своїм шляхом, то 
в ніжному віці невідповідність між знаним і побаченим може нанести відчутну психо-
логічну травму. А оскільки двоїсті ситуації чекають людину протягом усього життя, то 
вибір доводиться робити регулярно. Наприклад, після закінчення школи дитина влашто-
вана до медичного університету, щоб продовжити сімейну династію, хоча з дитинства 
мріяла стати археологом. Буде її щастям, якщо подорослішавши, вона змінить професію, 
щоб позбутися постійної психологічної напруги, пов’язаної з нелюбою роботою (позбу-
деться гештальту). Жінка, вихована на патріархальних цінностях, буде робити кар’єру, 
мучачись від почуття провини за те, що чоловікові й дітям не дістається її уваги. А це 
вже прямий шлях до депресії. Звичайно, це не найскладніші життєві ситуації, варіацій 
набагато більше, вони підстерігають людину на кожному кроці, тому якщо не вживати 
відповідних захисних дій, то зберегти здоров’я психіки стає практично неможливо. До-
бре, що наш мозок має ряд еволюційно відпрацьованих засобів відповідного захисту, у 
нього є певні методи, як впоратися з когнітивним дисонансом і способи уникнути його 
зовсім. Так, для зниження рівня психологічної напруги людина практично несвідомо ви-
користовує свої наступні психологічні можливості:
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- відмовитися від пошуку рішення такої проблеми - іноді потрібно поступитися 
своїми переконаннями, бо пішовши за вимогами зовнішніх обставин, перестанеш по-
важати себе;

- переконати себе, що зовнішні обставини настільки сильні і від них так бага-
то залежить, що простіше поступитися своїми принципами. При цьому можна взяти на 
озброєння методику позитивного мислення, яка дозволяє знайти позитивне навіть у без-
надійній ситуації, і показати її в самому вигідному ракурсі;

- уникнути продовження вирішення проблеми, щоб не потрапити в психологіч-
ний капкан. При цьому можна зупиняти свою участь у подіях, якщо вони прийняли не-
бажаний напрямок розвитку, а надалі навіть не допускати Вашого наближення до них;

- відсіяти некомфортні дані та образи - хитро налаштований мозок здатний від-
ключити сприйняття тих фактів і явищ, які не є комфортними для Вас.

 Важливо розуміти, що всі ці процеси протікають на рівні підсвідомості, тому іноді 
ми не можемо навіть собі пояснити причину свого вчинку. А ціль їх – тримати людину 
в зоні безпеки, не допускаючи, щоб вона потрапила у незручну ситуацію, яку важко на-
віть зрозуміти. Тут може спрацювати так званий ефект еластичної совісті, який усуває 
будь-які психологічні дисонанси. Зробивши вчинок, що суперечить своїм переконанням, 
людина звичайно намагається примиритися із совістю. Внутрішнє відчуття при конфлік-
ті із совістю сприймається як досить неприємне, тому будь-який розсудливий індивіду-
ум усіляко намагається уникати подібних слизьких ситуацій. На жаль, психіка сучасної 
людини настільки лабільна, що шляхом самовиправдань багато людей здатні примирити 
себе з найогиднішим станом речей. Тут з одного боку працює захисний механізм, який 
не дозволяє людині «з’їхати з котушок» в умовах важкого стресу, з іншого вступає в 
дію адаптаційний механізм, що допомагає пристосовуватися до будь-якої некомфортної 
життєвої ситуації. Але в деяких індивідів подібне прагнення до адаптації розвинене над-
мірно. У цьому випадку буде спостерігатися малопривабливе явище, яку в народі влучно 
прозвали «еластична совість». Людей з подібною характеристикою зустрічав кожен з 
нас – їх не так мало. Якщо із совістю постійно боротися або шукати їй виправдання, то 
вона притупляється остаточно, і ніякий когнітивний дисонанс уже не допоможе її роз-
будити. Проте, для таких людей життя без «охорони власної совісті» стане не тільки 
більш простішим, але й значно більш самотнім, бо навряд чи навколишні будуть бажати 
спілкуватися з людиною безсовісною і безпринципною.

У світовій культурі погляд на когнітивний дисонанс, а точніше на такий його різно-
вид, як муки совісті, у цілому схожий. У той же час східна культура ставиться до них 
більш лояльно, ніж західна. Моральні принципи азійських країн пов’язані скоріше із 
правилами, прийнятими в суспільстві, і люди дотримуються їх, не дуже замислюючись. 
Християнська ж мораль диктується зсередини – із серця людини. Православна традиція, 
зокрема, пояснює, що совість – це голос Ангела-Охоронця, який підказує людині, що 
добре, а що погано. Змусити замовчати його неможливо, тому й муки совісті людині бу-
ває дуже важко вгамувати. Нагадуємо, що в Природі все еволюційно збалансоване, тому 
когнітивний дисонанс – це далеко не завжди погано. Людський мозок до 25 років пере-
стає розвиватися, тому що основну частину інформації про своє довкілля уже накопичив 
і обробив. Але його можна періодично провокувати до подальшого вдосконалювання, 
приводячи себе в стан когнітивного дисонансу. Для того, щоб розум не застряг на рівні 
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25-літнього молодика, рекомендується періодично штучно виводити себе із зони ком-
форту – міняти вид діяльності, місце проживання або роботи, освоювати щось нове. Це 
допомагає штучно стимулювати мозкову активність, підштовхуючи нашу сіру речовину 
до нового витка розвитку. Світ мінливий, і щоб почувати себе в ньому комфортно, по-
трібно постійно стимулювати себе до самовдосконалення. Невипадково термін cognitio 
у перекладі з латині означає «довідаюся». Всі ці тонкощі нашої свідомості вивчає нова 
галузь науки – когнітивна психологія, яку Леон Фестингер ввів в наукову сферу ще в 
середині 50-х років XX століття [3,4,5].

Нами досліджувалися проблеми когнітивного дисонансу у міжкультурному спілку-
ванні сучасних цивілізацій. Тут виявилося цілий ряд першочергових проблем, що по-
трібно подолати спільними зусиллями:

- когнітивний дисонанс у словниковому запасі мов різних народів, особливо ан-
глійської мови;

- релігійні протиріччя як джерело духовного неспокою населення різних циві-
лізацій;

- ідеологічні розбіжності;
- невідповідність менталітетів та звичаєвих традицій;
- різний рівень інформатизації населення як перешкода міжкультурному спілку-

ванню тощо. 
Певний історичний період ці розбіжності свідомо підтримувалися більш агресивни-

ми народами задля захоплення природних ресурсів менш розвинутих країн і цивілізацій. 
Потім у загальний обіг були введені грошові еквіваленти всіх товарів і більш агресив-
ні народи почали шалену експлуатацію вже самого населення менш розвинених країн 
шляхом розміщення своїх підприємств і банків на їх територіях, а для себе будувати 
суспільства нестримного споживання і свободи бажань. Так почався період спотвореної 
і викривленої глобалізації, що вимагав підвищення освітнього та інтелектуального рівня 
всього населення планети до рівня здатності працювати на сучасних підприємствах. Була 
розповсюджена казка ООН про бажання світових транснаціональних корпорацій (ТНК) 
забезпечити «сталий розвиток» для всіх, проте базові природні ресурси планети почали 
закінчуватися і цю казку вони почали швидко забувати. Крім того, світові «хазяї грошей» 
через їх нестримну жадібність надрукували у декілька разів більше грошей, ніж є товарів 
на планеті, що сьогодні призвело до руйнування світової фінансової піраміди, а за нею і 
послаблення споживчого цунамі. 

У таких умовах оперативне вирішення проблем когнітивного дисонансу, що суттєво 
стримує міжцивілізаційне порозуміння і вирішення глобальних конфліктів і криз, стає 
важливим світовим завданням. Реально виявилося, що дослідження і вирішення таких 
проблем досі мають статус «табу» для більшості суспільств планети. Людство має тер-
міново подолати супротив старих деструктивних сил, що досі діють за принципом «роз-
поділяй і володарюй». Сьогодні виживання стає реально спільним завданням для всіх, 
особливо наукових і культурних еліт свідомих народів і цивілізацій. 

Зокрема, когнітивний дисонанс у словниковому запасі мов різних народів, особливо 
англійської мови, потребує спільних зусиль фахівців когнітивної лінгвістики щодо очи-
щення нерозумних значеннєвих та смислових нашарувань для багатьох слів та виразів. 
Сучасні комп’ютерні засоби дозволяють значно спростити і прискорити таку роботу, але 
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це вимагає певного національного і міжнародного порозуміння з боку основних носіїв 
мови. Тут національна гідність має тільки посилюватися, якщо рідна мова отримає більш 
високу когнітивну якість. 

Старі проблеми когнітивного дисонансу через релігійні протиріччя, що віками періо-
дично стають джерелом духовного неспокою населення різних цивілізацій, також потре-
бують значних зусиль багатьох релігійних лідерів та просто фанатів віри, які смертельно 
ненавидять іновірців. Починаючи з легендарного Далай-Лами, що активно наполягав на 
зближенні різних релігій, процес міжрелігійного порозуміння значно прискорився, поки 
він був живий. Але навіть у центрі Європи в Україні сьогодні маємо значні міжконфе-
сійні конфлікти, не кажучи про вікову ворожнечу шиїтів та сунітів у ісламському світі. 
Такі проблеми потребують дуже обережного відношення і покрокового вирішення, але 
подальше використання цього виду когнітивного дисонансу у брудних інформаційних 
війнах стає просто неприпустимим.

Сьогодні ідеологічні розбіжності різних народів, які стають причиню масового когні-
тивного дисонансу їх населення, вже значно послабшали. Більшість людей стали більш 
толерантними до ідеологічних протистоянь їх еліт, зменшилась кількість випадків по-
літичних переслідувань і обмеження прав людини через ідеологічні переконання. Проте 
ще маємо багато прикладів штучного збурення суспільства за допомогою цих старих 
прийомів і засобів впливу, особливо серед молоді. Періодично виникають всілякі фана-
тично націоналістичні, практично фашистські осередки, з якими суспільству доводиться 
боротися. Явище когнітивного дисонансу на ідеологічному ґрунті, яке виникає навіть 
всередині однієї родини, вимагає розумного психологічного втручання замість грубого 
залякування або глухого відчуження близьких людей. Тому тут процеси глобалізації ві-
діграють дійсно позитивну роль і таке їх використання потрібно продовжувати надалі.

Подолання спалахів когнітивного дисонансу через невідповідність менталітетів та 
звичаєвих традицій цілих народів або регіонів також потребує значних зусиль свідомої 
частини суспільства, перш за все лідерів культури, науки і релігії. Систематизована і 
спільна робота якісних інформаційних засобів, перш за все радіо, телебачення, розумних 
месенжерів Інтернету, кожного письменника, художника, режисера тощо дозволяють 
зменшувати ці психологічні розбіжності, стирати гострі кути непорозумінь між куль-
турними основами менталітету різних народів, бо моральні, точніше істинно біосферні 
корені ментальності у всіх людей фактично єдині, що дозволяє поступово вирішити і цю 
досить складну міжнародну проблему. 

Також через різний рівень інформатизації населення маємо багато джерел когнітив-
ного дисонансу, що стають суттєвою перешкодою міжкультурному спілкуванню та по-
розумінню наявних цивілізацій. На жаль, інформаційний вибух останніх десятиліть не 
викликав відповідного росту мудрості населення планети. Швидка комп’ютеризація спо-
живачів на замовлення різноманітних ТНК не супроводжується відповідним покращен-
ням систем управління, окрім військової та торгівельної галузей. Соціальні проблеми, 
охорона здоров’я, наука і освіта ще не отримали адекватного алгоритмічного і техноло-
гічного вирішення та технічного посилення. Навпаки маємо певний супротив проти ак-
тивної діджиталізації навіть у найрозвиненіших країнах. Відверта монополізація інфор-
маційної галузі, зокрема власниками Інтернет є всього декілька громадян США, хазяями 
фінансової піраміди також є декілька приватних осіб, основні соціальні мережі також 
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контролюються ними, що робить населення планети надто залежними, взагалі держави 
явно почали втрачати свій суверенітет. В результаті знову почалося світове цунамі гонки 
озброєнь, нова хвиля голоду та пандемій. 

Легко бачити, що наша планета вимагає нових Ноосферних технологій глобально-
го управління, нових самовідновних виробничих технологій, жорсткої оптимізації ви-
користання залишків природних ресурсів з одночасним перезавантаження особистої, 
соціальної та планетарної свідомості кожної людини [2]. Щоб вижити, людство пови-
нно терміново посилити свої когнітивні можливості, ліквідувати безглузді дисонанси, 
самим оптимізувати своє життя, поки це примусово не зробив штучний інтелект. Всіля-
ко підтримуючи планетарне біорізноманіття, саме людство має терміново згуртуватися 
перед сучасними викликами своєї еволюції. Зайва гетерогенність свідомості людей не 
дає відпрацювати не тільки довгоочікувану світову інтегральну науку та її оптимізаційні 
технології, але й не дозволяє подолати міжцивілізаційні перешкоди та досягти потрібну 
оперативність заходів проти чергових глобальних криз. Зрозуміло, що дана стаття до-
зволяє лише доторкнутися до наведених тут загальнопланетарних проблем, вирішення 
яких потребує величезних спільних зусиль багатьох чесних науковців світу. Тут наведені 
тільки деякі проблеми розбудови Ноосфери планети Земля як єдино можливого шляху 
виживання людства. Лише швидке досягнення потрібної когнітивної чистоти і збалан-
сованості свідомості всього населення планети дозволить значно посилити міжнародне 
порозуміння та уникнути інших жахливих сценаріїв для нашого майбутнього. 
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Статья посвящена проблемам когнитивного диссонанса при поиске международ-
ного согласия, возможным путям преодоления этого психологического тормоза меж-
культурного обмена и быстрой отработке общих решений. Приведены определения и 
соответствующие примеры когнитивного диссонанса. 
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PROBLEMS OF COGNITIVE DISSONANCE IN INTERCULTURAL 
COMMUNICATION OF MODERN CIVILIZATIONS

The article focuses on the problems of cognitive dissonance when seeking an international 
understanding of the possible ways to overcome this psychological brakes of intercultural 
exchange and the rapid development of joint action. The defi nitions and relevant examples of 
cognitive dissonance are given. 
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 ФОЛЬКЛОРИЗМ ТА ЙОГО ФУНКЦІЇ В ЛОКАЛЬНИХ СПІЛЬНОТАХ: 

 НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНЦІВ ПІДЛЯШШЯ

Стаття присвячена важливому компоненту сучасної культури – фольклоризму. Ви-
значаються функції культурного явища, акцентується увага на фольклорних фестива-
лях, які є виразною складовою локальної культури.

Ключові слова: фольклоризм, культурна спадщина, фестивалі, національна ідентич-
ність.

У Конвенції ЮНЕСКО в справі охорони нематеріальної культурної спадщини, при-
йнятої 2003 р. і ратифікованої Польщею у 2011 р. зазначається, що спадщина є джерелом 
розмаїття і культурного багатства, є гарантією розвитку, а також чинником зближення, 
обміну і взаєморозуміння між людьми [17, s. 53]. Конвенція не виокремлює культурні 
явища, які входять до спадщини на «оригінальні» і «вторинні», останні в європейській 
етнології названі фольклоризмом, ані на «автентичні» і «створені», не цікавиться їхньою 
детальною хронологією, найважливішим є схвалення цих явищ, можливості позитивно-
го впливу на життя, світ цінностей як окремих осіб, так і спільнот [17, s. 56–57].

Вимога необхідності охорони культурної спадщини не є чимось новим. Питання збе-
реження багатьох традиційних звичаїв та обрядів, культивування цінностей, пов’язаних 
з народною культурою порушувалися ще в кінці ХVIII ст., а в 60-х рр. ХХ ст. це явище 
названо, майже одночасно в усіх європейських країнах, «фольклоризмом» [16, s. 67]. 

Власне рубіж 60-70-х рр. ХХ ст. позначився у польській етнології підвищеним інтер-
есом до явища, яке умовно можна назвати «сучасне життя фольклору» або фольклоризм. 
[11, s. 158]. Активним пропагандистом цього явища був Ю. Буршта, який обґрунтовував 
появу терміну специфічною ситуацією в культурі, занепадом народних традицій та роз-
витком масової культури [9, s. 131]. Він зокрема наголошував на тому, що фольклор, «має 
не тільки обмежені можливості життя і розвитку, але – як зрештою і вся народна тради-
ційна культура – стає, швидше, категорією історичною, а фольклоризм не має жодних 
обмежень. Традиційна народна культура, а з часом і фольклор – зможуть існувати надалі 
в житті суспільства тільки у фольклоризованому вигляді. І це нова реальність, яка, за 
словами вченого, втягує у свої таємниці етнографів і фольклористів як фахівців зі сфери 
традиційної культури, але вже в ролі арбітрів, які мають висловлювати думки про осо-
бливості цієї, власне нової, фольклористичної реальності [8, s. 311–317].

Запровадження нового терміну викликало спротив серед традиційно налаштованих 
етнографів, які були прив’язані до усталеної семантики слова «фольклор» і вважали, 
що можна цілком ним обмежитися [11, s. 158]. Тому питання сучасного стану фоль-
клорного процесу, місце фольклоризму в сучасній культурі було винесено на широке 
обговорення. У міжнародній дискусії “Lubelska rozmowa o folkloryzme”, стенограма 
якої була опублікована на сторінках польського наукового видання “Literatura ludowa”, 
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взяли участь такі відомі польські дослідники, як: Ч. Гернас, Є. Бартмінський, Ю. Буршта, 
Р. Сулима, Т. Смолінська, В. Дембський, Б. Бартковський та науковці інших країн [19, 
s. 73–102]. Оскільки вивчення такого комплексного явища як традиційна культура і су-
часність – одна з актуальних проблем не тільки польської, а й слов’янської фольклорис-
тики, коротко охарактеризуємо загальні концепції, які особливо виразно простежуються 
в поглядах польських дослідників. Дискусія засвідчила неодностайність думок учених 
щодо функціонування нових явищ сучасної культури, зокрема фольклоризму. Різниця в 
оцінках полягала в тому, що досить часто поняття фольклор і фольклоризм протиставля-
ють один одному як взаємовиключаючі явища. Фольклоризм, на відміну від фольклору, 
якому притаманні ознаки усності, колективності й варіативності, обмежує й заперечує 
варіативність і переходить до безособових форм, уніформізму та шаблонності [19, s. 80]. 
Саме виникнення фольклоризму сприймається при цьому як наслідок зникнення тради-
ційної народної культури, хоча таке судження не підтверджується історичним вивченням 
фольклоризму. Адже фольклор – це не тільки минуле, але й сучасність, спрямована в 
майбутнє, він не припинив свого існування, як вважають деякі дослідники, він є живим 
процесом, складовою частиною сучасної культури і по-різному виявляє себе в ній.

Аналізуючи різнобічні тенденції в розвитку сучасного фольклоризму, Ю. Буршта зо-
крема наголошував: “Фольклоризм – є одним із важливих сучасних культурних явищ, він 
є спонтанним рухом і проявляється в усіх сферах народної культури” [19, s.75].

 Серед позитивних тенденцій сучасного фольклоризму відзначались його “природна 
потреба”. Фольклоризм – є свідоцтвом набутків і втрат в сучасній народній культурі. 
Відриваючись від своїх природних носіїв і середовищ, елементи фольклору входять в 
поняття фольклоризму, починаючи своє друге життя в сучасних формах видовищного 
переказу.

 На противагу цим аргументам прихильники автентичного фольклору скептично 
ставилися до його показу на сцені, мотивуючи це тим, що фольклор у неприродному 
середовищі втрачає свою самобутність. Деякі з них, посилаючись на практику прове-
дення фестивалів народної творчості у Польщі, вказували, що нерідко у мистецький 
репертуар потрапляє кітч, псевдофольклор, підробки під народні пісні. Усна творчість 
стає об’єктом комерціалізації, що докорінно змінює природу її існування та сприйняття. 
Надзвичайно суттєвим явищем є те, що твори народного мистецтва використовуються як 
один з чинників привертання іноземних туристів, репрезентація творів зводиться лише 
до розважального характеру, «товару на продаж». [19, s. 80].

Природно, коли до уваги приймаються лише “комерційні” форми фольклоризму, 
пов’язані з псевдофольклорною стилізацією в концертних програмах колективів і з “ін-
дустрією туризму”, то сучасний фольклоризм викликає негативне ставлення. Однак при 
аналізі форм фольклоризму і тенденцій його розвитку прослідковується тісний зв’язок 
між фольклором і фольклоризмом. Узагальнюючи досвід проведення щорічних фестива-
лів народної творчості, вчені констатували, що сценічний тип репрезентації фольклору 
залишається однією з провідних форм, поширених у практиці проведення подібних за-
ходів у всьому світі.

Засадничою ідеєю, що лежала в основі виокремлення фольклоризму, як явища якіс-
но відмінного від фольклору, було твердження, що фольклор є завжди «природною» 
частиною «живої» культури, тісно пов’язаний з життям окремої суспільної верстви, і 
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відповідно народу; є відображенням умов його життя, а також проявом ставлення «про-
стого люду» до оточуючого світу та його інтерпретації. Він є частиною як повсякденного 
життя, так і свят [10, s. 11]. В іншому випадку, за словами Ю. Буршти, маємо справу з 
фольклоризмом, коли окремі жанри фольклору використовуються у виняткових ситуа-
ціях щоденного життя і таке використання фольклору є чимось вторинним, штучним і 
відірваним від свого природного середовища [10, s. 12]. 

 Доповнив та збагатив обґрунтування «фольклоризму» В. Ю. Буршта. Аналізуючи 
сучасне явище, вчений зазначив, що «фольклоризм активізував певні культурні кола сус-
пільства і є чинником сучасного святкування, зміцнює почуття локальної, регіональної 
та національної ідентичності. Але фольклоризм не є явищем статичним, в його межі за-
ходять явища досить симптоматичні» [12, s. 69]. Зокрема «фольклоризм підготував ґрунт 
під глобальне вже сучасне явище ставлення до культур (не тільки національних, але й 
етнічних) як товару. […]. Багатокультурний кітч є фактом, який щораз більше впадає в 
очі як явище нового глобального фольклоризму» [13, s. 65].

Багаторічні дослідження на тему фольклоризму доводять, що проявляється він, голо-
вним чином, у специфічному підході до традиції. Елементи традиційної культури «ви-
рвані» з власного, так званого, автентичного культурного контексту і перенесені в новий 
«неавтентичний» простір – музейний, сценічний чи виставковий – піддається механіз-
мам популярної культури, співтворчості і пропагуванню [16, s. 67]. 

 Після тривалих дискусій, що точилися у польській етнології на тему «сучасного 
життя фольклору», необхідності збереження автентичних форм традиційного фолькло-
ру, щораз частіше поставало питання про сенс організації і проведення фольклорних 
фестивалів. Вони завойовували все більшу популярність як у Польщі, так і в інших єв-
ропейських країнах, збираючи тисячі глядачів, які прагнуть відволіктись від буденності. 

Для української спільноти Підляшшя, поряд з іншими напрямами суспільної діяль-
ності, активний розвиток культурно-мистецького життя допомагає збереженню почут-
тя етнічної самобутності. Саме цей напрям активності отримав можливість розвитку зі 
створенням громадського обʼєднання Союзу українців Підляшшя (1992). Використання 
культурних надбань стало свідомою справою, метою якої є як внутрішня інтеграція чле-
нів локальної спільноти, так і свідома зовнішня репрезентація. Локальна спільнота, яка 
використовує свої власні ресурси, досвід і традиції стає творцем культури для себе [7, 
s. 257]. 

Завдяки активній діяльності СУП при фінансовій підтримці Міністерства внутріш-
ніх справ і адміністрації Республіки Польща, об’єднанню українців вдається щорічно 
успішно реалізовувати низку культурно-мистецьких проектів. Важлива роль у проведен-
ні культурних заходів належить ґмінним осередкам культури, на базі яких відбуваються 
різноманітні пісенні конкурси, огляди та фестивалі. В рамках проекту СУП «Зустрічі з 
підляським фольклором, українською традицією і поезією» проводяться щорічні «Вечо-
ри українських колядок» [1, с. 3–4], фольклорно-етнографічні свята, зокрема: «На Івана, 
на Купала», «З підляської криниці», «Джерела», «Підляські обжинки», «Перегляд весіль-
них і ліричних пісень» та ін. [2, с. 38 ]. 

Основним критерієм побутування фольклору є його зв’язок з живим носієм, яким 
може бути як окрема особа, так і локальна спільнота. Таким чином, можна стверджува-
ти, що фольклор зберігається там, де і допоки живуть носії, які в конкретних ситуаціях 
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виконують функцію передачі своїх знань і досвіду. Окреме місце в системі заходів, спря-
мованих на пізнавальну та виховну функцію, займає проект «Джерела – українські тра-
диції і трансформації», в рамках якого свої виступи представляють місцеві співачки та 
фольклорні колективи, проводяться різноманітні майстер-класи з ужиткового мистецтва, 
вивчення календарно-обрядового фольклору тощо. Народні майстри проводять заняття з 
дітьми шкільного та дошкільного віку, навчають вишивці, писанкарству, різьбі по дереву, 
виготовленню різноманітних іграшкових прикрас тощо. В багатьох випадках, пізнаючи 
елементи своєї культури, дитина зживається з ними, починає розуміти їх символічне зна-
чення і роль в історії народу.

Неоціненним багатством української спільноти є діяльність фольклорних колективів, 
творчість яких відіграє важливу роль в процесі популяризації народної культури на те-
рені й поза його межами. Часто можна спостерігати, коли учасники молодшої генерації, 
самодіяльні колективи з міст, які не мають безпосереднього контакту з сільською тра-
дицією рятують від забуття пісенний фольклор. Записуючи від носіїв календарні й ро-
динно-обрядові пісні, молоді ентузіасти прагнуть з максимальною точністю відтворити 
характер, виконавську традицію і стиль певного локального репертуару, всі особливості 
фольклорного першоджерела. Творчість подібних колективів вирізняється свідомим та 
цілеспрямованим засвоєнням народної традиції, відтворенням її суттєвих елементів з 
єдиною метою – відновити колись втрачене. 

Активний аматорський рух спонукав до видання пісенників, практичних описів кален-
дарно-обрядових звичаїв, що спрямовані на збереження народних традицій. За словами 
Л. Лабович, «дуже вдалою формою продовження і популяризації місцевого фольклору є 
різного роду проекти, які мають на меті реконструкцію старовинних обрядів. Одним із них 
був проект Союзу українців Підляшшя «Гілочка – чотири пори року», результатом якого 
стала платівка з фільмовим записом чотирьох обрядів» [2, с. 38–39]. Мова йде про кален-
дарний фольклор зимового, весняного, осіннього циклів та ритуал випікання короваю. 

Одним з перших традиційних щорічних оглядів народної творчості став Фестиваль 
української культури «Музичні діалоги над Бугом», ініціатором проведення якого ви-
ступив Підляський відділ Об’єднання українців у Польщі. Фестиваль, започаткований 
1991 р. у Мельнику, мав настільки широкий розголос, що переріс вузько національні 
рамки й набув міжнародного характеру. У щорічному фестивалі, який з 1993 р. перейме-
новано на «Підляську осінь», беруть участь фольклорні, хорові й театральні колективи, 
вокальні й інструментальні ансамблі з міст і сіл регіону, а також багатьох країн світу.

 Фестиваль «Підляська осінь», який набув неабиякої популярності, часто називають 
святом української культури. На фестивальних підмостках можна побачити всі поко-
ління місцевих любителів української пісні, починаючи від дитячого садка, школярів, 
студентської молоді й виконавців похилого віку. Концерт «Підляської осені», що про-
водиться у м. Білосток, відрізняється від інших фестивальних майданчиків тим, що на 
ньому презентують свої виступи лише місцеві виконавці. Конкурсний характер фести-
валю значною мірою впливає на підтримку традиційного репертуару, виконавської ма-
нери. Вагомим є факт запрошення лауреатів конкурсів до участі в багатьох локальних і 
регіональних культурних заходах. 

Для невеликої української громади Підляшшя фестиваль, за словами глядачів, це 
не тільки «нагода подивитись виступи професійних колективів з України, але також це 
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гордість за наших підляських виконавців, починаючи від розпалюючих серця малят з ди-
тячого садочка № 9 «Лісова поляна» в Більську, почерез майже професійні «Ранок», «Гі-
лочку», «Добрину» і «Родину», а також інших носіїв, які переймають пісенну традицію 
нашого краю. Це також свято єднання української культури, яка, як виявляється – не знає 
адміністративних меж. І на кінець – це наше свято. Коли зустрічаємось під час концер-
тів – ми люди, які є свідомі свого походження, котрі думають про свою мову і культуру, 
і коли почерез такі заходи, як фестиваль, голосно і в позитивному сенсі заявляємо про 
себе» [4, c.10].

На ХХVIII фестивалі української культури «Підляська осінь» були присутні понад 
двадцять колективів з Польщі та України. Програма культурних заходів охоплювала кон-
церти, театральні вистави, показ фільму та ярмарки декоративно-ужиткового мистецтва, 
що відбувалися упродовж 23-27 жовтня 2019 р. у восьми місцевостях Підляського воє-
водства. Фестиваль, на думку учасників імпрези, є гарною нагодою до спілкування з ан-
самблями з інших регіонів, нав’язування контактів, а також піднесення рівня виконання 
шляхом науки від інших колективів [3, с. 3].

Важливими структурними елементами сучасних фестивалів, пов’язаних з народною 
культурою є конкурси-огляди, мистецькі виставки-ярмарки, майстер-класи з носіями 
традицій, лекції з фольклору, театральні вистави тощо. З огляду на обмежені організа-
ційно-фінансові можливості локальної спільноти, фестиваль часто буває оптимальним 
вирішенням, що дозволяє у зжатій (кількаденній) і циклічній (щорічній) формулі пре-
зентувати локальні традиції, які включають у свою структуру інші види локального до-
робку чи діяльності (обрядовість, рукоділля, кулінарію тощо) [14, s.81]. Подібні заходи 
виступають платформою діалогу, сприяють міжкультурним контактам, інтеграції учас-
ників і організаторів. Важливою їх функцією є толерантне й шанобливе ставлення до 
різних проявів культур – локальних, регіональних, етнічних, національних, осередкових, 
субкультур, а також сприяють піднесенню престижу елементів локальної спадщини та 
їх зміцненню.

Про значення таких церемоніальних зустрічей учасників фестивалів, переконливо 
пише Є. Бартмінський. Вчений звертає увагу на характерне розширення прав і можли-
востей «інформаторів», носіїв теренових традицій, які в новій фестивальній реальності 
стають артистами, засвідчуючи власні естетичні уподобання і манеру виконання [5, s. 
34]. Вони входять в роль не тільки виконавців-артистів, але й учасників незвичайної 
зустрічі, яка для всіх стає хвилюючою подією. Фестиваль, об’єднуючи всіх, хто знахо-
диться в полі зору, відкритий для слухачів та спостерігачів, став справді святом музики 
і співу, народною і демократичною імпрезою. Фестиваль є міжкультурним, комунікатив-
ним каталізатором [5, s. 34]. 

Фестивальна подія не є проявом спонтанної активності носіїв культури, вона орга-
нізована діячами і є результатом сучасної суспільної та мистецької діяльності, має своїх 
меценатів, ідеологів, фахівців, бюджет, адміністративну та суспільну відповідальність, 
критерії відбору, оцінки тощо, є способом залучення фольклору до сучасної культури 
та однією з форм фольклористичного руху. Етнографи й фольклористи, діячі культури, 
керуючи цим рухом, прагнуть, передусім, до відтворення фольклору, реконструкції і від-
новлення традиційного одягу, давніх музичних інструментів. Результати такої діяльності 
бувають різними, не завжди позитивними, але культура це певний процес. Прагнення 
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збереження, консервації та популяризації є втручанням в  цей процес, який зупинити не 
можливо, тому саме фольклорні фестивалі покликані стримувати негативні, стимулюва-
ти і активізувати позитивні тенденції [6, s. 138–139].   СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
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У статті досліджено механізм реалізації мовного законодавства, зокрема в освіт-
ньому процесі, проаналізовано основні нормативно-правові акти, а також окремі поло-
ження документів, що відображають мовне законодавство, виявлено ефективні шляхи 
впровадження  в освітній процес нового мовного Закону; розроблено рекомендації щодо 
ефективного забезпечення дотримання норм права сучасного мовного законодавства.

Ключові слова: державна мова, мовна політика, розвиток мови, мовне законодав-
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Постійний і безперервний процес соціального розвитку вимагає  відображення від-
повідних змін на законодавчому рівні, що, свого роду, є вдосконаленням правового поля, 
яке забезпечує це суспільство і відповідає його сучасним потребам як політичним, так і  
культурно-національним.   

У свою чергу, зміни (зокрема пов’язані з мовними питаннями) у нормативно-право-
вих актах, що викликані суспільними вимогами часу – утвердження України як неза-
лежної держави, входження до організацій світового рівня, розширення міжнародних 
зав’язків, політичні перетворення, розвиток консолідації українського суспільства, за-
провадження дієвого механізму поширення української мови як державної  тощо –  став-
лять на вимогу сьогодення здійснення певних заходів щодо впровадження цих змін без-
посередньо у ті сфери життя, яким вони відповідають. І це зараз є вкрай важливо для 
України, адже, як наголошують учені, «прогрес будь-якої держави, особливо в умовах 
глобалізаційних перетворень, повною мірою детермінований ступенем запровадження 
інновацій…» [6 , с. 31].

Із набранням чинності Закону України «Про забезпечення функціонування україн-
ської мови як державної» (16 липня 2019 року) стало зрозумілим, що програма правового 
розвитку мови природно залежатиме від ефективного впровадження й реалізації мовно-
го законодавства, процес якого полягає, з одного боку,  у системі відповідних державних 
заходів на утвердження української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, 
з іншого – у підтримці в українському суспільстві статусу мови кожним індивідом – ко-
ристувачем мови. 

І це виправдано, оскільки  мова, як зазначають у своїх розвідках дослідники, – це 
передусім першоелемент культури, мистецтва та науки, засіб ідеологічного впливу, 
своєрідний синтез усього національного: єдиний фактор національної ідентичності, 
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складник національних пріоритетів, форма національного життя (І.Огієнко, В. Русанів-
ський, О. Мельничук, О. Тараненко, В. Бріцин) – вона потребує не тільки так званої  «за-
хищеності» в чинному законодавстві, а й активного впровадження цієї «захищеності» в 
життя суспільства, вироблення певної,  за словами відомого дослідника і громадського 
діяча І. Огієнка,  «реальної мовної практики».

Саме тому мовне питання – це не лише виключно лінгвістичне, а й  політичне, со-
ціальне й культурне, і, безперечно, освітнє та загальнонаукове. І його варто розглядати 
в багатоаспектних наукових вимірах. А самі зміни в мовному законодавстві, зумовлені 
потребами суспільства, і всі процеси, що безпосередньо пов’язані з ними,   є одним із 
найактуальніших питань в низці важливих завдань сучасної науки. 

 Зрозуміло, що велика увага зазначеним вище питанням, пов’язаним з мовою, осо-
бливо тим,   які реалізовуються через мову, приділялася завжди. І нині свої погляди ви-
світлюють  у наукових працях такі відомі вчені, як Абрамова Д.С., Ажнюк Б.М, Артикуца 
Н.В., Бріцин В.М., Клименко Л.С., Куць, О.М. та інші. Передусім це дослідження, які 
відображають діяльність апарату влади щодо мовної ситуації; механізм дотримання мов-
них прав;  природу функціонування української мови та її взаємодію з іншими мовами 
на території України тощо. Так,  відомий мовознавець Ажнюк Б.М. у своїй праці «Мовна 
політика: європейські критерії і Україна» розглядає роль держави в регулюванні мовної 
норми, детально аналізуючи при цьому відповідні статті Закону України «Про забезпе-
чення функціонування української мови як державної» [1]. 

Водночас, зважаючи на те, що цей Закон (який є предметом нашого дослідження) – 
новий, і як новий матеріал, який, беззаперечно, має широке поле для наукової діяльності, 
він потребує подальшого ретельного вивчення як в правовому аспекті, так і в лінгвіс-
тичному поряд з нагальними питаннями сучасного мовного законодавства (об’єкт до-
слідження) – елемента мовної політики.  

Тому метою нашого дослідження (в окремому науковому аспекті) є вивчення меха-
нізму реалізації мовного законодавства, зокрема в освітньому процесі, на матеріалі За-
кону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Досягнення цієї мети передбачає розв’язання таких завдань: розглянути, спираючись 
на наукову літературу, поняття «мовне законодавство», «мовна політика»; проаналізува-
ти основні нормативно-правові акти, а також окремі статті документів, що відображають 
мовне законодавство; виявити ефективні шляхи впровадження  в освітній процес нового 
мовного Закону; простежити процес дотримання виконання відповідних правових норм; 
розробити рекомендації щодо ефективного забезпечення дотримання норм права сучас-
ного мовного законодавства.

Оскільки мовне законодавство є складником і одночасно відображенням мовної полі-
тики певного проміжку часу, розглянемо поняття «мовна політика», яке в сучасних дже-
релах висвітлено по-різному. Так, енциклопедія «Українська мова» дає таке визначення: 
«мовна політика – сукупність ідеологічних постулатів і практичних дій, спрямованих на 
регулювання мовних відносин у країні або на розвиток мовної системи у певному на-
прямі». [3, с.375]. 

Подібне визначення зустрічаємо також і в іншій лексикографічній  праці «Мала ен-
циклопедія етнодержавознавства»: «сукупність ідеологічних настанов, нормативних ак-
тів та практичних дій, спрямованих на регулювання мовних відносин у країні або на 
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розвиток мови в певному напрямі. [7, с. 533]. А вже український мовознавець Макарець 
Ю.С  у своїх дослідженнях,  розкриваючи характер і темпи мовної політики, висловлює 
думку про те, що це «галузь національної політики, що реалізується в сукупності ідеоло-
гічних, політичних, юридичних, адміністративно-економічних, освітніх заходів, спрямо-
ваних на розвиток, розширення сфер функціонування, встановлення балансу мов, зміну 
чи збереження мовної ситуації, розв’язання мовних конфліктів тощо». [4, с.99]. 

Попри різні бачення визначення мовної політики, усі дослідники одностайні в тому, 
що пріоритетом державної мовної політики в Україні має бути утвердження і розвиток 
української мови як системно утворюючого   складника української державності.

Важливим для дослідження мовного питання також є з’ясування і поняття «мовне 
законодавство». Незважаючи на різні підходи до вивчення цього питання і визначення 
в них першочергових ознак, зазвичай мовне законодавство розуміють як  сукупність за-
конодавчих і нормативно-правових актів, що регулюють використання мов у державі та 
світі [7]. 

Мовна політика має широкий спектр напрямів і завдань, де можна виокреслити еко-
номічні,  адміністративні, наукові, юридичні, освітній та ін. (у цьому вивченні останнім 
двом надамо перевагу).

Тому в нашому дослідженні проаналізуємо саме ті документи, які безпосередньо 
пов’язані з  процесом реалізації мовної політики в галузі вищої освіти, де провідна роль, 
безперечно, належить «основному мовному закону».

Так, Конституція України як Основний Закон нашої держави визначає, що держав-
ною мовою в Україні є українська мова. Крім того, держава забезпечує всебічний розви-
ток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території 
України. 

Рішення Конституційного Суду України від 14.12.1999 №10-рп/99  про офіційне тлу-
мачення положень статті 10 Конституції України щодо застосування державної мови та 
використання її у навчальному процесі в навчальних закладах України (справа про за-
стосування української мови) дає щодо цього роз’яснення. Виходячи з положень статті 
10 Конституції України та законів України щодо гарантування застосування мов в Украї-
ні, в тому числі у навчальному процесі, мовою навчання …вищих державних і комуналь-
них навчальних закладах України є українська мова. [12].

Чільне місце в сучасному мовному законодавстві займає Указ Президента України 
“Про Концепцію державної мовної політики” від 15.02.2010, у якому визначено основні  
пріоритети державної  мовної політики: утвердження і розвиток української мови, під-
вищення  її  престижу [13].

Власне освітнім нормативним документом, що репрезентує положення Конституції 
щодо статусу української мови, є Закон України “Про освіту” від 5.9.2017 (ст. 7), де осно-
вною ідеєю є те, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова; закла-
ди освіти забезпечують обов’язкове вивчення державної мови, що дає змогу провадити 
професійну діяльність у вибраній галузі з використанням державної мови [8].

Це, звичайно, стосується і тих нормативних актів, які безпосередньо пов’язані з фа-
ховою специфікою (а отже – з наслідком освітнього процесу). Для прикладу можна на-
вести Закон України “Про державну службу” від 10.12.2015, із набранням чинності якого 
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однією із загальних вимог до осіб, які претендують на державну службу, встановлених 
положенням статті 20, є вільне володіння державною мовою [9].

 Або ж Закон України «Про Національну поліцію» від 02 .07. 2015, який також 
закріплює за працівниками поліції таку правову норму, як знання державної мови. 
У статті 49 цього Закону, що визначає вимоги до кандидатів на службу в поліції, 
наголошується, що на службу в поліції можуть бути прийняті громадяни України, які 
володіють українською мовою [10].

 Порівняно новим (але так довго очікуваним) останнім нормативним актом, 
який набув чинності в липні минулого року є Закон України «Про забезпечення функці-
онування української мови як державної» №2704-VIII від 25.04.2019 (набув чинності 16 
липня 2019 року). [11]. Цей Закон – універсальний (охоплює усі сфери і напрями поши-
рення української мови, пов’язані з її екологією) і є своєрідним симбіозом усіх положень 
і норм, що відображені в інших нормативних документах сучасного законодавства, які 
висвітлюють питання державності мови. Цей нормативно-правовий акт по праву можна 
назвати на сьогодні «основним мовним законом», а у наведених нижче статтях і їх струк-
турних елементах побачити способи утвердження і розвитку української мови (в закла-
дах освіти) на рівні держави:

1) ст. 1. Статус української мови як єдиної державної мови в Україні (п. 6. Навмисне 
спотворення української мови в офіційних документах і текстах, зокрема навмисне за-
стосування її з порушенням вимог українського правопису і стандартів державної мови 
... тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом);

2) ст.  5.  Державна програма сприяння опануванню державної мови (п. 3. Відповідно 
до Програми Кабінет Міністрів України ….створює умови для розвитку суб’єктів освіт-
ньої діяльності, які дають змогу кожній особі опанувати державну мову, в тому числі 
шляхом неформальної та інформальної освіти; п. 5. Програма діяльності центрально-
го органу виконавчої влади… повинна передбачати заходи щодо сприяння опануванню 
української мови, в тому числі шляхом видання навчальних посібників з української 
мови, створення української термінологічної словникової бази);

3) ст. 6. Обов’язок громадянина України володіти державною мовою  (п.1. Кожний 
громадянин України зобов’язаний володіти державною мовою);  

4) ст. 9. Особи, які зобов’ язані володіти державною мовою та застосовувати її під 
час виконання службових обов’язкі в (п. 13. Керівники закладів освіти всіх форм власнос-
ті; 14.  Педагогічні, науково-педагогічні і наукові працівники… крім іноземців чи осіб 
без громадянства, які запрошені до закладів освіти та/або наукових установ та працюють 
на тимчасовій основі як наукові, педагогічні, науково-педагогічні працівники або викла-
дачі іноземної мови);

5) ст. 13.  Застосування державної мови в нормативних актах, діловодстві та до-
кументообігу (п. 1. Мовою нормативно-правопих актів і актів індивідуальної дії, діло-
водства і документообігу…є державна мова).

Крім того, варто наголосити, що з метою сприяння функціонування української мови 
діє Уповноважений із захисту державної мови, який забезпечує моніторинг виконання 
законодавства про державну мову. 

Оскільки основним завданням сучасного мовного законодавства  є захист державного 
статусу української мови (розвиток та утвердження її державності, а також забезпечення 
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застосування як державної на всій території України у всіх сферах суспільного життя), а 
в основі концепції покладено ідею, що «кожний громадянин України зобов’язаний воло-
діти державною мовою» (ст.. 6), то й,  власне, способи реалізації цілей та завдань чинних 
нормативно-правових актів  безпосередньо пов’язані із змістом цих документів, які і ви-
значають, у свою чергу, напрями, дії та шляхи здійснення названих завдань.

Так, із впровадженням п. 6 ст. 1. щодо обов’язкового застосування української мови 
відповідно до Українського правопису (редакція 2019 року), який з’явився незадовго 
до  того, як набув чинності новий Закон, виникла як наслідок низка питань, передусім 
пов’язаних саме з опануванням нових правописних норм, порушення яких  тягне за со-
бою відповідальність, встановлену цим Законом. Тому, звичайно, перш за все постало 
питання ознайомлення учасників освітнього процесу (й усіх працівників закладів вищої 
освіти загалом) з інноваціями в чинному правописному документі (теоретичні знання) 
і надання можливості опанувати ними на практиці (формування вмінь та вироблення 
навичок). Зрозуміло, крім того, під час освітнього процесу постійно практично застосо-
вуються набуті знання через різного роду завдання, що дозволяють закріпити знання на 
практиці і не допустити надалі порушень правописних норм. Проте варто наголосити, 
що адаптування до змін у Правописі й правильне його застосування не так швидко здій-
снюються (реалізовуються). І це природно: повинен пройти певний так званий  адап-
таційний період, і про ефективність реалізації  п. 6 ст. 1 можна, мабуть, буде говорити 
пізніше. Проте певні зрушення, звичайно, уже є, і про них сказано вище.

Щодо п. 3 ст. 5, у якому зазначено, що кожній особі надається можливість опанува-
ти українську мову, то, звичайно, належне місце тут займає питання збільшення нор-
мативного обсягу годин (навчальних кредитів). Оскільки українська мова за професій-
ним спрямуванням як навчальна дисципліна вивчається лише на першому курсі  (і тут, 
нам видається, абсурдним те, що іноземна мова у начальному плані передбачена чотири 
роки, а українська – лише один семестр), збільшення годин дасть можливість не просто 
краще опанувати українську мову, а й виявити і одночасно ліквідувати прогалини у зна-
нні державної мови. Саме це той випадок, коли варто говорити про те, що кількість пере-
ходить у якість, знання – у вміння, а вміння – у навички.  У цьому випадку, безперечно, 
слушною є думка, що оскільки державна мова – це національне надбання, а «надбання 
не лише право володіти й розпоряджатися, а й обов’язок захищати і примножувати… 
то держава зобов’язана  піклуватися і дбати не тільки про функціональний, але й про 
якісний стан мови» [1, с.28]. 

Крім того, збільшення обсягу годин, дозволить надалі (у професійній діяльності) ви-
користання державної мови зробити більш ефективним (а в ідеалі – вільним), оскільки 
це досягається через практичні заняття (різного роду вправи), доведенням набутих вмінь 
до автоматизму (формування навичок застосування знань мови у мовленні, і усному, і 
писемному).

Варто також для реалізації цього ж пункту запровадити курси з української мови за 
професійним спрямуванням та наукової мови для здобувачів вищої освіти 2-го, 3-го, 4-х 
курсів науково-освітнього рівня «бакалавр», а також  тих, хто здобуває рівень магістра. 
Майбутня професія будь-якої галузі знань (чи то фізика, чи то юриспруденція, чи ін.) зна-
чною мірою відтворюється завдяки мові як засобу спілкування і передавання інформації. 
І вивчати її протягом усього періоду навчання не тільки є доцільним, а й необхідним.
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 Доречним щодо цього пункту вбачається також  запровадити курси з української 
мови за професійним прямуванням і для працівників, які безпосередньо залучені до ро-
боти зі здобувачами вищої освіти, передусім фахівців-начальників курсів, фахівців групи 
освітнього процесу, групи соціальної, виховної роботи та дозвілля та ін. (для розвитку та 
підвищення мовної та мовленнєвої компетенції).

У цьому напрямі доцільно також, на нашу думку, з метою забезпечення  підвищення 
рівня володіння державною мовою здобувачами вищої освіти запровадити державний 
іспит з української мови за професійним спрямуванням для здобувачів вищої освіти всіх 
освітньо-кваліфікаційних рівнів.

Щодо п. 5 ст. 5, де одним із заходів є видання посібників, пропонуємо  у обов’язковому 
порядку кожному закладу вищої освіти розробити та видати навчальний посібник з укра-
їнської мови за професійним спрямуванням, зокрема із змінами, відображеними у Укра-
їнському правописі 2019 року. Безперечно, це стосується і оновлення усіх навчально-ме-
тодичних матеріалів відповідно до чинного законодавства. 

Крім того, щодо цього ж пункту (а саме створення української термінологічної слов-
никової бази) вважаємо практично корисним активізувати наукову роботу науково-педа-
гогічних працівників із напряму створення української термінологічної словникової бази 
та залучати до цієї діяльності здобувачів вищої освіти.

У межах п. 13, п. 14 ст. 9, де названо осіб, які повинні володіти державною мовою, 
мабуть, треба передусім запровадити курси з української мови за професійним спряму-
ванням працівників закладів освіти (як  керівної ланки, так і науково-педагогічних пра-
цівників) із обов’язковим вивченням змін у новому Правописі.

Слушним у цьому випадку також буде в обов’язковому порядку увести до  програм 
підвищення кваліфікації працівників закладів вищої освіти теми з української мови.

На практиці реалізувати зміст ст. 13 (про застосування державної мови в норматив-
них актах, діловодстві та документообігу) дозволить  запровадження курсів щодо ви-
вчення нормативних вимог до документів у сфері діловодства, відповідно до сучасного 
законодавства (при цьому увага повинна приділятися мовно-стилістичним вимогам до 
документів).

Крім того,  у напрямі правового розвитку мови є важливим, і про нього не можна не 
сказати,  виховний аспект патріотичного напряму. Так, для розширення сфери застосу-
вання державної мови у закладах освіти варто активізувати популяризацію української 
мови, розвиток поваги до неї та усвідомлення її цінності у середовищі учасників освіт-
нього процесу, а також забезпечити  підвищення рівня володіння державною мовою і 
одночасно знань про мову здобувачами вищої освіти через наукові, просвітницькі та ви-
ховні заходи (конференції, семінари, диспути, бесіди, міжнародні та всеукраїнські кон-
курси, олімпіади тощо), не тільки  при цьому збільшити їх кількість і залучити більше 
коло учасників, а й якісно їх модернізувати до актуальних потреб мовної політики. Адже, 
безсумнівно, «вся молодь мусить добре усвідомити собі, що її найперший обов’язок пе-
ред своїм народом – навчитися соборної літературної мови й тим защепити собі почуття 
національної гідності» [5  , с.14]. 

Зрозуміло, що названі шляхи впровадження в освітній процес  нового мовного Зако-
ну  лише частина реалізації Державної програми щодо сприяння опанування державною 
мовою. Проте вони (ці шляхи) повністю відповідають цілям та завданням Програми, і їх 



357

реалізація дозволила б підняти державність української мови на той щабель, який вона 
заслуговує відповідно до свого статусу, зафіксованому у чинному законодавстві.   

Варто наголосити, і це загальновідомо, що самосвідомість громадян щодо питання 
розвитку державної мови особливо сьогодні займає неабияке місце в реалізації мовної 
політики.  У свій час І.О. Бодуен де Куртене висловлював думку про те, що мовна полі-
тика, це «можливість і доцільність організованої свідомої політики щодо мови» [2,  с.12]. 

Іншими словами, держава надає можливість утвердження мовного статусу. А вже 
яким чином ця можливість буде використаною –  залежить від кожного з нас, від свідо-
мості кожного громадянина.

Отже, проведене дослідження дозволяє зробити такі висновки. Реалізація мовного 
законодавства як елемента мовної політики є складним, поступовим і багатогранним 
процесом. Ефективність та результативність  цього процесу залежить, з одного боку, від 
активної позиції влади, яка розробляє плани заходів щодо втілення відповідних цілей та 
завдань сприяння опануванню державної мови, а також зобов’язує нести відповідаль-
ність щодо її застосування; з іншого – від  кожного конкретного громадянина, його сві-
домості, бажання і усвідомлення важливості особистого внеску в розвиток української 
мови. Відповідно до цього можна стверджувати, що мовна політика – це процес поляр-
них, хоча і взаємозалежних, понять: «мовне законодавство» – ідеальне, загальне, теоре-
тичне, пасивне (тексти права), а «його реалізація» – це реальне, конкретне,  практичне 
(дії),  активне (втілення). І лише раціональне поєднання цих важливих понять мовної 
політики дозволить шляхи її реалізації зробити ефективними. В освітньому процесі це 
передусім збільшення нормативного обсягу вивчення української мови; запровадження 
курсів з української мови за професійним  спрямуванням для підвищення рівня мовної 
і мовленнєвої компетенції (для учасників освітнього процесу); підготовка та видання 
посібників із фахової мови; уведення до  програм підвищення кваліфікації працівни-
ків закладів вищої освіти тем з української мови; проведення різного роду наукових, 
просвітницьких та виховних заходів для здобувачів вищої освіти з метою популяризації 
української мови, а також утвердження і поширення її як державної.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Ажнюк Б.М. Мовна політика: європейські критерії і Україна. Українське мовознав-

ство. Вип 1 (49).  Київ: ВПЦ «Київський університет», 2019.  С.9-31.
2. Бодуэн де Куртенэ И.А. Избранные труды по общему языкознанию. Москва: Изд-во 

Академии наук СССР, Т.1. 1963. С. 12.
3. Брицин В. М. Мовна політика. Українська мова: енциклопедія. 3-тє вид. / ред. кол.: 

Русанівський В. М., Тараненко О. О., Зяблюк М. П. та ін. – Київ: Укр. енцикл. ім. М. 
П. Бажана, 2007.  С. 375.

4. Макарець Ю.С Мовна політика: термінологічно-категорійний вимір. Науковий ві-
сник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. Серія Філологія. Педагогіка. Психологія. Вип. 39.  
2019. С. 92.

5. Огієнко І. Наука про рідномовні обов’язки. Львів: Фенікс, 1995.  46 с.
6. Юрчук О. Ф. Комунікативна компетентність правника в парадигмі інновацій   // 

Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи: матеріали ХІІІ Все-
укр. наук.-практ. конф. (Київ, 30 листоп. 2017 р.) : у 2 ч. / [редкол.: В. В. Чернєй, С. 



358

Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2017. – Ч. 1. 
C. 31-34.

7. Енциклопедія сучасної України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://esu.
com.ua/search_articles.php?id=68169. Конституція України (ст.10).

8. Про освіту: Закон України від 05.9.2017 (ст. 7).
9. Про державну службу: Закон України від 10.12.2015.
10.  Про Національну поліцію: Закон України від 02 .07. 2015.
11.  Про забезпечення функціонування української мови як  державної: Закон Украї-

ни  від 25.04.2019.
12. Про офіційне тлумачення положень статті 10 Конституції України: рішення Консти-

туційного Суду України від 14.12.1999 №10-рп/99. 
13  Про Концепцію державної мовної політики: Указ Президента України від 15.02.2010.

Проценко Г.П., старший преподаватель,
Национальная академия внутренних дел, Киев
Стратулат Н.В., кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедры
Национальная академия внутренних дел, Киев

СОВРЕМЕННОЕ ЯЗЫКОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В УКРАИНЕ: ПУТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

В статье исследован механизм реализации языкового законодательства, в часности 
в образовательном процессе, проанализировано основные нормативно-правовые акты, 
а также отдельные статьи документов, которые отображают языковое законода-
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MODERN LANGUAGE LEGISLATION IN UKRAINE: WAYS OF 
IMPLEMENTATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS
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ЧИСЛІВНИК У РОЛІ ОБМЕЖУВАЧА В УКРАЇНСЬКИХ ПРИСЛІВ’ЯХ

Стаття присвячена дослідженню синтаксемних функцій препозитивних форм 
числівника в структурі українських прислів’їв. Вибір теми зумовлений тим, що пре-
позитивні компоненти в багатьох прислів’ях відіграють вирішальну роль у наданні їм 
афористичності й образності. Це відбувається в результаті набуття багатьма пре-
позитивними синтаксемами ознак детермінантів або ж, за іншою термінологією, влас-
тивостей топіків, які обмежують сферу справедливості суджень, виражених предика-
тивною основою. Відповідно до мети в статті встановлено репертуар препозитивних 
синтаксем, утворених формами числівника, визначено реальні й потенційні можливості 
цих синтаксем до набуття властивостей детермінанта, а також з’ясовано синтак-
сичні фактори, що перешкоджають цьому процесу. 

Ключові слова: синтаксис; семантика; структура українських прислів’їв; детермі-
нанти; числівник.

Одним з основних принципів побудови українських прислів’їв є використання в їх-
ньому складі різноманітних обмежувачів, які звужують сферу справедливості суджень, 
виражених предикативною основою. За нашими підрахунками, він використаний при-
близно в десятій частині українського паремійного фонду. 

Причина широкого розповсюдження прислів’їв з обмежувальними синтаксемами ви-
пливає з самої природи цього різновиду української народної творчості. В енциклопедії 
«Українська мова» ця природа визначається так: «Прислів’я – стійкий вислів переваж-
но фольклорного походження, в якому зафіксований практичний досвід народу та його 
оцінка різних подій і явищ. Прислів’я, на відміну від приказок, ‒ це самостійні судження, 
інтонаційно й граматично оформлені як прості («Дружній череді і вовк не страшний») 
або складні («Біда тому волові, котрого корова коле») речення. Найчастіше прислів’я 
виникають унаслідок спостережень за певними часто повторюваними подіями та яви-
щами і виділення в них характерного й особливого» [4: 530]. У наведеному визначенні 
діакритичними характеристиками прислів’я постають такі ознаки: прислів’я є стійкими 
і самостійними судженнями в формі речень, у них закріплено певні народні узагальнен-
ня і народний досвід. У «Словнику української мови» прислів’я тлумачать як «влучний 
образний вислів, часто ритмічний за будовою, який у стислій формі узагальнює, типізує 
різні явища життя [3: 24]. У цьому визначенні з попереднім спільними елементами є 
вказівка на узагальнення, типізацію, властиві прислів’ям, новим же щодо попереднього 
визначення є вказівка на образність прислів’їв.

Порівняння різноманітних визначень прислів’їв дає підстави для виділення таких 
важливих і облігаторних ознак цієї одиниці: на синхронному рівні прислів’я сприймаєть-
ся як стійкий вираз, воно виражене реченням (простим чи складним), є судженням, що 
узагальнює народний досвід, має образний, афористичний характер. Будучи стійкими 
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виразами, прислів’я, на відміну від звичайних речень, не формується мовцем, а відтво-
рюється. Це обумовлює специфіку модальності прислів’їв: їх зміст не є породженням 
мислення мовця, мовець лише відтворює певні істини, які не мають свого конкретного 
суб’єкта-творця. Узагальнена невизначеність суб’єкта обумовлює появу нереферентних 
аргументів [1: 179 ‒ 204] і позачасове значення предикатів в прислів’ї, їх зміст не відтво-
рює конкретних ситуацій. Як показують прислів’я, в них ознаки референтності втрача-
ють навіть власні імена людей, яким у звичайних реченнях така властивість притаманна. 
Наприклад, у прислів’ях На бідного Хому і дерево пада; Якби Хомі гроші, був би і він 
хороший, а нема — всяк мина; Без Кіндрата пуста хата, незважаючи на вжиті власні 
імена ми не можемо визначити конкретної особи, якої вони стосуються. У прислів’ях, 
як і в афоризмах, виражаються закономірності існування не одиничних, а узагальнених 
реалій або ситуацій. Узагальнена невизначеність суб’єкта зумовлює нереферентність 
як аргументів ситуацій, названих у прислів’ї, так і всієї ситуації загалом. Наприклад, у 
прислів’ї Без вола хата гола аргумент-носій ознаки хата не позначає якусь конкретну 
будівлю, а віл – це не конкретно названа тварина. Тут ідеться про будь-яку хату і будь-
якого вола. Спроба надати цим аргументам референтних властивостей, тобто ввести в 
речення члени, які надають аргументам властивість позначати одиничний конкретний 
предмет, призводить до зміни статусу висловлювання: воно перетворюється з прислів’я 
у звичайне речення. Наприклад: Без цього вола хата гола; Без вола ця хата гола; Без 
цього вола ця хата гола. Перехід прислів’я у звичайне речення, що виражає висновок 
з боку мовця, а не узагальненого кола людей, зумовлений логічним обмеженнями, які 
з’являються у висловлюваннях про конкретний одиничний предмет. 

Наслідком нереферентності прислів’їв є те, що їхні предикативні основи формують 
категоричні загальні судження. Логічна схема їх має вигляд Усі S є Р або Жодне S не є Р. 
Ця категоричність і виступає основою парадоксальності предикативних основ багатьох 
прислів’їв. Адже наш життєвий досвід завжди може заперечити таку категоричність, зна-
йти факти, які підтверджують положення, що Не всі S є Р або Деякі S не є Р. Введення в 
прислів’я членів речення, які обмежують простір справедливості судження, що містить-
ся в предикативній основі, дозволяє знизити ступінь категоричності.

У складі обмежувачів домінують різноманітні за структурою і семантикою члени 
речення, які  в мовознавчій літературі виділені в окремий розряд другорядних членів 
речення, названих детермінантами [6: 77 ‒ 93]. Як зазначає Н. Ю. Шведова, «ознаками, 
спільними для всіх детермінантів, є: 1) синтаксично визначена позиція відносно до всьо-
го іншого складу речення; 2) сполучуваність того самого детермінанта з різними струк-
турними схемами речення; 3) регулярне збереження детермінанта в усіх формах одного 
й того ж речення» [7: 66 – 77]. За допомогою детермінантів, які перебувають у простому 
реченні в препозиції, відбувається перетворення загальних категоричних суджень, зо-
середжених у предикативних основах, у загальні некатегоричні судження, адже детермі-
нанти обмежують рамки справедливості думки, вираженої в предикативній основі.

Основу синтаксем з обмежувальною функцією в складі українських прислів’їв скла-
дають іменники. Інші частини мови в ролі обмежувачів є нечастотними. Так, У збірнику 
«Українські прислів’я та приказки» (далі - УПП) [5] у складі прислів’їв зафіксовано 47 
прикладів, у яких вжито препозитивні кількісні числівники. їх, однак не всі з цих числів-
ників мають обмежувальну функцію. 
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Набуття додаткових функцій обмеження сфери справедливості спостерігається пере-
важно в прислів’ях, у яких квантитативну функцію виконує числівник один при підметі: 
Одна біда – не біда (УПП: 36); Одна головня і в печі гасне, а дві і в полі горять (УПП: 
56); Одно дерево – то ще не ліс (УПП: 59); Одна ластівка не робить весни (УПП: 63); 
Одна ластівка весни не робить (УПП: 329); Одна бджола меду не наносить (УПП: 94, 
329); Одна дівка – жура гірка, а у кого сім – буде доля всім (УПП: 156); Одна дитина – не 
дитина, а багато дітей – радість (УПП: 193.

Лише в одному прикладі, що демонструє появу у числівника обмежувальних функ-
цій, натрапляємо на вживання субстантивованого числівника один: Один у полі не воїн 
(УПП: 329). Також один раз препозитивний числівник один поєднується з іменником в 
орудному відмінку: Одним колесом не поїдеш (УПП: 95). 

У двох прислів’ях обмежувальні функції виконують інші числівники: Сім баб – сім 
рад, а дитина без пупа (УПП: 194); Дві баби – торг, а три – ярмарок (УПП: 201). Свід-
ченням особливої ролі числівників у наведених прислів’ях служить втрата в багатьох 
прикладах смислу в разі їхнього випущення: Біда – не біда; Головня і в печі гасне; Бджо-
ла меду не наносить; Дитина – не дитина; Син – не син тощо. Інше підтвердження появи 
у квантитативів додаткової обмежувальної детермінантної функції полягає в синоніміч-
них зв’язках наведених прислів’їв зі складнопідрядними реченнями з підрядними умови. 
Наприклад: Якщо біда одна, вона не біда; Якщо головня одна, вона і в печі гасне.

У переважній же більшості числівники, незважаючи на препозитивність, виступа-
ють звичайними квантитативами при підметах і не розвивають детермінантних функцій, 
пов’язаних з обмеженням сфери справедливості суджень, виражених предикативною 
основою прислів’я. Зокрема, це стосується таких прислів’їв: Два голі третього не вбе-
руть (УПП: 21); Два третього не ждуть (УПП: 329);  Два третього не чекають, а чет-
вертого не питають (УПП: 329); Два лисі за гребінь б’ються (УПП: 158); Два дими, два 
когути і дві господині ніколи не погодяться (УПП: 86); Два півні і дві господині не зго-
дяться ні завтра, ні нині (УПП: 86); Два серця розуміються краще, ніж дві голови (УПП: 
167); Дві невістки в хаті – два коти в мішку (УПП: 199); Два ведмеді в однім барлозі не 
живуть (УПП: 277); Два ведмеді в одному барлозі не вживуться (УПП: 334); Два бреху-
ни одної правди не скажуть (УПП: 281); Два коти в однім мішку не помиряться (УПП: 
334); Дві господині в хаті не дадуть ради кошеняті (УПП: 86);  Дві няньки, дві бабки – 
дитина без ока (УПП: 194); Одна розумна голова добре, а дві ще ліпше (УПП: 244); Одна 
голова добре, а дві ще краще, але хай одна розважить і поважить (УПП: 247); Одна 
голова добре, дві ліпше, але хай одна розважить і поважить (УПП: 329); Одна голова 
не бідна, а бідна – так одна (УПП: 176, 248); Одна рада хороша, а дві ще краще (УПП: 
344); Одна біда не докучить, аж десять докупи злучить (УПП: 36); І дві копійки – гроші 
(УПП: 350); Одне око, та й те передране, одна дитина, та й та не як люди (УПП: 196); 
Сорок літ – бабський вік (УПП: 202); Один учитель краще, як дві книжки (УПП: 239). 
У цих прикладах кількісні числівники виступають квантитативними синтаксемами й не 
розвивають здатності обмежувати сферу справедливості судження, вираженого пред-
икативною основою. Про це свідчить неможливість здійснити синонімічну трансформа-
цію наведених прислів’їв у складнопідрядне речення з підрядною частиною умови: (?) 
Якщо голих два, вони третього не вберуть; (?) Якщо лисих два, вони за гребень б’ються; 
(?) Якщо копійки дві, вони гроші; (?) Якщо учитель один, він краще, як дві книжки. 
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Значні семантичні зміни супроводжують трансформацію прислів’їв, в яких кількіс-
ний числівник пов’язаний з другорядними членами, що теж суперечить можливості при-
писати такій числівниковій словоформі обмежувальну функцію: Одним пальцем і голки 
не вдержиш (УПП: 329) ≠ Якщо палець один, ним і голки не вдержиш; Однією рукою 
(УПП: 329)  ≠ Якщо рука одна, нею в долоні не заплещеш.

Аналіз наведених прикладів дозволяє сформулювати основні причини, що пере-
шкоджають набуттю числівниками функцій обмежувальних детермінантів. Одна з них 
пов’язана з втратою числівником здатності виражати конкретне числове значення. На-
приклад, у прислів’ях з числівником два з’являються значення «не один», «більше, ніж 
один»: Два півні і дві господині не згодяться ні завтра, ні нині; Дві няньки, дві бабки – ди-
тина без ока; Два лисі за гребінь б’ються. Набуття числівником детермінантних власти-
востей мало б своїм наслідком повернення числівнику конкретного числового значення. 
Інша причина, що стоїть на заваді розвитку у числівників детермінантних властивостей, 
пов’язана зі структурою прислів’я: вона виявляється в разі порівняння або протистав-
лення денотатів, що мають кількісні характеристики. Наприклад: Одна розумна голова 
добре, а дві ще ліпше; Одна рада хороша, а дві ще краще; Одна біда не докучить, аж 
десять докупи злучить.

Здійснений аналіз семантико-синтаксичних властивостей препозитивних числівни-
ків у складі прислів’їв засвідчив їхню здатність виступати детермінантною обмежуваль-
ною синтаксемою. Однак появі цієї функції нерідко перешкоджають трансформації се-
мантики числівників, їхня синтаксична пов’язаність із другорядними членами речення, а 
також особливості їхнього використання в структурі прислів’їв.
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ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ В РОЛИ ОГРАНИЧИТЕЛЯ В УКРАИНСКИХ 
ПОСЛОВИЦАХ

Статья посвящена исследованию синтаксемных функций препозитивных форм 
числительного в структуре украинских пословиц. Выбор темы обусловлен тим, что 
препозитивные компоненты во многих пословицах играют решающую роль в прида-
нии им афористичности и образности. Это происходит в результате приобретения 
многими препозитивными синтаксемами признаков детермінантов или же, по другой 
терминологии, свойств топиков, ограничивающих сферу справедливости суждений, 
выраженных предикативной основой. Соответственно цели в статье установлен ре-
пертуар препозитивных синтаксем, образованных формами числительного, определены 
реальные и потенциальные возможности этих синтаксем приобретать свойства 
детерминанта, а также установлены синтаксические факторы, препятствующие 
этому процессу.

Ключові слова: синтаксис; семантика; структура украинских пословиц; 
детерминанты; числительное.
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NUMERAL WITH THE ROLE OF A RESTRICTOR IN UKRAINIAN 
PROVERBS

The article is devoted to the study of syntactic functions of prepositive forms of the numeral 
in the structure of Ukrainian proverbs. The choice of theme is due to the fact that in many 
proverbs prepositive components play a  decisive role in giving them aphoristic meaning and 
fi gurativeness. This occurs as a result of the acquisition by many prepositive syntaxemes of 
signs of determinants or, in other terminology, the characteristics of topics that restrict sphere 
of fairness of judgments expressed on a predicative basis. According to the purpose of the 
article, the repertoire of prepositive syntaxemes created by numeral forms is established. The 
real and potential possibilities of these syntaxemes for acquiring  the characteristics  of the 
determinant are defi ned,  the syntactic factors which hinder this process are clarifi ed.

Key words: syntax; semantics; structure of Ukrainian proverbs; determinants; numeral.
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ОСОБЕННОСТИ СИНТАКСИЧЕСКОЙ СВЯЗИ В СЛОВОСОЧЕТАНИЯХ 
С ИМЕНАМИ ЧИСЛИТЕЛЬНЫМИ ТУРКМЕНСКОГО ЯЗЫКА 

В статье как синтаксические единицы особого характера анализируются словосо-
четания туркменского языка, имеющие в своём составе компонент – имя числительное: 
рассматривается их структура, грамматическая семантика, возможные типы подчи-
нительной связи между компонентами. Рассмотренный материал позволяет утверж-
дать приоритетность в туркменском языке такой разновидности модели словосочета-
ния, как «количественное числительное + имя существительное», при помощи которой 
выражаются преимущественно синтаксические отношения определительного харак-
тера.

Ключевые слова: туркменский язык, грамматика, синтаксис, словосочетание, имя 
числительное, тип синтаксической связи, нумератив.

Одним из основных предметов изучения синтаксиса как раздела грамматики являет-
ся установление и анализ способов соединения слов в словосочетании и предложении: в 
предложении как основной коммуникативной единице и в словосочетании как единице 
структурно-синтаксической. Будучи неотъемлемый строительный материалом для пред-
ложений, словосочетания вместе с тем качественно отличаются от последних, не входя в 
систему коммуникативных средств языка, что обусловливает отсутствие в словосочета-
ниях предикативности, всегда свойственной предложениям.

В энциклопедическом лингвистическом словаре словосочетание определяется как 
«синтаксическая конструкция, образуемая соединением двух или более знаменательных 
слов на основе подчинительной грамматической связи – согласования, управления или 
примыкания» [5: 469–470]. Таким образом, при рассмотрении с синтаксических позиций 
в любом словосочетании необходимо установить и истолковать те отношения, которые 
существуют между его компонентами – знаменательными частями речи, объединёнными 
в соответствии с определённым типом подчинительной связи, в то время как сочетаниям 
слов эти признаки не свойственны.

Приведённое выше определение словосочетания взято из справочного источника, 
ориентированного прежде всего на русский язык, однако может быть, безусловно, экс-
траполировано и на системы всех иных языков, в том числе неродственных русскому.

Цель настоящей публикации – аналитически обобщить сведения о синтаксических 
особенностях одного из языков тюркской семьи, принадлежащего к огузской группе, – 
туркменского. Актуальность подобного исследования в данном случае определяется 
прежде всего практическими задачами лингвистического образования носителей тур-
кменского языка как родного – обучения этой аудитории языкам, входящим в различ-
ные группы индоевропейской семьи. В этом случае в процессе обучения необходимо 
максимальная опора на особенности родного языка, что, в свою очередь, предполагает и 
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детальное знакомство с грамматическими особенностями соотносительных частей речи, 
в данном случае – с особенностями «поведения» имён числительных в составе словосо-
четаний. Необходимо также заметить, что знакомство с имеющимися на сегодня источ-
никами (в частности, грамматиками отдельных языков) даёт основания утверждать, что 
тюркские языки, в том числе и рассматриваемый нами туркменский, в настоящее время 
изучены явно недостаточно, в том числе и с позиций грамматико-синтаксических.

Обобщение материала источников, посвящённых рассмотрению грамматической 
системы туркменского языка, позволяет прийти к следующим выводам. Типы подчини-
тельной связи в синтаксических единицах туркменского языка, лишённых предикативно-
сти, т. е. в словосочетаниях, соотносимы с типами подчинительной связи, свойственной 
словосочетаниям русского языка: примыкание, согласование, управление. Структурно-
семантическим центром туркменских словосочетаний, как и в русском языке, является 
одно из входящих в состав словосочетания знаменательных слов, определяемое в данной 
синтаксической единице как главное. Конструктивные свойства именно этого компо-
нента словосочетания преимущественно определяют характер синтаксических подчини-
тельных отношений в данной синтаксической единице: одна часть уточняет другую либо 
раскрывает её признак, иногда дополняет её содержание и т. д. 

По характеру отношений словосочетания туркменского языка объединяют в две 
основные группы: 1) определительные и 2) обстоятельственные. В определительных 
словосочетаниях основным компонентом является имя существительное, обычно зани-
мающее позицию после зависимого слова – например: дар ёл1 (узкая дорога). Определи-
тельные словосочетания туркменского языка, в зависимости от морфологического вы-
ражения первого компонента делятся на следующие модели: 1) «имя существительное 
+ имя существительное» (эл яглык – носовой платок)»; 2) «имя прилагательное + имя 
существительное» (дурры асман – светлое небо); 3) «имя числительное + имя суще-
ствительное» (ики адам – два человека); 4) «местоимение + имя существительное» (шу 
мата – этот материал); 5) «причастие + имя существительное» (ишлеҗек адам – че-
ловек, который будет работать).

В словосочетаниях интересующей нас третьей модели первый компонент может быть 
выражен количественным числительным, которое характеризует определяемый предмет 
именно в количественном аспекте (бəш китап – пять книг); порядковым числительным, 
которое обозначает порядок перечисления предметов (единҗи сагат – седьмой урок), 
а также особым числительным приблизительного счёта со значением неопределённого 
количества (бəш-алты чага (пять-шесть детей) [8: 84–85]. 

На характеристике такой группы имён числительных туркменского языка, как чис-
лительные приблизительного счёта, необходимо остановиться подробнее , поскольку в 
иных языках (например, в русском) она отсутствует. Приблизительные числительные 
туркменского языка, обозначающие приблизительное (неопределённое) число, обра-
зуются от путём добавления к количественным числительным различных аффиксов: 
onlap (десятки), müñlerçe adam (тысяча людей)), а также сочетанием количественных 

1  Текстовые примеры из туркменского языка в настоящей статье даны кириллицей и (или) лати-
ницей в зависимости от того, в каком графико-орфографическом виде они представлены в использо-
ванных источниках. Такое положение связано с тем, что с 2000 года туркменский алфавит переведён 
на латинскую графическую систему.
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числительных со словами çemesi, töweregi, golaý, ýakyn (около) и др.: otuz çemesi (около 
тридцати), обладающими семантикой приблизительности. При этом сопряжение в упо-
треблении двух количественных числительных также используется для обозначения не-
определённого количества: bäş-alty minut (минут пять-шесть) [2: 86].

Таким образом, в туркменском языке имена числительные различных разрядов могут 
быть употреблены в качестве зависимого компонента в словосочетаниях, выражающих 
определительные отношения. Рассмотрим эти словосочетания более детально.

Такая разновидность рассматриваемой модели словосочетания, как «количествен-
ное числительное + имя существительное», в туркменском языке, как во всех тюркских 
языках, характеризуется тем, что имя существительное, будучи главным словом данной 
синтаксической единицы, тем не менее располагается после количественных числи-
тельных, являющихся зависимыми компонентами, а также, по общему для языков этой 
семьи правилу, всегда имеет форму единственного числа – ср., например: бир атым 
(одна щепотка), ики саны алма (два яблока) [7: 99; 349]. Исходя из изложенного, можем 
заключить, что количественная характеристика определяемого в словосочетании имени 
существительного целиком сосредоточена в зависимом от него имени числительном – 
образно говоря, язык «избавляется» от дублирования того же «пункта» грамматического 
значения формальным показателем множественности в имени существительном (т. е. 
суффиксом -лар, -лер). Таким образом, при употреблении в составе словосочетаний с 
именами числительными существительные не меняют своей начальной формы, напри-
мер: докуз адам (девять человек), секиз җубүт (восемь пар) [7: 277; 571]. 

Рассмотренная модель «имя числительное + имя существительное» является для 
туркменского языка ведущей и охватывает как исчисляемые, так и неисчисляемые имена 
существительные – ср., например: ики йигит – два парня) [3: 204–205].

Употребление имён существительных в форме множественного числа в составе по-
добного рода словосочетаний также возможно, однако лишь при определённой семан-
тической либо семантико-стилистической обусловленности. Случаи плеонастического 
употребления двух показателей множественности в целях своеобразной стилистической 
окраски всё же встречаются в туркменском языке – ср., например: Дөрт огулларыны 
(четырёх сыновей) гошунчылыга уградып, олар ики ховлыныңам ялңыз … [3: 206]. Одной 
из причин плеонастического употребления синонимичных показателей множественно-
сти в туркменском языке может также служить употребление формы множественного 
числа олар ( они): олар учдилер (их было трое).

Итак, для туркменского языка модель «имя числительное + имя существительное», 
где главным компонентом является имя существительное, занимающее постпозицию по 
отношению к имени числительному – зависимому компоненту, является основной для 
словосочетаний как с исчисляемыми, так и с неисчисляемыми именами существитель-
ными. 

В словосочетания, созданные по данной модели, могут входить и специальные по-
яснительные слова – нумеративы, которые представляют собой лексические единицы (в 
их число входят названия мер количества, длины, объёма, веса, расстояния, денежных 
единиц, совокупности однородных предметов или живых существ), обозначающие ту 
счётную группу, к которой принадлежит исчисляемый предмет, поясняющие значения 
имён существительных, подвергаемых конкретному счёту.
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Это мы можем наблюдать, например, в приводимой далее туркменской фразе: Баша 
бела ики бармак билден геллер (Беда на голову валится с языка величиной в два пальца) 
[4: 32]. В подобных случаях характер синтаксических отношений в словосочетании ос-
новывается на таком типе подчинительной связи, как примыкание, поскольку при нём 
отсутствуют какие бы то ни было формальные показатели. В лексико-грамматическом 
отношении данная разновидность модели характеризуется наличием в ней образованно-
го от нумератива при помощи аффикса -лык прилагательного со значением «рассчитан-
ный на конкретное время».

В туркменском языке в модели «имя числительное + нумератив + имя существи-
тельное» возможны также случаи создания словосочетаний, когда именно средний ком-
понент, будучи осложнённым аффиксами -лык, -лы и др., заключает в себе какую-либо 
количественную характеристику (времени, меры и т. д.) – ср.. например: Бир гүнлүк ёла 
үч гүнлүк азык (Собрался в путь на день, бери продовольствия на три) [7: 31].

При способе выражения зависимого члена порядковым числительным, предмет ха-
рактеризуется по его положению при счёте, например: алтынҗы йыл – шестой год. 
Примечательно, что в туркменском языке, в отличие от русского, семантика порядкового 
числительного обеспечивается непременным наличием количественного числительного 
в структуре порядкового числительного, что можно подтвердить следующими приме-
рами: дөрт галам (четыре карандаша) и дөртинҗи галам (четвёртый карандаш). В 
словосочетании «дөрт галам» (четыре карандаша) числительное «дөрт» обозначает 
только общее количество карандашей, при этом совершенно неважно, какой из них яв-
ляется четвёртым; в словосочетании же «дөртинҗи галам» (четвертый карандаш) по-
рядковое числительное «дөртинҗи» указывает, что речь идёт о конкретном карандаше, 
являющимся именно четвёртым при счёте. Это, с нашей точки зрения, подтверждает 
наблюдение Б. А. Серебренникова о том, что «порядковое числительное может рассма-
триваться как прилагательное, но не простое, а индивидуализирующее» [6: 129], а также 
ещё одну высказанную упомянутым исследователем мысль: «Порядковое числительное 
с аффиксом -нчы, -нчи, -нҗы + имя существительное» представляет также наиболее рас-
пространённую модель образования. Наши наблюдения подтверждаются также словами 
Б. А. Серебренникова о том, что «абсолютное большинство тюркских языков (туркмен-
ский язык не исключение) образует порядковые числительные при помощи этих аффик-
сов, обозначающих порядок» [6: 128].

Менее распространённым вариантом рассматриваемой модели следует считать ту 
её разновидность, когда главный член словосочетаний традиционно выражен именем 
существительным, а зависимый – числительным приблизительного счёта c неопреде-
лённо-количественным значением: бир нӓче aйaл (несколько женщин); при сочетании 
с числительными этого разряда, как и в одной из рассмотренных ранее моделей, имена 
существительные сохраняют форму единственного числа.

Таким образом, группа туркменских словосочетаний с компонентом – именем чис-
лительным структурно организуется по общему принципу: зависимый компонент, вы-
раженный именем числительным, + главный компонент, выраженный именем существи-
тельным; при этом собственно количественные характеристики определяемых предме-
тов сосредоточиваются, как правило, исключительно в зависимом компоненте. Наиболее 
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продуктивной разновидностью рассмотренной модели в туркменском языке является 
вариант модели с компонентом – количественным числительным.

Рассмотренные варианты модели словосочетаний с именем числительным в туркмен-
ском языке («количественное числительное + имя существительное», «количественное 
числительное + нумератив + имя существительное», «порядковое числительное + имя 
существительное», «приблизительное числительное с неопределённо-количественным 
значением + имя существительное»), хотя и не исчерпывают всех возможных типов син-
таксических структур подобного рода, однако практически полностью охватывают их 
основной корпус.

Наши наблюдения подтвердили также вывод о преобладании среди словосочетаний 
туркменского языка с именами числительными конструкций с отношениями определи-
тельного характера, который содержится в ряде изученных нами источников о грамма-
тической системе туркменского языка. 
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У статті як синтаксичні одиниці особливого характеру аналізуються словоспо-
лучення туркменської мови, що містять у своєму складі компонент – числівник: роз-
глядається їхня структура, граматична семантика, можливі типи підрядного зв’язку 
між компонентами. Розгляданий матеріал дозволяє стверджувати пріоритетність у 
туркменській мові такого різновиду моделі словосполучення, як «кількісний числівник 
+ іменник», за допомогою якої виражаються переважно синтаксичні відносини озна-
чального характеру.

Ключові слова: туркменська мова, граматика, синтаксис, словосполучення, числів-
ник, тип підрядного зв’язку, нумератив.
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СУЧАСНЕ МОВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО В УКРАІНІ:
 ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

У статті досліджено механізм реалізації мовного законодавства, зокрема в освіт-
ньому процесі, проаналізовано основні нормативно-правові акти, а також окремі поло-
ження документів, що відображають мовне законодавство, виявлено ефективні шляхи 
впровадження  в освітній процес нового мовного Закону; розроблено рекомендації щодо 
ефективного забезпечення дотримання норм права сучасного мовного законодавства.

Ключові слова: державна мова, мовна політика, розвиток мови, мовне законодав-
ство, норми права.

Постійний і безперервний процес соціального розвитку вимагає  відображення від-
повідних змін на законодавчому рівні, що, свого роду, є вдосконаленням правового поля, 
яке забезпечує це суспільство і відповідає його сучасним потребам як політичним, так і  
культурно-національним.   

У свою чергу, зміни (зокрема пов’язані з мовними питаннями) у нормативно-право-
вих актах, що викликані суспільними вимогами часу – утвердження України як неза-
лежної держави, входження до організацій світового рівня, розширення міжнародних 
зав’язків, політичні перетворення, розвиток консолідації українського суспільства, за-
провадження дієвого механізму поширення української мови як державної  тощо –  став-
лять на вимогу сьогодення здійснення певних заходів щодо впровадження цих змін 
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безпосередньо у ті сфери життя, яким вони відповідають. І це зараз є вкрай важливо для 
України, адже, як наголошують учені, «прогрес будь-якої держави, особливо в умовах 
глобалізаційних перетворень, повною мірою детермінований ступенем запровадження 
інновацій…» [6 , с. 31].

Із набранням чинності Закону України «Про забезпечення функціонування україн-
ської мови як державної» (16 липня 2019 року) стало зрозумілим, що програма правового 
розвитку мови природно залежатиме від ефективного впровадження й реалізації мовно-
го законодавства, процес якого полягає, з одного боку,  у системі відповідних державних 
заходів на утвердження української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, 
з іншого – у підтримці в українському суспільстві статусу мови кожним індивідом – ко-
ристувачем мови. 

І це виправдано, оскільки  мова, як зазначають у своїх розвідках дослідники, – це 
передусім першоелемент культури, мистецтва та науки, засіб ідеологічного впливу, сво-
єрідний синтез усього національного: єдиний фактор національної ідентичності, склад-
ник національних пріоритетів, форма національного життя (І.Огієнко, В. Русанівський, 
О. Мельничук, О. Тараненко, В. Бріцин) – вона потребує не тільки так званої  «захище-
ності» в чинному законодавстві, а й активного впровадження цієї «захищеності» в життя 
суспільства, вироблення певної,  за словами відомого дослідника і громадського діяча 
І. Огієнка,  «реальної мовної практики».

Саме тому мовне питання – це не лише виключно лінгвістичне, а й  політичне, со-
ціальне й культурне, і, безперечно, освітнє та загальнонаукове. І його варто розглядати 
в багатоаспектних наукових вимірах. А самі зміни в мовному законодавстві, зумовлені 
потребами суспільства, і всі процеси, що безпосередньо пов’язані з ними,   є одним із 
найактуальніших питань в низці важливих завдань сучасної науки. 

 Зрозуміло, що велика увага зазначеним вище питанням, пов’язаним з мовою, осо-
бливо тим,   які реалізовуються через мову, приділялася завжди. І нині свої погляди ви-
світлюють  у наукових працях такі відомі вчені, як Абрамова Д.С., Ажнюк Б.М, Артикуца 
Н.В., Бріцин В.М., Клименко Л.С., Куць, О.М. та інші. Передусім це дослідження, які 
відображають діяльність апарату влади щодо мовної ситуації; механізм дотримання мов-
них прав;  природу функціонування української мови та її взаємодію з іншими мовами 
на території України тощо. Так,  відомий мовознавець Ажнюк Б.М. у своїй праці «Мовна 
політика: європейські критерії і Україна» розглядає роль держави в регулюванні мовної 
норми, детально аналізуючи при цьому відповідні статті Закону України «Про забезпе-
чення функціонування української мови як державної» [1]. 

Водночас, зважаючи на те, що цей Закон (який є предметом нашого дослідження) – 
новий, і як новий матеріал, який, беззаперечно, має широке поле для наукової діяльності, 
він потребує подальшого ретельного вивчення як в правовому аспекті, так і в лінгвіс-
тичному поряд з нагальними питаннями сучасного мовного законодавства (об’єкт до-
слідження) – елемента мовної політики.  

Тому метою нашого дослідження (в окремому науковому аспекті) є вивчення меха-
нізму реалізації мовного законодавства, зокрема в освітньому процесі, на матеріалі За-
кону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Досягнення цієї мети передбачає розв’язання таких завдань: розглянути, спираючись 
на наукову літературу, поняття «мовне законодавство», «мовна політика»; проаналізувати 
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основні нормативно-правові акти, а також окремі статті документів, що відображають 
мовне законодавство; виявити ефективні шляхи впровадження  в освітній процес нового 
мовного Закону; простежити процес дотримання виконання відповідних правових норм; 
розробити рекомендації щодо ефективного забезпечення дотримання норм права сучас-
ного мовного законодавства.

Оскільки мовне законодавство є складником і одночасно відображенням мовної полі-
тики певного проміжку часу, розглянемо поняття «мовна політика», яке в сучасних дже-
релах висвітлено по-різному. Так, енциклопедія «Українська мова» дає таке визначення: 
«мовна політика – сукупність ідеологічних постулатів і практичних дій, спрямованих на 
регулювання мовних відносин у країні або на розвиток мовної системи у певному на-
прямі». [3, с.375]. 

Подібне визначення зустрічаємо також і в іншій лексикографічній  праці «Мала енци-
клопедія етнодержавознавства»: «сукупність ідеологічних настанов, нормативних актів 
та практичних дій, спрямованих на регулювання мовних відносин у країні або на розви-
ток мови в певному напрямі. [7, с. 533]. А вже український мовознавець Макарець Ю.С  
у своїх дослідженнях,  розкриваючи характер і темпи мовної політики, висловлює думку 
про те, що це «галузь національної політики, що реалізується в сукупності ідеологічних, 
політичних, юридичних, адміністративно-економічних, освітніх заходів, спрямованих на 
розвиток, розширення сфер функціонування, встановлення балансу мов, зміну чи збере-
ження мовної ситуації, розв’язання мовних конфліктів тощо». [4, с.99]. 

Попри різні бачення визначення мовної політики, усі дослідники одностайні в тому, 
що пріоритетом державної мовної політики в Україні має бути утвердження і розвиток 
української мови як системно утворюючого   складника української державності.

Важливим для дослідження мовного питання також є з’ясування і поняття «мовне 
законодавство». Незважаючи на різні підходи до вивчення цього питання і визначення 
в них першочергових ознак, зазвичай мовне законодавство розуміють як  сукупність за-
конодавчих і нормативно-правових актів, що регулюють використання мов у державі та 
світі [7]. 

Мовна політика має широкий спектр напрямів і завдань, де можна виокреслити еко-
номічні,  адміністративні, наукові, юридичні, освітній та ін. (у цьому вивченні останнім 
двом надамо перевагу).

Тому в нашому дослідженні проаналізуємо саме ті документи, які безпосередньо 
пов’язані з  процесом реалізації мовної політики в галузі вищої освіти, де провідна роль, 
безперечно, належить «основному мовному закону».

Так, Конституція України як Основний Закон нашої держави визначає, що держав-
ною мовою в Україні є українська мова. Крім того, держава забезпечує всебічний розви-
ток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території 
України. 

Рішення Конституційного Суду України від 14.12.1999 №10-рп/99  про офіційне тлу-
мачення положень статті 10 Конституції України щодо застосування державної мови та 
використання її у навчальному процесі в навчальних закладах України (справа про за-
стосування української мови) дає щодо цього роз’яснення. Виходячи з положень стат-
ті 10 Конституції України та законів України щодо гарантування застосування мов в 
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Україні, в тому числі у навчальному процесі, мовою навчання …вищих державних і ко-
мунальних навчальних закладах України є українська мова. [12].

Чільне місце в сучасному мовному законодавстві займає Указ Президента України 
“Про Концепцію державної мовної політики” від 15.02.2010, у якому визначено основні  
пріоритети державної  мовної політики: утвердження і розвиток української мови, під-
вищення  її  престижу [13].

Власне освітнім нормативним документом, що репрезентує положення Конституції 
щодо статусу української мови, є Закон України “Про освіту” від 5.9.2017 (ст. 7), де осно-
вною ідеєю є те, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова; закла-
ди освіти забезпечують обов’язкове вивчення державної мови, що дає змогу провадити 
професійну діяльність у вибраній галузі з використанням державної мови [8].

Це, звичайно, стосується і тих нормативних актів, які безпосередньо пов’язані з фа-
ховою специфікою (а отже – з наслідком освітнього процесу). Для прикладу можна на-
вести Закон України “Про державну службу” від 10.12.2015, із набранням чинності якого 
однією із загальних вимог до осіб, які претендують на державну службу, встановлених 
положенням статті 20, є вільне володіння державною мовою [9].

 Або ж Закон України «Про Національну поліцію» від 02 .07. 2015, який також 
закріплює за працівниками поліції таку правову норму, як знання державної мови. 
У статті 49 цього Закону, що визначає вимоги до кандидатів на службу в поліції, 
наголошується, що на службу в поліції можуть бути прийняті громадяни України, які 
володіють українською мовою [10].

Порівняно новим (але так довго очікуваним) останнім нормативним актом, який на-
був чинності в липні минулого року є Закон України «Про забезпечення функціонування 
української мови як державної» №2704-VIII від 25.04.2019 (набув чинності 16 липня 
2019 року). [11]. Цей Закон – універсальний (охоплює усі сфери і напрями поширен-
ня української мови, пов’язані з її екологією) і є своєрідним симбіозом усіх положень 
і норм, що відображені в інших нормативних документах сучасного законодавства, які 
висвітлюють питання державності мови. Цей нормативно-правовий акт по праву можна 
назвати на сьогодні «основним мовним законом», а у наведених нижче статтях і їх струк-
турних елементах побачити способи утвердження і розвитку української мови (в закла-
дах освіти) на рівні держави:

1) ст. 1. Статус української мови як єдиної державної мови в Україні (п. 6. Навмисне 
спотворення української мови в офіційних документах і текстах, зокрема навмисне за-
стосування її з порушенням вимог українського правопису і стандартів державної мови 
... тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом);

2) ст.  5.  Державна програма сприяння опануванню державної мови (п. 3. Відповідно 
до Програми Кабінет Міністрів України ….створює умови для розвитку суб’єктів освіт-
ньої діяльності, які дають змогу кожній особі опанувати державну мову, в тому числі 
шляхом неформальної та інформальної освіти; п. 5. Програма діяльності центрально-
го органу виконавчої влади… повинна передбачати заходи щодо сприяння опануванню 
української мови, в тому числі шляхом видання навчальних посібників з української 
мови, створення української термінологічної словникової бази);

3) ст. 6. Обов’язок громадянина України володіти державною мовою  (п.1. Кожний 
громадянин України зобов’язаний володіти державною мовою);  
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4) ст. 9. Особи, які зобов’ язані володіти державною мовою та застосовувати її під 
час виконання службових обов’язкі в (п. 13. Керівники закладів освіти всіх форм власнос-
ті; 14.  Педагогічні, науково-педагогічні і наукові працівники… крім іноземців чи осіб 
без громадянства, які запрошені до закладів освіти та/або наукових установ та працюють 
на тимчасовій основі як наукові, педагогічні, науково-педагогічні працівники або викла-
дачі іноземної мови);

5) ст. 13.  Застосування державної мови в нормативних актах, діловодстві та до-
кументообігу (п. 1. Мовою нормативно-правопих актів і актів індивідуальної дії, діло-
водства і документообігу…є державна мова).

Крім того, варто наголосити, що з метою сприяння функціонування української мови 
діє Уповноважений із захисту державної мови, який забезпечує моніторинг виконання 
законодавства про державну мову. 

Оскільки основним завданням сучасного мовного законодавства  є захист державного 
статусу української мови (розвиток та утвердження її державності, а також забезпечення 
застосування як державної на всій території України у всіх сферах суспільного життя), а 
в основі концепції покладено ідею, що «кожний громадянин України зобов’язаний воло-
діти державною мовою» (ст.. 6), то й,  власне, способи реалізації цілей та завдань чинних 
нормативно-правових актів  безпосередньо пов’язані із змістом цих документів, які і ви-
значають, у свою чергу, напрями, дії та шляхи здійснення названих завдань.

Так, із впровадженням п. 6 ст. 1. щодо обов’язкового застосування української мови 
відповідно до Українського правопису (редакція 2019 року), який з’явився незадовго 
до  того, як набув чинності новий Закон, виникла як наслідок низка питань, передусім 
пов’язаних саме з опануванням нових правописних норм, порушення яких  тягне за со-
бою відповідальність, встановлену цим Законом. Тому, звичайно, перш за все постало 
питання ознайомлення учасників освітнього процесу (й усіх працівників закладів вищої 
освіти загалом) з інноваціями в чинному правописному документі (теоретичні знання) 
і надання можливості опанувати ними на практиці (формування вмінь та вироблення 
навичок). Зрозуміло, крім того, під час освітнього процесу постійно практично застосо-
вуються набуті знання через різного роду завдання, що дозволяють закріпити знання на 
практиці і не допустити надалі порушень правописних норм. Проте варто наголосити, 
що адаптування до змін у Правописі й правильне його застосування не так швидко здій-
снюються (реалізовуються). І це природно: повинен пройти певний так званий  адап-
таційний період, і про ефективність реалізації  п. 6 ст. 1 можна, мабуть, буде говорити 
пізніше. Проте певні зрушення, звичайно, уже є, і про них сказано вище.

Щодо п. 3 ст. 5, у якому зазначено, що кожній особі надається можливість опанува-
ти українську мову, то, звичайно, належне місце тут займає питання збільшення нор-
мативного обсягу годин (навчальних кредитів). Оскільки українська мова за професій-
ним спрямуванням як навчальна дисципліна вивчається лише на першому курсі  (і тут, 
нам видається, абсурдним те, що іноземна мова у начальному плані передбачена чотири 
роки, а українська – лише один семестр), збільшення годин дасть можливість не просто 
краще опанувати українську мову, а й виявити і одночасно ліквідувати прогалини у зна-
нні державної мови. Саме це той випадок, коли варто говорити про те, що кількість пере-
ходить у якість, знання – у вміння, а вміння – у навички.  У цьому випадку, безперечно, 
слушною є думка, що оскільки державна мова – це національне надбання, а «надбання 
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не лише право володіти й розпоряджатися, а й обов’язок захищати і примножувати… 
то держава зобов’язана  піклуватися і дбати не тільки про функціональний, але й про 
якісний стан мови» [1, с.28]. 

Крім того, збільшення обсягу годин, дозволить надалі (у професійній діяльності) ви-
користання державної мови зробити більш ефективним (а в ідеалі – вільним), оскільки 
це досягається через практичні заняття (різного роду вправи), доведенням набутих вмінь 
до автоматизму (формування навичок застосування знань мови у мовленні, і усному, і 
писемному).

Варто також для реалізації цього ж пункту запровадити курси з української мови за 
професійним спрямуванням та наукової мови для здобувачів вищої освіти 2-го, 3-го, 4-х 
курсів науково-освітнього рівня «бакалавр», а також  тих, хто здобуває рівень магістра. 
Майбутня професія будь-якої галузі знань (чи то фізика, чи то юриспруденція, чи ін.) зна-
чною мірою відтворюється завдяки мові як засобу спілкування і передавання інформації. 
І вивчати її протягом усього періоду навчання не тільки є доцільним, а й необхідним.

 Доречним щодо цього пункту вбачається також  запровадити курси з української 
мови за професійним прямуванням і для працівників, які безпосередньо залучені до ро-
боти зі здобувачами вищої освіти, передусім фахівців-начальників курсів, фахівців групи 
освітнього процесу, групи соціальної, виховної роботи та дозвілля та ін. (для розвитку та 
підвищення мовної та мовленнєвої компетенції).

У цьому напрямі доцільно також, на нашу думку, з метою забезпечення  підвищення 
рівня володіння державною мовою здобувачами вищої освіти запровадити державний 
іспит з української мови за професійним спрямуванням для здобувачів вищої освіти всіх 
освітньо-кваліфікаційних рівнів.

Щодо п. 5 ст. 5, де одним із заходів є видання посібників, пропонуємо  у обов’язковому 
порядку кожному закладу вищої освіти розробити та видати навчальний посібник з укра-
їнської мови за професійним спрямуванням, зокрема із змінами, відображеними у Укра-
їнському правописі 2019 року. Безперечно, це стосується і оновлення усіх навчально-ме-
тодичних матеріалів відповідно до чинного законодавства. 

Крім того, щодо цього ж пункту (а саме створення української термінологічної слов-
никової бази) вважаємо практично корисним активізувати наукову роботу науково-педа-
гогічних працівників із напряму створення української термінологічної словникової бази 
та залучати до цієї діяльності здобувачів вищої освіти.

У межах п. 13, п. 14 ст. 9, де названо осіб, які повинні володіти державною мовою, 
мабуть, треба передусім запровадити курси з української мови за професійним спряму-
ванням працівників закладів освіти (як  керівної ланки, так і науково-педагогічних пра-
цівників) із обов’язковим вивченням змін у новому Правописі.

Слушним у цьому випадку також буде в обов’язковому порядку увести до  програм 
підвищення кваліфікації працівників закладів вищої освіти теми з української мови.

На практиці реалізувати зміст ст. 13 (про застосування державної мови в норматив-
них актах, діловодстві та документообігу) дозволить  запровадження курсів щодо ви-
вчення нормативних вимог до документів у сфері діловодства, відповідно до сучасного 
законодавства (при цьому увага повинна приділятися мовно-стилістичним вимогам до 
документів).
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Крім того,  у напрямі правового розвитку мови є важливим, і про нього не можна не 
сказати,  виховний аспект патріотичного напряму. Так, для розширення сфери застосу-
вання державної мови у закладах освіти варто активізувати популяризацію української 
мови, розвиток поваги до неї та усвідомлення її цінності у середовищі учасників освіт-
нього процесу, а також забезпечити  підвищення рівня володіння державною мовою і 
одночасно знань про мову здобувачами вищої освіти через наукові, просвітницькі та ви-
ховні заходи (конференції, семінари, диспути, бесіди, міжнародні та всеукраїнські кон-
курси, олімпіади тощо), не тільки  при цьому збільшити їх кількість і залучити більше 
коло учасників, а й якісно їх модернізувати до актуальних потреб мовної політики. Адже, 
безсумнівно, «вся молодь мусить добре усвідомити собі, що її найперший обов’язок пе-
ред своїм народом – навчитися соборної літературної мови й тим защепити собі почуття 
національної гідності» [5, с.14]. 

Зрозуміло, що названі шляхи впровадження в освітній процес  нового мовного Зако-
ну  лише частина реалізації Державної програми щодо сприяння опанування державною 
мовою. Проте вони (ці шляхи) повністю відповідають цілям та завданням Програми, і їх 
реалізація дозволила б підняти державність української мови на той щабель, який вона 
заслуговує відповідно до свого статусу, зафіксованому у чинному законодавстві.   

Варто наголосити, і це загальновідомо, що самосвідомість громадян щодо питання 
розвитку державної мови особливо сьогодні займає неабияке місце в реалізації мовної 
політики.  У свій час І.О. Бодуен де Куртене висловлював думку про те, що мовна полі-
тика, це «можливість і доцільність організованої свідомої політики щодо мови» [2,  с.12]. 

Іншими словами, держава надає можливість утвердження мовного статусу. А вже 
яким чином ця можливість буде використаною –  залежить від кожного з нас, від свідо-
мості кожного громадянина.

Отже, проведене дослідження дозволяє зробити такі висновки. Реалізація мовного 
законодавства як елемента мовної політики є складним, поступовим і багатогранним 
процесом. Ефективність та результативність  цього процесу залежить, з одного боку, від 
активної позиції влади, яка розробляє плани заходів щодо втілення відповідних цілей та 
завдань сприяння опануванню державної мови, а також зобов’язує нести відповідаль-
ність щодо її застосування; з іншого – від  кожного конкретного громадянина, його сві-
домості, бажання і усвідомлення важливості особистого внеску в розвиток української 
мови. Відповідно до цього можна стверджувати, що мовна політика – це процес поляр-
них, хоча і взаємозалежних, понять: «мовне законодавство» – ідеальне, загальне, теоре-
тичне, пасивне (тексти права), а «його реалізація» – це реальне, конкретне,  практичне 
(дії),  активне (втілення). І лише раціональне поєднання цих важливих понять мовної 
політики дозволить шляхи її реалізації зробити ефективними. В освітньому процесі це 
передусім збільшення нормативного обсягу вивчення української мови; запровадження 
курсів з української мови за професійним  спрямуванням для підвищення рівня мовної 
і мовленнєвої компетенції (для учасників освітнього процесу); підготовка та видання 
посібників із фахової мови; уведення до  програм підвищення кваліфікації працівни-
ків закладів вищої освіти тем з української мови; проведення різного роду наукових, 
просвітницьких та виховних заходів для здобувачів вищої освіти з метою популяризації 
української мови, а також утвердження і поширення її як державної.
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СОВРЕМЕННОЕ ЯЗЫКОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В УКРАИНЕ: 
ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

В статье исследован механизм реализации языкового законодательства, в часности 
в образовательном процессе, проанализировано основные нормативно-правовые акты, 
а также отдельные статьи документов, которые отображают языковое законода-
тельство, выявлено эффективные пути внедрения в образовательный процесс нового 
языкового Закона, разработано рекомендации касательно обеспечения соблюдения норм 
права языкового законодательства.

Ключеые слова: государственный язык, языковая политика, развитие языка, 
языковое законодательство, нормы права.
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The article explores the mechanism for the implementation of language legislation, in 
particular in the educational process. The main regulatory legal acts, as well as individual 
articles of documents of language legislation, are analyzed. Eff ective ways of introducing a 
new language Law into the educational process are revealed. Recommendations have been 
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ОСОБЕННОСТИ ОСМЫСЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ТЕРМИНА В 
УСЛОВИЯХ РАЗЛИЧНЫХ ЛИНГВОКУЛЬТУР 

(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО, АНГЛИЙСКОГО И ИСПАНСКОГО ЯЗЫКОВ)

В статье на примере одного из наиболее востребованных сегодня практически во 
всех языках экономического термина – рынок – продемонстрировано, что в разных 
лингвокультурах осмысление очевидно сходного в семантическом отношении понятия 
может приобретать определённые особенности. Это проявляется во включении рас-
сматриваемого термина в различные по характеру микроконтексты, способствующие 
трансформации их сочетаемостных свойств; в приобретении терминами дополни-
тельных оттенков значения и т. д. Полученные автором результаты подтверждают 
приоритетность исследований сопоставительного характера в области исследований 
экономической терминологии.

Ключевые слова: лингвокультура, глобализация, терминоведение, экономическая 
терминология, интернационализация термина, унификация терминов, лексикографиче-
ская фиксация.

В настоящее время, по общему мнению исследователей, можно говорить о термино-
ведении как о полностью оформившемся самостоятельном разделе общей лексикологии 
со своей проблематикой, предметом и объектом изучения. Предмет терминоведения со-
ставляют: изучение формирования и употребления специальных слов, аккумулирующих 
и передающих накопленные человечеством в различных областях деятельности знания; 
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совершенствование существующих терминологических систем; поиски универсальных 
черт, свойственных терминологиям разных областей знания; поиски оптимальных путей 
создания новых терминов и их систем [см., например: 7]; а также осмысление с различ-
ных лингвистических и междисциплинарных позиций национальных и международных 
терминологических систем [см., например: 10]. 

Терминология представляет собой в настоящее время одну из наиболее динамичных 
и подвижных лексических подсистем любого языка, поэтому исследования в этой обла-
сти нередко отличаются исторической ориентированностью, имея своей целью показать, 
как возникает, развивается и сменяется во времени терминология в зависимости от раз-
вития соответствующих наук и общего стиля мышления эпохи. Вслед за В. М. Лейчиком 
принято различать терминологии – естественно сложившиеся совокупности терминов 
определённых областей знания или их фрагментов и терминосистемы – упорядоченные 
терминологии с зафиксированными отношениями между терминами, отражающими от-
ношения между называемыми этими терминами понятиями [3: 130–140].

Одной из наиболее активно развивающихся терминосистем на современном этапе 
научного знания является экономическая терминология, занимающая достаточно весо-
мое место практически во всех национальных языках. Её приоритетность обусловли-
вается прежде всего экстралингвистическими факторами, связанных преимущественно 
с глобализационными процессами, которые получили на современном этапе развития 
общества чрезвычайно широкое распространение. Глобализация в сфере экономики 
проявляется, во-первых, во всё возрастающем взаимодействии и интеграции националь-
ных экономических систем, что явилось следствием роста международной торговли, 
инвестиций и движения капитала. Во-вторых, глобализация подразумевает образование 
единого международного экономического пространства, где свободно перемещаются ин-
формация, товары, услуги, капитал, что находит отражение и в целом ряде «реакций» на 
происходящее лингвистического характера (как минимум – появление соответствующих 
номинаций для обозначения вновь появляющихся реалий, процессов и т. д.). Наконец, 
глобализация экономических процессов неизменно влечёт за собой процесс интернаци-
онализации терминологического аппарата науки экономики, суть которого заключается 
в унификации экономической терминологии, а также в появлении интернациональных 
вариантов экономических терминов. Источником интернационализмов, как правило, 
служат языки международного общения, наиболее распространённым из которых на се-
годняшний день является английский язык.

В связи со всем изложенным представляется, что в перечень наиболее актуальных 
исследований в области изучения экономической терминологии в настоящее время оче-
видно должны войти исследования сопоставительного характера, позволяющие уста-
новить в том числе и особенности функционирования семантически тождественных 
и / или сходных экономических терминов в отдельных лингвокультурах, которые могут 
как способствовать актуализации терминологического значения той или иной номина-
ции, так и определённым образом «затемнять» его.

В качестве иллюстрации к высказанным положениям рассмотрим особенности лек-
сикографического осмысления в различных лингвокультурах одного из наиболее рас-
пространённых сегодня экономических терминов – термина рынок (белорус. рынак; 
англ. market; исп. mercado).
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В русском языке, как свидетельствуют толковые словари, лексема рынок является 
многозначной; например, в «Большом толковом словаре русского языка» под редак-
цией С. А. Кузнецова толкование данной номинации выглядит следующим образом: 
«РЫНОК … 1. Сфера свободного товарно-денежного обращения, товарооборота, опре-
делённое экономическое пространство по производству и сбыту продукции на основе 
товарообмена или за деньги. Внешний, внутренний рынок. Мировой рынок. Свободный 
рынок. Создать в стране единый рынок. Насытить российский рынок товарами на-
родного потребления. Рынки сбыта (районы реализации товаров). Чёрный рынок (сфера 
нелегального товарно-денежного обращения, товарооборота). 2. Система общественных 
отношений, основанная на свободном товарно-денежном обращении, товарообороте. 
Переход от плановой экономики к рынку. Сторонники рынка (концепции рыночного раз-
вития экономики). 3. чего и с опр. Широкий ассортимент товаров и услуг, удовлетворяю-
щий потребности спроса и предложения населения. Товарный, потребительский рынок. 
Кинематографический рынок. Рынок сырья, продовольствия, жилья. Рынок рабочей 
силы. 4. Торговое учреждение по продаже сельскохозяйственной продукции и предметов 
индивидуально-трудовой деятельности по свободным ценам; место розничной торгов-
ли под открытым небом, в крытых торговых рядах или в специальном здании; базар. 
Покупать овощи на рынке. Нести изделия народного промысла на рынок. У нас всё с 
рынка, свеженькое! Дорогой, дешёвый рынок (о высоких, низких ценах в таких рядах). 
< … Рыночный … . Рыночная экономика; рыночные отношения (основанные на свобод-
ном товарно-денежном обращении, товарообороте). Рыночная площадь. Рыночная тор-
говка (неодобр.). Рыночный мёд (покупаемый на рынке). Рыночная цена (определяемая 
спросом и предложением)» [1: 1136].

Как можно убедиться, из представленных толкований три значения из четырёх (при-
чём приоритетные – с первого по третье) имеют непосредственное отношение именно к 
экономической сфере, хотя ни одно из этих значений не маркируется в данном словаре 
как терминологическое (экономическое). К экономической терминологии принадлежит 
и часть выражений с прилагательным рыночный, образованным от номинации «рынок», 
которые приводятся в словарной статье (помещены в словарной статье после пометы 
<, обозначающей словообразовательное гнездо толкуемого слова): рыночная экономика; 
рыночные отношения; рыночная цена. 

В одном из специальных (терминологических) словарей русского языка (источнике 
энциклопедического характера), в котором собраны слова и выражения экономической 
сферы деятельности – «Словарь современных экономических терминов» Б. А. Райзберга 
и Л. Ш. Лозовского номинация рынок однозначно отнесена к собственно экономиче-
ской лексике, употребляющейся в двух основных значениях: «РЫНОК – 1) место куп-
ли-продажи товаров и услуг, заключения торговых сделок; 2) процесс купли-продажи, 
экономические отношения, связанные с обменом товаров и услуг, в результате которых 
формируются спрос, предложение и цена» [4: 331]. 

Словарная статья цитируемого источника, содержащая достаточно полное энцикло-
педическое описание понятия рынок, включает и сведения об имеющихся выражениях с 
компонентом рынок, которые также принадлежат к сфере экономической терминологии: 
мировой рынок, зональные рынки, региональные рынки, страновые рынки, высококон-
курентные рынки, монополистические рынки и т. п.: «Структура рынков чрезвычайно 
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многообразна. По виду продаваемого товара выделяют: рынки сырья, материалов, дра-
гоценностей, средств производства, недвижимости, потребительских товаров и услуг, 
информационного и интеллектуального (духовного) продукта, инноваций, капитала, ва-
люты, ценных бумаг, труда, рабочих мест и рабочей силы. По масштабу охвата террито-
рии различают мировой, зональные, региональные, страновые рынки, а применительно 
к каждой стране – внутренние и внешние рынки. По уровню конкуренции рынки делят-
ся на высококонкурентные (свободные), монополистической конкуренции, олигополи-
стической, монополистические (закрытые). Различают также легальные (официальные) 
и нелегальные (теневые, чёрные) рынки. Рынки ценных бумаг делят на первичные и 
вторичные (на которых происходит перепродажа ценных бумаг)» [4: 331].

В то же время два выражения с компонентом рынок вынесены в этом словаре в от-
дельные словарные статьи: рынок покупателя, рынок продавца [4: 331]. 

В английском языке, из которого, как основного на сегодня языка международного 
общения, берёт начало множество экономических терминов, терминологическое обо-
значение, семантически идентичное русской номинации рынок (market), так же, как и 
в рассмотренном ранее случае, включён и в толковые словари литературного языка, и 
в специальные словари – словари экономической терминологии. В одном из популяр-
ных словарей современного английского языка – «Толковый словарь английского языка» 
Дж. Хокинса, Э. Делаханти и Ф. Макдональда – помещено следующее определение ин-
тересующего нас понятия: «market noun 1. a place where things are bought and sold, usually 
from stalls in the open air. 2. demand for things. ♦ Is there a market for typewriters now?

noun marketplace
on the market off ered for sale» [6: 283].
Как видим, в толковом словаре литературного английского языка, в отличие от ана-

логичного русского источника, отмечены лишь два нетерминологических (общеупотре-
бительных) значения рассматриваемой номинации, а также одно сложное слово с корнем 
market- (marketplace) и одно устойчивое выражение с данной номинацией, также обще-
употребительного свойства (on the market). Кроме это, в английском словаре практиче-
ски отсутствует иллюстративный материал, который достаточно обширно представлен 
в словаре русского языка, что, безусловно, способствует созданию более полного пред-
ставления о семантике термина.

Два значения собственно терминологического характера английской номинации 
market находим в специальном лексикографическом источнике – «Словаре экономики» 
(«Dictionary of Economics» by P. H. Collin): «market noun 1. a place where a product might 
be sold 2. the group of people who might buy a product ■ verb to sell a product in or to a mar-
ket» [8: 124].

В отличие от русскоязычного терминологического источника в английском «Слова-
ре экономики» («Dictionary of Economics» by P. H. Collin) значения номинации market 
сформулированы значительно лаконичнее; однако в этом словаре отдельными словар-
ными статьями даётся целый ряд выражений с компонентом market, уточняющих, до-
полняющих и конкретизирующих семантическое наполнение двух терминологических 
значений рассматриваемой номинации: market capitalisation (‘same as capitalization’), 
market clearing (‘a situation in which the demand for a good or service is exactly the same as 
the quantity available, so that nothing is left; producers can set the prices of their products in 
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such a way as to clear all the stock’); market concentration (‘same as concentration’); mar-
ket cycle (‘noun the period during which a market expands, then slows down and then expands 
again’); market demand curve (‘same as demand curve’); market economist (‘a person 
who specializes in the study of fi nancial structures and the return on investments in the Stock 
Market’); market economy (‘same as free market economy market entry noun the entry of a 
new supplier into a market, usually because existing suppliers are making large profi ts’. The 
new entrant may start up from cold, or more likely will buy an existing supplier and increase in-
vestment to gain market share. Entry to markets is subject to barriers to entry); market failure 
(‘the failure of a market to provide goods or services adequately, as when it is dominated by a 
monopoly’. Market failure can be corrected by government action); market forces (‘infl uences 
on sales which bring about a change in prices’); market interest rates (‘plural noun interest 
rates on money deposits which are governed by the supply of and demand for money in the 
market’); marketmaker (‘a person who buys or sells shares on the Stock Market and off ers to 
do so in a certain list of securities’. A marketmaker operates a book, listing the securities he or 
she is willing to buy or sell, and makes money by charging a commission on each transaction); 
market mechanism (‘same as price mechanism’); market power (‘the power of a supplier to 
take advantage of a weak consumer, as when the market is dominated by a monopoly’); market 
price (1. ‘the price at which a product can be sold’; 2. ‘the price at which a share stands on a 
stock market’); market segmentation (‘the dividing of the market or consumers into certain 
categories according to their buying habits’); market sentiment (‘a general feeling among 
investors or fi nancial analysts on a stock market (either optimistic or pessimistic) which can 
be infl uenced by external factors, and which will aff ect the prices of the shares themselves’); 
market share (‘the percentage of a total market which the sales of a company cover’. Also 
called share of the market); market structure (noun ‘the way in which a market is organised, 
including the concentration of suppliers or consumers, the ease of entry or barriers to entry and 
the competitiveness of players in the market’); market value added (‘the diff erence between 
a company’s market value and the amount of its invested capital. MVA reveals how well a 
company has performed over the long term in using its resources to create value’; Abbreviation 
MVA) [8: 124–125]. 

В испанской лингвокультуре рассматриваемый нами термин – mercado –фиксиру-
ется в лексикографических источниках с некоторыми особенностями. Один из попу-
лярных испанских справочных лингвистических интернет-ресурсов (https://dle.rae.es/
mercado?m=form#otras) отмечает у номинации mercado восемь значений (иллюстратив-
ным материалом снабжены лишь два из них): «1. Contratación pública en lugar destinado 
al efecto y en días señalados. Aquí hay mercado los martes. 2. Sitio público destinado perman-
entemente, o en días señalados, para vender, comprar o permutar bienes o servicios. 3. Concur-
rencia de gente en un mercado. El mercado se alborotó. 4. Conjunto de actividades realizadas 
libremente por los agentes económicos sin intervención del poder público. 5. Conjunto de op-
eraciones comerciales que afectan a un determinado sector de bienes. 6. Plaza o país de especial 
importancia o signifi cación en un orden comercial cualquiera. 7. Conjunto de consumidores 
capaces de comprar un producto o servicio. 8. Estado y evolución de la oferta y la demanda en 
un sector económico dado» [9]. 

Как можно убедиться, в процитированном источнике не разграничиваются об-
щелитературные и терминологические значения рассматриваемой номинации: к 
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терминологическим значениям экономического характера принадлежат пять из восьми 
зафиксированных: ‘sitio público destinado permanentemente, o en días señalados, para vend-
er, comprar o permutar bienes o servicios’ (значение 2); ‘conjunto de actividades realizadas 
libremente por los agentes económicos sin intervención del poder público’ (значение 4); ‘con-
junto de operaciones comerciales que afectan a un determinado sector de bienes’ (значение 5); 
‘conjunto de consumidores capaces de comprar un producto o servicio’ (значение 7); ‘estado y 
evolución de la oferta y la demanda en un sector económico dado’(значение 8). В источнике 
дано описание каждого их терминологических значений, однако ни одно из них не под-
тверждено иллюстративным материалом.

Завершают словарную статью несколько выражений с компонентом mercado; четы-
ре из пяти выражений, которые снабжены характеристикой их значений, принадлежат к 
экономической терминологии: 

«buen mercado
1. m. Cosa o cantidad abundante que se compra.
mal mercado
1. m. Cosa o cantidad escasa que se compra.
mercado negro
1. m. Tráfi co clandestino de divisas monetarias o mercancías no autorizadas o escasas en el 

mercado, a precios superiores a los legales.
hacer el mercado
1. loc. verb. Comprar lo necesario para el consumo doméstico» [9].
Помимо этого в анализируемой словарной статье приведены ещё три выражения с 

компонентом mercado, уже без объяснения значения, которые также явно принадлежат 
именно к экономической терминологии: economía de mercado, riesgo de mercado, seg-
mento de mercado [9].

Проанализированный материал из источников справочного характера (как собствен-
но лингвистических, так и энциклопедических), в которых отражены принципы фикса-
ции в различных лингвокультурах одного из интернациональных экономических терми-
нов (рынок – market – mercado), даёт основания утверждать, что осмысление идентич-
ных по значению экономических терминов в разных национальных коллективах отлича-
ется некоторыми особенностями. Эти особенности обусловлены как лингвистическими, 
так и экстралингвистическими факторами: местом экономической терминосистемы в 
системном устройстве конкретного языка в целом; сложившимися в определённой линг-
вокультуре лексикографическими традициями (традиция разграничивать / не разграни-
чивать общеупотребительные значения при подаче их в словарях; последовательное или 
выборочное привлечение иллюстративного материала при описании значений лексемы 
и т. п.) и другими.
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Антипов А. В., аспірант
ВДУ імені П. М. Машерова, Вітебськ, Республіка Біларусь 

ОСОБЛИВОСТІ ОСМИСЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ТЕРМІНУ 
В УМОВАХ РІЗНИХ ЛІНГВОКУЛЬТУР 

(НА МАТЕРІАЛІ РОСІЙСЬКОЇ, АНГЛІЙСЬКОЇ ТА ІСПАНСЬКОЇ МОВ)
У статті на прикладі одного з найбільш затребуваних сьогодні практично у всіх 

мовах економічного терміну – ринок – продемонстровано, що у різних лінгвокультурах 
осмислення очевидно схожого у семантичному відношенні поняття може набувати 
певні особливості. Це проявляється у включенні терміну, що розглядається, у різні за 
характером мікроконтексти, що сприяють трансформації їхніх сполучуванісних якос-
тей; к набутті термінами додаткових відтінків значення тощо. Отримані автором 
результати підтверджують пріоритетність досліджень зіставного характеру у галузі 
досліджень економічної термінології.

Ключові слова: лінгвокультура, глобалізація, термінознавство, економічна терміно-
логія, інтернаціоналізація терміну, уніфікація термінів, лексикографічна фіксація. 
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FEATURES OF UNDERSTANDING THE ECONOMIC TERM 
IN THE CONTEXT OF VARIOUS LINGUOCULTURES 

(BASED ON THE MATERIAL OF RUSSIAN, ENGLISH AND SPANISH)
In the article, using the example of one of the most popular economic terms today in almost 

all languages – the market – it is demonstrated that in diff erent linguistic cultures, the under-
standing of an obviously semantically similar concept can acquire certain characteristics. This 
is manifested in the inclusion of the term under consideration in microcontexts of diff erent 
nature, contributing to the transformation of their combinable properties; in the acquisition 
of additional shades of meaning by terms, etc. The results obtained by the author confi rm the 
priority of comparative studies in the fi eld of studies of economic terminology.

Key words: linguoculture, globalization, terminology, economic terminology, internation-
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