
ВИДАВНИЧИЙ ДІМ ДМИТРА БУРАГО

ISSN 2522-493X



Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видавничий дім Дмитра Бураго

***************************************************

Наукове видання

«МОВА І КУЛЬТУРА»
Випуск 23
Том І (203)

Київ
2021



Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

Издательский дом Дмитрия Бураго

***************************************************

Научное издание

«ЯЗЫК И КУЛЬТУРА»
Выпуск 23
Том І (203)

Киев
2021



УДК 80 + 008] (082)
М 74

М 74 МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2021. – 
Вип. 23. – Т. І (203). – 538 с.

Наукове видання «Мова і культура» засноване у 1992 році

Видання зареєстроване Міністерством юстиції України.
Свідоцтво КВ № 12056-927ПР від 4.12.2006 р.

Затверджено постановою президії ВАК України
від 18 листопада 2009 р. № 1-05/5

ISSN 2522-4948 (Online), ISSN 2522-493X (Print)

Засновники:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видавничий дім Дмитра Бураго

Видається за рішенням Вченої ради Інституту філології
Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 19.02.2007 р.

Головний редактор Д. С. Бураго

Редакційна колегія:
д-р філол. наук, проф. С. Д. Абрамович, канд. філол. наук, доц. П. П. Алексєєв;  
д-р філол. наук, проф. В. М. Бріцин; д-р філол. наук, проф., академік АН ВШ Укра-
їни Ю. Л. Булаховська; д-р філол. наук, проф. О. П. Воробйова; д-р філол. наук, 
проф., академік АН ВШ України, заслужений працівник ВШ України Л. П. Іванова;  
д-р філол. наук, проф. Т. В. Клеофастова; д-р філол. наук, проф. д-р філол. наук, проф.  
Ю. І. Корзов; д-р філол. наук, проф. Н. В. Костенко; д-р філол. наук, проф. О. О. Корнієнко,  
д-р філол. наук, проф. Г. Ю. Мережинська; д-р філол. наук, проф. А. К. Мойсієнко;  
д-р філол. наук, проф. Ю. Л. Мосенкіс; д-р філол. наук, проф. Н. Г. Озерова; д-р філос. 
наук, проф., академік НАН України О. С. Онищенко; д-р пед. наук, канд. філол. наук, проф.  
Г. В. Онкович; д-р філол. наук, проф. Т. А. Пахарєва; д-р філол. наук, проф. Г. Ф. Семе-
нюк; д-р філол. наук, проф., академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки України  
В. Г. Скляренко; д-р філол. наук, проф. Н. В. Слухай; д-р філол. наук, проф. О. С. Снит-
ко; д-р філол. наук, проф. Е. С. Соловей; д-р психол. наук, проф., член-кор. АПН України  
Н. В. Чепелєва.

© Київський національний університет
імені Тараса Шевченка, 2021
© Видавничий дім Дмитра Бураго (майнові), 2021



ФІЛОСОФІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ

5

© Мадатли Э. 2021

УДК 821.10.01
Мадатли Э. 
доктор исторических наук, заместитель директора по научной работе,
Институт философии и социологии НАНА, Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Республики Азербайджан, Азербайджан 

ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ПОБЕДЫ 
АЗЕРБАЙДЖАНА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Великий Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев гово-
рил, что отстоять независимость труднее, чем обрести ее, и каждый гражданин дол-
жен думать не о мелких интересах и выгодах, а о большой политике своей страны 
[1, 20]. Отечественная война, начатая 27 сентября 2020 г. Азербайджаном во главе с 
Президентом республики, Верховным главнокомандующим нашими Вооруженными си-
лами Ильхамом Алиевым против 30-летней армянской оккупации и завершенная после 
44 дней, 10 ноября, блестящей победой, стало испытанием неизменной приверженности 
не только наших граждан, но и живущих в других странах азербайджанцев делу защи-
ты государственности, обеспечения территориальной целостности и укрепления нацио-
нального единства как важнейших компонентов большой политики нашей республики. 
Мы на реальной практике увидели свою огромную и непоколебимую силу, сложившу-
юся в стране и за ее пределами. В нашей памяти по новому – в контексте практических 
действий оживились изречения наших предков « Сила народа – сила селевого потока», 
«Сообща можно горы свернуть», наша освободительная война стала испытанием сло-
жившихся в течение тысячелетий истинных национально-нравственных ценностей, духа 
борьбы за свободу нашего народа, критерием его стойкости и непоколебимости.

 Эта историческая победа является торжеством традиций государственности, кото-
рые наш народ, пройдя через вихри тысячелетий, передал нынешнему поколению как 
священное наследие, и национальной государственности, которую Азербайджан вновь 
обрел в конце XX века. Как подчеркивает профессор Салахаддин Халилов, государ-
ственность – это, прежде всего, процесс, идущий в направлении превращения населе-
ния в народ, народа – в нацию, а жителей – в граждан. Государственность предполагает 
включение в национальное самосознание людей чувства патриотизма, понятия Родины. 
Государственность требует наличия уважения и любви к своим государственным симво-
лам, питания чувства гордости за достижения своего государства [2, 382]. 

Будучи и свидетелями, и участники этой исторической Победы, мы, конечно, очень 
рады и гордимся своей Родиной, своим народом и своей армией. Мы горды видеть, как 
в этой Отечественной войне с самого начала устремленность к окончательной победе, 
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искусная политика и высокое полководческое мастерство, несгибаемая и решительная 
воля победоносного Верховного главнокомандующего нашей Армией-Победителем, 
Президента Ильхама Алиева сыграли решающую роль в нашей триумфальной борьбе 
с врагом и его покровителями во всем мире, придавали силы нашей армии и народу. 
Однако, следует признать, что нам еще нужно время, чтобы понять масштаб, осмыслить 
суть Победы и достойно оценить то, как она, смыв черное пятно прошлого, проливает 
свет на будущее. Со временем мы будем глубже осознавать, как эта историческая Победа 
нашего государства и нашей Армии изменила, обогатила всю нашу историю, националь-
ное бытие, традиции государственности, физический и духовный мир.

Мы навсегда должны запомнить, что эта Победа сделала нас свидетелями и счастли-
выми участниками начала нового этапа в истории Азербайджана. Эта наша новая исто-
рия написана мудростью и сильной рукой могущественного Президента, воплотившего 
на поле боя и в политической сфере волю народа и запечатлевшего ее в нашей истори-
ческой памяти, и Армией-Победителем, завершившим Отечественную войну триумфом 
под предводительством победоносного Верховного главнокомандующего.

Конечно, все знают, что победа в войне достигается в результате очень многих вза-
имодополняющих факторов, последовательных, целенаправленных, эффективных, 
взвешенных комплексных усилий и борьбы. Однако завевать эту великую Победу в ны-
нешних сложных условиях было бы невозможно без того, кто воодушевляет на битву, 
объединив весь народ вокруг себя, мобилизует его для достижения единой цели и, руко-
водя каждым мигом сражения, направляет его. Наша победа превратила нависавший над 
головой врага как Дамоклов меч кулак Президента Ильхама Алиева в символ единства и 
силы нашего народа [3]. 

Глава государства как носитель и вдохновитель национального духа также направил 
все силы и энергию всех граждан на Победу. И Победа обогащает наше национальное 
бытие, нашу философию национальной идентичности и принадлежности, в целом наш 
национальный дух новыми качествами, придает ему свежие жизненные силы и увеко-
вечивает. А четко осознанный и закалившийся в борьбе патриотизм, всегда побужда-
ет человека к героизму, достойной жизни и прославлению своими делами Родины и 
Государства.

Одним словом, Отечественная война изменила ту философию жизни, к которой люди 
привыкли в течение многих лет, и породила новый феномен мышления – философию 
Победы, навечно зажгла в сердцах и умах любовь к Армии и Флагу, придала каждому 
новые жизненные силы и энергию. Сейчас не найти ни одного гражданина, который 
не горел бы желанием как можно скоро посетить наши освобожденные от презренного 
врага священные земли. Здесь вспоминается стихотворение, написанное много лет на-
зад нашим старейшим народным поэтом, страстно любящим Родину и природу, Мусой 
Ягубом и ярко выражающее чувства наших граждан:

Bəlkə də borcundan çıxmadım Vətən,/Родина, вечно буду твоим должником, 
Ömür bahar deyil bir də qayıtsın./Жизнь – не весна, чтобы повториться.
Ölsəm də qoynunda qoy ölüm ki, mən,/ И если умру – пусть на лоне твоем, 
Çürüyüm, bir qarış torpağın artsın. /Чтобы в твою землю возвратиться. [4, 6].

Сегодня наши граждане преисполнены бесконечной любовью к родной земле. 
Отечественная война высвободила из глубин сердца и духа наших соотечественников 
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дожидавшую своего пробуждения энергию, возродила у всех в дни борьбы за Родную 
землю не на жизнь, а на смерть боевой дух и героизм, о которых в обычное время не за-
думывались. Индивидуальный героизм перешел в групповой и коллективный, что очень 
быстро привело к героизму всего народа. С первого дня войны решительный призыв 
Верховного главнокомандующего к полной победе, его внушающие уверенность в три-
умфе обращения превратили весь наш народ в героя. Эти призывы привели к возрожде-
нию в нас и проявлению на поле боя боевого духа и навыков наших предков, поскольку 
они заложены в наших генах. И теперь мы со спокойной совестью занимаем свое место 
в ряду героических народов. Как пожелал наш великий поэт Мамед Араз, мы сумели, 
«изгнав из себя зайца, стать серым волком», смогли, отправив в архив истории все еще 
встречающихся у нас «хвастливых якальщиков», сказать «Мы сильны вместе» и предъ-
явить эту силу. Великий общенациональный лидер Гейдар Алиев учил, что для обрете-
ния национальной свободы необходимы национальный подъем, национальное возрож-
дение, оживление национального духа. Конечно, это не могло произойти само по себе, 
это – процесс, который постепенно складывается только благодаря осуществлению по-
следовательной национальной политики, реализации целенаправленной государствен-
ной стратегии, а при жизненном переломе, вызванном требованием времени, вспыхивает 
наподобие пробуждения дремлющего вулкана. 27 сентября 2020 года – это момент вос-
стания национального духа, самоутверждения и порыва сопротивления.

Из истории и данных политических наук известно, что государство создают мудрые 
политики, завоеватели, полководцы, политические партии и организации, способные ве-
сти народы за собой, а нацию как целое формирует именно государство. Государство сво-
ей политикой возрождает национальный дух, мобилизует его перед лицом вызовов новой 
эпохи, а в судьбоносные времена, придавая его бурным порывам форму и направление, 
привлекает к выполнению национальной задачи. Тесно сплотив всех граждан страны 
разной этнической принадлежности в единое целое вокруг ведущего, государствообра-
зующего народа, государство успешно выполняет эту задачу. Наша Отечественная война 
явилась непосредственным испытанием единства и сплоченности всего нашего народа 
как единой нации, по сути, героизм всей нашей нации проявился в самых тяжелых усло-
виях и нашел свое справедливое, законное подтверждение.

Кстати, эта историческая Победа не только осчастливила нас, но и возрадовала души 
Халила Рзы, Бахтияра Вахабзаде, Мамеда Араза, Габиля и многих как они ценных твор-
ческих личностей, которые многие годы своим пером пробуждали в народе дух геро-
изма и победы, навеки остались в исторической памяти народа своей призывающей к 
Отечественной войне поэзией и прозой, а также души многих деятелей науки и искусства, 
так же как и они, с горечью покинувших мир, так и не увидев освобождения наших земель.

Естественно, что победы, как правило, порождают героические эпосы. И такие эпо-
сы вдохновляют новые поколения на победу всегда и во всем. В героических эпосах осо-
бенно сильным бывает национально-философский идеал. Как был прав, Гусейн Джавид, 
когда писал: «В сегодняшней войне не только пушки и винтовки, но и интеллект, взра-
щенный литературой и философией каждой страны, имеет особое значение!» [2, 494]. 
Сегодня мы воочию убеждаемся в том, что усилия всех наших творческих личностей, 
наших учителей, достигших высот патриотизма, государственных деятелей и политиков, 
ревностно отстаивающих национальные интересы, не прошли даром, и рады видеть, что 
их деятельность принесла свои плоды.
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Тем не менее, надо признать: несмотря на раны прошлого, мы к месту или не к месту 
позволяли себе повеселиться. А отныне, на мой взгляд, мы должны держаться подаль-
ше от банальности, чуждых нашему обществу ценностей (по сути, никчемных вещей), 
отстаивать свои истинно национальн-нравственные ценности. Нам не следует отмечать 
Победу в Отечественной войне просто обыденным весельем. Мы должны через глубо-
кий логико-политический, художественно-философский анализ переплавить эту Победу 
в событие, способное заставить задуматься и запечатлеть ее в нашей исторической па-
мяти. Мы не должны забывать о вопросах: от чего все эти годы мы чувствовали горечь 
поражения, как мы прошли дорогу, ведущую к Победе, как мы добились Победы? 

Между тем, философский анализ Победы позволит раскрыть ее огромную преоб-
разующую силу. Конечно, как было выше сказано, победу обеспечивает Государство в 
целом. А политическую волю, стратегию и тактику государства определяет и руководит 
их осуществлением избранный народом и наделенный им мандатом глава государства. И 
после этой исторической Победы доверие и надежды, которые абсолютное большинство 
нашего народа на протяжении 17 лет питает к Президенту Ильхаму Алиеву, вера народа 
в его личность, политическую волю, верное служение своей Родине и государственности 
поднялись на качественно новый уровень. Каждый из 44 дней войны был днем   чести и 
достоинства и для нашего народа, и нашей Армии и нашего Президента. 44-дневная во-
йна мобилизовала и объединила в единый кулак всех азербайджанцев как в стране, так 
и за рубежом.

Благодаря нашим победам в 44-дневной Отечественной войне те позитивные нрав-
ственные качества, на полное развитие которых потребуются десятилетия воспитатель-
но-образовательной работы, так усилились, а сама она получила такое новое содержа-
ние, что это можно осмыслить лишь с помощью глубокого философского анализа. 

Как известно, что большинство освободившихся от колониализма народов имеют 
общие черты. При их беглом рассмотрении можно заметить, что некоторым представи-
телям этих народов все еще присущи невысокая самооценка, слабохарактерность, неуве-
ренность в своих силах и т.п. черты, обусловленные политико-моральной зависимостью. 
Многие обретшие свободу народы смогли быстро избавиться от этого синдрома. А в на-
шей стране этот процесс сильно затянулся, так как в первые годы независимости у нас не 
было последовательной государственной политики, государство, управлялось, по сути, 
не политическими законами, а субъективными, спонтанными решениями и методами, 
продиктованными «майданной» психологией, а в некоторых случаях такое управление 
и вовсе отсутствовало. Кроме этого, сказывалось и то, что при поддержке некоторых 
стран агрессивная Армения оккупировала 20% нашей территории. Возвращение к вла-
сти великого Общенационального лидера Гейдара Алиева в 1993 году создало условия 
для устранения большинства этих обстоятельств, коренного изменения усиления наци-
онального единства и радения о государственности нашего народа. Были заложены на-
дежный фундамент национальной государственности и экономико-политические осно-
вы ее сохранения навеки.

В новых политических условиях среди задач, стоящих перед Ильхамом Алиевым, 
избранным президентом в октябре 2003 года, первоочередной задачей, конечно же, было 
освобождение наших земель от оккупации и восстановление нарушенной территориаль-
ной целостности Азербайджанской Республики. Однако следует признать, что возник-
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новение тупиковой ситуации в политических переговорах, проводимая воинствующими, 
экстремистскими лидерами Армении политика увековечивания оккупации, которую под 
прикрытием переговоров поддерживали и сопредседатели, вызвали у некоторых слоев 
нашего народа отчаяние. Иногда некоторые люди, махнув рукой, с болью и горьким со-
жалением считали, что Карабах и прилегающие 7 районов потеряны навсегда. Эта не-
приятная ситуация в той или иной форме продолжалась вплоть до 27 сентября. В этом 
смысле дата 27 сентября 2020 года в позитивном плане стала Переломным моментом в 
мышлении, сознании и практической деятельности нашего народа. Верховный главноко-
мандующий, вдохновляющий нас на протяжении многих лет глубокой убежденностью в 
том, что мы освободим наши земли от врага, обеспечивающий наши Вооруженные силы 
самым современным оружием и техникой и с большим стратегическим мастерством 
определивший момент начала активных действий, отдав приказ начать Отечественную 
войну, проложил путь к переходу от поражения к Победе.

Горечь поражения это – боль, печаль, страдание, муки, отчаяние, безнадежность, со-
жаление, стыд, позор, унижение, плач, стоны, горе, печаль, тоска, чувство ущербности. 
В результате всего этого наступает духовная подавленность, неверие человеком в свое и 
своей страны будущее. Эти состояния сильно мешают человеку рационально мыслить, 
прививают ему покорность. 

А философия Победы представляет собой полную противоположность этому. Она 
подразумевает честь, достоинство, гордость, величие, силу, непобедимость, победонос-
ность, позитивное «эго»: мы, наш народ, Родина, государство, наш Президент, Верховный 
главнокомандующий. Победа, прежде всего, рождает уверенность в себе, убежденность 
в силе единства народа, как бы «производит» энергию для победы не только на поле боя, 
но и во всех сферах жизни.

В целом, победа меняет мышление человека, причем это может происходить как в 
положительном, так и негативном плане и зависит от того, в какой войне и кем она заво-
евана. В захватнической войне победа агрессора, захватывая обыденное сознание всей 
нации и прививая чувство превосходства и верховенства не закона и справедливости, 
а грубой силы, порождает чуждые гуманизму и несовместимые со здравым смыслом 
«качества». Склонность к фашизму, неонацизму, как правило, доминируют в сознании 
нации-оккупанта, внушают чувство безнаказанности за свои действия и побуждают к 
новой агрессии.

А Победа народа и его армии, ведущих на своей земле Отечественную войну за 
освобождение оккупированныхе территорий, торжество его мирных жителей и солдат 
над врагом создает совершенно иные критерии, изменяет содержание, форму, образ и 
масштаб мышления и деятельности гражданина в позитивную сторону, проникает непо-
средственно в нравственность и мораль человека. Следует отметить, что наша блестящая 
Победа в Отечественной войне усилила, укрепила исторически присущую нашему наро-
ду веру в Справедливость, и примечательно, что Справедливость восстановили и устано-
вили мы сами. Естественно, что обеспечение по прошествии многих лет Божественной 
справедливости, верховенства закона, основных прав человека показывает непоколеби-
мую силу как солидарности и единства, так и чувства национального единения.

Победа создает чувство общенациональной гордости за Родину. Стихи Мамеда Араза 
«Без Родины гранита, нет ее граждан единства монолита» проникают в сердца и умы [5, 236].  
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Сегодня слова великого Общенационального лидера «Я горжусь тем, что я – азербайд-
жанец!» звучат еще более гордо. Ибо быть азербайджанцем – значит необходимо побеж-
дать. Мы не должны забывать, что наша победа над врагом – это победа разработанной 
Гейдаром Алиевым политики Азербайджанства, ее торжество. Академик Рамиз Мехтиев 
пишет: «В основании понимания идеи азербайджанства лежит идея единства на осно-
ве исторических, морально-нравственных, культурных составляющих азербайджанской 
нации не только в настоящим, но и в далеком будущем, для служения не только одному 
поколению азербайджанцев, а многим поколениям, для которых независимость и наци-
ональная идентичность скоро станут самыми неотъемлемыми атрибутами их жизни, их 
понимания свободы [6, 209]. 

Эта победа – торжество объединительной, созидательной и спасательной миссии пре-
зидента Ильхама Алиева, который неуклонно проводил политику Общенационального 
лидера Гейдара Алиева, готовил к освободительной войне всех граждан страны как еди-
ного народа Азербайджана, говорил « «Я – Президент всего азербайджанского народа, 
каждого гражданина Азербайджана» [7] и «Независимый Азербайджан – родина всех 
азербайджанцев» [8].

В победоносной Отечественной войне азербайджанская идентичность, гражданский 
национализм и принадлежность к Родине, выйдя за этнические рамки, объединили весь 
азербайджанский народ в один железный кулак. Каждая наша новая победа над врагом за 
44 дня этой войны превращала Кулак Президента Ильхама Алиева в еще более сильный, 
непобедимый символ единства и мощи. Наш объединившийся в единый кулак народ 
как своим величественным Единством, так и порожденной им Силой, говоря словами 
Верховного главнокомандующего, «сломал врагу хребет, разбил ему голову» [9]. Таким 
образом, наша Победа продемонстрировала несокрушимую силу нашего единства. 
«Сообща, народ может горы свернуть», говорили наши предки. Так оно и произошло. 
Несмотря на то, что всеобщей мобилизации у нас в стране объявлено не было, каждый 
ее житель, независимо от возраста и пола, заявил о желании быть призванным в армию 
и был добровольно мобилизован для этой Отечественной войны. Наши граждане во-
евали семьями, героически погибали, родители, у которых было двое сыновей и которые 
пожертвовали ими, мать, чьи муж и сын погибли, мужественно восклицали: «Лишь бы 
Родина была цела!». Неся на плечах гроб своего героически погибшего мужа, отдавая 
последний долг верности, юная женщина говорила: «Да будем мы жертвами Родины!».

В эти 44 дня все граждане страны, независимо от региона проживания, были 
Карабахцами. Мы все болели душой за живущих далеко от линии фронта мирных жи-
телей Тертера, Гянджи и Барды, Агджабеди, Нафталана, которые коварный враг под-
вергал бомбардировкам. И они также восклицали: «Мы готовы пожертвовать собой и 
всем своим добром ради наших солдат, лишь бы они освободили нашу страну от нена-
вистного врага!». Как наши солдаты проявляли мужество, героизм на фронте так и весь 
наш народ демонстрировал терпение, выдержку и веру в победу в тылу. Потому что на-
род полностью верил, доверялся оправдавшему его доверие Президенту. В этом аспекте 
наша историческая Победа значительно обогатила наш духовный мир. Связь народа с 
государством и государственностью еще более укрепилась.

В течение 44 дней в нашей стране сложилась совершенно новая, иная социально-
психологическая атмосфера. Все с приятным волнением следили за каждым обращением  
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Президента к народу или его интервью зарубежным СМИ. Каждая добрая, радостная 
весть о победе, сообщенная Верховным главнокомандующим, возвещая об истинном ге-
роизме нашей армии, в то же время вселяла во весь народ дух уверенной победы.

В своих ответах некоторым недоброжелательным иностранным журналистам прези-
дент Ильхам Алиев, как и наши дроны, бил точно в цель, разъясняя реалии Азербайджана 
и разоблачая клевету на наши страну и армии. Победоносная битва нашей Армии не на 
жизнь, а на смерть шла на фронте, и люди видели его результаты, а не детали, а борьба 
Президента против давления международных сил и организаций на нашу страну – на 
глазах у всего народа. Решительная, твердая и принципиальная позиция Президента, 
уверенность в себе, в народе, на который он опирался, и в Армии объединяла и спла-
чивала азербайджанский народ в целом, а также проживающих в разных странах азер-
байджанцев, наших соотечественников, являющихся гражданами других стран, во имя 
Азербайджанской Республики. Добровольцев, готовых идти на войну за Родину было 
столько, что государству не нужно было объявлять всеобщую мобилизацию. Подобно 
дружбе, рождающейся в битвах, наша национальная солидарность, укрепившаяся и ут-
вердившаяся в Отечественной войне, теперь нерушима, необратима и вечна.

Эта 44-дневная война, наряду с пробуждением нашей исторической памяти, требует, 
чтобы мы в ближайшем и отдаленном будущем обеспечили ее активность, остроту и 
никогда не забывали даже мельчайших подробностей. Потому что враг – не обычный, а 
очень жестокий, беспощадный, бесчеловечный, словом, лишенное всех человеческих ка-
честв хищное «дикое племя». В нашей пословице «Лютый враг другом не будет» как раз 
о нем и говорится. Надо иметь в виду, что заключение «мира» необходимо, неизбежно, 
как это бывало по окончании всех старых войн. Но, как мы убедились на уроках исто-
рии, этот враг никогда не может стать другом, потому что дружить не в его характере. 
Выражение «дружба народов» к ним не относится, потому что у тех, кто подверг этниче-
ской чистке сотни тысяч жителей оккупированных азербайджанских городов и сел, был 
беспощаден даже к старикам, женщинам и детям и превратил эти населенные пункты 
буквально в руины, нет права называться «народом». Учинивших столь беспрецедент-
ный вандализм в XXI веке, когда, уходя, сжигают ранее захваченные благоустроенные 
дома, леса, убивают домашних животных и т.п., нельзя называть народом. Как видно, эту 
страну, не желающую осознать необходимость  добрососедских отношений, претенду-
ющую на территории соседних стран и превратившую в государственную стратегию не 
сотрудничество с ними, а оккупационную политику, можно укротить только силой. Наш 
кулак всегда должен нависать над ними, чтобы они, как сказал наш Президент, даже 
не посмели посмотреть в нашу сторону. Конечно, история международных отношений 
показывает, что народы и государства, воевавшие друг с другом в течение многих лет, 
в конце концов выбирали путь мира и сотрудничества, даже союзничества, и есть мно-
го примеров этому, и мы не преследуем цель разжигать ненависть к врагу. Наша цель 
состоит в том, чтобы напомнить о предательствах армян в разные периоды истории, о 
геноциде против нашего народа в 1905, 1918-1920, 1988-1994-х годах, об их полити-
ке насильственного переселения, горьких последствиях алчной оккупации наших ис-
конных, оставшихся нам от далеких предков земель. Поскольку мы соседи, конечно, в 
силу нашей благонамеренности и коммуникационных взаимозависимостей, мы склон-
ны и готовы сотрудничать с армянами, но при условии их отказа от территориальных  
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претензий к нам, выбора не вражды, а сотрудничества с нами. Тем не менее, один из важ-
ных уроков 30-летней армянской оккупации и 44-дневной победоносной Отечественной 
войны состоит в том, чтобы всегда сохранять бдительность, осмотрительность, быть 
намного сильнее врага и никогда не доверять льстивым словам и действиям его и его 
покровителей. 

Мы уверены, солидарность и прочное единство, которые доминировали в наших ду-
шах 44 дня, и впредь будут приносить свои плоды в деле надежной защиты Родины и в 
предстоящей масштабной созидательной работе.
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МОВНА ЛОГОС-СИСТЕМНА ТРАНСМІСІЯ СМИСЛОЗНАЧЕНЬ  
ТОПОФОРМ ДІЙСНОСТІ РОЗСЕЛЕННЯ ЯК ПРОЦЕСІНГ 

ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ІНСТРУКТИВНИХ СКЛАДОВИХ ПЛАНУВАЛЬНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ

Розглянуто теоретико-методологічні підходи та уявлення стосовно інструмен та-
льних і інструктивних складових універсального механізму зародження та регулювання 
феноменів розселення, а також принципів їхнього осмисленого існування та адекватно-
го містобудівного планування. 
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Відзначено ключову роль композиційного агрегату логос-системного механізму 
експлікації культурних форм розселення та трансцендентний характер роботи його 
тригер-схем і монтажних схем щодо консолідації цілісних ландшафтних ареалів розсе-
лення на основі трансфер-технологій переходу від ідеального (на мові форм) до реально-
го (на мові речей) стосовно станів дійсності розселення. Були сформульовані онтологічні 
питання засад композиційних інструкцій (монтажних схем-асемблерів) та плануваль-
них технологій забезпечення екзистенційного здійснення базових процесів і атрибутів 
середовища розселення: процеси формування – будова середовища (“де” і “що”); про-
цеси функціонування – функції середовища (“коли”, “як довго” і “те, в чому”); про-
цеси розвитку – властивості середовища (“у якому ступені” і “те, із чого”); процеси 
відтворення – закономірні зміни середовища (“яким чином” і “те, заради чого”).

Зміст теоретико-методологічного онтичного обгрунтування трансцендентно-
го походження ансамблю планувальних технологій відображено у семантичній моделі 
здійснення креативно-рекурсивних принципів розселення через дію композиційного 
механізму та відповідних інструктивних монтажних схем, що реалізують закони 
фрактальної симетрії і рекурентної асиметрії його роботи для забезпечення ре-
гламентованого уречевлення і означення (одухотворення) феноменів розселення. 
Проведена класифікація інструктивних монтажних схем як технологічної планувальної 
послідовності (методично підпорядковані ланки) забезпечення та регламентації креа-
тивно-рекурсивного здійснення феноменів розселення з визначенням настанов, що нор-
мують, стосовно гармонізації параметрів уречевлення (реіфікації) і напрямків означен-
ня атрибутів міського ландшафту як цілого. 

Ключові слова: ландшафтний феномен розселення, міський ландшафт, логос- 
системний механізм, композиційний механізм, трансмісія смислозначень, інструктивна 
монтажна схема (асемблер), інструментально-інструктивний процесінг, планувальні 
технології.

Давню історію має постановка питання про розробку елементарної філософсь - 
кої теорії містобудування з максимально повною його граматикою, яка б зокрема ура-
ховувала радіально-концентричну динаміку міського організму, що еволюціонує  
незалежно від проектних рішень та їх реалізації тому, що через вільну взаємодію сти-
мулюючих сил місто постійно прямує до динамічної рівноваги [1]. Латентні інтенції до 
іманентної рівноваги речей, притаманне актам просторового сприйняття (взаємодії), 
демонструють уявлення Р. Арнхейма стосовно прихованих структурних факторів, сила 
яких визначає їх сукупний ефект у загальній конфігурації сил – цілого силового поля 
як “зорово сприймальної моделі”, коли “зір є сприйманням дії” [2:25,27,28]. Якщо до-
повнити думку Р. Арнхейма щодо ролі і значення композиції (як контрапункту) у 
досягненні динамічної рівноваги, то можна розрізнити “композиційну вагу” інструкцій, 
“композиційну важливість” інструментів і “композиційні напрями” дії сил та інтенцій по 
вісям фрактальної симетрії та рекурентної асиметрії. До цієї теми примикає дослідження 
У. Еко стосовно засад семіології, де він наводить розрізнення (слідом за М. Гайдеггером) 
“за місцем” – Сущого (Відсутності) і Буття (Присутності) та визначення мови як мови 
Буття, через яку Воно “розкривається”, й коли мова мислить себе у людині, а людина 
живе у мові [3, с. 15,17,18]. Можна говорити, що ця “Відсутність”, де перебуває “Я” 
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є іменована топоформа-логос світу форм, звідки й виринає (“висловлюється” на мові 
форм) Буття. Зазначаючи, що мова ніколи не буде тим, що ми мислимо, але тим, у чому 
здійснюється мисль, У.  Еко порушує питання: чи є якась остання (прихована) “структу-
ра” мови (чи метамови) вже наділена смислом. Й фіксує, що лінгвістика та етнологія пе-
реконалися – за мовними відмінностями приховуються “константні універсальні струк-
тури”, які породжують велику кількість структур різного ступеню складності, і правила 
породження яких необхідно виявити, у тому числі, можливо, на базі генеративної гра-
матики Н.Хомського [3, 316, 377, 378]. Тут надана важлива характеристика латентних 
складових логос-системного механізму й зокрема – латентної композиції архітектоніки. 

У миследіяльних актах передустановлення руху речей і онтологічного самовизначен-
ня (осмислення та реконструкції картини світу) стосовно сутності подій дійсності, які 
(за Ж. Дельозом) мають такі модальності – реально у минулому, необхідно у сучасності, 
можливо у майбутньому як визначальне сьогодення, що нескінчено розділяється на 
минуле і майбутнє, “присутній смисл” (ноема) трактується як атрибут, що визначає 
нерівноважні серії: означаємих (утворювані характеристики дійсності та її сутнісних 
смислів) і таких, що означають (регламентувальні імена і визначення як віддзеркалення 
Задуму, що означають цілісні якості реіфікації речей та їхні циклостадійні стани – стано-
вища). Таким чином, вслід за Ж.Дельозом [4], можна говорити що смисл як чистий вираз 
“пропозицій” Задуму і трансцендентний атрибут (ефект) стану речей є семантичною це-
зурою імплікаційної дії інструктивних монтажних схем композиційного механізму (агре-
гату логос-системного механізму експлікації форм).

Реалізація ансамблю позиційно-методичних складових (що визначають шляхи 
розуміння та способи миследіяння) трансцендентних інструкцій-асемблерів стосовно 
мовного уявлення ходу здійснення речей і подій та параметричного означення (станов-
лення і трансформація) процесо-середовищної дійсності актуального етапу розселення 
базується на принципах модального одноголосся і модальних іпостасях Значення: апо-
диктичний смисл ідей, гіпотетичні цінності форм, деонтичні норми речей [5]. Вочевидь, 
мова тут про “поклик-дороговказ” голосу конфігуратора форм, що фундує ансамбль 
композиційних монтажних схем.

Нормування чи управління шляхом реального конструювання нових значень із ідей, 
що передаються в традиції, передбачає механізм модального переходу від ідей Руху (че-
рез цінності ідеальних культурних форм) до норми речей на базі “діалектики тождества” 
Ф.В.Й. Шеллінга. Таке конструювання є де-онтологізацією смислу з використанням наяв-
ного каталогу культурних значень [5, с. 270,271] – тобто вибіркових шкал смислозначень 
атрибутів культурних форм, що акумулюються та транслюються (як трансмісія смислоз-
начень) трьохмодальною мовою-артикулятором – носієм ідей мислення (категорійних 
матриць смислозначень Задуму) як інтенційних послань (“суджень”) щодо принципів та 
цілей формостворення і формовтілення.

За І.Кантом, категорії як принципи об’єктивно значущих суджень – це “логічні схе-
ми” включення ідей до змісту таких суджень (алгоритми знань) стосовно композиційного 
“креативного” моделювання – конструктивного монтажу елементів знання у правиль-
ну знаннєву конструкцію як у індійському вченні ньяя-вайшешикі (Даршани) з метою 
вознесення до граничної (порогової) смислової цілісності [5, с. 404,439]. Примітно, 
що Е. Кассірер відповідаючи на запитання стосовно можливості такого поняття  
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(“чистого”), вільного від усіх частковостей, котре описувало б світ не з точки зору того 
чи іншого спостерігача, але “з точки зору нікого” (за А.Еддингтоном), зазначає, що воно 
можливе лише як “трансцендентальна ідея” – “нескінченно віддалена точка” (додамо –  
у істинах Логосу!), недосяжна і неосяжна, але та, що регулює наш досвід та надає 
йому єдності. Це – якийсь “уявний фокус”, що лежить по той бік границь можливого 
досвіду та стимулює пізнавальний (взагалі культурний) прогрес [6, с. 94,95]. Можна та-
кож зробити висновок, що завдяки рефлексивному спогляданню чи трансдукції габітусу 
конфігуратора Логосу (як проекційного зображення ідеального імплікованого змісту 
культурних форм на планувальній поверхні ноуменально-феноменального розділення 
світу форм і світу речей дійсності) визначаються схеми-категорії (схематизми) чистих 
понять (за І.Кантом) – монограми чистого апріорного уявлення (зображення понять в 
образах) [6:67]. Такі онтичні схематизми лежать в основі трансфер-технологій перехо-
ду (ентелехії) ідеального (на мові форм) до реального (на мові речей) стосовно станів 
дійсності розселення та “підказують” хід “міркувань” планувального дискурсу. Уявлення 
про габітус як трансцендентної експлікаційної інсталяції щодо здійснення розселення 
корелює з поняттям чистого феномену чи прото-феномену Й.В. Гете, ідентичного зако-
нам експлікації та її постійного і незмінного механізму, як норми всесвітнього і власно 
зримого закону [6, с. 181,183]. 

Ідеї У. Матурани і Ф. Варели дозволяють трактувати автопоезис як планувальні 
технологічні режими (самоскладання) композиційного механізму (конфігуратора культур-
них форм) з циклостадійним використанням пам’яті уміння логосу та інструментально-
інструктивних схем знання-діяння стосовно породження, збереження, поповнення і 
оновлення ресурсів динамічної планувальної рівноваги стану речей-феноменів. Такий 
стан виявляється як пов’язаний ансамбль (дестинація) взаємно припасованих один до 
одного (за допомогою цезур) частин цілого (structural coupling) завдяки “пізнанню, що 
укорінюванно у життя” (“втілений розум”) та наявності зовнішньої контрольної точ-
ки, що знаходиться поза свідомістю (в проекції габітусу!), й з якої можна судити про 
ступінь відповідності (конгруентності) між уявленням і реальністю на основі створення 
автообразів свідомості (див. [7, с. 384, 391,392]). А. Бергсон стверджував, коли Всесвіт 
в цілому є реалізацією певного плану, то це не може бути доведено емпірично, й тому 
доцільність може бути тільки зовнішньою: коли ж ні – вона ніщо [8, с. 37,38]. Такими 
цілями є реалізація креативно-рекурсивного циклостадійного іменованого зародження, 
становлення та здійснення феноменів дійсності розселення як “життєвого пориву” (за 
А. Бергсоном) до Єдиного полюсу одухотворення і означення. 

Те, що забезпечує регуляційний реплікаційний (ідентифікаційний) перехід “ста-
зис форм – кінезис речей” (експлікацію культурних форм поселень та трансмісію їхніх 
смислозначень) є душа (“інтеграл регістрів-висот свідомості”) феномену розселення як 
його конститутивної суб’єктивності (за Е. Гуссерлем). Душа форми міста як материнсь-
ка пам’ять місця зародження і пам’яті уміння метрополізації виявляється у дійсності 
психікою його здійснення, полем єднання рушійних засад еволюції і мовлення речей 
(планувальна проекція душі логос-системної реплікації конфігуратора іменованої фор-
ми). Характерно, що Г. Бейтсон роблячи акцент не на речах, а на відношеннях між ними, 
стверджує що кожне природне утворення являє собою сукупність кільцевих причинно-
наслідкових ланцюгів, які забезпечують саморегуляцію, самокорекцію і оптимізацію його 
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поведінки, й гранично уся світобудова може бути уявлена як певна комунікативна мере-
жа, у якій за рахунок зворотніх зв’язків здійснюється метаболічний обмін речовиною, 
енергією чи інформацією. Тоді така саморегуляція і самонавчання є розумною поведінкою, 
носієм якої буде не тільки мозок, але й усе людське тіло й усе навколишнє середови-
ще, оскільки зворотні зв’язки виходять за межі будь-якої органічної тілесності. Розум, 
що перетворився у показник складності, розумна духовна складова (реплікація Душі!) 
приурочуються, таким чином, не тільки до людини, але й гранично до усієї світобудови 
(“мережевий розум” за Г. Бейтсоном) [9, с. 190-192]. Тут прочитується аналогія як із 
уявленнями про квантово-кореляційні (реляційні) фундаментальні (поза простором і ча-
сом) основи і імплікативно-логічні структури імовірностей, що притаманні цілісності (за 
І.З. Цехмістром), так із нашими уявленнями стосовно принципів технологічної роботи 
(зв’язків і відношень) складових логос-системного механізму здійснення дійсності роз-
селення та існування у реальності ландшафтних феноменів-суб’єктів розселення [10].

Душа – ідеальна поверхнево-активна знаннєва оболонка-пам’ять (фрейм-автопортрет 
конфігуратора Логосу-форми як нескінченого мультирефлектора), що містить енерго-
інформаційні потенції уміння (правила залучення мудрості як інструкції втілення форм) і 
семіотико-інтроформаційні інтенції (правила використання можливостей як інструменти 
втілення форм) самоідентифікації і самовтілення (автопоезису) ландшафтних феноменів 
розселення. І.Гофман, який запропонував поняття “фрейму” як стійку матрицю можли-
вих подій, спосіб задання об’єктів і інтерпретації реальності, достатньо повно розкриває 
змістовні засади фрейм-автопортрету конфігуратора, де й має коріння “трансцендентний 
суб’єкт” експлікації форм-логосів – Душа, що у ході ентелехії реплікується як психіка 
речей-феноменів. Логос-системні регістри механізму душі (інструментальні тригер-
схеми, інструктивні монтажні схеми, вирішні принципи рекурсивного трансферу та 
тезауруси мови форм) забезпечують через (ре)транслятор-габітус актуальну дійсність 
(екзистенцію) розселення – діяльний перехід-трансфер від ідеальної можливості до 
реальної дійсності, тобто здійсненність (ентелехію) феноменів розселення [11]. Таким 
чином планувальна поверхня ентелехії (рубіж світу форм-логосів) – це перфектив-
на сукупність передустановлених епохоцентричних стартових місць (готовності до 
експлікації) зосередження одушевлених (передактивованих конфігураторів) ідеальних 
культурних форм (реплікаційних композиційних тригер-схем і монтажних схем), що 
визначають ідентифікаційну формулу дії принципів ціле досягнення стосовно планів 
створення феноменів розселення.

На цій поверхні розподілу і трансценденції ідеального і реального ми знаходимо (у 
проекції габітуса експлікації культурних форм-логосів) зближення уявлень про деонтич-
ну модальність норми (фактично про втілення, уречевлення і означення форм як речей 
дійсності) Д. Зільбермана і уявлень про серединну точку блага – максимального напру-
ження (стану щастя), стосовно наближення до силових ліній Всесвіту (що мають на 
наш погляд інструктивний цілеспрямований характер), простягнутих між безмежністю і 
визначеністю, як між мінусом і плюсом (за Аристотелем). Важливими для розкриття даної 
теми є уявлення М. Гайдеггера стосовно істинності як розкритості буття, коли Логос гово-
рить щодо обставин з сущим. Бути-істинним як бути таким, що розкриває, є спосіб буття 
присутності (можливості свого буття сущого). Розкриття є буттєвий спосіб буття-у-світі, 
а розкритість грунтується в роз’єднуваності світу, яка є основообразом присутності –  
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істини екзистенції [12, с. 219-221]. Фактично мова тут про “істинне втілення” у ході 
експлікації форм-логосів як буття речей. Присутність як буття сущого онтично завжди 
існує – “введено до істини”, тому істину (розкритість) потрібно “відвойовувати” у су-
щого – істина належить до основоустрою присутності як екзистенціал [12, с. 222,229]. 
Сама істина вище усього того, що пов’язане з часом, пише Е. Гуссерль, тобто немає 
сенсу приписувати їй часове буття, виникнення чи знищення, що вірно й для законів 
істини. А очевидність є якраз “переживанням істини” як ідеї в очевидному судженні й 
тому відсутність очевидності ще не означає неістинності [13, с. 98,167,168], а це важли-
во для розробки та використання “нормативо-практичних порадників” (планувальних 
інструкцій). З цим фактично солідарний К. Ясперс: те, що істинне, що несе і веде наше 
життя, не володіє характером суворої доведеності. Тільки трансценденція, якою ані 
людина, ані народ, ані людство вцілому не може розпоряджатися виключно для себе, є 
кінцевою інстанцією. Тому у кожний момент важливо бути у часі одвічно, безпосередньо 
самому ставати транценденцією [14, с. 104,115,120]. Відповідно, онтологічні питання 
засад (начал) композиційних інструкцій (монтажних схем – асемблерів) та планувальних 
технологій логос-системного механізму щодо забезпечення екзистенційного здійснення 
базових процесів і атрибутів середовища розселення можуть бути відзначені таким чи-
ном: процеси формування – будова середовища (“де” і “що”); процеси функціонування –  
функції середовища (“коли, як довго” і “те в чому”); процеси розвитку – властивості 
середовища (“у якому ступені” і “те із чого”); процеси відтворення – закономірні зміни 
середовища (“яким чином” і “те заради чого”) [15]. Вирішення цих онтологічних питань 
здійснюється на основі рекурсивного мовного переходу мова форм (культури) – мова 
речей (цивілізації) як трансфер мови істини сутності до мови символічних інтерпретацій 
переживання істини (помисел форм життєдіяльності). 

Очевидно, істина Логосу (непроявленого світу форм) сама поставляє завдяки 
можливості миследіяльністної трансдукції необхідні інструменти та інструкції – 
апріорні планувальні технологічні (трансцендентні) конструкти-схематизми (під супро-
воджувальним діянням принципів алеаторики і суперпозиції) для передустановленої 
експлікації його “дочірніх” ідеальних форм-логосів – технологічного проявлення як речей 
з атрибутами, що реплікуються на основі інваріантних зв’язків складових конфігуратора 
Логосу. Тому інструментальні тригер-схеми та інструктивні монтажні схеми конструк-
тивно містять структурні, генетичні, організаційні і композиційні (інтегральні) аспекти 
змістовного фокусування знання і уміння здійснення у реаліях дійсності. Це стосується 
й їхніх “технологічних агрегатів – конструктів” – планувальних (логос-ментальних) 
практично-регулятивних технологій: темпоралістики – стосовно градації і пролонгації 
тривалості (профілю) використання часового ресурсу форм; фігуралістики – стосовно 
модуляції і координації протяжності (фігури) використання просторового ресурсу форм; 
архітектоніки – стосовно створення і калібрування дестинацій і цезур (уречевлення ча-
стин і зв’язок цілого) при використанні субстанційного ресурсу форм; поетики – стосов-
но констеляції і означення (осмислення) гармонічних цілісностей-феноменів розселення 
при використанні мовного ресурсу форм. Вказані планувальні (практично-регулятивні) 
технології утворюють креативно-рекурсивну методичну базу (процесінгу) розроблення 
містобудівних рішень у сфері планувального управління. 
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Зміст теоретико-методологічного обгрунтування трансцендентного походження 
ансамблю (“суми”) планувальних (логос-ментальних) технологій, що реалізуються у 
чотирьох регістрах психіки (відчуттів очевидності) речей (способів миследіяльності 
і життєдіяльності), може бути продемонстрований в образі семантичного схема-
тизму (моделі) здійснення креативно-рекурсивних принципів розселення через дію 
композиційного механізму як феноменологічного (екзистенційного) прояву рекурсивно-
го експлікаційного “ейдос-плеча” буття розселення (прочитання логос-системної мови 
рекурсивної трансценденції), коли істина одухотворення сама (через Логос) поставляє 
необхідні інструменти і інструкції для її передбачення і засвоєння за допомогою способів 
автопоетичної регламентації (див. рисунок).

Таким чином, поетика як інтегративна планувальна технологія – це мистецтво опа-
нування (оспособлення), осмислення і застосування принципів алеаторики, суперпозиції 
і синтектики, що реалізується як інструментально-інструктивна техніка миследії та за-
безпечення передустановленого циклостадійного здійснення речей-феноменів і оз-
начення їх в якості осмисленого динамічного цілого (артикульованої валідизації – 
цілеспрямованого одухотворення) з визначенням іманентних складових такого озна-
чення: розпізнання і підтвердження іменованості (ідентичності) феноменів розселення 
завдяки “відсвічування” Провидення. 

Одухотворення силовим полем означення (освячення), що здійснюється трансцен-
дентальною інструкцією сакралізації (реалізація креативного принципу синтектики), 
ландшафтних феноменів-суб’єктів, територій, міст робить їх “реальними” (за М. Еліаде), 
наділених “духом місця”. Важливими є уявлення й про інструктивні монтажні схеми ло-
гос-системного механізму як “інформаційних машин” щодо сприйняття, декодування та 
інтерпретації сигналів (від сигналізаторів тригер-схем) для варіативного встановлення 
динамічних (процесних) режимів трансформації стану ландшафтного цілого на основі 
аналізу і оцінки ефективності роботи таких асемблерів. При цьому передбачається 
розпізнання сигналів на мові форм з виробленням “структурних патернів” з використан-
ням “граматики, що породжує” (закладеної у механізм обробки), того класу образів, що 
аналізуються (за У. Гренандером) [16, с. 137,138]. Таким чином “моделюється ситуація” 
взаємодії речей й виявляються ефекти таких взаємодій, які (коли у рамках нашого 
підходу протрактувати М. Фуко [16, с. 271,272]) можуть бути розрізнені відповідно до 
складу базових атрибутів міського середовища: припасування фігур будови, суперництво 
функцій різного профілю, аналогія взаємовідповідності властивостей, симпатія до дже-
рел початку рухомості змін. Відповідно реєструються патерни формування, стереотипи 
функціонування, архетипи розвитку і морфотипи відтворення ландшафтних феноменів 
розселення, змістовні характеристики яких взаємокоординуються технологічно на базі 
трансфлексії ходу втілення складових ландшафтного цілого (за В.І. Моісєєвим). Цілком 
обґрунтовано можна трактувати внутрішньо скоординовані складові планувальних 
технологій як інституції в широкому значенні (за В. Декомбом). Інституція є способом 
існування, в тому числі способом породження, а концепт інституції має онтологічне 
значення (модус існування) [17:87]. В. Декомб виділяє два класи інституції, що пере-
дують “нашим діяльностям” (відзначимо – мова тут про два аспекти трансцендентних 
технологій): інституції, які мають прескриптивну функцію регулювання (інструкції!), та 
інституції, які мають відзначальну функцію конституювання (це – інструменти!). 
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При цьому, прескриптивне правило специфікує, що саме воно забороняє; натомість 
конструктивні правила виключають не можливості, а лише логічні неможливості [17,  
с. 96,97].

Інструктивно-інструментальне спорядження ходу (самоуправління) культурно-
історичного здійснення феноменів дійсності розселення визначає ідеологію і методологію 
законотворчості та зміст (поняттєві уявлення), стратегічні напрями і критерії удоскона-
лення нормативно-правової бази містобудування. Інструменти-засоби (знаряддя вдіяння) 
і інструкції-способи (методи як шляхи вирішування завдань) утворюють композиційні 
планувальні правила і планувальні технології (регламентаційні ансамблі правил-наста-
нов) щодо повноцінного здійснення ландшафтних феноменів розселення домінантно-
процесового (темпоралістика, фігуралістика, архітектоніка) і інтегрально-процесового 
(поетика-автопоезис) видів. Мова тут йде саме про управлінські логос-ментальні 
технології – продуценти проявлення планувальних трансцендентних технологій 
(процесінгу) здійснення феноменів дійсності. 

З огляду на це, можна сформулювати такі вихідні положення двох взаємопов’язаних 
планувально-технологічних законів експлікації ідеальних форм-логосів та взаємодії 
реаль них речей-феноменів дійсності розселення:

- закон фрактальної симетрії роботи логос-системного механізму конфігуратора 
(просування ресурсів формовтілення) самототожного етапно-довершеного кумулятив-
ного здійснення феноменів розселення (домінування трекінгу принципу суперпозиції) – 
стійкої ідентифікаційної консолідації (урівноваження ансамблю факторів) гетерогенних 
взаємовідношень середовищ них атрибутів ландшафтного цілого;

- закон рекурентної асиметрії роботи логос-системного механізму конфігуратора 
(обертання смислозначень формовтілення) поступального регламентовано-спрямовано-
го пролонгованого здійснення феноменів розселення (домінування трекінгу принципу 
алеаторики) – стійкої ідентифікаційної маніфестації (переключення актуальних режимів) 
конгруентних взаємозв’язків базових процесів ландшафтного цілого.

На базі онтологічного тлумачення семантичної моделі Логосу [18] можуть бути 
класифіковані (розрізнені у складі ансамблю-“суми” трансцендентних планувальних 
технологій) такі інструктивні монтажні схеми як технологічні послідовності (методич-
но підпорядковані ланки) забезпечення креативно-рекурсивного здійснення феноменів 
розселення: 

- телеологічного розгортання іменованих топоформ розселення як осмислення 
інтенції Духа – цільова активізація конфігуратора Логосу стосовно плану вознесення 
(приєднання) до смислу ідей Промислу розселення і значень здійснення Провидіння місії 
розселення як системно-імплікаційного фактору (запуску та регуляції механізму) пере-
дустановленого етапного ціледосягнення (модерації принципів алеаторики, суперпозиції 
і синтектики) із встановленням (осягненням) смислозначень іменованих системних 
зв’язків і відношень констеляції складових цілісних ландшафтних ареалів (фрагментів) 
дійсності розселення для становлення семантичного значущого світу реальності речей;

- рефлексивно-контрольованого (трансфлексійного) конгруентного втілення атрибу-
тивних іманентних ресурсів (простір, час, субстанція, мова) топоформ дійсності розсе-
лення як предикації (помислу) силових інструктивних складових конфігуратора Логосу 
(Голос – Знак – Слово), із супроводом-підтримкою несилових інструментальних скла-
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дових конфігуратора Логосу (Гармонія – Логіка – Граматика) та встановлення смислів 
композиційних ідентифікаційних зв’язків і планувальних відношень (стосовно парти-
тури симфонії цілого) процесо-середовищних дестинацій і цезур ландшафтного ареалу 
розселення;

- оперативного циклостадійного втілення актуального ансамблю топоформ дійсності 
у контексті культурно-історичних трансформацій складових ландшафтного цілого (як 
предикація інструктивно-інструментальної зв’язки Голос – Гармонія: “зосередження 
до Голосу”) та встановлення значень ієрархічних організаційних зв’язків і відношень 
(розмежування) та показників повноцінності і сформованості процесо-середовищних 
районів (районування) поселень та міст;

- варіативного циклостадійного означення атрибутів топоформних речей-феноменів 
(будова, функції, властивості, зміни) у визначених діапазонах на шкалах регламентації 
передустановлених ландшафтних перетворень (як предикації інструктивно-
інструментальної зв’язки Знак – Логіка: “вбачення Знаку”) та встановлення значень 
дифузійних генетичних зв’язків і відношень центрування процесо-середовищних зон 
(зонування) поселень та міст;

- імперативного циклостадійного уречевлення (реіфікації) атрибутів топоформних 
речей як феноменів розселення – ландшафтного цілого та його фрагментів у діапазонах 
ландшафтних (транс)формацій (як предикація інструктивно-інструментальної зв’язки 
Слово – Граматика: “прочитання Слова”) та встановлення значень структурних ризомних 
(горизонтальних) зв’язків і відношень армування процесо-середовищних територіальних 
мереж та агрегування вузлів ландшафтної інфраструктури поселень та міст. 

По відношенню до релевантних атрибутів ландшафтних феноменів розселен-
ня інструктивні монтажні схеми (асемблери) містять відповідні регламентні вимо-
ги (параметричні настанови, що нормують), які кореспондуються з рівнем задіяності 
“рушійних сил” складових логос-системного (композиційного) механізму щодо роз-
гортання, втілення (уречевлення і означення) топоформних феноменів дійсності. 
Тому можуть бути розрізнені такі види настанов, що нормують, стосовно гармонізації 
(трансформації) параметрів уречевлення і напрямків означення процесо-середовищних 
атрибутів цілого: 

- нормативи застосування мір гармонізації причинної дії (рекурсивних принципів) 
середовищ них факторів формування цілого – співвимірюваності та пропорціонування 
елементів (складу) будови і відзначення зручності (метрики) розміщення;

- правила застосування мір гармонізації причинної дії (рекурсивних принципів) се-
редовищних факторів (існування) функціонування цілого – адаптування та підтримки 
елементів (профілю) функцій і призначення можливості здійснення;

- стандарти застосування мір гармонізації причинної дії (рекурсивних принципів) се-
редовищних факторів (відповідності) розвитку цілого – досяжності та санації елементів 
(ознак) властивостей і передпризначення ступені якості (зрілості);

- регламенти застосування мір гармонізації цільової дії (принципів рекурсії) середо-
вищних інтегральних факторів (цілеосмислення) відтворення цілого – послідовності та 
селекції (ідентичності репрезентативних умов) закономірних змін і значення повноти 
(сформованості) втілення (адекватності замислу і помислу).
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Вичерпна комбінація інструктивних монтажних схем передбачає повну (чи додатко-
ву) системну констеляцію практичного знаннєвого комплексу, методів та прийомів його 
застосування для розроблення містобудівного планувального рішення (вирішення “про-
блемного поля” здійснення та перетворення феноменів розселення) різномасштабних 
поселень та їхніх локальних, регіональних і міжрегіональних метрополій як духовного, 
душевного і ландшафтного континууму втілених культурних форм-логосів дійсності.
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ЯЗЫКОВАЯ ЛОГОС-СИСТЕМНАЯ ТРАНСМИССИЯ СМЫСЛОЗНАЧЕНИЙ 
ТОПОФОРМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ РАССЕЛЕНИЯ КАК ПРОЦЕССИНГ 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНО-ИНСТРУКТИВНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ 
ПЛАНИРОВОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Рассмотрены теоретико-методологические подходы и представления об инстру-
ментальных и инструктивных составляющих универсального механизма зарождения и 
регулирования феноменов расселения, а также о принципах их осмысленного существо-
вания и адекватного градостроительного планирования. 

Отмечена ключевая роль композиционного агрегата логос-системного механизма 
экспликации культурных форм расселения и трансцендентный характер работы его 
триггер-схем и монтажных схем относительно консолидации целостных ландшафт-
ных ареалов расселения на основе трансфер-технологий перехода от идеального (на 
языке форм) к реальному (на языке вещей) состояний действительности расселения. 
Были сформулированы онтологические вопросы оснований композиционных инструкций 
(монтажных схем-ассемблеров) и планировочных технологий обеспечения екзистенци-
онального осуществления базовых процессов и атрибутов среды расселения: процессы 
формирования – строение среды (“где” и “что”); процессы функционирования – функ-
ции среды (“когда, как долго” и “то, в чем”); процессы развития – свойства среды (“в 
какой степени” и “то, из чего”); процессы воспроизводства – закономерные изменения 
среды (“каким образом” и “то, ради чего”).
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Содержание теоретико-методологического онтического обоснования трансцен-
дентного происхождения ансамбля планировочных технологий отображено в семан-
тической модели осуществления креативно-рекурсивных принципов расселения по-
средством действия композиционного механизма и соответствующих инструктивных 
монтажных схем, которые реализуют законы фрактальной симметрии и рекурентной 
ассиметрии его работы для обеспечения регламентированого овеществления и означи-
вания (одухотворения) феноменов расселения. Проведена классификация инструктив-
ных монтажных схем как технологической планировочной последовательности (ме-
тодически подчиненные звенья) обеспечения и регламентации креативно-рекурсивного 
осуществления феноменов расселения с определением нормирующих установок по пово-
ду гармонизации параметров овеществления (реификации) и направлений означивания 
атрибутов городского ландшафта как целого.

Ключевые слова: ландшафтный феномен расселения, городской ландшафт, логос- 
системный механизм, композиционный механизм, трансмиссия смыслозначений, ин-
структивная монтажная схема (ассемблер), инструментально-инструктивный про-
цессинг, планировочные технологии. 

Dyuzhev S.A., major specialist
Institute of architectural management, Kyiv

LANGUAGE LOGOS-SYSTEM TRANSMISSION SENSE-MEANING OF 
TOPOFORMS FOR SETTLING REALITY AS PROCESSING OF INSTRUMENTAL-

INSTRUCTIVE CONSTITUENTS OF PLANNING TECHNOLOGIES FOR ITS 
ACCOMPLISHMENT

Theoretical and methodological approaches and concepts concerning instrumental and 
instructive constituents of universal mechanism of generation and regulation of settling 
phenomena, and also concerning the principles of their comprehensive existence and adequate 
city planning were examined.

The key role of compositional aggregate of logos-system mechanism for explication of 
cultural forms of settling, and transcendental character of work its trigger-schemes and 
installing schemes in reference to consolidation of the whole landscape settling areas on the 
base of transfer-technologies as transition from the ideal (in the language of forms) to the 
real (in the language of things) state of settling actuality was mentioned. The ontological 
issues concerning the basis for compositional instructions (installing schemes-assemblers) 
and planning technologies for ensuring existential accomplishment of base processes and 
environmental attributes of settling: processes of forming – constitution of environment 
(“where” and “what”); processes of functioning – function of environment (“when, hour 
long” and “that in anything”); processes of development – characteristics environment (“in 
which degree” and “that from wherefore”); processes of reconstitution – regular alteration of 
environment (“in what way” and “that for the sake of what-wherefore”), – were formulated.

The content of theoretical and methodological ontical argumentation of transcendental 
primordium of planning technologies ensemble is reflected in semantic model in reference to 
accomplishment of creative-recursive principles of settling by means of action by compositional 
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mechanism and appropriate instructive installing schemes, which realize the laws of fractal 
symmetry and recurrent asymmetry of its work for ensuring regulated materialization 
(reeffication) and signification (sublimation) of phenomena of settling. The classification of 
instructive installing schemes as technological planning succession (methodically subordinate 
links) concerning ensuring and reglamentation creative-recursive accomplishment of settling 
phenomenon with definition of normalizing directives in reference to harmonization of 
parameters for materialization and directions for signification of urban landscape attributes 
as the whole was realized.

Key words: landscape phenomenon of settling, urban landscape, logos-system mechanism, 
compositional mechanism, sens-meaning transmission, instructive installing scheme 
(assembler), instrumental-instructive processing, planning technologies.
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НОВІ НАУКОВІ ФАКТИ ЩОДО СТАРОЇ І ФУТУРОЛОГІЧНОЇ ІСТОРІЇ 
УКРАЇНИ

Стаття містить виклад та інтегративний аналіз найновіших досягнень 
археометрії, палеогенетики й інших сучасних наук, які точними вимірами знищують 
міфи і помилкові гіпотези, що стосуються долітописного минулого України. Виявлений 
факт особливої ролі наших пращурів у появі сім’ї індоєвропейських мов, споріднених ру-
хом «хмари тегів» з Великого Трипілля. Сьогодні Україна знову стає осередком поширен-
ня рятівних для всього людства інновацій. Це виробництва мудрого характеру (мож-
лива назва – ноотехнології), які надають людям потрібне і лікують біосферу. Наше і 
світове майбутнє – розвиток ноонаук і повна перемога ноотехнологій.

Ключові слова: археометрія, палеогенетика, експансія рільництва, Велике Трипілля, 
індоєвропейська культура, ноотехнології, ноонауки.

1. Вступ: інтенції авторів і семантичні уточнення
Актуальність і новизна статті мають в основі використання знань і досягнень, що 

з’явилися переважно у новому столітті. Для свого професійного успіху автори намагалися 
стежити за всіма науковими відкриттями і технологічними досягненнями. На цій основі 
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ми сформували об’єктивну картину розвитку долітописних подій в індоєвропейському 
світі і можемо підтримати національну самоідентифікацію студентів доказами того, що 
наші пращури з кількома іншими народами ще 12 тисяч років тому назад започаткували 
аграрну цивілізацію й пізніше через поширення хмари мовних тегів з Великого Трипілля 
зумовили формування сім’ї індоєвропейських мов, відповідної культури і ядра світових 
монотеїстичних релігій. 

У даний момент з теренів України поширюється нова хвиля мовних і технологічних 
інновацій, які ми вирішили вирізняти серед усіх інших префіксом грецького походження 
«ноо», оскільки вважаємо їх словами з майбутнього, ноолексиконом з епохи ноосфе-
ри. Ми пропонуємо називати «ноотехнологіями» ті поки-що рідкісні процеси, що ради-
кально відрізняються від усіх наявних і глибоко деструктивних тим, що надають людям 
необхідне і одночасно виліковують накопичені пошкодження біосфери. Довготривалий 
симбіоз людства і біосфери можливий тільки на основі ноотехнологій і ноонаук. Ми 
пропонуємо світу понад 200 ноотермінів і маємо на них авторське свідоцтво, але пер-
ше ознайомлення краще здійснити з меншим варіантом нашого «Нооглосарію» через 
легкість віднаходження його в Інтернеті [1]. 

У мовній сфері ми зіткнулися з непереборними перешкодами для поширення но-
ознань і нооідей. Поглиблений аналіз виявив неприємний факт: з багатьох причин 
науковий світ сучасного Заходу скептично ставиться до поняття «ноосфера» і катего-
рично засуджує використання терміну «ноотехнології (nootechnologies)». Ноосферу в 
процесі тривалих дискусій після зникнення заборони Ватикану на поширення книги 
Тейяр де Шардена «Феномен людини» вони вирішили ототожнювати з уявною оболон-
кою поєднаних думок мільярдів людей, яка не має жодного стосунку до матеріального 
довкілля. Схоже, що редактори західних видань після виявлення літер «ноо» в наших 
працях відмовлялися знайомитися з ними і не обдаровували нас відмовами з яки-
мись поясненнями. Ми вирішили використовувати в Україні словесне співвідношення 
«мудротехнології ≡ ноотехнології», а для англомовних публікацій – «mudrotechnology ≡ 
wisetechnology ≡ nootechnology»/

На наших теренах завдяки працям нашого генія В.І. Вернадського слово «ноосфера» 
зазвичай ототожнюється зі щасливим суспільством майбутнього, яке мудро побудують 
наші нащадки. Тому нам зрідка щастило публікувати наші праці, хоч практично ніхто не 
вірив в можливість рятівних ноотехнологій і, відповідно, не використовував цю ідею в 
своїх дослідженнях. 

Загалом можна вказати на повільне поширення ноотермінів, але вся наша на-
укова група не отримала від ЗМІ навіть мільйонної частки того зацікавлення, яке має 
дівчинка зі Швеції Грета Тунберг (хоч вона закликає до «припинення споживання», а 
ми пропонуємо ефективні засоби лікування біосфери і поліпшення якості життя людей 
навіть у разі збільшення їх кількості). 

2. Мета, завдання і методологія дослідження
Очевидно, що ми скеровуємо свої зусилля на інтенсифікацію поширення інформації 

про рятівні для людства ноотехнології і критику тих хибних пропозицій (як ідея Індустрії 
4.0), які посилюють негативну есхатологію і рухають людство до прірви кількох колапсів. 
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Конкретне завдання цієї статті вбачаємо в максимально стислому і переконливому 
викладі тієї найновішої інформації, що стосується обраної теми – аналізу минулого і 
точного передбачення майбутнього. 

Методологія дослідження спирається на кращі досягнення, засоби і підходи бага-
тьох класичних наук, які ми використовуємо на основі критичного аналізу. Але голов-
ну увагу звертаємо на найновіші відкриття і досягнення, подібні до створення такого 
варіанту Штучного інтелекту, що сам вивчає будь-яку мову і вільно користується нею 
для вирішення інтелектуальних завдань [2]. Радіємо тій очевидній обставині, що є надія 
на порятунок знань і культури сотень (якщо не тисяч) мов, яким загрожує повне зник-
нення. У викладі віддамо перевагу новітнім методам і скоротимо до мінімуму кількість 
посилань.

3. Факти з долітописної історії
Чималі, хоч і необхідні витрати місця на два вступні підрозділи, примушують 

сподіватися на ефективність нашого впливу на читачів застосуванням інфографіки у 
надії на їх увагу до всіх слів і позначок. Для минулих часів ми пропонуємо рис. 1, ви-
током якого є схема поширення рільництва, запозичена нами з книги [3], але доповнена 
великою кількістю новітньої інформації.

Рис.1. Схема появи і поширення землеробства і високих тогочасних технологій  
за участю пращурів українців та інших народів
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Будемо італікою формулювати виявлені і перевірені факти, а прямим шрифтом допо-
внювати авторськими поясненнями і висновками.

1. На рис 1 еліпсом у Східній Туреччині позначено Гьобеклі-Тепе, де археологи виявили 
кілька кільцевих попередників усім відомого Стоунхенджу, найстаріший з яких споруди-
ли 13 500 років тому назад. Тоді там перебували наші пращури «по жіночій лінії». Ми 
вважаємо, що ці споруди мали не тільки сакральне призначення, а й слугували кален-
дарем. Найстаріша була орієнтована на Сиріус (тогочасну Полярну) й мала відповідні 
геодезичні позначками. Але через прецесійний рух осі обертання Землі з періодом майже 
26 000 років похибка показів цього приладу зростає, що й примушувало пращурів спо-
руджувати новий. Другою нашою гіпотезою є пояснення акуратного укриття приладу 
№1, а не використання його фрагментів для побудови №2, особливостями українського 
менталітету – дуже високою повагою до досягнень і спадку пращурів та відсутністю т.зв. 
«вождівства». 

2. Терени навколо Гьобеклі-Тепе слід називати пенепленами. Це зрізані ерозією 
рештки високих гір, де на поверхню чи на схили річкових долин виходять дуже багато 
корисних речовин (кремені, глини) і копалин (руд міді та інших металів). Ми підтримуємо 
твердження, що першими одомашнили зернові «пенепленні» народи [3]. Від них 
посівний матеріал отримало населення дельт і долин великих рік, де й зросли головні 
об’єкти Історії Стародавнього світу – алювіальні цивілізації (три з них вказані на рис. 1 – 
All-c-1, All-c-2 і All-c-3). Там потреби життя примушували винаходити письмо й основи 
математики, але відсутність кременів, обсидіану і руд гальмувала винайдення і виго-
товлення знарядь. Колесо, металургія та інші винаходи походять з пенепленів, тому ми 
пропонуємо колегам замінити одне слово «цивілізація» двома – алювіальні цивілізації і 
пенепленні цивілізації. Другі мають набагато більші заслуги в технологічному поступі 
людства. 

3. Зростання населення зумовило демографічну широтну експансію від зон винай-
дення землеробства. Босфор не існував, а тому наші пращури не мали перешкод. Спершу 
вони довго жили на північному березі прісної Понтіди у місці впадіння Дунаю, Дністра і 
Дніпра (All-c-3), яке 7150 років тому через появу півкілометрового за шириною Босфору 
повільно вкрилося солоною водою. Шок від невблаганного і повільного підняття води 
аж на 120 м. був значним і міг стати одним з головних витоків легенди про Всесвітній 
Потоп. Нашим пращурам з труднощами довелося змістилися на кількасот кілометрів 
північніше в чорноземний Лісостеп, де вони зустріли автохтонів – мисливців-аріїв. Вони 
мали чоловічу гаплогруппу R1a, яку за багато тисяч років принесли з Великого Алтаю. 
Неперетинання екологічних ніш пояснює потужний спалах взаємної симпатії і форму-
вання народу «трипільців», яких ми вважаємо генетичними попередниками українців і 
витоком основ їх архетипу поведінки. В Європі побутує термін «Kukuteni», але точнішим 
ми вважаємо «Трипілля».

4. Рештки найстарішого у світі колеса з дерева всі можуть побачити в Одесі, а 
неупереджені зарубіжні науковці вже давно віддали першість в одомашненні коней 
(тарпанів) і винайденні гужового транспорту нашим пращурам з Таврії. Це сталося 
приблизно 6000 років тому. Залучення інформації з етології (еволюційної психології) 
дає змогу пояснити успіх аріїв відсутністю у них страху перед великими тваринами 
(досвід успішного полювання вони мали серйозний – не менше 40 000 років). Спійманий 
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і стриножений дикий тарпан одразу ж відчув не тільки цілковиту відсутність страху у 
нашого пращура, а й приязнь та схильність до дружби. Наслідок відомий усім: табун 
коней, отримавши абсолютний захист від нічних нападів вовків, погоджувався на ден-
ну роботу під керівництвом людей. Взаємовигідність була настільки очевидною, що 
детермінує відносини коней і людей тисячі років. Це досягнення багато що змінило у 
житті трипільців, адже вони отримали слухняний і потужний «біологічний двигун», 
який міг самостійно харчуватися степовими рослинами. 

5. Чи не головним наслідком появи конярства стали зміни у способах життє-
забезпечення трипільців. Відвідуючи Варну для придбання інструментів і зброї з металу, 
трипільці активно шукали можливості для розвитку металургії на своїх землях. Довгі 
пошуки руд міді призвели до відкриття величезного і дуже зручного для розробки родо-
вища Каргали біля Оренбурга (позначка Cu на рис.1). Ми вважаємо це початком першого 
континентального поділу праці. Наші пращури організували велику економічну зону, яку 
ми пропонуємо назвати «Велике Трипілля – ВТ», вплив якого простягався від Карпат 
аж до Алтаю. Гірники у мороці десятків тисяч неглибоких і переважно сполучених між 
собою шахт видобували руду, яку збагачували, плавили, виготовляли знаряддя для себе 
і на продаж. Метал отримували у довгих кухонних печах, досконалість яких росіяни так 
і не перейняли, бо їх тоді ще не було. Породу негайно збагачували, частину руди пла-
вили на місці в комплексних кухонних печах Аркаїму, Синашти та подібних поселень, 
але існувала також активна торгівля на великі відстані. Секрет «кухонної металургії» –  
вугілля з берези, знання про властивості якого наші пращури отримали від болгар і пере-
несли в Аркаїм, Синашту та інші міста ВТ. 

6. Нагадаємо, що у ХІХ ст. розвиток мовної компаративістики мав наслідком 
виявлення семантичної спорідненості понад 400 живих і відмерлих мов, яку назва-
ли «індоєвропейська сім’я». Знайшли докази того, що витоком могла бути «первинна 
мова» зі степів чи з іншої «колиски». Як відомо, варіантів розташувань «колиски» є мало 
не сотня, от тільки ми не зустріли жодного пояснення того, яким дивом відбулося «не-
здоланне поширення первинної мови» між Атлантикою і пустелями Західного Китаю 
без потоків крові. Переконаність в тривалому існуванні Великого Трипілля й аналіз осо-
бливостей його організації, моралі й технологічних досягнень дали нам змогу в січні 
2017 року пояснити «нездоланність поширення» добровільним культурним запозичен-
ням «хмари тегів (переважно технологічних термінів)» представниками усіх віддалених 
народів, які прибували в Аркаїм чи інші міста для вивчання найвищих для тих часів ви-
робничих технологій. Якщо через Гугл-перекладач знайти іншомовні варіанти «ключо-
вого терміну береза», то одразу ж помітите пропорційність його спотворення до відстані 
до того ж Аркаїму: берёза – бяроза – beržas – bříza – brzoza – bedoll – betulla – bétula 
– birke – birch – bouleau – beith – bjørk... Ті, хто не приходив у ВТ (як фіни і баски), на-
зивають берізки по-своєму: koivu і urkia. 

6. Феноменальна «поява нізвідки» технологічно і культурно розвинених шумерів, 
хеттів, гарамантів, досягнень Мохенджо-Даро та ін. й досі лишається загадкою. На 
наш погляд, найбільш вірогідним є вплив Великого Трипілля. Цілком можливі випадки 
чвар і суперництва за ресурси через винятково високу мораль трипільців закінчувалися 
не війною на винищення, а відділенням слабших і наданням їм усіх необхідних ресурсів 
для успішного «переселення». Нещодавно дешифрували гени мешканців Мохенджо-
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Даро і виявили генетичний вплив «аркаїмців», що легко пояснити запрошенням (зва-
бленням?) груп гірників і металургів аж з Південного Уралу. 

7. Нещодавно з високою точністю завдяки поєднанню багатьох методів визначили 
дату колосального виверження вказаного на рис. 1 вулкану Санторін в Егейському морі – 
1628 р. до н.е. Цей несподіваний катаклізм не тільки зруйнував палаци на Кріті, а й ство-
рив тривалу «пилову зиму». Налякані мешканці східної частини Великого Трипілля, як 
вказано стрілкою «1» на рис.1, рушили на північ Індостану і в Персію. Культурні і мовні 
наслідки цього «походу аріїв» загальновідомі й не потребують деталізації.

8. Як відзначено на рис. 1, західна межа поширення слов’янства і чоловічої гапло-
групи R1a співпадає з меридіаном Берліна. Цей мовний кордон сформувався у результаті 
тривалого переміщення населення західних теренів Великого Трипілля (стрілки 2 і 3 
на рис.1). Змушені вказати на те, що, немов по команді, українофоби серед науковців і 
журналістів держав Західної Європи нещодавно заповнили пресу вигадками про агре-
сивний похід наших пращурів в Європу аж до Атлантики. У статтях їх називали «ям-
никами», вчинений ними «геноцид» – рекордним, адже він призвів до зникнення всіх 
нащадків винахідників землеробства (приклад – стаття [4]). 

Сорому набралися усі наклепники, адже насправді винищення землеробів учинили 
пращури сучасних західноєвропейців, які мали чоловічу гаплогрупу R1b. Вони колись 
рушили зі східної частини Великого Трипілля і досягли Іспанії, перетнувши Дагестан, 
Іран, Єгипет, північне узбережжя Африки, усюди залишаючи генетичні «позначки». Саме 
носії R1b знищили усіх землеробів (включаючи й будівельників Стоунхенджу), а ті, хто 
врятувався втечею «до наших», повідомили про своє горе й описали винних. Можливо 
тому наші пращури зустріли ворога так успішно (на рис. 1 місце вирішальної битви у 
1250 р. до н.е. вказане зірочкою), що понад дві тисячі років нащадки R1b з Франції та 
Німеччини не відновлювали «Дранг нах Остен».

Вузькі рамки статті не дають змоги детально повідомити про те, що з настан-
ням нового століття на основі матеріалів світового проекту «Геном 2000» російські 
науковці глибоко вивчили генетичний розподіл сучасних росіян. Виявилось, що тільки 
населення вузького західного окрайця має слов’янські гени для обох статей, а от на 
Валдайській височині і навколо неї чоловічі гени є «чернігівсько-сіверськими», а жіночі 
– «азійськими». Можна здогадатись, що В. Путін лишився безмежно незадоволеним та-
кою кривавою історією появи «великоросів» усього тисячу років тому назад в процесі 
змагання за володіння прибутками зі збору мита з торгівців на трасі «з варяг у греки». 
Він і зараз гальмує поширення вказаної правди у ЗМІ й кидає за грати кожного, хто ри-
зикне в російському Інтернеті наводити правду про витоки великоросів, про відсутність 
у росіян поняття «кохання» і про безмежно грубу формулу стосунків чоловіків і жінок, 
яку ми відмовляємося наводити навіть частково.

Інформацію про новітню антиукраїнську пропаганду ми навели на доказ того, 
наскільки актуальними є поширення в системі освіти України та Інтернеті фактів про 
справжній перебіг подій у минулому. Можна тільки радіти усім новим вимірам, подібним 
до зовсім недавнього доведення того, що прискорений розвиток всього грецького світу 
розпочався після прибуття «з північніших степів» чималих груп трипільців з їх чудовою 
моральністю і технологічною майстерністю. Як тут не згадати слова Геродота: якщо хо-
чете бачити найвищі технології – ідіть у Скіфію…
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4. Факти з футурологічної історії України
Цього разу текстова частина буде значно коротшою від попередньої, адже там мова 

йшла про 14 000 років, а тут нам вистачить сміливості щонайбільше на чверть століття. 
А от роботи у читачів буде більше, адже наш рис. 2 складається з багатьох частин і 
вимагає детального ознайомлення. Його дуже спрощений варіант у вигляді трьох східців 
однакової висоти ми вперше використали у дисципліні «Філософія глобальних проблем 
сучасності», спираючись на ідею американця Е.Тоффлера про три хвилі цивілізаційного 
розвитку людства [5]. Рис. 2 – удосконалений і новий варіант схеми.

Рис. 2. Огляд всієї еволюції людства з наведенням головних характеристик  
не тільки минулого, але й майбутнього

Переконані, що рис. 2 не потребує додаткових пояснень, за винятком вказівки на 
те, що в 2019 році світ увійшов в нооеру, адже кількість рятівних ноотехнологій стала 
стрімко зростати. Студентам ми вказуємо на те, що лідером серед них є «протеїн Fy» – пе-
ретворення мікроекстремофілами довільної органічної маси у готовий до використання 
варіант білкового (м’ясного) мікрофаршу [6]. В.І. Вернадський ще у 1925 р. передбачив, 
що для уникнення екологічного та інших колапсів людство буде вимушене навчитися ви-
готовляти собі їжу без деструкції довкілля [7]. Очевидно, що ноотехнологія «протеїн Fy» 
матиме наслідком повну ліквідацію індустріального тваринництва й вирішить пробле-
му поширеності голоду, а її різноманітні клони (подібні до біометалургії міді чи срібла) 
гарантовано дадуть людству ноозасоби для свого життєзабезпечення та відновлення 
біосфери в усій її різноманітності.

Людство ще не усвідомило роль ноотехнологій, а керівники України вирішили ви-
конувати хибні «західні» поради будувати Індустрію 4.0. Наші нооідеї ігноруються 
цілковито (так свого часу мало не сто років ніхто не звертав уваги на Е. Геккеля з його 
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«екологією»), але ми чекаємо ноопрогресу, бо переконані, що майбутнє визначатиметься 
сукупністю Noosciences&Nooarts.

На закінчення відзначимо перші прояви відмови людства від індустріальної пара-
дигми та старих уявлень про роль наук та освіти. Вже два роки поспіль в Інтернеті нам 
пропонують Impact Rankings – градацію вишів світу за успішністю створення ними не 
смертоносної зброї, а виконання орієнтованих на порятунок людства «17 цілей для ста-
лого розвитку» (ООН, 2015). Вже у рейтингу 2020 р. Україна мала 10 закладів (Китай –  
9, а Німеччина тільки 2), а цього року представництво зросло до 15. Це феноменально 
позитивна тенденція, яка у разі орієнтації на ноотехнології перетворить Землю зі схови-
ща ядерної зброї, ракет та дронів-камікадзе у безпечне для життя середовище, де люди 
прикрашатимуть своє оточення і припинять щосекунди знищувати приблизно 3333 живі 
істоти. 

Світлі перспективи Вітчизни ми бачимо в тому, що лідери і все населення під ти-
ском пандемії COVID-2019 і початку нооери з «найближчого понеділка» розпоч-
нуть копіювати дії ірландців, які якраз на початку нашої незалежності стали діяти на 
основі власного розуму, а не рекомендацій тих, хто удома має верстат для виготовлення 
необмеженої кількості папірців (баксів). Ірландці завдяки інтелекту і на чужі гроші мало 
не миттєво стали лідерами світу за якістю і безпекою життя. Вкажемо, що ірландці гене-
тично споріднені з нами.

Для повторення українцями успіху Ірландії потрібна насамперед політична воля, 
адже поява ноотехнологій надає нам набагато кращі стартові умови, порівнюючи з 
ірландськими 1991-го року.

Доцільно вказати, що ми подали в державні органи проєкт повного захисту від нових 
пандемій та ліквідації екологічного колапсу на основі використання «родинних каран-
тинних комплектів – РКК». Вони складаються з сонячної електростанції, акумуляторів, 
засобів очищення води і отримання їжі у стилі «протеїн Fy», а також «масківських» су-
путникових інформаційних засобів. У даний момент РКК коштує не менше 50 000 $, але 
прогрес у ноотехнологіях 7-го укладу швидко зменшить ціну у 10-20 разів, що невдовзі 
неминуче перетворить наш план з мрії в конкретну реальність. Україна має всі шанси 
стати ідейно-технологічним лідером світу. Другий раз в історії.

Ми не бачимо серйозних технічних перешкод у входженні людства в нооеру і 
забезпеченні ноосимбіозу з довкіллям. Але, на жаль, існують видові недоліки поведінки 
людей, сформовані, як вказано на рис. 2, за мільйони років взаємополювання кількох 
варіантів Homo Sapiens один на одного. Наші пращури приблизно 60 000 років тому на-
зад винайшли абсолютну для тих часів зброю (її особливості можна розшукати в описах 
життя бушменів) й сформували сучасний варіант розселення, в якому найслабші уря-
тувалися за Полярним колом. Тому ми вважаємо, що головна небезпека для ноопрогре-
су полягає в тому, що кількість позитивних рис поведінки Homo (чесність, альтруїзм, 
скромність та ін.) удесятеро менша від числа негативних (жадібність, заздрість, агресія 
тощо). Тривалість еусоціального періоду формування людства виявилась надто корот-
кою для повної інверсії вказаного співвідношення.

У даний момент небезпечним проявом цих негативних рис поведінки ми вважаємо 
не тільки війну цивілізацій, а й розвиток у державах Заходу духовно-інтелектуального 
колапсу. Це розквіт ЛБГТ-збочень, зменшення обсягу головного мозку і зниження  
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середнього IQ (недавні виміри лондонських науковців засвідчили, що в українців він 
мало не прекрасний), а також кілька інших подібних явищ. Ми розпочали вивчення 
засобів боротьби з цим новим колапсом, але перші результати надамо в іншій публікації. 
Пропонуємо усім зацікавленим діяти спільно, звернувшись на е-адресу «kvkorsak@gmail.
com» для приєднання до автономної спілки з назвою «Київський клуб АНТИКОЛАПС» 
і продовження діяльності Римського клубу. Учасники нашого Клубу щойно оприлюдни-
ли концепцію розвитку гуманітарної сфери України (https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/
grail-of-science/issue/view/04.06.2021). Запрошуємо поглянути.
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Korsak K.V., Kiryk T.V., Korsak Y.K., Lyashenko L.M. 

NEW SCIENTIFIC FACTS ABOUT OLD AND FUTURISTIC HISTORY OF 
UKRAINE

The article contains a statement and integrative analysis of the latest achievements of ar-
chaeometry, paleogenetics and other modern sciences, which accurately destroy the myths and 
erroneous hypotheses concerning the pre-chronicle past of Ukraine. The special role of our 
ancestors in the emergence of the family of Indo-European languages, which appeared due to 
the movement of the “tag cloud” from Greater Trypillia, has been revealed. Today, Ukraine is 
once again becoming a center for the spread of innovations that save life for all mankind. These 
are productions of a wise nature (possible name – nootechnologies), which provide people 
with what they need and treat the biosphere. Our and the world’s future is the development of 
noosciences and the complete victory of nootechnologies.

Key words: archaeometry, paleogenetics, agricultural expansion, Greater Trypillia, Indo-
European culture, nootechnologies, noosciences
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СИТУАЦИЯ ПОСТЧЕЛОВЕКА:
ОСНОВНЫЕ ИСТОКИ И ПОСЛЕДСТВИЯ

Среди философско-теоретических истоков нынешнего постсостояния общества и че-
ловека следует назвать следующие:

1. Преобладание кантианского дуализма и типа рациональности над гегелевской ти-
пом тождества и панлогизма, который потерпел крах в тоталитарных проектах и борьбе 
идеологий. Тонкий слой (сеть, паутина) разума, размазанный на все пространство бытия, 
был прорван иррациональной стихией («страстями») или натурой.

 2. Катастрофическая реализация в прошлом веке идей «сверхчеловека» Ницше и 
идеологического насилия Достоевского в тоталитарных практиках и мировых войнах. 
«Воля» к жизни-власти продолжает вдохновлять всех диктаторов и толкать на престу-
пления «по закону», криминализируя всякую государственность и власть. 

 3. Национально-имперский тип государственности и ментальности, как атавизм 
прошлого (включая национально-освободительное движение, революции) постоянно 
тормозит реформы и провоцирует насилие и милитаризацию общества и сознания. 

Вследствие этого образуется многообразное и изменчиво-неопределенное подобное 
жидкости (по З. Бауману) постсостояние общества и человека, в котором в целом пре-
обладает императив невозвращения или невозможности повторения тоталитарно-мили-
тарного прошлого с его известными атрибутами и средствами. Возможность и опасность 
«перегрева» общества, вследствие социально-политических конфликтов и страстей, ха-
рактерных для раннего модернизма.

Это современное пространство включает некоторые классические идеи в значи-
тельно модернизированном виде: универсальная всеобщность (разума) – глобализм; 
объектив ность – нейтральный модус (поведения, восприятия); рациональность – польза 
(прибыль, доход, эффективность), то есть разделяется на несколько видов (техническая, 
коммерческая, правовая). Классическая рефлексивность предстает в виде «шизоидной» 
множественности (по Ж. Делезу), как антитеза одномерно-идеологической цельности.

Дифференциация как основная тенденция воздействует на такое ценностное понятия 
как гуманизм, который расщепляется на множество видов (техно-цифровой, морально-
правовой, социальный и т. д.) и приобретает инструментально-внешний, функциональ-
ный характер, а также различные политические ориентации. Такое разделение приводит 
к полной или частичной «деконструкции» гуманизма как и этических ценностей. 

В целом, дифференциация сознания имеет множество последствий, в числе которых: 
1) «различание» как функционально-инструментальный подход к решению общих про-
блем; 2) индивидуализация как множественность состояний и идентичностей сознания; 
3) угроза распада личности «изнутри» без внешнего воздействия: «В ХХI веке личность 
скорее тихо разложится изнутри, чем будет разрушена усилиями извне» – по мнению  
Ю. Харари [1.,c.482]
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Среди множества проявлений всеобщей «диджитализации» выделяются следующие: 
1) упрощение, редукция сознания, сведение знания и познания к прагматическому уме-
нию использовать информацию; 2) угроза новой цифровой формы диктатуры, постоян-
ного контроля над личностью; 3) возможность совершенствования форм демократии 
(«электронная», «делиберативная») и всех общественных отношений. Кроме того, рост 
сферы электронных услуг вызывает значительную зависимость, повышает уязвимость 
личности.

Также неоднозначны и последствия тотальной коммерциализации для сознания и 
общества в русле либерально-демократической ориентации: 1) преобладание одномер-
но-прагматической ориентации сознания (вторая форма редукции); 2) и дифференциа-
ция и поляризация общества включая сферы культуры и образования; 3) возрастание и 
глобализация неравенств и угрозы обострения противоречий, социальных конфликтов, а 
также демографических и экологических проблем.

В итоге, направление основных трендов современности во многом совпадает в сво-
ем количественно-прагматическом воздействии на сознание ослабляя такие его качества 
сознания как универсальность, многомерность, а также самосознание и самопознание. 
В контексте инструментальной дифференциации всестороннее развитие является внеш-
ним и одномерным, а сама личности становится деформированной («шизоидной») с 
множественно-неопределенной идентичностью. 
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МОВНО-КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО 
МИСЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

 У статті розкрито методи, способи, технології розвитку та формування критич-
ного мислення, які можуть використовувати студенти, вивчаючи курс української мови 
за професійним спрямуванням як основу власного інноваційного розвитку. З’ясовано, 
що критичне мислення виступає характеристикою мислення творчої особистості, яка 
шукає правильні і точні рішення, має власні переконання та формує креативні вміння 
професійного мовлення студентів технічних спеціальностей. 

Ключові слова: критичне мислення, інноваційна особистість, мозковий штурм, де-
бати, кейс-метод, метод проектів.

У сучасних умовах викладач повинен обирати з різноманіття актуальних навчаль-
них методик найоптимальнішу, реалізація якої буде сприяти досягненню мети – ви-
робити у студентів вміння демонструвати набуті під час занять навички мовленнєвої 
поведінки, полеміки та критичного мислення, але при цьому не втратити інтересу до 
створення й виконання творчих завдань. Мета дослідження – проаналізувати форму-
вання у студента вмінь критично аналізувати та виявляти особистісне ставлення до 
вивченої інформації, тобто створити найсприятливіші умови розвитку інноваційної 
особистості.

Проте, виховати інноваційну особистість традиційними методами неможливо. 
Застарілі методики навчання, ігнорування педагогами використання сучасних методів 
та технічних засобів навчання унеможливлюють формування критичного мислення у 
молоді. Лише інноваційне навчання та завдання здатне сформувати особистість, яка го-
това протистояти динамічним змінам у соціумі шляхом розвитку здібностей аналітично 
та творчо мислити, а також здатності застосовувати базові інтелектуальні вміння для син-
тезу, аналізу та оцінки складних і неоднозначних ситуацій та проблем, обґрунтовуючи 
прийняті рішення.
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Об’єкт інноваційного навчання – творчий, складний і активний процес, в основі якого 
лежить певне переосмислення понять, термінів та сукупності інформації, пізнання нових 
знань, які постійно диференціюються й систематизуються, набувають певних ступенів 
істинності та вірогідності. Основою цього є критичне мислення, яке вважаємо вищим 
рівнем навчання, яке обов’язково усвідомлюється та аргументується особистістю, яка 
отримує інформацію.

Особливості формування критичного мислення у студентів є актуальною й активно 
вивчається вітчизняними та іноземними педагогами. Найефективнішою технологією в 
педагогічній системі є формування у студентів аналітичного мислення. Засновниками 
цього напрямку були такі видатні науковці, як Л. Виготський, Джон Дьюї, М. Коул, 
Д. Верті, Д. Брунер. Свої наукові дослідження присвятили цій проблемі зарубіжні 
науковці професор Ральф Х. Джонсон, науковець Девід Клустер та вітчизняні науковці: 
М. Красовицький, О. Белкіна, Ю. Стежко, О. Тягло, С. Пеняєв, О. Боровська та інші. Їхні 
дослідження та практичне впровадження педагогами різноманітних способів розвитку 
критичного мислення у студентів під час навчання доводять ефективність навчального 
процесу, найважливішою складовою якого є правильна організація навчання. Отже, в 
системі вищої професійної освіти виникає необхідність у створенні відповідних умов 
для розвитку критичного мислення особистості в процесі навчання.

Американська психологиня та авторка монографії «Психологія критичного мис-
лення» Діана Ф. Хальперн вказує на те, що «критичне мислення – це використан-
ня когнітивних технік або стратегій, які збільшують імовірність отримання бажаного 
кінцевого результату, ... такий тип мислення, до якого вдаються при вирішенні завдань, 
формулюванні висновків, імовірної оцінки та прийнятті рішень. Критичне мислення 
іноді називають ще і спрямованим мисленням ...» [5, с. 20].

Для формування критичного мислення та зацікавленості студентів дисциплінами 
гуманітарного циклу у педагогічний процес упроваджуються наступні методики: сюжет-
но-смислового характеру й створення ситуації успіху. Важливо створити дослідницьке 
середовище для комплексного розвитку умінь аналізувати, порівнювати, аргументувати, 
об’єктивно оцінювати критичні ситуації, оскільки під час навчання викладачем викори-
стовуються: проблемні запитання, робота в парах, рольові та ділові ігри. 

Сьогодні навчити студента технології критичного мислення можна завдяки 
правильній організації навчання, застосовуючи стратегії інтерактивного навчання. 
Найвідомішими є методи: мозковий штурм, дебати, метод аналізу ситуацій (кейс-метод), 
метод проєктів, ділова гра, рольова гра або дидактичні ігри та ін.

Дослідниця Тільняк Н. В. наголошувала про цінність методу проєктів, який «дає змо-
гу самостійно, активно працювати, критично мислити, а головне – зацікавити студентів 
у тих знаннях, які вони здобувають і які потім знадобляться їм у майбутній професії. У 
процесі вивчення курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» ми використо-
вували інформаційні, творчі, прикладні та дослідницькі проекти. Так, спільно зі студен-
тами було розроблено проекти «Мовленнєвий портрет сучасного студента», «Мовний 
імідж фахівця технічної індустрії», «Словник фахівця технічного профілю» тощо. Такі 
проекти спонукали студентів до проведення спостережень, консультацій, роботи з 
інформаційними джерелами.
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Результативним виявився проект «Словник фахівця технічного профілю». Студенти 
зацікавлено розподіляли обов’язки між учасниками, збирали інформацію, аналізували, 
систематизували, оформляли і прилюдно захищали проект. Показово, що студенти звер-
тали увагу на складні випадки слововживання у технічній індустрії. Така робота сприяє 
збагаченню словникового запасу студентів, оскільки організована в такий спосіб багатоа-
спектна і цілеспрямована робота стимулює студентів до творчого, креативного мислення, 
що надалі допоможе майбутнім фахівцям приймати неординарні рішення, вирізнятися 
з-поміж інших співробітників, а це, у свою чергу, створить умови для кар’єрного росту» 
[2, с. 82].

Метод «Дебати» одна з найдосконаліших освітніх форм, оскільки використовується 
під час вивчення української мови за професійним спрямуванням, «оскільки вони сприя-
ють глибокому розумінню проблеми, виробленню самостійної позиції добору аргументів 
та оперуванню ними, розвиткові критичного мислення» [1, с.14]. Дослідник О. Тягло 
вважав, що критичне мислення – це «просунута сучасна логіка», а саме дебати дозво-
ляють висловити свою думку всім учасникам відповідно до їх можливостей [3].

Усі представлені методи сприяють професійному вихованню студентів, виховує 
працьовитість, формує практичні знання й навички, здатність конкурувати у сфері 
професійної діяльності, а ділові та рольові ігри допомагають студентам, які працюють в 
малих групах ефективно розвивати навички комунікації та аргументації: «Лист діловому 
партнерові», «Працюємо блогерами», «На пресконференції», «Критикуй не ображаючи» 
та ін.

У контексті вимог сучасного інформаційного суспільства до креативного мислячого 
фахівця з університетською освітою переконливою є позиція лінгводидактів: «Володіти 
українською мовою – це не лише користуватися термінами чи розуміти науковий текст, 
а й розширювати загальний культурний простір особистості, доводити чи спростовувати 
окремі положення, перебудовувати діалоги, змінювати обсяг і жанр написаного, вислов-
лювати згоду чи незгоду, пристосовувати мовлення до умов комунікативного дискурсу» 
[4, с. 5]. 

Отже, треба зазначити, що саме розвиток критичного мислення допоможе сучасним 
студентам у їх кар’єрному зростанні, оскільки ефективні виступи перед колегами та 
клієнтами зможуть позитивно впливати на прийняття професійних рішень, формують 
навички відстоювати свою думку, змушує їх спілкуватися і взаємодіяти, покращує на-
вички презентації, дослідження, командної роботи і ораторського мистецтва. Критична 
спрямованість мислення орієнтована на творчу і конструктивну діяльність, тому критич-
не мислення виступає характеристикою мислення вільної особистості, яка має власні 
переконання та погляди на світ.
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ЯЗЫКОВО-КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ 
КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ

В статье раскрыты методы, способы, технологии развития и формирования кри-
тического мышления, которые могут использовать студенты, изучая курс украинского 
языка по профессиональному направлению как основу собственного инновационного раз-
вития. Выяснено, что критическое мышление выступает характеристикой мышления 
личности, которая ищет правильные и точные решения, имеет собственные убежде-
ния и формирует креативные умения профессиональной речи студентов технических 
специальностей.

Ключевые слова: критическое мышление, инновационная личность, мозговой 
штурм, дебаты, кейс-метод, метод проектов.
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LANGUAGE-COMMUNICATIVE ASPECT OF FORMATION OF CRITICAL 
THINKING OF PERSONALITY

The article deals with methods, techniques, technology development, and formation of 
critical thinking that can be used by students studying the Ukrainian language course for pro-
fessional direction as the basis of their own innovative development. We found that critical 
thinking in favor of the thinking characteristics of the person who is looking for accurate and 
precise solutions has its own beliefs, and forms the creative skills of the professional speech of 
students of technical specialties.

Key words: critical thinking, innovative personality, brainstorming, debate, case method, 
project method.
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SEMANTIC PECULIARITIES OF SIMILES IN ENGLISH 

Стаття присвячена дослідженню англійських фразеологічних одиниць із компо-
нентом порівняння. Фразеологічні порівняння застосовуються в усному й писемно-
му мовленні, але їхні семантичні особливості залишаються недостатньо вивченими. 
Проблема вивчення компаративних зворотів була розглянута у працях таких лінгвістів, 
як В.В. Виноградов, А.В. Кунін, А.Г. Назярян, І.І. Чернишова. 

У вітчизняній фразеології ще не досягнуто остаточного вирішення особливостей 
всіх типів фразеологічних одиниць, що й зумовило актуальність роботи.

Ключові слова: фразеологія, фразеологізм, фразеологічні одиниці з компонентом 
порівняння, еквівалентність.

Setting the problem.
Phraseological units play an important role in each language. Their specific structure and 

semantic features attract many modern scientists. Fixed phrases are part of the culture and we 
need to know their structure and semantics, because without this knowledge it is very difficult 
to understand the mentality of native speakers.

Similes have been studied so far either from a literary viewpoint as one of the stylistic 
expressive means of language based on associative perception and mapping of the world or in 
the context of philosophy of language in correlation with metaphor.

The analysis of the studies. Many linguists such as V. Vіnоgrаdоv, A. Potebnya,  
O. Smyrnіtskii, A. Shakhmatov were interested in studying of phraseological units. They 
thoroughly investigated the syntactic nature of phrases and highlighted stylistic and semantic 
features of stable words . V. V. Vіnоgrаdоv initiated a semаntіc clаssіfіcаtіоn оf рhrаseоlоgіcаl 
unіts (рhrаseоlоgіcаl fusіоns, unіtіes, cоmbіnаtіоns), O. I. Smyrnіtskii suggested a structurаl 
clаssіfіcаtіоn оf рhrаseоlоgіcаl unіts (trаdіtіоnаl рhrаses, рhrаseоlоgіcаl cоmbіnаtіоns, 
іdіоms), K. I. Mizin researched cultural peculiarities of phraseological units [1; 2].

The aim оf the paper. Similes turned out tо be quite а verу numerоus раrt оf Englіsh. A 
number of linguistic studies of similes have been made, but there are still important gaps that 
need to be filled. The aim оf the paper іs to reveal their semantic

peculiarities.
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The account of the basic material. Рhrаseоlоgу studies set оr fіxed exрressіоns, such аs 
іdіоms, рhrаsаl verbs, аnd оther tурes оf multі wоrd lexіcаl unіts, іn whіch the cоmроnent раrts 
оf the exрressіоn tаke оn а meаnіng, which is mоre sрecіfіc thаn рredіctаble frоm the sum оf 
theіr meаnіngs when used іndeрendentlу. 

 According to E. Sapir, similes are one of the most antique methods of intellectual activities 
of the human being. Through similes the operation of comparing two objects, phenomena or 
their similarities takes place. 

Simile comes from the Latin word similis (meaning “similar, like”), which seems fitting, 
since the comparison indicated by a simile will typically contain the words as or like.

There have been given a number of definitions of a term simile .
A simile is a word or phrase that compares something to something else, using the words 

like or as [ 5, p.1422].
A simile is an expression that describes something by comparing it with something else, 

using the words ‘as’ or ‘like’ [ 4, p.1538].
A simile is a figure of speech comparing two unlike things that is often introduced 

by like or as [ 6]
 All the definitions of simile imply that it is a figure of speech involving a comparison 

between two unlike entities. In the simile the resemblance is explicitly indicated by the words 
“like” or “as.” The common heritage of similes in everyday speech usually reflects simple 
comparisons based on the natural world or familiar domestic objects.

Hаving studied some аsрects оf similes we have grоuрed the selected units оf cоmраrisоn 
by their meаnings: 

1. Animals:

a) wild animals: 
аs bald аs а coot – ‘лисий, як бубон’; 
аs stupid аs а coot – ‘дурний, як пень’;
аs tall аs а giraffe – ‘ занадто високий’; 
аs big аs аn elephant – ‘величезний’;
аs clever аs а cаrtlоаd оf mоnkeys – ‘кмітливий’; 
аs hungry аs а wоlf – ‘голодний, як вовк’; 
 аs аgile аs а monkey – ‘жвавий’; 
аs hungry аs а bear – ‘голодний, як вовк’; 
аs quiet аs а mоuse – ‘тихий, як миша’; 
аs timid аs а hаre – ‘полохливий, як заєць’;
аs timid аs а rabbit – ‘полохливий, як заєць’; 
аs blind аs а bаt – ‘cліпий, як кріт’; 
аs grey аs а bаdger – ‘сивий, як голуб’; 
as much love as there is between the old cow and the haystack – ‘любить, як вовк овечку’; 
to hаve а memоry like аn eleрhаnt – ‘мати хорошу пам’ять’;

•  domestic animals: 
аs а hen with оne chick – ‘мeтушливий’; 
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аs meek аs а lаmb – ‘покірний, як ягня’; 
аs strоng аs а bull – ‘cильний, як бик’;
• pets:
аs аgile аs а cаt – ‘жвавий’; 
аs weаk аs а kitten – ‘кволий’;
аs clumsy аs а рuррy – ‘нeзграбний’.

2. Birds:
аs аlert аs а bird – ‘cпритний’; 
аs gаy аs а lаrk – ‘вeceлий, як жайворонок’; 
аs grаceful аs а swаn – ‘витончeний, як лeбідь’; 
аs hаррy аs а lаrk – ‘вeceлий, як жайворонок’; 
аs vаin аs а рeаcоck – ‘пихатий, як індик’; 
аs рlumр аs а раrtridge – ‘товcтeнький’; 
аs рrоud аs а рeаcоck – ‘гордовитий’.
 
3. Fish:
аs dumb аs а fish – ‘німий, як риба’; 
аs mute аs а fish – ‘німий, як риба’; 
 аs flаt аs а flоunder – ‘плоcкий’.
 
4. Insects:
 аs аngry аs а wаsр – ‘ceрдитий’; 
 аs аfrаid аs а grаsshоррer – ‘наляканий’; 
 аs busy аs а bee – ‘мeтушливий’;
 аs merry аs а grig – ‘вeceлий’; 
 аs snug аs bug in а rug – ‘затишно’. 

 5. Religiоn:
аs рооr аs Jоb – ‘бідний, як Іов’; 
аs wise аs Sоlоmоn – ‘мудрий, як Cоломон’.
аs guilty аs sin – ‘винний’; 
аs gооd аs а Lоrd – ‘добрий’; 
аs hоt аs hell – ‘душно’; 
аs оld аs Аdаm – ‘(дуже) cтарий’; 
аs раtient аs Jоb – ‘дужe тeрплячий’. 

6. Nаturаl рhenоmenа:
аs аgeless аs the sun – ‘вічний’; 
аs cleаr аs dаy – ‘яcний, як дeнь’; 
аs cоld аs ice – ‘холодний, як крига’; 
аs free аs the wind – ‘вільний, як вітeр’; 
аs quick аs lightning – ‘миттєво’; 
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аs light аs аir – ‘легкий’; 
аs chаngeаble аs the weаther – ‘мінливий’; 
аs fluid аs а clоud – ‘такий, що тече’; 
аs high аs the sky – ‘виcокий’; 
аs рlаin аs the sun – ‘яcний’;
like а streаk оf lightning – ‘блиcкавично’;
 tо run like (the) wind – ‘лeтіти, як вітeр’.

7. Cоlоurs:
 аs white аs sаlt – ‘білоcніжний’; 
 аs white аs а sheet – ‘білоcніжний’;
 аs white аs snоw – ‘білий, як cніг’;
аs blаck аs sооt – ‘чорний, як cажа’; 
аs blаck аs cоаl – ‘чорний’; 
аs blаck аs а thunderclоud – ‘чорний, як грозова хмара’; 
аs grey аs leаd – ‘cірий, як cвинeць’; 
аs red аs а роррy – ‘чeрвоний, як маків цвіт’; 
аs red аs а rоse – ‘рум’яний’;
аs green аs grаss – ‘зeлeний’.

 8. Everydаy life:
аs brittle аs glаss – ‘крихкий, як cкло’; 
аs flаt аs а bоаrd – ‘плоcкий, як дошка’; 
as plain as saying – ‘все одно, що казати’;
as good as a feast – ‘від добра добра не шукають’;
аs рretty аs а рicture – ‘краcивий, як картинка’; 
аs useful аs а chоcоlаte teароt – ‘нeкориcний’; 
as much as one’s life is worth – ‘може коштувати життя’;
like роuring wаter intо а sieve – ‘пeрeливати воду з пуcтого в порожнє’; 
like tо lооk fоr а needle in а hаystаck – ‘шукати голку в cтіжку cіна’;
tо lооk like а milliоn dоllаrs – ‘мати чудовий вигляд’; 
tо smоke like а chimney – ‘багато палити’; 
tо tаlk like а bооk – ‘точно виcловлювати cвої думки’.

 9. Fооd:
аs sоur аs vinegаr – ‘киcлий, як оцeт’;
аs busy аs рорcоrn оn а skillet – ‘активний’; 
as cооl аs а cucumber – ‘cпокійний’; 
аs flаt аs а раncаke – ‘плоcкий’; 
аs hоt аs рeррer – ‘запальний’; 
like twо рeаs in а роd – ‘дужe cхожі’; 
раcked in like sаrdines – ‘пeрeповнeний’.
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The present paper proves that similes have not been subjected to thorough analysis. We 
have grоuрed the selected English рhrаseоlоgicаl units оf cоmраrisоn by their meаnings. We 
hаve рicked uр Ukrаiniаn equivаlents tо all of the similes, оr if they did nоt exist, then we hаve 
used the trаnsfоrmаtiоns. Hаving аnаlysed similes semаntics, we proved that culture has a 
great influence on language. We see the perspectives of a further research in terms of complex 
analysis of іdіоms оf cоmраrіsоn іn twо lаnguаges, English аnd Ukrаiniаn
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SEMANTIC PECULIARITIES OF SIMILES IN ENGLISH

 The present paper deals with English phraseological similes. Іdіоms of comparison are 
imроrtаnt in sроken lаnguаge аnd in writing, but there is a gap in study of similes semаntics.

Many linguists such as V. Vіnоgrаdоv, A. Potebnya, O. Smyrnіtskii, A. Shakhmatov were 
interested in studying of phraseological similes, but there are still important gaps that need to 
be filled which account for the topicality of our research.
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СЕМАНТИЧЕСКОЕ ОСВОЕНИЕ ЗАИМСТВОВАНИЙ  
С НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Статья посвящена анализу освоения заимствований из немецкого языка. В статье 
системно анализируется материал, выбранный из современных словарей. Проведена 
тематическая классификация заимствований. Особое внимание уделено изменению  
семантического объема заимствований. Выделены такие категории: сужение семанти-
ческого объема, расширение семантического объема, семантический сдвиг смысла и пол-
ное понятийное соответствие. Обозначены результаты и перспективы исследования.

Ключевые слова: заимствования из немецкого языка; семантическое освоение  
заимствований; ассимиляция заимствований; кальки; изменение семантического 
объема.

Любой язык на протяжении своей истории подвергается влиянию со стороны дру-
гих языков. В данной статье рассматривается вопрос заимствований из немецкого язы-
ка в русский язык. Между русским и немецким народами с давних времен существуют 
разнообразные контакты. Соответственно, мы можем говорить и о языковых контак-
тах. Результатом этих контактов является большое количество заимствований в рус-
ском языке, поэтому современные исследования в этой области представляются весьма 
актуальными.

Все известные нам исследования ограничивались рассмотрением материала тол-
ковых словарей А. Н. Булыко, Л. П. Крысина, которые выходили в 2004 и 2007 годах, 
соответственно. Научная новизна статьи заключается в том, что материалом нашего 
исследования явились современные заимствования, отраженные в Словаре-справочнике 
по материалам прессы и литературы 90-х годов XX века в трех томах 2014 года [10;11;12] 
(в дальнейшем – словарь-справочник). Цель нашей работы – классифицировать по те-
матическому признаку лексику, имеющую немецкое происхождение, а также проанали-
зировать изменение семантического значения заимствований. В результате анализа был 
получен срез лексики, имеющей немецкое происхождение, которая появилась в русском 
языке только в конце XX века, следовательно, многие из этих слов находятся еще на 
раннем этапе освоения. Удалось выявить 53 заимствования из немецкого языка и 6 калек. 
Составлена тематическая классификация: 1. Техника, производство; 2. Фармацевтика, 
медицина; 3. Искусство; 4. Общество, социум; 5. Сфера экономики; 6. Игры, развлече-
ния, спорт; 7. Еда. 

Второй аспект исследования – степень семантического освоения заимствований, 
наблюдались: полное соответствие семантического объема; сужение семантиче-
ского объема; расширение семантического объема; семантический сдвиг смысла. 
Продемонстрируем указанные четыре компонента семантического освоения.
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Проблеме заимствований в разные годы уделяли внимание такие известные уче-
ные как И. А. Бодуэн де Куртене, Я. Вакернагель, Л. П. Крысин, А. А. Леонтьев, 
А. А. Реформатский, А. И. Смирницкий, Э. Хауген, Н. М. Шанский, Г. Шухардт, 
Л. В. Щерба. Из последних работ, посвященных проблематике заимствования слов, отме-
тим работы Л. В. Гребинник, Л. П. Иванова, В. А. Котвицкая, А. В. Лемов, Д. Г. Николова, 
С. А. Сечнев.

Иноязычные слова проходят длинный путь от момента их первого появления до пол-
ной ассимиляции в принимающем языке (если это вообще происходит). Данный процесс 
зависит от множества факторов: готовность общества к принятию нового слова в свой 
словарный запас, социальная необходимость в новом слове и т. п.

 Л. П. Крысин описывает происходящие с иноязычным словом процессы следующим 
образом: «Иноязычные слова, обозначающие коммуникативно важные понятия, попада-
ют в зону социального внимания: в определенные периоды – обычно довольно короткие –  
их частотность в речи бывает необычно высока, они легко образуют производные, а 
главное – делаются объектом сознательного употребления и связанных с этим калам-
буров, структурных переделок и т. п.»[6, с. 154].

Материалом нашего исследования послужили лингвистические научные статьи, ав-
торефераты, монографии. Опираясь на него, выделим три основных этапа, которые про-
ходят иноязычные слова в языке-реципиенте: 

этап проникновения, собственно первые употребления; 

этап ассимиляции или адаптации (освоения); 

этап окончательного укоренения (усвоения). 

Этап ассимиляции иноязычного слова самый длительный, сложный и неоднознач-
ный. Он сопряжен со сложными изменениями на разных уровнях системы принимаю-
щего языка. Освоение традиционно понимаем как вхождение в чужую для себя среду, 
«полное подчинение фонетическим, грамматическим нормам языка – реципиента» [5].

Итак, попадая в инородную среду, чужой языковой элемент подчиняется законам 
развития русского литературного языка, подвергаясь адаптации звукового, графического 
строя, ассимилируясь орфографически, морфологически, семантически. Он также вклю-
чается в словоизменительную парадигму принимающего языка. Иными словами, лексе-
ма адаптируется в системе языка-реципиента и приспосабливается к его языковым нор-
мам. Именно в этот период иноязычная лексема претерпевает максимум изменений под 
влиянием языка-реципиента, считает В. М. Аристова [1]. Она называет этот отрезок вре-
мени периодом внедрения. А. И. Смирницкий так описывает указанный процесс: «Слово 
порывает с системой того языка, в котором оно существовало ранее, и включается в 
систему другого языка, заимствовавшего это слово» [9, С. 234]. Все составляющие про-
цесса ассимиляции имеют свои особенности и законы, но представляют собой разные 
стороны одного сложного процесса освоения иноязычной единицы.

Представляется интересным исследовать семантическую составляющую заимство-
вания германизмов последних лет. Процесс семантического освоения заимствований 
состоит в том, что, попадая в систему языка-реципиента, заимствования вступают в 
парадигматические связи с лексикой, приспосабливаясь семантически к системе языка- 
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реципиента. В этом исследовании мы не учитываем степень освоения слов. Нам инте-
ресна дифференциация значений, происходящая после проникновения лексемы в при-
нимающий язык. Освоение – сложный и многоуровневый процесс, в результате кото-
рого модифицируются семантические составляющие заимствования, интегрируясь в 
язык-реципиент. 

На первом этапе вхождения иноязычная лексема претерпевает изменения, связанные 
с ее внешним обликом, формой: лексема вбирает особенности звукового, графического 
строя принимающего языка, согласовывая языковую единицу с морфологическими осо-
бенностями принимающего языка. Что касается понятийной сферы функционирования 
заимствования, то надо отметить, что решающую роль в этом процессе играет социаль-
ная составляющая, а именно журналисты, литераторы, которые владеют двумя языками, 
билингвы, в общем, двуязычные лица, своей деятельностью употребляющие заимство-
вания в языке-реципиенте. Именно социальная составляющая процесса является реша-
ющей в формировании семантики иноязычной лексемы.

Глубокое и всестороннее рассмотрение различных аспектов семантической состав-
ляющей заимствований показывает, что иноязычная лексема приобретает новый ком-
плекс характеристик по сравнению с теми, которые она имела в языке-источнике. Анализ 
семантических сдвигов привлекал ученых еще с давних времен. Первые исследования 
на эту тему были проведены Л. Блумфилдом, М. Бреалем, А. Дармстетером, Г. Паулем, 
К. Рейзигом, С. Ульманном, Г. Штерном. На современном этапе работы по этому направ-
лению проводятся А. Бланком, П. Кохом [13]. Весьма актуальны исследования последних 
лет, проведенные С. В. Кудряшовой, А. В. Лемовым, Д. Г. Николовой, С. А. Сечневым, 
из наших соотечественников можно выделить работы Л. В. Гребинник, Л. П. Ивановой, 
В. А. Котвицкой.

Анализ показал, что моносемичные заимствуемые единицы в большинстве своем 
остаются однозначными и в принимающем языке. В первую очередь это касается тер-
минологической сферы. Термины имеют строго ограниченный, фиксированный смысл 
независимо от контекста, лишены экспрессии, однозначны [2]. В нашем случае – это 
флок (материал для обивки мебели), лутрасил (технический материал), комбат (марка 
оружия), лагер (пиво, дозревающее при хранении), лиценз (лицензия), эвтаназия и др.

Расширение семантического объема заимствования продемонстрируем на примере 
слов Блицкриг и Киндер. 

Блицкриг (нем. Der Blitzkrieg – молниеносная война), слово, вошедшее в словарный 
состав русского языка во время Второй мировой войны и означающее «метод ведения 
скоротечной войны, согласно которому победа достигается в короткие сроки, исчис-
ляемые днями, неделями или месяцами, до того, как противник сумеет мобилизовать и 
развернуть свои основные военные силы» [14]. В словаре Л. П. Крысина находим сход-
ную формулировку данного слова [7, с. 133].

Билцкриг, теория молниеносной войны с достижением победы в кратчайший срок. 
В словаре-справочнике [10] обнаруживаем второе значение данного слова, а именно, «О 
решительных мерах, действиях, рассчитанных на быстрое достижение каких-л. целей, 
результатов, борьбу кого-л. с кем-л., чем-л. Программа Столыпина представляла собой 
экономический блицкриг. Дуэль, 1998, 28. □ Рыночный блицкриг (кого, чей). Рыночный 
блицкриг Гайдара проводится по образу и подобию сталинской коллективизации:  
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поспешно, зачастую насильно (особенно на селе), а главное без элементарной подготов-
ки необходимых предпосылок. Пр 26.7.95.» [10, с. 199].

Словарь Дуден [15] фиксирует только одно значение: Война с быстрым исходом. В 
русскоязычной среде мы сталкиваемся с семантическим изменением квантитативного 
характера, а именно, расширением семантического объема. Под воздействием языковой 
среды заимствованные ранее слова вовлекаются в общеупотребительный лексический 
фонд и начинают функционировать исходя из потребностей общества языка-реципиента. 

Слово Киндер вошло в обиход с популяризацией детского лакомства с игрушкой-
сюрпризом, заключенном в шоколадном изделии, произведённом в виде яйца, во вто-
рой половине прошлого века. В словаре находим: «предназначенное для детей яйцо с 
шоколадной оболочкой и находящейся внутри какой-либо миниатюрной игрушкой» [10, 
с. 783].

Здесь уместно вспомнить и о частичной кальке с немецкого Киндер-сюрприз (нем. 
Kinder Überraschung). В данном случае надо сделать отступление. Современные линг-
висты разделяют кальки и заимствования. Ряд ученых (Г. А. Бортагаев, Л. П. Ефремов, 
Н. М. Шанский и др.) рассматривают кальку как передачу внутренней формы от одного 
языка другому, где в основе лежит принцип мотивированности калькируемого объекта. 
Л. П. Ефремов полагает, что «словообразовательное калькирование – перевод состав-
ных частей калькируемого объекта, в которых консервируется и по которым распоз-
нается его мотивированность: деривационно-мотивирующих единиц и компонентов 
словосочетания» [4, с. 50]. Кальки обогащают словарный запас языка без внедрения 
чужеродной оболочки. Однако, на наш взгляд, при рассмотрении семантической сути 
наличие или отсутствие графической формы не имеет принципиального значения, так 
как то или иное слово, сохраняя первоначальную семантику, может приобрести и дру-
гие значения. 

Исходя из вышесказанного, рассмотрим полукальку Киндер-сюрприз. Она имеет не-
посредственное отношение к рассматриваемой лексеме Киндер, так как изначально заим-
ствовалась именно полукалька, а затем произошло упрощение уже в языке-реципиенте.

Заимствование Киндер-сюрприз представляет собой слово, образованное с помощью 
лексической конденсации заимствований: из немецкого языка Киндер и из французского 
языка, полностью ассимилировавшееся и усвоенное русским языком, Сюрприз.

В первом значении Киндер-сюрприз означает то же самое, что и Киндер, но имеет 
другие два значения, появившиеся в процессе функционирования данной лексемы в рус-
скоязычном пространстве и вобравшие в себя, собственно, особенности русской языко-
вой среды: « 2.) тот, кто непредсказуем в своих действиях, поступках, сохраняет тайну 
для окружающих; (перен., разг.); 3.) то, что необычно в ряду подобных, что вызывает 
радость, восторг, как неожиданный подарок (перен., разг.)» [10, с. 783]. 

Осваиваясь в чужой культуре, данная лексема приобрела характерную для русской 
культуры ироническую стилевую окраску. Например, на память приходит российский 
политик недалекого прошлого, которого называли в народе Киндер-сюрпризом. С его 
именем связаны экономические реформы, приведшие к дефолту. Гарантии, которые он 
давал народу, трактовались как сознательное введение граждан в заблуждение. Как ре-
зультат – прозвище Киндер-сюрприз, данное народом, и означающее, что от человека 
можно ждать любых сюрпризов, и не всегда хороших.
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Сужение семантического объема заимствования встречается с большой частотно-
стью. В этом случае слово с двумя или более значениями входит в принимающий язык с 
одним или меньшим количеством значений. В эту категорию из нашей выборки попали, 
например, такие слова: Мюсли, Гештальт. 

Слово Мюсли (нем. Müsli) встречается в русском языке только в одном из своих зна-
чений, и это - блюдо, приготовленное из зерновых хлопьев, (сушеных) фруктов, изюма, 
тертых орехов, молока и т. п.;

 Словарь Дуден дает следующие значения: 1) блюдо, приготовленное из зерновых 
хлопьев, (сушеных) фруктов, изюма, тертых орехов, молока и т. п.; 2) лицо женского 
пола, женщина, которая ест преимущественно цельную пищу (и делает эту форму дие-
ты своей идеологией); 3) кто-то, кто ест в основном цельные продукты (и делает эту 
форму диеты своей идеологией).

Словарь Л. П. Крысина приводит два значения, которые соотносятся исключительно 
с блюдами из овсяных хлопьев. В русском языке произошло сужение семантического 
поля заимствования Мюсли. Переносного значения для обозначения человека, пропо-
ведующего правильное питание, в русском языке нет. 

Словарь Дуден дает такие значения слова Гештальт (от нем. Die Geshtalt): 1) внеш-
ний вид, телосложение, стан, фигура; 2) образ, очертание; 3) личность, как она сло-
жилась в сознании других; 4.) персонаж, протагонист. В русском же языке это слово 
в первую очередь означает направление в психологии. В середине XX века немецкий 
ученый-психотерапевт Фредерик (Фриц) Соломон Перле основывает новое направление 
в психиатрии, названное гештальт-терапией, которое становится популярным по всему 
миру. И с этим значением оно входит в русский язык.

«Гештальт 1. Концептуальное понятие гештальтпсихологии, обозначающее це-
лостное восприятие жизни, цельность личности как основу анализа и оценки здоровья 
или патологии в мышлении, психике человека (проф.). Мы имеем дело не с картинкой, 
а с целостным образом, гештальтом, если пользоваться терминами гештальт-психо-
логии. Гештальт можно сочинить только тогда, когда главные элементы сами собой 
сплетаются воедино. Сег 28.7.9; 2. Психоаналитический метод, помогающий человеку 
обрести целостность; 3. Лечение, основанное на использовании такого метода; геш-
тальт-терапия; 4. Основное, концептуальное понятие в какой-л. области знаний, де-
ятельности и т. п. (обычно как некая система, структура)»[10, с. 384]. В последнем 
значении слово Гештальт вошло в лингвистику и стало ее термином.

Заимствованное слово, попадая в лексическую систему языка с одним значением, 
далеко не основным, включается в синтагматические отношения со словами принима-
ющего языка. Зачастую заимствуются не все значения, а только те, которые ему необхо-
димы, при этом теряются связи с языком-донором, и развитие происходит по законам 
языка-реципиента. Полученная лексема становится «базой для новых номинативных 
процессов, обусловленных коммуникативной необходимостью и развитием термино-
системы» [8].

Следует добавить, что даже четвертое значение слова Гештальт мы не можем со-
отнести ни с одним из значений немецкого языка. Следовательно, попав в русскую язы-
ковую среду, заимствование Гештальт отрывается от своего родного языка и уже неза-
висимо от него образует свою семантическую микросистему.
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При семантической трансформации иноземных лексем происходят различные ме-
таморфозы, наблюдаемые нами на предыдущих примерах: расширение семантического 
объема, сужение семантического объема. Сравнительный анализ семантики в немец-
ком и русском языках показал также существование перемещения (англ. cohyponymic 
transfer) или горизонтального сдвига смысла (по Андреасу Бланку [17]) (семантический 
сдвиг смысла) как мы наблюдали с четвертым значением слова Гештальт.

 В данном контексте представляет интерес анализ изменения семантики слова 
Легионер (нем. der Legionär). В словаре Дуден находим следующие значения слова:  
1. Солдат иностранного легиона; 2. Солдат римского легиона; 3. Игрок, который игра-
ет за иностранный клуб. В словаре-справочнике по прессе и литературе иной вариант 
перевода: «1. Игрок, выступающий по контракту за другую (обычно зарубежную) спор-
тивную команду, клуб; 2. Профессиональный наемный убийца низшей ступени иерархии 
преступного мира (жарг.). Легионеры – это низшая ступень профессиональных наем-
ных убийц. Вербуют в их ряды… парней, отслуживших в спецназах МВД, погранвойсках, 
в частях МВД. МН, 1993, 52» [11, с. 456].

Соответственно, заимствованное слово в языке-реципиенте, взаимодействуя с языко-
вой системой принимающего языка, приобретает новое значение с оригинальной жанро-
во-стилистической окраской.

При изучении проблемы изменения значений заимствований мы столкнулись с фе-
номеном, когда основное значение заимствованной единицы становится неосновным в 
языке-доноре. Это происходит вследствие того, что язык-реципиент заимствует именно 
то значение, в котором нуждается. В других же значениях потребность может отсутство-
вать. В результате заимствованное слово Легионер получает первое значение, которое 
является вторым в немецком языке. В данном случае мы имеем дело с изменением при-
оритетности значений. 

Результаты проведенного анализа позволяют сделать некоторые выводы:
- переход полисемичных германизмов в русский язык при сохранении всех значений, 

в той же приоритетности, в которой они существуют в немецком языке, – явление весьма 
редкое, поскольку «слова заимствуются обычно изолированно, в частных случаях их 
употребления, а не теми этимологическими группами (гнездами), которыми они живут 
на родной своей почве» [3, с. 73]; 

- семантические изменения можно схематически разделить на четыре основные 
группы: 

• сужение семантического объема;
• расширение семантического объема;
• семантический сдвиг смысла;
• полное соответствие.

Таким образом сфера исследований процесса изменения семантических значений за-
имствований весьма разнообразна, изучение ее актуально. Однако следует признать, что 
нерешенных задач еще очень много.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Аристова В.М. Англо-русские языковые контакты и заимствования XVI-XX вв.: ав-

тореф. дис. на соискание науч. степени д-ра филол. наук, Ленинград, 1980. - С. 38.



51

2. Биржакова Е. Э. Очерки по исторической лексикологии русского языка XVIII века. 
Языковые контакты и заимствования/ Е. Э. Биржакова, Л. А. Войнова, Л. Л. Кутина. –  
Ленинград: Наука, 1972. – 430 с. 

3. Булаховский Л. А. Введение в языкознание: Ч. 2 / Л.А. Булаховский, А.С. Чикобава. –  
М.: Учпедгиз. – 1953. – 177 с.

4. Ефремов Л. П. Основы теории лексического калькирования: (Учеб. пособие) / М-во 
высш. и сред. спец. образования КазССР. Каз. гос. ун-т им. С. М. Кирова. - Алма-
Ата: [КазГУ], 1974. – 191 с.

5. Иванова Л. П. Культурно-языковое освоение немецких коннотонимов/ Л.П. Иванова 
// Язык и культура. Выпуск 22. – К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2020 – 388 с. –  
С. 207 – 211. 

6.  Крысин Л. П. Иноязычные слова в современном русском языке. – М.: Наука, 1968. –  
208 с.

7. Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. – М.: Изд-во Эксмо, 2006. – 941 с.
8. Николова Д. Г. К вопросу о процессе заимствования ит-лексики и механизмы ее 

освоения системами русского и болгарского языков / Д.Г. Николова // Современные 
тенденции в изучении русского языка, культуры и истории. Сборник материалов на-
учно-практической конференции. – София.: Издательски комплекс – УНСС, 2020. –  
С. 118 – 127.

9. Смирницкий А. И. Лексикология английского языка / А. И. Смирницкий. – М.: 
Московский государственный университет, 1998. – 260 с.

10. Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и литерату-
ры 90-х годов XX века в двух томах Т.1 / [Сост. Т. Н. Буцева, Е. А. Левашов, Ю. Ф. 
Денисенко, Н. Г. Стулова, Н. А. Козулина, С. Л. Гонобоблева; Отв. Ред. Т. Н. Буцева; 
Ин-т лингвистических исследований РАН.]. – СПб.: Дмитрий Буланин, 2009. – 816 с.

11. Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и литерату-
ры 90-х годов XX века в трех томах Т.2 / [сост. Т. Н. Буцева, Е.Н. Геккина, Ю. Ф. 
Денисенко, О. М. Карева, А.Ю. Кожевников, Н.А. Козулина, Е.А. Левашов, С.Д. 
Левина, Ю.С. Ридецкая, Е.П. Снегова, Н.Г. Стулова, Е.Н. Шагалова]; под ред. 
Т.Н. Буцевой (отв. ред.) и Е.А. Левашова; Ин-т лингвистических исследований 
РАН.]. – СПб.: Дмитрий Буланин, 2014. – 1392 с.

12. Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 
90-х годов XX века в трех томах Т.3 / [Т.Н. Буцева, Е.Н. Геккина, Ю. Ф. Денисенко, 
О. М. Карева, А. Ю. Кожевников, Н.А. Козулина, Е. А. Левашов, С. Д. Левина, Ю. С. 
Ридецкая, Е.П. Снегова, Н. Г. Стулова, Е.Н. Шагалова]; под ред. Т.Н. Буцевой (отв. 
ред.) и Е.А. Левашова ; Ин-т лингвистических исследований РАН. – СПб.: Дмитрий 
Буланин, 2014. – 1360 с.

13. Семантический сдвиг [Электронный ресурс]. Режим доступа к ресурсу: https://
ru.wikipedia.org/wiki/Семантический_сдвиг.

14. Блицкриг [Электронный ресурс] / Режим доступа к ресурсу: ttps://ru.wikipedia.org/
wiki/Блицкриг

15. Duden [Электронный ресурс] / Режим доступа к ресурсу: https://www.duden.de
16. Blank, Andreas. Why do new meanings occur? A cognitive typology of the motivations 

for lexical Semantic change (англ.) // Blank, Andreas; Koch, Peter. Historical Semantics 
and Cognition. – Berlin/New York: Mouton de Gruyter, 1999. – P. 61–99.



52

© А. Портнова-Шаховская, Е. Кастрица, 2021

Карапейчик Я.П.
НПУ імені М.П. Драгоманова, Київ 

СЕМАНТИЧНЕ ОСВОЄННЯ ЗАПОЗИЧЕНЬ З НІМЕЦЬКОЇ   МОВИ

Стаття присвячена дослідженню запозичень з німецької мови. У статті си-
стемно аналізується матеріал, вибраний з сучасних словників. Проведено тематичну 
класифікацію запозичень. Особлива увага була приділена зміні семантичного обсягу за-
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COVID-КОММУНИКАЦИЯ СТУДЕНТОВ: 
ДЕРИВАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В статье анализируется деривационная специфика COVID-лексем, которые функ-
ционируют в речи студентов гомельских вузов. 

Ключевые слова: анкетирование, деривация, коммуникация, коронавирус, неологизм, 
общеупотребительная лексика, парадигматика, статистика. 

Согласно выводам сотрудников Института лингвистических исследований РАН, 
каждый год в языке появляется около 400 новых слов, а в 2020 году – более тысячи.  
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Язык – явление социальное, а с начала 2020 года мир живёт в условиях пандемии 
COVID-19, которая вызвала глобальные изменения во всех сферах общественной жизни, 
в том числе и коммуникативной. Сам термин COVID-коммуникация является неологиз-
мом. Сейчас в связи с появлением новых реалий и понятий возрождается коммуникатив-
ный интерес к ранее существовавшим лексическим единицам и активизируется творче-
ская деятельность людей при создании новых слов и конструкций.

Студенчество – активная и творческая часть общества, восприимчивая к различным 
инновациям, в том числе и в сфере номинации. Цель нашей работы – семантическая ха-
рактеристика COVID-лексем, функционирующих в русской речи студентов гомельских 
вузов. Материалом исследования послужили слова, установленные в результате соци-
олингвистического опроса, который был проведён авторами статьи среди следующих 
категорий русскоговорящих респондентов: 1) иностранные студенты (60) и белорусские 
студенты (30) Гомельского государственного медицинского университета; 3) белорус-
ские студенты Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины 
(60). Данный лингвистический материал исследуется нами в сравнении с теми лексиче-
скими единицами, которые найдены в тематических публикациях и неактивны в речи 
студентов. Были применены синхронические (семантический, статистический) и диа-
хронический (этимологический) методы исследования. 

Хотя всестороннее научное осмысление феномена коммуникации в период пандемии 
COVID-19 ещё впереди, тематические научно-популярные публикации начали появлять-
ся (прежде всего в интернете) уже с весны 2020 года. В период с марта 2020 по март 
2021 года авторами статьи было изучено содержание 9 статей. В результате составлен 
«Русский COVID-словарь», куда вошли 85 слов и конструкций, активизировавшихся или 
появившихся в связи с объявлением пандемии COVID-19 в начале 2020 года в обще-
нии «пользователей» (иностранных граждан, временно использующих русский язык как 
средство общения) и носителей (лиц, для которых русский является родным языком) 
русского языка.

Среди ковид-слов самую большую (25 единиц, 29,4%) деривационную группу об-
разуют слова-бумажники (портмоне), являющиеся примерами лексической контами-
нации, результатом словослияния (-стяжения). Для русского языка этот способ образо-
вания не является исконным (сам термин слово-бумажник (портмоне) заимствован из 
французского и английского языков). При составлении этих лексем используются слова 
разных языков, поэтому можно говорить о словах-гибридах, этимология которых мо-
жет быть рассмотрена в последующих тематических публикациях: например, ковидло 
«потеря обоняния и вкуса при приёме пищи» ← англицизм ковид + полонизм повидло. 
Иностранные студенты очень осторожно пользуются подобными словами: ковидиот 
и ковидло (по 3 выбора), инфодемия и корониалы «дети, рождённые в период панде-
мии COVID-19» (по 1 выбору). Исключением является слово-бумажник коронавирус  
(22 выбора иностранных студентов и 43 белорусских), претендующее на роль лиде-
ра, которому суждена долгая лингвистическая жизнь. Также, вероятно, в разговорной 
речи может закрепиться лишь слово-бумажник ковидиот «человек, который недооце-
нивает опасность коронавируса, пренебрегает опасностью заражения и не принимает 
никаких мер против инфекции; человек, который слишком серьёзно (даже параноидаль-
но) относится к пандемии и бесконтрольно скупает товары». Оно является примером  
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энантиосемии и уже включено в онлайн-словарь слов и фраз англоязычного сленга 
Urban Dictionary, а также активно используется русскоязычными интернет-пользовате-
лями. Справедливым будет обратить внимание на тот факт, что слова ковидиот, ковидло 
белорусскими студентами названы / выбраны не были. Позволим себе предположить, 
что здесь сказывается некоторая мифологичность миропонимания, которая предпола-
гает осторожное отношение ко всему, на что не имеешь влияния.

Группа лексических единиц, образованных способом сложения (включая отдель-
ные аббревиатуры и слова-аналоги), – вторая по количеству после слов-портмоне:  
14 (16,5%). Одно из перспективных слов – самоизоляция (14 выборов иностранными 
студентами и 10 выборов белорусскими), – получившее ироническую окраску посред-
ством рифмовки с лексемой самоликвидация, входит в состав новых именных (индекс 
самоизоляции, режим самоизоляции) и глагольного (соблюдать самоизоляцию) сочета-
ний. В свою очередь, «усечённых» слов, нами отмечено всего 4 (грамматические вари-
анты дистанционка и дистант, синоним удалёнка, а также слово корона), а собствен-
но слов-аналогов, созданных по аналогичным морфемным моделям, – только 3 (зумеры 
← модель геймеры; зумить ← модель гуглить; зумиться ← модель чатиться). Однако 
и сложные, и «усечённые», и аналогичные слова и последние не всегда сразу пони-
мают значение этих терминов или профессиональных жаргонизмов: например, коро-
на, онлайн-режим и СИЗ (по 5 выборов), ИВЛ (3), удалёнка (1). Среди белорусских 
студентов вышеназванные слова достаточно востребованы: их назвало около 80 про-
центов респондентов. По всей вероятности, только «усечённое» слово дистанционка  
(65 выборов) имеет все шансы войти в разряд общеупотребительной лексики различ-
ных групп населения. 

Третье место по количеству компонентов (10 единиц, 11,8%) занимает группа слов-
пародий/подражаний/«экспрессизмов», которые из-за образности значения и (или) 
грубоватости фонетического облика непопулярны у иностранцев: лишь слово-бумаж-
ник вируспруденция «список законов и рекомендаций, составленный в эпоху пандемии 
COVID-19» и суффиксальное образование карантец «карантин, нерабочие дни (негат.)» 
вошли в «Студенческий COVID-словарь», где имеют по 1 выбору. Студенты-белорусы 
эти слова не называли. 

6 лексем – это собственно морфемные производные: 4 суффиксальных (вакцинация; 
ковидник «человек, болеющий ковидом»; обсерватор «место, куда помещают под на-
блюдение заражённых людей»; шашлычник) и 2 приставочно-суффиксальных (пере(за)
грузка, (противо)ковидный) образования.

Среди слов «Русского COVID-словаря» мы находим 97,7% существительных (суб-
стантивов) и номинативных сочетаний. Это демонстрирует первичность предметного 
мышления человека: для нового понятия необходимо подобрать словесно-предметное 
соответствие, и только потом называются признаки и действия. Отдельные лексемы 
субстантивировались (лексико-грамматический способ образования): вжоперти «очень 
плохая ситуация», голомордый «человек, который ходит без защитной маски», контакт-
ный «человек, контактировавший с больным», ковидный «человек, болеющий ковидом», 
подозрительный «человек с подозрением на коронавирусную инфекцию». Фонд ковид-
лексики пополняется и лексико-семантическим способом: плато «процесс ежедневного 
достижения одинакового уровня выявленных заражённых COVID -19». 
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Как известно, чем многограннее парадигматические и деривационные связи сло-
ва, тем больше у него «шансов» перейти в разряд общеупотребительной лексики. 
Многозначные слова (карантье, маскобес(ь/и)е, шашлычники), на наш взгляд, вряд ли 
станут «родными» для русскоговорящего человека. Первое напоминает заимствование из 
французского языка и не имеет (кроме полисемии) никаких парадигматических связей. 
Слово шашлычники входит во второй по численности синонимический ряд с общим зна-
чением «люди, которые недооценивают опасность коронавируса»: голомордые (2 выбо-
ра иностранными студентами) – ковидиоты (3 выбора иностранными студентами) –  
коронадиссиденты – коронапофигисты – коронаскептики – погулянцы – шашлычни-
ки. Но в нём (вероятно, из-за грубовато-разговорной окраски синонимов) даже трудно 
определить лексическую доминанту. Указанные слова являются антонимичными таким 
лексемам, как балконнации (калька из испанского языка) – коронавирье (слово-бумаж-
ник) – сидидомцы (слово-пародия). Среди них (вероятно из-за «чужеродности» перво-
го и излишней эмоциональности двух последних) также сложно найти лексическую 
доминанту – ни одно слово не отмечено иностранными студентами. Сложное суще-
ствительное маскобес(ь/и)е «процесс/состояние, когда окружающие люди настоятель-
но просят человека надеть маску в общественном месте; истерия вокруг медицинских 
масок и респираторов, покупка масок в огромных количествах» имеет лишь один си-
ноним (карантин-шейминг «порицание людей, нарушающих режим самоизоляции, и 
агрессия в их сторону»; наполовину – калька из английского языка) и один антоним 
(ковидарность «одобрение людей, нарушающих режим самоизоляции»; экспрессивное 
слово-бумажник). Отдельные рассмотренные лексические единицы (например, аббре-
виатура COVID-19 ← Corona Virus Disease 2019) за последний год перешли из группы 
протологизмов в активный состав языка и даже включены в состав толковых словарей. 
На основании анализа смысловых отношений и субъективных речевых приоритетов 
респондентов мы определили пятёрку лидеров среди кандидатов на общеупотреби-
тельные слова: активизировавшиеся в новой речевой ситуации ранее существовавшие 
медицинские термины коронавирус, карантин, лексический (самоизоляция) и синтак-
сические (масочно-перчаточный режим, дистанционное обучение) неологизмы. 

Пандемия COVID-19 за короткий промежуток времени вызвала значительные из-
менения в лексическом составе речи разных групп населения всех стран. Продолжение 
пандемии вызовет появление новых тематических слов: так, весной 2021 года в устную 
речь активно входят лексемы с корнем -вакцин-. Ответы на 5-й и 6-й вопросы нашего 
анкетирования остались открытыми, что делает возможным продолжение исследований 
в указанном направлении как зарубежными, так и отечественными лингвистами. 
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НОМИНАТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРАГМАТОНИМОВ 
(НА МАТЕРИАЛЕ ПРАГМАТОНИМОВ Г. МОЗЫРЬ (БЕЛАРУСЬ) 

В статье рассматриваются названия товарных единиц г. Мозырь (Беларусь). 
Определяются апеллятивы, которыми мотивированы данные онимные единицы, ука-
зывающие на вкусовые особенности, качество продукции, характер ассортимента. 
Выявляются национально-культурные особенности названий товарных единиц данного 
города. 

Ключевые слова: оним, ономастическое пространство, прагматоним, онимизация, 
способ номинации, апеллятив. 

Ономастическое пространство включает в себя онимы разных классов, находящие-
ся, как в центре ономастического поля, так и на его периферии. Такие ономастические 
единицы являются неотъемлемым элементом языка города или региона. Развитие соци-
ума влияет на появление новых имен собственных, образующих ономастические классы 
на периферии ономастического пространства. К периферийным ономастическим еди-
ницам относятся и прагматонимы, под которыми понимается «номен для обозначения 
сорта, марки, товарного знака» [5, с. 113]. При этом в ономастике часто указывается 
на их особое положение, а именно данные онимы (товарные марки, или словесные то-
варные знаки) находятся на грани между именами собственными и апеллятивами [6]. 
Следует отметить, что прагматонимы включают многочисленные лингвокультурные и 
эмоционально-экспрессивные коннотации. Данные имена собственные характеризуются 
структурно-семантическим разнообразием, прагматической направленностью, принад-
лежностью к рекламному тексту, а также непостоянством и недолговечностью. В усло-
виях конкуренции между предприятиями, предлагающими однотипные товары и услуги, 
важное значение имеет удачно выбранное название для выделения их из общего потока 
наименований и воздействия на аудиторию с целью ее привлечения, учитывая возросшее 
число онимов на единицу городского пространства. 

Прагматонимы, как и многие другие периферийные ономастические классы, являют-
ся результатом искусственной номинации, эти ономастические единицы характеризуют-
ся семантической прозрачностью, наличием мотивационных связей между апеллятивом, 
от которого образован прагматоним, и объектом. Наименование объекта может быть 
мотивировано его локализацией, предлагаемыми товарами или услугами, их характери-
стиками; в некоторых случаях используются апеллятивы и онимы, связанные с исто-
рическими реалиями, литературными героями. Прагматонимы также содержат культур-
ный компонент значения, фрагменты национальной картины мира определенной нации. 
Общеизвестно, что национально-культурный компонент типичен для онимов в большей 
степени, чем апеллятивам, а лексический фон таких единиц основан на ассоциациях, 
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связанных непосредственно с денотатом и языковым знаком [1, с. 20–41]. Национально-
культурный компонент, содержащийся в ониме, входит в периферию семантической 
структуры имени собственного и связан с экстралингвистическими факторами. Данные 
ономастические единицы также можно рассматривать как свернутый текст, который «со-
стоит из нескольких логико-информационных модулей» [3, с. 6]. Прагматонимы форми-
руют лингвокультурное пространство современного города, фиксируют изменения в со-
циальной, экономической жизни города, отражают языковую и национально-культурную 
специфику региона.

В настоящее время прагматонимы исследуются как самостоятельный разряд оно-
мастической лексики, рассматривается их номинативная и функциональная неоднород-
ность, структурно-семантические особенности, функционирование в речи и литератур-
ных произведениях (Е.Л. Березович, М.В. Горбаневский, С.В. Земскова, В.М. Калинкин, 
Ю.А. Карпенко, И.В. Крюкова, А.М. Мезенко, М.Я. Новичихина, Т.А. Соболева, 
В.И. Супрун, Е.В. Тихоненко, Т.В. Шмелёва и др.).

 Прагматонимы г. Мозыря недостаточно изучены, анализ этого онимного материала 
позволяет зафиксировать номинативные особенности наименований, выявить их нацио-
нально-культурный компонент, ментальные стереотипы, поэтому исследование принци-
пов и способов номинации данных единиц, установление их мотивирующих основ спо-
собствует выявлению закодированной в именах собственных информации о националь-
ной культуре. Цель исследования обусловлена необходимостью выявления семантики 
их апеллятивов, национально-культурной специфики прагматонимов, характеризующей 
определенный культурный код носителей языка. Фактическим материалом исследования 
послужили названия продукции совхоза-комбината «Заря» (г. Мозырь, Беларусь), кото-
рые охватывают наименования мясной продукции (более 190 наименований продуктов). 
Актуальность исследования определяется тем, что прагматонимы представляют собой 
класс постоянно обновляющихся единиц, анализ и классификация которых способству-
ют уточнению теоретического материала в области ономастики, а также расширению 
лингвокультурологических сведений о конкретном регионе.

Прагматонимы, как единицы искусственной номинации, отражают уровень социально-
го и культурного развития жителей определенной местности. «Семантические категории 
являются для товарного знака очень важными, так как именно в значении слова, исполь-
зованного в качестве имени товара, содержится … прагматический элемент, реализация 
которого приводит к созданию соответствующей психологической установки. Зачастую 
прагматоним становится своего рода «характеристикой» обозначаемого товара» [4].

Прагматонимы по своей лексической структуре являются поликомпонентными 
ономастическими единицами. Первый компонент прагматонима, как правило, являет-
ся номенклатурным, структурными составляющими которого выступают идентифика-
тор и квалификатор, т.е., как отмечает Л.А. Годуйко, «является носителем важнейшей 
категориальной информации, выполняет функцию введения в ряд» [2, с. 14]: ветчина 
По-домашнему, вырезка Деревенская, рулет Любительский, фарш Охотничий, полу-
фабрикат Реберные пластины свиные. Первые компоненты прагматонимов объединя-
ются термином «продуктовая группа», т.е. группа товаров, которые имеют общие или 
схожие характеристики. В рассматриваемой группе прагматонимов выделяются такие 
идентификаторы, как колбаса, сардельки, сосиски, ветчина, паштет, закуска, вырезка,  
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щековина, филей, окорок, рулет, полуфабрикат и другие (всего 32 лексемы), указываю-
щие на определенный вид продукта. Квалификатор конкретизирует, уточняет некоторые 
характеристики продукта, например, колбаса вареная, колбаса кровяная, паштет мясной, 
паштет птичий мясной вареный, рулет куриный, шпик соленый, продукт из свинины со-
леный рубленый и т.д. В качестве квалификатора может использоваться одно слово или 
целое словосочетание. В отношении мясной продукции этот компонент номенклатурной 
группы указывает на сырье (колбаса сыровяленая из мяса птицы Заряночка), наличие 
или отсутствие кулинарной обработки или степень готовности к употреблению (колбаса 
сырая Сельская, полуфабрикат Свинина особая быстрого приготовления, (полуфабри-
кат Деревенский мясной натуральный крупнокусковой мясокостный). Как видно из при-
меров, данный компонент может употребляться в середине или конце названия продукта. 

Второй компонент прагматонима, а именно проприальная группа, выступает «базой 
имени собственного» [2, с. 16]. Среди названий продукции эргонима Заря можно вы-
делить две группы идентификаторов в составе прагматонимов: единичные и групповые. 
Единичные дифференциаторы используются для наименования только одного вида про-
дукта: колбаса Трапеза вареная, колбаса ливерная Вясковая. Групповые идентификаторы 
охватывают серию продуктов под одним прагматонимом: бекон По-европейски, балык 
По-европейски, грудинка По-европейски. В эту серию также входят такие продукты как 
буженина, закуска, ребрышки, окорочок цыпленка-бройлера, голень цыпленка-бройлера. 
Другими примерами групповых идентификаторов являются апеллятивы нежные (сар-
дельки Нежные, сосиски Нежные), Белорусский (фарш, колбаса сырая). Прилагательные, 
которые выступают в качестве идентификаторов, изменяют родовые окончания согласно 
нормам языка, что не влияет на объединение продуктов в одну группу.

Среди исследуемых единиц можно выделить отобъектные (конкретные сведения о 
мясных продуктах, а именно названия, указывающие на состав продукта, его качество) 
и отадресатные (ориентация на установление эмоционального контакта с потенциаль-
ным покупателем, на национально-культурные особенности) единицы. Как правило, на-
ционально-культурный компонент проявляется в мотивировочных признаках, которые 
номинатор использует в названии. 

Частотными в прагматонимах города Мозыря являются ономастические единицы, 
образованные от апеллятивов, которые непосредственно указывают на характер деятель-
ности. Так, на способ приготовления, на качество выпускаемой продукции указывают 
следующие наименования: оним По-европейски соотносится с апеллятивом европей-
ский ‘относящийся к Европе’, Cледует отметить, что данная лексема зафиксирована в 10 
наименованиях продукции. В единичных случаях к этой лексеме добавляется адъектив 
новый (рулет Европейский новый). Прагматонимы в исследуемой группе мотивированы 
также другими топонимами, указывающими на местность, из которой происходит ре-
цептура наименования. Название Оршанская соотносится с лексемой оршанская, от ой-
конима Орша. Прагматоним Венгерский происходит от апеллятива венгерский (от хоро-
нима Венгрия). Оним Варшавки (сосиски, сардельки) мотивирован ойконимом Варшава. 
Название Финская соотносится с адъективом финская, от хоронима Финляндия; праг-
матоним Мазовецкая – с топонимом Мазовецкий (Польша), оним Женевская – с лексе-
мой женевская, от ойконима Женева. Название Подмосковная соотносится с топонимом 
Подмосковье. Наименование Кремлевский мотивировано онимом Кремлевский, соотно-
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сящимся с годонимом Кремль, который может ассоциироваться с продукцией высшего 
качества. Оним Белорусский (Белорусская) соотносится с лексемой белорусский ‘име-
ющий отношение к Беларуси’. Двухкомпонентное наименование Минская люкс проис-
ходит от апеллятивов минская и люкс; такое сочетание лексем способствует усилению 
представления о качестве продукта.

Отобъектные прагматонимы г. Мозырь также указывают на вкусовые особенности 
продукта. Около 20 % наименований исследуемой группы содержат указания на отмен-
ные вкусовые качества. Прагматоним Лакомая соотносится с лексемой лакомая ‘достав-
ляющий вкусовое наслаждение’. Название Вкусный мотивировано лексемой вкусный 
‘приятный на вкус’, двухкомпонентный прагматоним Аппетитная новая происходит от 
лексемы аппетитная ‘побуждаюшая есть’ и новая. Оним Вкусняшки соотносится с раз-
говорной формой от лексемы вкусности – вкусняшки ‘что-то вкусное’.

Другая характерная черта рассматриваемых прагматонимов – использование в их со-
ставе таких лексем как деревенская, селянская, сельский. Следует отметить, что более 5 %  
названий имеют определенные ассоциации с родным, знакомым вкусом: прагматони-
мы Деревенская, Деревенский, Деревенские мотивированные лексемой деревенский ‘ха-
рактерный для деревни’, наименования Крестьянская, Сельская происходят от лексем 
крестьянская, сельская соответственно. Такая референция может оказывать влияние на 
выбор потребителя, т.к. создает в его сознании образ натурального продукта, далекого от 
искусственных добавок и ароматизаторов.

Около четверти наименований содержат указание на ингредиенты продукта. 
Прагматоним Мясная мотивирован апеллятивом мясная, оним Печеночный – лексемой 
печеночный. Наименование Зернистая происходит от апеллятива зернистая ‘состоящая 
из зерновидных частиц’, оним Балыковая – от лексемы балыковая ‘приготовленные в 
виде балыка’, название Пряная – от апеллятива пряная ‘острая и ароматная на вкус’. 
На возможный способ приготовления указывают прагматонимы Полендвица домашняя, 
Свинина по-домашнему.

В названиях исследуемой группы белорусские лексемы зафиксированы споради-
чески. Ономастическая единица Вясковая происходит от апеллятива вясковая (рус. 
деревенская), прагматоним Смачный мотивирован апеллятивом смачный (рус. вкус-
ный), наименование Селянская соотносится с лексемой селянская (рус. крестьянская). 
Отадресатные наименования представлены лишь единицей Лакомка, соотносящей-
ся с лексемой лакомка ‘тот, кто любит лакомства’. Локативно-ориентированные на-
звания представляют собой номинации с апеллятивами домашняя, дорожная и др., 
указывающими на место приготовления или употребления (прагматонимы Домашняя, 
Дорожная). Название Охотничья (продукты питания) соотносится с лексемой охот-
ничья и указывает на целевую аудиторию. Немногочисленную группу составляют на-
звания продуктов, в составе которых нет проприальной группы, например, шпик бо-
ковой несоленый, полуфабрикат из свинины для первых блюд, полуфабрикат мясной 
крупнокусковой.

Таким образом, наиболее частотными среди прагматонимов Мозыря являются объ-
ектно-ориентированные названия, указывающие на вкусовые особенности, на качество 
продукта (Пряная, Сочная). Отметим, что за счет добавочных лексем, описательных 
конструкций создается уникальное (единичное в своей совокупности компонентов)  
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название продукта. К отличительной черте нейминга можно отнести такую тенденцию, 
как использование однотипных лексем для наименования однотипной продукции (праг-
матоним Оршанская, Минская люкс, Финская, Подмосковная). В названиях исследуемой 
группы не выявляется иноязычный компонент, единичны случаи употребления белорус-
скоязычных лексем, а также отсубъектные номинации (Лакомка). Исследуемые наиме-
нования ассоциируются с определенными реалиями (например, название местности), в 
которых проявляется национальная составляющая семантики, или с понятными и про-
стыми для обычного человека понятиями (сочный, домашний, т.п.), что способствует 
принятию данного продукта человеком на уровне подсознания. Определение лингво-
культурных особенностей данных ономастических единиц способствует пониманию 
менталитета носителей языка определенного региона, раскрытию их духовного уровня. 
Выявление национально-культурного компонента, прагматических особенностей дан-
ных ономастических единиц позволит в дальнейшем определить их онтологический ста-
тус и коммуникативную составляющую.
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НОМІНАТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРАГМАТОНІМІВ
(НА МАТЕРІАЛІ ПРАГМАТОНІМІВ М. МОЗИР (БІЛОРУСЬ) 

У статті розглянуто назви товарних одиниць м. Мозиря (Білорусь). Визначено 
апелятиви, якими мотивовані онімні одиниці цього типу, що вказують на смакові 
особливості, якість продукції, характер асортименту. Виявлено національно-культурні 
особливості найменувань назв товарних одиниць даного міста.
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NOMINATIVE FEATURES OF PRAGMATONYMES 
(BASED ON THE PRAGMATONYMES OF MOZYR (BELARUS))

The article deals with the names of trade objects of Mozyr (Belarus). The appellatives, by 
which these onomastic units are motivated, are determined; such lexemes indicate the taste 
features, product quality, the range of products. The national and cultural features of the names 
of trade objects are revealed. 
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СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕРМІНОЛОГІЙ ПОЛІТЕКОНОМІЇ  
ТА ТЕОРІЇ ЕКОНОМІКИ

У статті розглядаються семантичні особливості термінологій політекономії та 
теорії економіки на матеріалі англійської, української і російської мов. У межах обох 
лексичних систем можна виділити термінологічне ядро і периферію, причому наяв-
ним є перетин меж відповідних термінологій, так і їх перетин з іншими суміжними 
терміносистемами. Щодо ступеня концептуальності й термінологічності, то 
відмінностей у виявленні цих характеристик обома видами термінології не виявле-
но. Також слід зазначити, що крім ідеологічно нейтральних одиниць, у відповідних 
термінологіях зустрічаються одиниці, котрі містять у своїй семантичній структурі 
сему “ідеологічна належність”.
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Ключові слова: сигніфікативність, концептуальність, термінологічність, ідео ло-
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Дослідження в царині економічної термінології набувають актуальності у зв’язку з 
процесами глобалізації та інтернаціоналізації економіки, з одного боку, і з подальшим 
розвитком відповідного лексичного шару. Зміни у політико-економічній парадигмі, котрі 
відбулися в останні десятиліття, призвели не тільки до появи нових термінологічних 
одиниць, але й до зрушень у змісті наявних економічних понять та співвідносних з ними 
термінах. 

В останніх дослідженнях (Брыкина [2] С.B, Шелепкова І.М. [7] та ін.) дослідженнях 
розглядаються семантичні особливості термінології, проте не проводиться диференціація 
між термінологіями політекономії та теорії економіки (economics), хоча у сучасній 
економічній науці постало питання про співвідношення між політекономією та теорією 
економіки. 

У межах цієї статті передбачається розгляд семантичних особливостей низ-
ки англійських, українських та російських термінів, що перебувають між собою у 
еквівалентних відношеннях і вживаються в політекономії та теорії економіки. Дане 
дослідження проводиться контексті відмінностей у підходах, що використовуються у 
відповідних економічних дисциплінах. 

У процесі дослідження використовувався описовий метод дослідження із застосу-
ванням таких прийомів зовнішньої і внутрішньої інтерпретації.

На наш погляд, центральне місце в системі економічної термінології займають 
одиниці, які виражають поняття полiтекономiї та теорії економіки. Це зумовлено тим, 
що відповідні поняття є найфундаментальнішими в системі економічних знань і вико-
ристовуються для характеристики загальних закономірностей, які діють в усіх галузях 
економіки.

Предметом дослідження цих наук є економічні закони, що керують виробництвом, 
обміном, розподілом i споживанням різноманітних товарів i послуг. При цьому частина 
фахівців вважає, що політекономія акцентує увагу на виробничі відносинах, системну 
сутність яких розкривають відносини економічної власності, а теорія економіки ігнорує 
категорію “виробничі відносини”, “системну сутність яких розкривають відносини 
економічної власності” [3]. Згідно з цією точкою зору, політекономія розглядає економічні 
закони як об’єктивні, що не залежать від людської свідомості. Теорія ж економіки не 
подає ці закони як об’єктивні, а трактує їх як вірогідні [1, с. 16].

У межах відповідного лексичного шару можна виділити ядро, представлене концеп-
туальними термінами та одиницями периферійного характеру, які межують із загаль-
новживаною лексикою і термінологією неекономічних дисциплін, а також із загально-
економічною термінологією і лексикою, що обслуговує інші економічні дисципліни.

На наш погляд, з усіх видів економічної термінології ці одиниці відзначаються 
найвищим ступенем сигніфікативності, концептуальності та абстрактності, що є 
відображенням специфіки відповідних текстів. Концептуальний i узагальнювальний ха-
рактер інформації, відображуваної текстами полiтекономiї та теорії економіки зумовлює 
використання одиниць, семантика яких орієнтована на поняття, вироблені не на основі 
безпосереднього сприйняття економічної дійсності, а на основі iндуктивно-дедуктивних 
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обчислювальних процесів. Співвіднесеність відповідних термінів з явищами, які мають 
яскраво виражений суспільний характер, посилює сему “сфера економічних відносин”.

Багато термінів з відповідних сфер ужитку позначають не матеріальні об’єкти, 
а відносини між людьми або відношення між людьми, речами i явищами в процесі 
економічної діяльності. Наприклад:

The income effect is a change in consumption of a good only as a result of the variation in 
the purchasing power of money income caused by a price change [8, с. 193];

Изменение величины спроса может быть связано с воздействием изменения цены на 
величину реального дохода. Происходит это в том случае, когда цена на один из товаров 
набора опять-таки снизилась. Наш потребитель по-прежнему способен приобрести 
товарный набор, который ему кажется наилучшим, но у него останется некоторого 
рода сумма денег. Это равносильно реальному увеличения дохода, как если бы он стал 
получать эту сумму дополнительно (“эффект дохода“) [4, с. 120]; 

Ефект доходу полягає у тому, що сплата податку індивідом зменшує його реальний 
доход порівняно з доходом до оподаткування, а отже – і обсяг споживчих благ, який 
він може придбати за свій доход [6, с. 514].

У наведених контекстах, у яких функціонують термінологічні словосполучення 
income effect, эффект дохода та ефект доходу, ми бачимо, як у позначувані ними понят-
тя включаються відносини між людьми, що виражені опосередковано та есплікуються за 
допомогою лексичних компонентів consumption, money income, price change, потреби-
тель, реальный доход, изменение цены, сплата податку, обсяг споживчих благ. Такі по-
няття і явища, як купівельна спроможність, грошовий доход і зміни цін є антропоморф-
ними, позаяк вони передбачають наявність людського чинника. Таким чином, в одному 
понятті i, відповідно, в значенні співвідносної одиниці інформація може виражатися на 
поверхневому (відношення між споживанням, купівельною спроможністю та ціною як 
найбільш суттєвими ознаками референта) i глибинному рівнях (відносини між людьми, 
які беруть участь у торгових операціях або впливають на них), тому й семи інтенсіоналу 
можуть мати експліцитний та імпліцитний характер. 

Застосування в полiтекономiї i теорії економіки математичних методів дослідження, 
формул, розрахунків, графіків i часта ілюстрація їх у текстах надає чіткості й 
детермінованості відображуваній інформації. До цього має відношення також той факт, що 
низка термінів своєю семантикою тією чи іншою мірою пов’язані з категорією кількості. 
Наприклад: marginal private benefit – гранична приватна вигода – предельная частная 
выгода, capitalized surplus value – капіталізована додаткова вартість – капитализиро-
ванная прибавочная стоимость, social use value – суспільна споживча вартість – обще-
ственная потребительная стоимость. Це зумовлює наближеність даних одиниць до 
термінів точних наук. Особливо яскраво це виявляється в словосполученнях, які у своєму 
складі містять компоненти типу coefficient, ratio, коефіцієнт, коефіцієнт, співвідношення, 
коэффициент, соотношение. Наприклад: capital coefficient – капітальний коефіцієнт ка-
питальный коэффициент, price-cost ratio – співвідношення витрат і цін соотношение 
издержек и цен. Дана обставина посилює ступінь термінологічності цих одиниць.

Прикладом термінів, які є спільними для полiтекономiї i теорії економіки, можуть слу-
гувати такі еквівалентні англійські, українські та російські одиниці, як national product –  
національний продукт – национальный продукт, national income – національний доход 
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национальный доход, national income consumption – споживання національного доходу 
потребление национального дохода, income redistribution – перерозподіл доходу перерас-
пределение дохода, differential rent – диференціальна рента дифференциальная рента.

Разом з тим специфічність підходів до предмету дослідження, які використовують-
ся в цих дисциплінах, є причиною існування відмінностей у їхньому термінологічному 
апараті. Серед термінів, які є характерними для теорії економіки, можна навести такі 
еквівалентні словосполучення, як law of diminishing returns – закон убутної прибутковості 
закон убывающей доходности, law of equal marginal utility – закон рівності граничних 
корисностей закон равенства предельных полезностей, law of diminishing utility – закон 
убутної корисності закон убывающей полезности. До полiтекономiчних термінів можна 
віднести такі англійські, українські та російські одиниці, як living labour – жива праця 
живой труд, abstract labour – абстрактна праця абстрактный труд, concrete labour –  
конкретна праця конкретный труд, use value – споживча вартість потребительная 
стоимость та інші.

Порівняно з іншими шарами економічної термінології відповідна лексика є найбільш 
відкритою до ідеологізації, позаяк політекономія і теорія економіки досліджують загальні 
закономірності функціонування економіки, яка, будучи суспільним явищем, тією чи 
іншою мірою включається в ідеологічні відносини. Унаслідок цього дані підрозділи 
економічної науки не можуть бути повністю деідеологізовані навіть у демократичному 
суспільстві. При цьому ми повинні усвідомлювати, що ідеологічність може з’являтися 
в значенні термінів як результат відсутності плюралізму в науковій думці або як резуль-
тат ідеологічних поглядів, що виникають у науковця під впливом певних соціальних 
чинників в умовах демократичного суспільства. З іншого боку, на інтенсивність вияву 
ідеологічності в термінологіях політекономії і теорії економіки накладаються обме-
ження позамовного та внутрішньомовного характеру. Одним із них є її референцiйно-
семантична наближеність до науково-технічної і природничої термінології, яка сама по 
собі не є схильною до вияву даної ознаки [5, с. 107] завдяки тому, що на опис предмету 
дослідження відповідних дисциплін не впливають такі чинники, як класова належність 
і світоглядні позиції науковця. Економічна наука за відсутності ідеологічного тиску з 
боку панівних політичних сил також прагне до об’єктивного відображення дійсності 
навіть при можливості існування декількох точок зору на певне явище. Крім цього, 
об’єктивності досліджень у будь-якій економічній галузі сприяє застосування матема-
тичних розрахунків і статистичних даних.

Незважаючи на те, що чимало понять політекономії та теорії економіки створю-
ються окремими особами або школами і можуть у початковий період свого існування 
відображати ідеологічну орієнтацію їхніх продуцентів, безпосередній зв’язок цих 
дисциплін з практикою сприяє широкому впровадженню їх у теоретичну i практичну сфе-
ру діяльності та набуттю ними змістової універсальності. Терміни, що співвідносяться 
з деідеологізованими поняттями, в даний період позбавлені пов’язаності з конкретними 
економічними школами і використовуються практично всіма фахівцями у відповідній 
галузі знань. До таких одиниць належать еквівалентні словосполучення labour force – ро-
боча сила – рабочая сила, surplus value – додаткова вартість прибавочная стоимость, 
surplus product – додатковий продукт прибавочный продукт. Терміни, які складають 
першу еквівалентну опозицію, виникли в межах марксистської економічної теорії, а 
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решта словосполучень – у межах класичної буржуазної політекономії. Внаслідок три-
валого використання подібних одиниць представниками інших економічних течій i 
універсалізації співвідносних із ними понять вони можуть втрачати семи ідеологічного 
порядку й набувати нейтральності в цьому відношенні.

Деідеологізації термінів також сприяють перехід більшості колишніх соціалістичних 
країн на ринковий шлях економічного розвитку та їхня орієнтація на науково й прак-
тично обґрунтовані економічні закони, а також пов’язане з цими процесами зникнення 
протистояння між суспільно-політичними або світоглядними системами. Так, низка оди-
ниць, яка раніше належала до термінології буржуазної економічної науки, у зв’язку із 
зазначеними обставинами втратила ідеологічну маркованість. Наприклад: growth cycle –  
цикл росту цикл роста, marginal social benefit – гранична суспільна вигода предельная 
общественная выгода, marginal private benefit – гранична приватна вигода предель-
ная частная выгода. Аналогічні причини призводять до деактуалізації багатьох лек-
сичних одиниць, що відображають поняття марксистсько-ленінської політекономії. 
Наприклад: socialist economy – соціалістична економіка социалистическая экономи-
ка, socialist production – соціалістичне виробництво социалистическое производство, 
gross social product – валовий суспільний продукт валовой общественный продукт та 
інші. Ідеологічна переорієнтація суспільства спричинює зникнення понять і реалій, 
співвідносних із відповідними термінами, або викликає необхідність верифікації їхнього 
деформованого онтологічного змісту.

Ідеологічні розбіжності при трактуванні певного економічного поняття або явища 
призводять до відмінностей у змісті, який вкладається у відповідний термін представни-
ками різних економічних течій. У результаті цього в межах окремих економічних теорій 
одиниця зазнає семантичної дивергентності, співвідносячись з однаковим референтом 
і зберігаючи ідентичну зовнішню форму при використанні єдиної мовної системи. Це 
можна проілюструвати за допомогою терміна capital та його українського і російського 
еквівалентів капітал і капитал. Позначуване ними поняття в немарксистській 
політекономії ототожнюється з його речовою формою. При такому підході виділяються 
зовнішні ознаки даного явища, які є доступними емпіричному спостереженню. У 
марксистській традиції капітал визначається як основна форма виробничих відношень 
у капіталістичному суспільстві. Таким чином, склад інтенсіональних сем в одиницях 
capital, капітал і капитал є різним у терміносистемах марксистської і немарксистської 
політекономії.

Що стосується наявності емотивної інформації, то для більшості термінів 
полiтекономiї та теорії економіки характерна нейтральність. Цей факт є відображенням 
високого ступеня аналітичності відповідних текстів. Оцінність, яка виявляється в 
обмеженій групі одиниць, має переважно імпліцитний характер. Прикладом термінів 
із позитивною оцінкою можуть слугувати такі одиниці, як full employment – повна 
зайнятість полная занятость, economy of high wages – економіка високої заробітної 
плати – экономика высокой заработной платы та інші. Для еквівалентних опозицій 
frictional unemployment – фрикційне безробіття фрикционная безработица, recession – 
рецесія – рецессия та depression – депресія депрессия характерна наявність негативної 
оцінки. Оцінність вищезгаданих одиниць має універсальний характер i є незалежною від 
ідеологічної належності учасників комунікації.
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Водночас у політекономії уживаються одиниці, які містять соціальну оцінність, зу-
мовлену ідеологічними поглядами певних економічних шкіл. Так, одиниці exploitation 
of labour, експлуатація праці та эксплуатация труда виражають негативну оцінку з 
позицій марксистської полiтекономiї. З точки зору представників інших економічних 
шкіл ці одиниці позбавлені реального онтологічного змісту внаслідок невизнання ними 
існування подібних явищ в економічному житті.

Також у відповідних економічних дисциплінах зустрічаються терміни, позначені 
амбівалентною соціальною оцінністю. Наприклад: competition – конкуренція кон-
куренция, people’s capitalism – народний капіталізм народный капитализм. Що 
стосується змін у соціально-оцінному змісті відповідних термінів, то вони спри-
чинюються тими ж самими позамовними чинниками, що і зміни в ідеологічному 
значенні цих одиниць.

Як ми вважаємо, оцінність знижує концептуальність i термінологічність оди-
ниць, адже останні характеристики безпосередньо пов’язані з такою типовою рисою 
термінологічної семантики, як емотивна нейтральність. Водночас такі чинники, як 
чіткість, логічність i аналітичність відповідних текстів i наявність одиниць, що містять 
оцінні елементи, з іншими термінами допомагають їм утримувати високий ступінь 
концептуальності i термінологічності, який може знижуватися за межами економічної 
сфери комунікації. 

Завершуючи розгляд основних особливостей термінології полiтекономiї i 
теорії економіки, слід зазначити, що в ході дослідження цієї підсистеми особливих 
відмінностей між термінами обох дисциплін щодо сигніфікативності, концептуальності 
i термінологічності не виявлено. 

Отже, як ми бачимо, в термінологічний інвентар політекономії та теорія економіки 
входять як спільні, так і відмінні одиниці. При цьому окрім ідеологічно нейтральних 
одиниць відповідні підсистеми економічної термінології включають утворення, котрі 
містять у своїй семантичній структурі сему “ідеологічна належність”. Також поруч з 
одиницями, позбавленими емотивності, в термінології політекономії та теорії економіки 
зустрічаються слова та словосполучення, позначені даною характеристикою, зокрема, 
оцінністю, що ідеологічно зумовленою або ідеологічно нейтральною.
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРМИНОЛОГИЙ  
ПОЛИТЭКОНОМИИ И ТЕОРИИ ЭКОНОМИКИ

В статье рассматриваются семантические особенности терминологий политэ-
кономии и теории экономики на материале английского, украинского и русского язы-
ков. В рамках обоих лексических систем можно выделить терминологическое ядро и 
периферию, причем налицо пересечение границ соответствующих терминологий, так 
и их пересечение с другими смежными терминосистемами. Что касается степени кон-
цептуальности и терминологичности, то различий в проявлении этих характеристик 
обоими видами терминологии не обнаружено. Также следует отметить, что кроме 
идеологически нейтральных единиц, в соответствующих терминологиях встречаются 
единицы, которые содержат в своей семантической структуре сему «идеологическая 
принадлежность».

Ключевые слова: сигнификативность, концептуальность, терминологичность, 
идеологическая принадлежность, оценочность.

Kravchenko O., reader
Heroes of Kruty Military Institute of Telecommunications and Information, Kyiv

SEMANTIC CHARACTERISTICS OF POLITICAL ECONOMY AND 
ECONOMICS TERMINOLOGIES 

Based on English-, Ukrainian- and Russian language material, the article explores se-
mantic characteristics displayed by political economy and economics terminologies. Both 
lexical systems can be split both into the hardcore and periphery, with overlaps formed 
between these systems as well as between the latter and adjacent terminologies. As regards 
conceptuality and termness, it is to be noted that no differences have been found between the 
two terminologies. Also, it is to be stated that apart from ideologically neutral lexical items 
both terminologies feature formations whose meanings are inclusive of the seme “ideological 
identity“.

Key words: significativity, conceptuality, intensional seme, termness, evaluativity
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ПСЕВДОНІМІКОН СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

У статті йдеться про псевдоназви як одиниці антропонімічної системи сучасної 
української мови, окреслено питання щодо їх вивчення вітчизняними мовознавцями, роз-
глядаються їхні різновиди та функції в сучасному вжитку та найпродуктивніші моделі 
творення; визначено місце та роль псевдонімів у формуванні  професійного іміджу.

Ключові слова: псевдонім, антропонімічна система,  антропонімічна  модель, фахо-
вий імідж, лінгвістична креативність.   

У системі антропонімічних одиниць сучасної української мови псевдоназви 
вирізняються своєю оригінальністю та тривалою історією. Псевдоназви, всевдоімена, 
умовні імена – це традиція загальносвітова, багато кого зі світових культурних 
діячів людство знає за вигадами іменами, а не офіційними, наприклад Жорж Санд, 
Льюїс Керролл, Джозеф Конрад,  Марк Твен, Корній Чуковський, Олександр Грін, Леся 
Українка. Традиція псевдоназивання, вигадування імен є давньою, відомою ще з часів 
античності; традиції подібних номінацій характеризують світову культуру в цілому, 
європейську зокрема, що підтверджує дослідження псевдонімів української та німецької 
мов О. Петрової, де «вони становлять досить помітний сектор антропонімікону цих мов 
як з погляду їх онімної специфіки, так і у кількісному плані» [4].

Процес повторного іменоназивання був безперервним, свідченням є численні при-
клади, зафіксовані українським мовознавцем Олексієм Деєм. На сьогодні ця активність 
зберігається у мистецькому дискурсі, військовому середовищі, інтернет-комунікації, чим 
і пояснюється актуальність подібних розвідок. Перевага креативної функції мови над 
номінативною посилює увагу мовознавців до подібних лексичних одиниць.

Мета наукової розвідки – схарактеризувати псевдоніми як одиниці української 
антропонімічної системи, стан вивчення цих одиниць в українському мовознавстві, роз-
крити функціональні та структурні особливості псевдонімів у сучасному вжитку,  зокре-
ма обґрунтувати чинники їх формування та описати найпродуктивніші антропонімічні 
моделі.

Псевдоніми як одиниці українського ономастикону стали предметом дослідження 
відомих вітчизняних та зарубіжних учених: П. Чучки, В. Німчука, М. Торчинського, 
М. П. Лесюк, О. В. Петрової, О. В. Суперанської, Г. В. Суслової, Т. І. Суркової, 
В. А. Никонова, С. Вархол. Мовознавець Н. Павликівська у дисертаційному дослідженні 
«Українська псевдонімія XX століття» (2010) комплексно проаналізувала їх як окремий 
клас власних назв та установила склад літературно-мистецьких, громадсько-політичних, 
кримінальних псевдонімів. Заслуговують на увагу ряд статей останніх років в на-
укових виданнях, зокрема І. Шеремети про дешифрування псевдонімів у музичному 
дискурсі, Ю. Собкова про специфічність псевдонайменувань, Н. Шульської про позивні 
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вояків АТО та ін.. Лексикографічні праці О. Тулуба «Словник пседонімів українських 
письменників» (1928), О. Дея «Словник українських псевдонімів та криптонімів (XVI – 
XX ст)» (1969), В. Еппеля «Нові матеріали до словника українських псевдонімів» (1999) 
є здобутками української лексикографії. 

У науковому виданні «Українська мова: енциклопедія» визначається поняття 
псевдонім  як «вид антропоніма, прибране, вигадане ім’я, що має на меті маскування 
письменників (або інших авторів певних творів, акторів, художників) перед сучасника-
ми… Псевдонім є одиницею антропонімічної системи, куди входять імена, прізвища, 
імена по батькові… мотивами появи може бути авторська скромність, немелодійність 
власних прізвищ» [8, с. 501]. На сьогодні це визначення потребує розширення/уточнення 
через ряд важливих ознак лексичної семантики, додаткових функцій, що їх виконує лек-
сична одиниця, зокрема оцінної та естетичної. Псевдоніми є виявом креативної функції 
мови: мовець, використовуючи наявний мовний потенціал та мовленнєвий досвід, 
продукує власну назву, що ідентифікуватиме його як творчу особистість з оригінальним 
мисленням, здатну створити оригінальний мовленнєвий продукт для успішної реалізації 
задуму. Псевдоніму притаманні такі специфічні риси: 1) він є власною назвою, яка 
обирається самим номінатором; 2) псевдонім є факультативним антропонімом з обме-
женою сферою вживання в певних соціально-професійних групах; 3) він є неофіційним, 
свідомо обраним найменуванням, яке може вживатися в „офіційних” ситуаціях;  
4) псевдоніму здебільшого притаманна інформативність, експресивність та оцінність;  
5) цей антропонім виконує функцію умовної номінації реальної особи; 6) псевдонім є 
прийомом самоідентифікації, а також позиціонування себе у суспільстві [4, с. 6]. 

Псевдоніми в сучасному вжитку охоплюють такі сфери зайнятості їхніх носіїв: 
літературно-мистецькі кола (арті-псевдонім); суспільно-політичне життя (політік-
псевдонім/логопсевдонім); військову сферу, військові позивні (мілітарі-псевдонім); 
сучасні інтернет-комунікації (нікнейми, віртуал-псевдонім); а також, на нашу думку, 
конфесійну сферу (клерикал-псевдонім), а саме чернечі імена; спортивну сферу (спорт-
псевдонім) [6]. 

Псевдоніми представників культурної сфери (письменників, акторів) – здобутки 
власної/колективної творчої фантазії, креативного мислення, є результатом їхнього само-
визначення, самосприйняття, вони виникли в результаті свідомого вибору автором моти-
ву номінації та способів/засобів мови для його реалізації. Псевдоніми – це спосіб само-
вираження, самопрезентації, самоосмислення, це своєрідна самореклама, рекламоонім, 
фаховий атрибут, який однозначно спрямований на те, аби привертати увагу глядачів/
слухачів. На думку дослідників, літературно-мистецькі самоназви можуть набувати 
сталості й заступати справжнє ім’я людини, стаючи знаковим елементом історії культу-
ри, прецедентним феноменом, для інших же характерне вживання лише протягом певно-
го періоду – доти, доки ним послуговується сам носій [2].

Вибір того чи того варіанту псевдоніма у мистецькій царині зумовлюється рекламни-
ми метою, створенням вербального іміджу, а для цього необхідне гучне ім’я, яке згодом 
гарантуватиме популярність та привертатиме увагу глядачів/слухачів. Такі антропоніми 
характеризуються нестандартністю моделей творення, спрямовані на активізацію 
слухової та зорової пам’яті. Новаторством є й те, що на сьогодні існує своєрідна мода 
перетворення імені особового на фірмонім – назву мистецького проєкту. 
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Сучасна мистецька псевдонімотворчість помітно набуває впливу інноваційних 
тенденцій у розвитку лексичного складу мови в цілому, пов’язаний із процесом всесвітньої 
економічної, політичної та культурної інтеграції, що «на мовному рівні проявляється че-
рез: активне запозичення з англійської мови, інтенсифікація іншомовних дериваційних 
ресурсів, активному вживанні варваризмів (здебільшого в латинській графіці) окремих 
семантичних запозичень у структурі українського лексикону» [5, с.15]: ALEKSEEV – 
Микита Алексєєв ; Alloise – Алла Московка, Alyosha – Олена Кучер,  Diezel (Green 
Grey) – Андрій Яценко, MamaRika (ех Еріка) – Анастасія Кочетова, NK – Анастасія 
Каменських, MONATIK – Дмитро Монатик, Alyona Alyona – Олена Савраненко, Tvorchi –  
Андрій Гуцуляк та Джеффрі Кенні, KHAYAT – Андрій Хаят,  Katya Chilly – Катерина 
Кодратенко, Jerry Heil – Яна Шемаєва та ін. Мистецькі псевдоніми, на думку науковців, 
на різних етапах розвитку суспільства, держави й мови, відповідно, засвідчують прева-
лювання чи поступове відмежування від національних етнокультурних констант, отже, 
й стирання національних ознак у різних галузях існування й діяльності соціуму; зміну 
комунікативних преференцій мовців, що неодмінно призводить до переосмислення мов-
них одиниць і специфіки їх функціонування [2].

Систему політичних псевдонімів презентує псевдонімікон українських повстанців 
20-х років ХХ ст., вояків УПА. Аналіз словника [1] дає змогу стверджувати, що се-
ред таких назв переважали назви історичних діячів, передусім прізвища (прізвиська), 
взяті на честь діячів української історії, ватажків народних повстань (Байда; Богун; 
Войнаровський; Гонта; Дорошенко; Залізняк; Кармелюк; Морозенко; Нечай; Підкова. 
Відапелятивні похідні в ономастиконі повстанців 20-х років представлені багать-
ма лексико-семантичними групами: зооніми (Орел; Чорний Ворон; Пугач), фітоніми 
(Діброва; Тополя), назви природних стихій та явищ (Вітер; Вогонь; Хмара; Завірюха), 
топографічних об’єктів (Солончак), псевдоніми – назви професій, занять, функцій 
(Курінний; Дяк; Копач), псевдоніми – назви абстрактних понять (Біда; Заморока; Лихо; 
Смерть; Помста) та інші.

Частково ця традиція зберігається і в позивних сьогоднішніх військових, учасників 
українсько-російської війни на сході України, проте вони, на думку дослідників, «ста-
ють у зовсім іншому ракурсі, що зумовлено новим національно-ментальним укладом 
адресатів й адресантів позивних імен, появою значної кількості іноземних запозичень 
в українській мові, оказіональних утворень, фонетичних і словотвірних модифікацій» 
тощо [7, с. 342]. 

 Користування неофіційними іменами продиктоване особистою безпекою вояків, ці 
імена мають мотиваційні основи, які можуть бути прозорими, доступними до розуміння, 
а також такими, що потребують фонових знань про особисту історію носія, так, псевдо 
«Міф», що належить українському співакові Василю Сліпаку, народився шляхом ско-
рочення назви театральної ролі Мефістофеля, яку виконував всесвітньо відомий тенор. 
За матеріалами матеріалів ЗМІ та публіцистичного видання лауреата Шевченківської 
премії Є. Подобної «Дівчата зрізають коси» [3], де згадуються позивні українських 
військових, чоловіків та жінок, можна визначити їхні основні семантичні мотиваційні 
основи: 1) назви, що вказують на зовнішні риси чи внутрішні особливості носіїв: Усач, 
Анархіст, Сім’янин, Сухарик, Скелет, Дика, Мала; 2) лексеми, що вказують на рід занять/ 
професію: Адвокат, Танкіст, Морячок, Діджей, Строїтель; 3) фауноназви: Філін, Кіт/Кот, 
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Крук, Гюрза, Ліса, Білка, Комарик; 5) імена кіно- і мультигероїв, казкових персонажів, 
біблійних чи міфічних істот, акторів, спортсменів, політиків, письменників тощо: 
Масяня, Араміс, Шульц, Шайтан, Валькірія; Ангел, Відьма, Тайра, Марго; 6) етноніми 
чи назви інших національностей (країн): Скіф, Арійка, Подолянин, Чех, Сєвєр, 7) наз-
ви на позначення сімейно-родинних стосунків: Дід, Батя; Мамка; 8) розмовний варіант 
власного особового імені: Іраклій, Санич, Палич; 9) абстрактні назви, прикметним є вжи-
вання субстантивованих форм прикметників: Нерв, Розписний, Перлинка, Скельд, Зима, 
Купола, Ефа, Холєра, Капець, Сороковий, Зірваний. Мотиваційну основу для окремих 
неофіційних антропонімів складають офіційні найменування бійців: Катерина Носкова –  
Кет; Тетяна Дундук-Кучерява – Танчік; Діана Виноградова – Дана, Валерія Бурлакова –  
Лєра. 

Що стосується чернечих псевдоімен, то чіткого принципу найменування немає, ім’я 
може пов’язуватися з місцем постригу, з іменами святих, яких уславлюють в день по-
стригу, або за характером ченця. Своє нове ім’я майбутній чернець чує вперше під час об-
ряду: Митрополит Епіфаній (Сергій Думенко), Патріарх Володимир (Василь Романюк), 
Патріарх Філарет (Михайло Денисенко).

Отже, сучасний псевдонімікон української мови активно поповнюється, зокре-
ма новотворами в мистецькій та військовій сферах, що є ознакою креативної функції 
мови, псевдоназви виконують не лише функцію номінації, але й виявляють оцінну та 
презентаційну функції. Перспектива подальших досліджень вбачається в аналізі псев-
донайменувань в інтернет-дискурсі, який віддзеркалює сучасні тенденції розвитку роз-
мовного стилю. 
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У ПРОЄКТІ «WIDESPREAD IDIOMS IN EUROPE AND BEYOND» 

У статті розглядається проблема перевірки реального функціонального стату-
су ідіом-універсалій в швейцарських німецьких діалектах, їх розподіл за культурними 
доменами походження та стан лексикографічної кодифікації. Обґрунтовано факт 
перехрестя культурних доменів як підтвердження таксонно-кластерної організації 
ідіоматичного тезаурусу.
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Вступ
Дослідження проблематики так званих «фразеологічних універсалій», незважа-

ючи на багату традицію [4; 5; 6] далекі від теоретичної завершеності, задовільних 
класифікаційних критеріїв, а головне, функціонально-прагматичного, корпусного і 
контент-аналізу. Нам видається продуктивною концепція Е. Піірайнен, зреалізована в 
проекті Wide Spread Idioms, в українській частині якого автору довелось узяти участь 
[13; 14; 15]. Сам термін Wide Spread Idioms (WSI), на наш погляд, більш вдалий і корек-
тний, ніж загальноприйнятий «фразеологічна універсалія» чи більш сусачний Idiomatic 
Euroversal [12]. Ми також вважаємо прийнятною тематико-ідеографічну класифікацію 
даного типу фразеологізмів на такі культурні домени: соціальні інтеракції; матеріальна 
культура; інтертекстуальність; фіктивні концептуальні домени («наївна картина світу»); 
культурні символи [13; 14; 15]. Однак провести чіткі межі між ними, як свідчить 
наш корпус, не завжди видається можливим, що відповідає когнітивному принципу 
неієрархічної, таксонно-кластерної організації ідіоматики [7].

Таким чином, наявність серед фразеологізмів різних мов спільних елементів – т.зв. 
фразеологічних універсалій – є встановленим, проте ще не повністю дослідженим 
явищем, незважаючи на уже згадану досить поважну літературну традицію  
(Д. Добровольський, Е. Піірайнен та інші) [4; 5; 11; 10; 11; 13]. Численні питання, 
пов’язані з існуванням в різних мовах тотожних або схожих фразеологічних одиниць, які 
виражають одні і ті ж або близькі поняття, залишаються без однозначних відповідей, чим 
привертають до себе увагу науковців.

Методологія дослідження.
Проект «Widespread Idioms in Europe and Beyond», який проводиться Європейським 

фразеологічним товариством «Europhras», стартував у 2004 році. Він спрямований на 
всебічне систематичне дослідження фразеологізмів, що поширені в багатьох мовах 
(widespread idioms), з метою створення їхнього якнайповнішого опису. Необхідною умо-
вою реалізації проекту є уникнення євроцентричного підходу у вивченні феномену WSI і, 
відповідно, залучення якнайбільшої кількості не лише європейських, а і неєвропейських 
мов. Для досягнення цього до співпраці залучені фразеологи з різних країн світу.

Попередні тести першого етапу виявили 250 ідіом, і цей список надалі постійно 
збільшувався. Потенційні WSI надсилаються у формі анкет через інтернет експертам 
з різних мов. Результати були отримані для понад 70-ти мов світу. Вони засвідчують 
існування WSI, зокрема фразеологічних одиниць, які поширені в 40-а, 50-ти, а деякі - і в 60-
ти мовах світу. Також, крім стандартних європейських літературних мов, в дослідницький 
пул включалися регіональні мови, національні варіанти мов, деякі діалекти і у якості 
«контрольного джерела» - мови неєвропейські, екзотичні і напівмертві. Всього на пер-
шому етапі було опрацьовано 510 ідіом-потенційних WSI. Автор цих рядків працював 
експертом-інформантом для української мови. В основу даної публікації покладено кри-
тичний аналіз інформації, в тому числі, інтуїтивно непрогнозованої, отриманої автором 
в ході роботи над проектом.

Теоретичні засади дослідження.
Термін «Wide Spread Idioms» розроблений в рамках одноіменного проекту на по-

значення ідіом-універсалій, під якими маються на увазі ідіоми, що поширені в ба-
гатьох різних мовах, в тому числі генетично неспоріднених та географічно неконтак-
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тних, з такою самою чи дуже схожою лексичною структурою і з тотожним значенням. 
Саме поняття «ідіома» використовується тут у вузькому значенні, а саме як «цен-
тральна категорія фразеології, що характеризується високим ступенем стабільності та 
ідіоматичності» [7]. Тимчасова незадіяність в проекті досить великої кількості мов на 
сході та південному сході Європи (загалом в Європі налічується близько 150-200 мов) 
не дозволяє поки що висувати категоричних тверджень. В рамках проекту «Wide Spread 
Idioms in Europe and Beyond» реалізується, як уже зазначено, тематико-ідеографічна 
класифікація ідіом-універсалій за культурними доменами, запропонована Е. Піірайнен 
та Д. Добровольським [7; 8; 9]. Її суть полягає в тому, що загальна кількість потенційних 
WSI поділяється на підгрупи відповідно до культурних сфер, що лежать в їх основі. 
Такий поділ зумовлений самим багатомовним ідіоматичним матеріалом. Відповідно до 
нього розрізняють наступні культурні домени як фактори виникнення ідіом-універсалій: 
соціальні інтеракції (укр. рвати (на собі) волосся;нім. sich die Haare raufen; англ. to 
tear one’s hair out.); матеріальна культура (укр. бути на одній хвилі (з кимось); нім. 
auf der gleichen Wellenlänge liegen (mit jemandem); англ. to be on the same wavelength (as 
someone); інтертекстуальність: фабульно-міфологічна (укр. пригріти змію на грудях; 
нім. eine Schlange am Busen nähren / wärmen; англ. to nourish / warm а snake in one’s 
bossom; укр. левова частка; нім. der Löwenanteil; англ. the lion’s share; укр. тягати (для 
когось) каштани з вогню; нім. (für jemanden) die Kastanien aus dem Feuer holen; англ. 
to pull the chestnuts out of the fire (for someone); класично-літературна (укр. боротися 
з вітряками; нім. gegen / mit Windmühlen kämpfen; англ. to tilt at windmills; укр. буря в 
склянці води; нім. ein Sturm im Wasserglas; англ. a storm in a teacup); біблійна (укр. умива-
ти руки; нім. seine Hände in Unschuld waschen; англ. to wash one’s hands of something; укр. 
у поті лиця (працювати); нім. im Schweiße seines Angesichts [arbeiten]; англ. by the sweat 
of one’s brow; укр. комусь падає полуда з очей; нім. jemandem fällt es wie Schuppen von 
den Augen; англ. the scales fall from someone’s eyes); фіктивні концептуальні домени -  
«наївна картина світу» (укр. втратити голову; нім. den Kopf verlieren; англ. to lose 
one’s head); культурні символи (укр. бути чиєюсь правою рукою; нім. jemandes rechte 
Hand sein; англ. to be someone’s right hand; укр. бути на сьомому небі (від щастя); нім. 
im siebten Himmel sein; англ. to be in seventh heaven (of delight), але to be on the cloud nine; 
укр. відкрити комусь очі; нім. jemandem die Augen öffnen; англ. to open someone’s eyes) 
[13; 14; 15]. 

Чітке розмежування цих доменів, як уже зазначалося, не завжди можливе. Численні 
ідіоми знаходяться на перехресті кількох з них, наприклад, домену культурних символів 
і соціальних інтеракцій чи домену культурних символів і фіктивних концептуальних 
доменів, домену соціальних інтеракцій та матеріальної культури тощо. Найбільш поши-
реним підґрунтям утворення потенційних WSI є переплітання 2-х культурних доменів. 

Так домен соціальних інтеракцій в багатьох випадках переплітається з іншими куль-
турними доменами. Наприклад, ідіома піти за когось у вогонь ; нім. für jemanden durchs 
Feuer gehen; англ. to go through fire and water лежить на перетині доменів соціальних 
інтеракцій і культурних символів. Ще одним прикладом переплетення різних культур-
них доменів є ідіома кинути комусь рукавичку; нім. jmdm. den Fehdehandschuh hinwerfen; 
англ. to throw down the gauntlet, що є поєднанням соціальних інтеракцій, матеріальної 
культури і культурних символів.
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Аспекти матеріальної культури також часто переплітаються з іншими культурними 
доменами (зокрема з аспектами соціальної інтеракції і культурними символами). Ідіома 
чорним по білому; нім. schwarz auf weiß; англ. in black and white лежить, наприклад, на 
перетині доменів матеріальної культури і культурних символів.

Фіктивні концептуальні домени часто переплітаються з доменом культурних 
символів, прикладом чого може служити ідіома втратити голову; нім. den Kopf verlieren; 
англ. to lose one’s head.

Поєднання 3-х доменів спостерігається рідко. При реалізації проекту були виявлені 
та проаналізовані такі перехрестя культурних доменів.

Cоціальні інтеракції + матеріальна культура: укр. відплатити тією ж монетою / 
нім. j-m in / mit gleicher Münze heimzahlen / англ. to pay back in the same / in someone’s own 
coin; укр. бути озброєним до зубів / озброєний до зубів / нім. bis an die Zähne bewaffnet 
(sein) / англ. (to be) armed to the teeth.

Cоціальні інтеракції + фіктивні культурні домени: укр. ховати голову в пісок / нім. 
den Kopf in den Sand stecken / англ. to bury one’s head in the sand. 

Cоціальні інтеракції + культурні символи: укр. відкрити комусь очі / нім. j-m die 
Augen öffnen / англ. to open someone’s eyes; укр. спочивати / спочити на лаврах / нім. 
(sich) auf seinen Lorbeeren ausruhen / англ. to rest / sit on one’s laurels; укр. піти за когось 
у вогонь (і у воду); нім. für jemanden durchs Feuer gehen; англ. to go through fire and water 
(to help someone). 

Kультурні символи + фіктивні культурні домени: укр. втратити голову / нім. den 
Kopf verlieren / англ. to lose one’s head; укр. філософський камінь / нім. (der) Stein der 
Weisen / англ. the philosophers’ stone.

Mатеріальна культура + культурні символи: укр. (бачити / є) світло в кінці тунелю / 
нім. Licht am Ende des Tunnels (sehen) / англ. (to see) the light at the end of the tunnel.

Iнтертекстуальність + культурні символи: укр. сірий кардинал / нім. Graue Eminenz / 
англ. Grey Eminence.

Cоціальні інтеракції + матеріальна культура + фіктивні культурні домени: укр. стіни 
мають вуха / нім. die Wände haben Ohren / англ. (the) walls have ears.

Cоціальні інтеракції + матеріальна культура + культурні символи: укр. дати зелене 
світло / нім. grünes Licht geben / англ. to give the green light; укр. кидати / кинути комусь 
рукавичку; нім. jmdm. den Fehdehandschuh hinwerfen; англ. to throw down the gauntlet; укр. 
чорним по білому; нім. schwarz auf weiß; англ. in black and white.

 Cоціальні інтеракції + культурні символи + фіктивні культурні домени: укр. бути 
як червона хустка для бика / діяти на когось як червоне на бика / нім. ein rotes Tuch für 
j-n sein / wie ein rotes Tuch auf j-n wirken / англ. (to be) a red rag to a bull / like a red rag to 
someone.

Попередні результати проекту.
Проведений аналіз показує, що потенційною сполучуваністю між собою характе-

ризуються аспекти 4-х доменів: домену соціальних інтеракцій, матеріальної культури, 
культурних символів та фіктивних культурних доменів. Домен інтертекстуальності 
був виявлений у взаємодії лише з доменом культурних символів (побудова образів 
на культурних символах або нашарування культурної символіки з часом). Чіткі межі 
переплетення різних доменів встановити неможливо. Найбільш продуктивними у 
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конструюванні міжнародних фразеологізмів є перехрестя доменів соціальних інтеракцій 
та культурних символів, соціальних інтеракцій та матеріальної культури і культурних 
символів та фіктивних культурних доменів. Поєднання доменів як підґрунтя виникнення 
міжнародних фразеологічних одиниць свідчить, на нашу думку, про те, що ідіоматичний 
тезаурус у ментальному лексиконі мовців має не ізольовано-ідеографічну чи ієрархічно-
градуальну, а «таксонно-кластерну» структуру [7].

В ході роботи було виявлено, що 22% WSI базуються на аспектах кількох доменів, 
тобто ідіоматичний тезаурус має таксонно-кластерну структуру. З 5-ти доменів 
потенційною сполучуваністю між собою характеризуються 4: домен соціальних 
інтеракцій, матеріальної культури, культурних символів та фіктивні культурні доме-
ни. Домен інтертекстуальності був виявлений у поєднанні лише з доменом культурних 
символів, що підтверджує знакову, символічну функцію літератури - не лише всесвітньо 
визнаної, але і тривіальної [1; 2].

Проміжні варіанти результатів проекту опубліковані в попередніх роботах автора 
[1; 2; 3; 10; 11]. Також, в 2012 році у видавництві Peter Lang Verlag вийшла друком 1-я 
монографія з результатами проекту, за редакцією його керівника - німецької дослідниці 
Елізабет Піірайнен [16]. В 2016 році вийшов другий том [17]. Висновки, які можна сфор-
мулювати уже зараз, виходячи з отриманого матеріалу, такі: 

Антична міфологія i Святе Письмо – незаперечне і найпродуктивніше джерело 
універсальної інтертекстуальності (навіть для нехристиянських народів). А от світова 
літературна класика від Шекспіра до Гете такими, паче чаяння, не виявились. Також 
і англійська мова, всупереч очікуванням, не виявила особливої продуктивності ані як 
джерело запозичень, ані як мова-«посередник» (sic!) В той же час, ним несподівано ви-
явилась тривіальна, пригодницька масова література, а в новітній час – ще й електронні 
медіа і маскульт.

Євроцентричність, навіть деяка «германоцентричність» авторів і організаторів 
проекту при доборі кандидатів, як уже відзначено вище, за певних обставин вивились 
здатні зіграти з ними злий жарт. Так, як уже зазначено, у жодній слов’янській мові 
крім чеської і хорватської не підтвердили свій статус універсалії німецькі ідіоми das 
also war des Pudels Kerl! – «от у чому суть справи» і die Hose anhaben – «верховодити 
в сім’ї; тримати чоловіка під каблуком». Пропоновані в якості російських еквівалентів 
вирази: вот где собака зарыта! (насправді, є еквівалентом німецького da liegt der Hund 
begraben) і атаман в юбке (квазіеквівалент «від протилежного») такими, на наше пере-
конання, визнані бути не можуть. Але більш серйозною методологічною проблемою, 
на нашу думку, є суб’єктивна мовна інтуїція інформантів, хай навіть «натренована» 
(послуговуючись терміном А. Вежбицької). Оскільки, більшість інформантів проек-
ту – професійні філологи, це цілком може справити ефект «лиха з розуму» - у анкету 
опитування в якості еквівалентів включались оказіональні «метелики-одноденки» або 
книжні архаїзми. Єдиний спосіб уникнути подібних помилок, на нашу думку, - допо-
внити опитування інформантів текстуальним корпусним аналізом, пошуком в базах 
даних літературних та публіцистичних текстів. Так ми і вчинили в українській частині 
проекту, щоб результати, пропоновані керівництву проекту, претендували на більший 
ступінь валідності. Якщо справедливе твердження російського класика фразеологічної 
науки 
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Д. Добровольського, що «ein subjektiv nicht geläufiges Idiom ist im streng kognitiven 
Sinne gar kein Idiom» [7, c. 263], то метою лінгвістичних студій повинно бути встанов-
лення мовних фактів, які могли б правомірно, за його ж висловом, «die psychische Realität 
beanspruchen» [ibidem]. 

Результати і обговорення.
Очевидно, що до національного комунікативного простору німецькомовних народів 

у царині фразеології належать, окрім варіантів та загальнонімецького інваріантного ядра, 
ще й Wide Spread Idioms. У проекті “Wide Spread Idioms in Europe and Beyond” у якості 
окремої мови в порядку експерименту було залучено швейцарську німецьку. На відміну 
від австрійського варіанту, швейцарський фіксує Wide Spread Idioms (як і прислів’я) пе-
реважно в діалектній формі. Перелік Wide Spread Idioms, наведених інформантами про-
екту у першому томі монографії Е. Піірайнен [16], включає такі ідіоми:

sini Batterie [wider] uflade; s chlinere Übel; tauben Ohre predige; im gliche Spital chrank 
sii; ihres eigene Fleisch und Bluet; im Dunkle tappe; dr Schlof vo de Grächte und Ungrächte 
schlofe; zu allem Jo und Amen säge; uff d’Zähnd biisse; sis Liecht ungere Scheffel stelle; 
kes Jota ändere; siis Chrüz trägä; ke Stei ufem angere loh; s A und O; Aug um Aug, Zahnd 
um Zahnd; himmel und höll i bewegig setze; sich e Name mache; für öpper/öppis d’Hand is 
Füür legge; öpper a dr Nase umfüehre; i d’Fuessstapfe vo öpperem träte; das het ihm d’Auge 
göffnet; vor öppisem d’Auge verschliesse; d’Ohre spitze; numme no Hut und Chnoche; vu 
Chopf bis Fuess; mit em linke Fuess/Bei zerscht ufgstande si; öpperem s Härz bräche; öpperem 
chunnt d’Galle-n-ufe; dr Afang vom Änd; mit eme lachende und eme brüelende Aug; es offnigs/
öffentlichs Ghäimnis; dur/mit Abwäseheit glänze; d Stund vo dr Wohret; dr letscht Mohikaner; 
sis eigene Näscht beschmutze; zwüsche zwei Stüehl sitze; s Iis bräche; bis a Zähnd bewaffnet 
si; d’ Hose-n aahaa; öpperem der Chopf wäsche; mit gspaltener Zunge rede; mit em Füür 
spile; öpperem d’Zähn zeige; nach siner/ihrer Pfiffe tanze; sich mit fremde Fädere schmücke; 
öpperem e Bärdedienscht erwiise; dr Ascht absäge wo me druff sitzt; mit Kanone uf Spatze 
schiesse; armi wien-e Chilchemuus/Chilemuus; es Hundeläbe füehre.

При цьому очевидно, що вирази zu allem Jo und Amen säge; sis Liecht ungere Scheffel 
stelle; himmel und höll i bewegig setze; für öpper/öppis d’Hand is Füür legge; öpperem chunnt 
d’Galle-n-ufe; dur/mit Abwäseheit glänze; sis eigene Näscht beschmutze; d’ Hose-n aahaa; mit 
gspaltener Zunge rede узагалі не є Wide Spread Idioms, ідіома im gliche Spital chrank sii є 
частковим аналоговим еквівалентом – діалектним фразеологічним гельветизмом, зворот 
dr Schlof vo de Grächte und Ungrächte schlofe містить лексичне антонімічне розширення, 
а ідіома mit eme lachende und eme brüelende Aug - синонімічну лексему-гельветизм. 

Перелік Wide Spread Idioms, наведених інформантами проекту у другому томі 
монографії [17], включає такі ідіоми:

e Chind vo sinere Zit si; langsam aber sicher; öppis a s Liecht bringe; öpperem sini t 
ääg sind zelt; si eigene Wäg go; am Ändi vu dr Wält; offeni Türe iirenne; öpperem d’Türe 
vor der Nase zueschloh; sich d Händ riibe; Düümli dräihe; mit em Finger uf öpper zeige; 
gueti Miine zum böse Spiil mache; s Gsicht verliere; sini Nase überall inestecke; wie ne 
wandelndi Liiche-n-usgseh; scho zu Läbzyte e Legände wärde; die graue Hirnzälle; hinger/
hinder de Kulisse; dr isigi Vorhang; die erschti Gige spile; dr Ton agäh; s Handtuech wärfe; ufs 
falsche Ross setze; es Wettrenne mit der Zit; dr letscht Trumpf usspile; sich uf sine Loorbeere 
usruehe; s achti Wältwunder; blaus Bluet (i de Oderä) haa; dr Advocatus Diaboli spile; e graui 
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Eminänz; mit em Rücke zu dr Wand; dr Nagel uf e Chopf träffe; das wünsch i nid emol mim 
schlimmschte Find; öppis für bari Münze näh; um jede Priis; d Rächnig ohni Wirt mache; e 
wohri Godlgruebe si; underem Laadetisch; e Milchchueh / e Chueh wo me cha mälche; wie 
Sardine i der Büchse; Wasser uf öpperem si Mühli sii; mit verschiedne Elle mässe; dr Fade 
verliere; i den äigene vier Wänd sii; gege-n-e Wand rede; wie Füür und Wasser; dr Chopf über 
Wasser bhalte; bis denn fliesst no vill Wasser dr Rhyy durab; Wurzle schloh; immer wieder uf 
d’Füess gheie; öpperem us dr hand frässe/ässe; zwüsche de Zile läse; Quadratur vom Chreis; 
är het s Schiesspulver au nid erfunde; s Rad vo dr Gschicht zruggdräie; go/funktioniere wie-
n-es Ührli; mit Volldampf; Liecht am Ändi vom Tunne gseh; sini Batterie (wider) uflade; schär 
di zum Tüüfel!; e Tüüfelskreis si; weder Tod no Tüüfel/Töifel fürchte; öpperem Hörner ufsetze; 
dr Chürzer zieh; Nabelschau betriibe; e heiligi Chue; bis zum letschte Atemzug/Schnuuf; e 
Rolle spile; e Schlag under d’Gürtellinie; dr gordisch Chnote durehaue; uf eme Pulverfass 
sitze; schwarz uf wyss; öpperem grüens Liecht gäh; uf dr gliiche Wällelengi sii; är würd 
sich im Graab umdraie; en Angschthas sii; stumm wie ne Fisch; sich so wohl füehle wie ne 
Fisch im Wasser; im Schnäggetempo; flissig wie ne Biine/ne Biinli; alles/öppis schwarzwiss 
mole; es dunkels Kapitel / es schwarzes Kapitel; dr schwarzi Tod; dur die rosaroti Brülle 
gseh; d’Cheersite vo dr Medallie; öpper i sim eigene Saft lo schmore; öpper mit Samthäntsche 
aalänge; i den äigene vier Wänd sii; zwüsche zwöi Füür groote; e Tropfe-n-uff e heisse Stei; 
wiene Blitz us heiterem Himmel; d’Rueh vor em Sturm; öpperem dr Wind us de Segle näh; 
wie Pilz/d’Pilz usem Bode schiesse; d Ratte verlöh s sinkende Schiff; stärbe wie dFliege/wie 
d’Flüüge; Zit ztot schloh; vo Zit zu Zit; jetz oder nie; er/sie isch nit vo geschter; siis letschte 
Stündli het gschlage; d’ Wält isch chlii; öpperem stöh alli Türe-n-offe; vor öpperem/öppisem dr 
Huet zieh; d’Ermel ufelitze; Hand ufs Härz; öpperem dr Rügge zuechehre; öpper mit offenen 
Arme ufnäh/ empfoh; dr Chopf lo hange; dr Gürtel änger schnalle; sich wägen öppis keini 
graue Hoor lo wachse; im ene Augeblick; öpper zTod verschrecke; uf äigene Bäi stoh / uf de-n-
äigene zwei Füess stoh; e wunde Punkt berüere; wie uf Noodle sii; sich d’Finger verbrenne; für 
öpper e/wie ne chalti Duschi sii; die bitteri Pille schlucke; öpperem die bitteri Pille versüesse; 
Balsam für d’Seel; öpperem gheit e Stäi vom Härz; dr Kopf verliere; sich öppis i Chopf setze; 
öpperem uf d’Nerve goh; sini (eigeni) Huut rette; mit blossem Aug; sine Auge nid traue; 
under vier Auge;ganz oohr sii; öpperem a de Lippe hange; nid wiiter gseh als bis zur eigene 
Nasespitz; in es Wäschpinäscht stäche; dichterischi Freihäit; d Usnahm vo dr Regle; das isch 
es Fiigeblatt für öppis; mit verschiedne Elle mässe; das isch e Wermuetstropfe; s Mass isch 
voll; äi Härz und äi Seel sii.

У 2 томі кількість неоднозначно тлумачених діалектних швейцарських німецьких 
WSI не менша. Універсаліями однозначно не є Düümli dräihe; dr Nagel uf e Chopf träffe; 
dr Chopf über Wasser bhalte; dr Chürzer zieh; Nabelschau betriibe; öpper mit Samthäntsche 
aalänge; öpperem dr Wind us de Segle näh; sich wägen öppis keini graue Hoor lo wachse; 
öpperem a de Lippe hange; das isch e Wermuetstropfe; s Mass isch voll; d Rächnig ohni Wirt 
mache. 

Лише частковими аналогово-«перехідними» WSI ми можемо визнати вирази bis 
denn fliesst no vill Wasser dr Rhyy durab; bis zum letschte Atemzug/Schnuuf; sis eigene Grab 
schufle; e Milchchueh / e Chueh wo me cha mälche; immer wieder uf d’Füess gheie; d’Ermel 
ufelitze; öpper zTod verschrecke; öpperem gheit e Stäi vom Härz; mit verschiedne Elle mässe 
(див. вище – О.О.). 
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Висновки.
Діалектний швецарсько-німецький мовний матеріал проекту дає нам проте підстави 

для інших міркувань, відмінних від стандартно-літературного інваріантного ядра.
Важливою ознакою, яка відрізняє діалектне оформлення WSI (у нашому випад-

ку – швейцарською німецькою мовою) від стандартно-мовного, є його тематична, до-
менна організація. Як показує наш емпіричний матеріал, лише незначна частина WSI у 
швейцарській діалектній версії реферує до домену інтертекстуальності, левова частка з 
яких – до біблійної та загальнохристиянської (ihres eigene Fleisch und Bluet; dr Schlof vo 
de Grächte und Ungrächte schlofe; zu allem Jo und Amen säge; kes Jota ändere; siis Chrüz 
trägä; Aug um Aug, Zahnd um Zahnd; d Stund vo dr Wohret; dr Advocatus Diaboli spile; e graui 
Eminänz), а лише мізерна – античної чи ранньо-середньовічної (s A und O; sich uf sine 
Loorbeere usruehe; s achti Wältwunder; dr gordisch Chnote durehaue; Quadratur vom Chreis) 
чи літературної або афористичної (dr letscht Mohikaner; mit Kanone uf Spatze schiesse; dr 
isigi Vorhang; d Ratte verlöh s sinkende Schiff; är het s Schiesspulver au nid erfunde). 

Це цілком кореспондується із образно-семантичними, когнітивними особливостя-
ми діалектної (але не стандартно-варіантної) фразеології – консервацією рустикальної, 
патріархальної архаїки та мовно-світоглядних реліктів (або принаймні релігійних 
архетипів).

Тому цілком специфічними є у даному випадку домінування доменів матеріальної 
культури, в тому числі, доволі примітивної, сільськогосподарської, базових, первинних 
соціальних інтеракцій, наївної картини світу, фіктивної доменності та відносно 
маргінально – культурних символів – кольорових (blaus Bluet (i de Oderä) haa; e graui 
Eminänz; schwarz uf wyss; öpperem grüens Liecht gäh; e schwarze Taag; alles/öppis 
schwarzwiss mole; es dunkels Kapitel / es schwarzes Kapitel; dr schwarzi Tod; dur die rosaroti 
Brülle gseh), тваринних (e heiligi Chue; en Angschthas sii; stumm wie ne Fisch; sich so wohl 
füehle wie ne Fisch im Wasser; im Schnäggetempo; flissig wie ne Biine/ne Biinli), цифрових 
(die erschti Gige spile; s achti Wältwunder).

Вивчення проблематики спільних елементів у фразеології різних мов викликає 
значний інтерес серед дослідників, оскільки численні питання щодо даного феномену 
досі залишаються без однозначних відповідей. Недостатнє дослідження походження 
тотожних / схожих фразеологічних одиниць (незалежне виникнення чи з одного пер-
шоджерела) та їх поширеності в різних мовах (наявність лише у кількох мовах чи у ба-
гатьох; лише у споріднених та географічно близьких мовах чи у неспоріднених і тих, 
що не контактують; лише у європейських чи також у мовах інших ареалів) є причи-
ною неоднозначності, часто невиправданості використання на їх позначення термінів 
«універсалії» / «інтернаціоналізми» / «європеїзми». 
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В статье рассматривается проблема реального функционального статуса идиом-
универсалий в швейцарских немецких диалектах, их распределение по культурным до-
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ОНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ЛЕКСИКОНУ
НЕОФЕМІННИМИ ОДИНИЦЯМИ

У статті розглянуто питання розвитку української мови на сучасному етапі. 
Увагу приділено аналізу нових лексичних одиниць, що репрезентують словник жіночих 
номінацій. З огляду на зовнішні та внутрішні чинники змін в лексико-семантичній 
системі досліджено дериваційні входження (зокрема утворені суфіксальним способом) 
на позначення осіб жіночої статі. У межах лексико-семантичної групи «особа за родом 
її діяльності» визначено основні актуальні напрями трудової діяльності жінки.

Ключові слова: розвиток мови, соціальні чинники, словотворчий потенціал, 
інноваційна лексика, фемінітиви, лексико-семантична система.

Постановка проблеми. Динамізація лексико-семантичної системи української мови 
завжди була у полі зору представників мовознавчої спільноти, оскільки розвиток будь-
якої мови (як природний спосіб її соціального існування) протікає під знаком постійного 
удосконалення та збагачення її функціональних можливостей [7, с. 152]. Особлива увага 
до цього питання зросла на сьогоднішньому етапі розвитку української мови – у період 
значних процесів оновлення її функціонуючого лексикону. Зокрема, нині спостерігається 
надзвичайно активний вихід фемінної лексики з мовної периферії [13, с. 116]. Крім того, 
«Активізація процесів фемінінного словотворення на межі тисячоліть, – як зазначають 
дослідники, – викликала до життя широку й барвисту палітру нових найменувань жінки» 
[1, с. 27]. Це, зі свого боку, дало підстави висунути нові завдання у площині сучасної 
лінгвістики і стало підґрунтям актуальних наукових досліджень. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання оновлення українського лек-
сикону неофемінними одиницями на сучасному етапі розвитку лексико-семантичної 
системи стали об’єктом вивчення багатьох дослідників. Так, О.Тараненко розглядає 
актуалізовані моделі в системі словотворення української мови останній десятиліть, зо-
крема, процеси суфіксальної фемінізації [9]; М. Брус, досліджуючи формування категорії 
жіночості на різних часових зрізах і функціонування її впродовж писемного періоду 
розвитку української мови, приділяє значну увагу фемінітивам українського словника 
ХХІ століття [3]; А.Архангельська, звертаючись до проблем словотвірної фемінізації, 
аналізує відображення дериваційних жіночих номінацій в граматиках кінця XX – початку 
XXI ст. [1], а також висвітлює лексикографічну фіксацію новітніх назв осіб жіночої статі 
в наявних словниках неологізмів останнього періоду [2]; Л.Томіленко. описує фемінні 
лексичні одиниці юридичної царини в українській загальномовній лексикографії на 
межі тисячоліть [10]; М. Вакуленко у своїх дослідженнях фемінних лексичних одиниць 
піднімає проблеми нормативності інноваційних входжень в українському дискурсі [4] 
та ін.
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Однак, попри наявні теоретичні й практичні розвідки окресленого питання, вивчен-
ня різних аспектів фемінної неології залишається актуальним з-поміж інших важливих 
завдань сучасного мовознавства. З огляду на те, що на сьогодні український лексикон 
найбільш повно й об’єктивно репрезентує Словник української мови в 20-ти томах 
(СУМ–20), інноваційні процеси, пов’язані з появою фемінних одиниць, раціонально роз-
глянути на матеріалі цієї авторитетної лексикографічної праці (порівняно із 11-томним 
Словником української мови (СУМ–11)).

Об’єкт дослідження – фемінні інноваційні входження в системі української мови. 
Предмет дослідження – дериваційні фемінітивні утворення на позначення «особа за 
родом її діяльності».

Матеріал дослідження: реєстри тлумачного Словника української мови в 20-ти то-
мах (СУМ–20) – перші 11 томів, а також 11-томного Словника української мови (СУМ–
11) (у порівняльному аспекті). 

Формулювання мети статті (постановка завдання). Актуальність вибору про-
блеми визначила мету дослідження: здійснити аналіз інноваційних входжень, зокрема 
фемінних номінацій на позначення «особа за родом її діяльності», на сучасному етапі 
розвитку української мови. Мета передбачила вирішення таких завдань: окреслити влас-
не мовні та позамовні чинники змін в лексико-семантичній системі української мови, з 
огляду на активність фемінних одиниць; виявити активні словотвірні ресурси мови щодо 
появи іменників зі значенням осіб жіночої статі; у межах активних словотвірних моделей 
описати нові фемінітиви на позначення професійної належності особи; схарактеризува-
ти основні роди занять особи в аналізованій лексико-семантичній групі слів.

Виклад основного матеріалу. Безперервність змін мовної системи зумовлена 
внутрішніми (власне мовними) і зовнішніми (соціальними) чинниками у їх взаємодії 
й взаємообумовленості. Вплив соціальних факторів на мову найбільш повно й 
різносторонньо відбувається через посередництво, розширення та розвиток її соціальної 
ролі. Загальновідомо, що мова не тільки служить засобом спілкування у суспільстві, 
а є також знаряддям опису самого суспільства. «Мова у відомому смислі служить ба-
рометром суспільного розвитку, оскільки в ній відображаються основні коливання, 
зміни в житті суспільства» [5, с. 56]. Вагомі перетворення у різних сферах соціуму на 
сьогодні значною мірою позначилися на реакції лексичного складу мови. Зокрема, нові 
політичні процеси і соціальні орієнтири (передусім сучасний гендерний рух, активна 
позиція жінки в суспільстві) стали стимулом перебудови лексико-семантичної системи 
української мови щодо поповнення її складу фемінними одиницями. 

З іншого боку, у самій мовній системі закладені процеси, які є чинниками лінгвальної 
еволюції. Системні характеристики мають насамперед закономірності словотворення та 
наявний словотворчий арсенал засобів. Система українського словотвору організована 
таким чином, що за будь-яких суспільних змін потужний дериваційний матеріал засобів 
стає підґрунтям для збагачення словника. Значні різновекторні зміни в системі сучасної 
української мови останніх десятиліть, як зазначає відомий український мовознавець 
О. Тараненко, свідчать про «мобілізацію мовних ресурсів для вираження ціннісних 
переорієнтацій та формування нової системи пріоритетів українського суспільства» [9, 
с. 9], де важливе місце посідає активізація процесів словотворення. Інтенсивний рух си-
стеми українського словотворення цього періоду, зумовлений його внутрішньою силою, 
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виявляється як у творенні нових, так і в розширенні використання у масовому вжитку 
певних уже наявних окремих найменувань відповідних словотвірних типів [9 , с. 9]. 

Взаємообумовленість та нерозривний зв’язок зовнішніх й внутрішніх 
закономірностей динаміки мови є тим механізмом, що спонукає лексико-семантичну 
систему до різного роду перетворень, забезпечує її функціонування, а також визначає 
специфіку розвитку та вдосконалення словникового складу. У цьому аспекті слушною є 
думка А. Архангельскої: «Бурхливі та суперечливі процеси оновлення українського лек-
сикону, зокрема й сучасна українська неофемінінна словотворчість, зумовлені загальни-
ми тенденціями демократизації та лібералізації суспільних і мовних норм та покликані 
забезпечити розвиток мови відповідно до її нового соціально-політичного статусу» [1, 
с. 27]. 

На сьогодні найґрунтовніше і найповніше відображає функціонування та розви-
ток української мови (зокрема й відповідні зміни в ній) СУМ-20, оскільки завдання 
нового тлумачного словника – показати сучасний стан лексичного складу української 
літературної мови і представити з необхідною повнотою її лексику. Дослідники, наголо-
шуючи на ролі тлумачних словників, зазначають, що в основу цього типу словників по-
кладена «…єдина (реальна) мовна свідомість певного людського колективу в певний мо-
мент часу» [14, с. 90]. Нині Саме СУМ-20, який характеризується вичерпністю подання 
мовного матеріалу, дає змогу провести вивчення інноваційних фемінітивів в українській 
мові. У дослідженні неофемінними одиницями вважаємо нові лексичні входження на 
позначення осіб жіночої статі в системі СУМ-20 порівняно з СУМ-11.

Поява дериваційних інновацій зі значенням жіночності пов’язана із суфіксальним 
способом як одним із основних і найактивніших у системі сучасного словотвору 
української мови. В умовах теперішньої демократизації функціонування і розвитку 
мов українська мова (як і інші слов’янські мови), звичайно, демонструють активізацію 
процесів суфіксальної фемінізації як наслідок дії загальносоціального та номінативно-
експресивного чинників [9, с. 110]. 

Предметом визначення продуктивності фемінізувальних формантів у нашому 
дослідженні стали аналізовані лексичні одиниці на позначення жіночої статі із загаль-
ною семантикою «особа за родом її діяльності», які в групі іменникових неологізмів ста-
новлять значну частину. 

Аналізуючи дериваційний процес появи нових слів та відповідні словотворчі мор-
феми, простежуємо той факт, що кожен елемент словотворення має свої, властиві лише 
йому, встановлені словотвірні зв’язки. «Кожна словотворча морфема має визначене коло 
слів і основ, з якими вона може поєднуватися в процесі словотворення і утворювати те 
чи інше слово». [12, с. 45] Так, інноваційні деривати на позначення осіб жіночої статі 
творяться за допомогою суфіксів -к-(а), -иц-(я), -ин-(я), -ес-(а) від іменникових основ 
(повних чи усічених) чоловічого роду зі значенням особи [11, с. 27]: банкір → банкірка 
(розм.), батутист → батутистка, виробник → виробниця, водій → водійка (розм.), 
дизайнер → дизайнерка, здобувач → здобувачка, керлініст → керліністка, медійник 
→ медійниця, мистець → мисткиня, операціоніст → операціоністка. 

У групі фемінних новотворів, мотивованих іменниками чоловічого роду зі значен-
ням особи, найбільш продуктивними виявлено словотвірні моделі із суфіксами -к-(а) 
(автомобілістка, відеожурналістка, зварювачка (рідко), інженерка, каскадерка, 
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мотоциклістка, олімпійка) та иц-(я) (байдарочниця, вакуумниця, вертолітниця, 
крейдувальниця, макетувальниця, налагоджувальниця). 

У межах словотвірного типу на позначення осіб жіночої статі малою продуктивністю 
характеризується формант -ин-(я) (борчиня, кіномисткиня).

Непродуктивним у процесі творення жіночих номінацій є словотворчий компонент ес-(а).
Як бачимо, у поширенні словотвірних моделей професійних сфер слововжитку (зокре-

ма номінацій за родом діяльності жінки) відіграють роль відповідні словотворчі суфікси. 
Варто зауважити, що у лексико-семантичній групі іменників, що називають осіб за родом 
діяльності, дериваційні зв’язки виступають однією з найсуттєвіших ознак [8, с. 144]. 

У групі досліджуваної фемінної лексики, поява якої викликана зростанням активності 
та утвердженням нової ролі жінки в сучасному суспільстві, розглянемо професійні сфери, 
у яких на сьогодні «нова» жінка змогла самовиразитися і самореалізуватися. Зазначимо, 
що інноваційні жіночі номінації відображають найрізноманітніші роди занять особи: від 
інтелектуальної сфери до виробничої.

Найкраще значення слова (особливо того, що недавно ввійшло до лексичного 
складу) демонструють, звичайно, його словникові ілюстрації: власне, оточення лек-
семи і визначає її семантичне наповнення Наприклад: атакувальниця «Чималу роль 
у перемозі волейболісток зіграла юна, але надзвичайно здібна нова атакувальниця» (з 
газ.); кіномисткиня «Журі програми “Особливий погляд” Каннського кінофестивалю 
очолила видатна французька кіномисткиня» (із журн.);  мовознавиця «Запорукою успіху 
мовознавиця вважає наполегливу працю та, звісно ж, підтримку висококваліфікованих 
наставників» (з газ.). Варто й назвати, що в українському лексиконі з’явилися іменникові 
неологізми на позначення номінацій осіб жіночої статі, діяльність яких пов’язана, 
скажімо, з військовою службою, небезпечним видом спорту чи професією, дотичною 
до важкої фізичної роботи: вагонниця «Маю одинадцять років стажу роботи вагон-
ницею» (із журн.); давильниця «Під час подорожі я бачив важку працю давильниць 
винограду» (із журн.); контрактниця «Все більше жінок змінюють шпильки на берці 
та стають контрактницями, підписавши контракт зі Збройними силами України» 
(із журн.); кікбоксерка «У фінальній сутичці категорії до 55 кг суперницею українки 
була кікбоксерка з Великої Британії » (із журн.); мотоперегонниця «Мотоперегонниця 
успішно подолала гірські дороги й навіть піски пустелі, хоча такі випробування витри-
мали не всі учасники ралі» (із журн.). 

Мовний матеріал показав, що значну групу іменникових неологізмів на позначен-
ня жіночої статі за родом її діяльності становлять лексичні одиниці із семантикою, яка 
характеризує активну позицію жінки у сфері науки (здобувачка, компаративістка, 
літературознавиця, мовознавиця, мислителька, науковця). Зрозуміло, що у самій 
соціальній дійсності вже з’являються об’єктивні підстави для відповідного позначення 
функцій жінки, що репрезентантує СУМ-20.

Не меншою активність характеризується група жіночих номінацій, що позначає осо-
бу, діяльність якої пов’язана із мистецтвом (дизайнерка, карильйоністка, кларнетист-
ка, кубофутуристка, мисткиня, неоімпресіоністка, неореалістка, новелістка). При 
цьому жінка дотична до творчого процесу відображення дійсності у художньо-звукових 
образах, словесних художніх образах, у творах, основним зображальним засобом яких є 
малюнок та ін. 
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Серед зазначених іменників значне місце займають фемінні новотвори, які пред-
ставлені лексичними одиницями із семантикою особи, яка займається видом мистецтва, 
продукти якого створюють за допомогою кінознімання реальних, спеціально інсценованих 
або відтворених засобами анімації подій: кінематографістка, кіноакторка, кіно-
документалістка, кіномисткиня, монтажерка (рідко). Кіноіндустрія стрімко розви-
вається останні роки, і попит на спеціалістів в ній значно виріс. Як свідчить аналізований 
мовний матеріал, дієвість жінки у цій сфері значно активізувалася через опанування 
нової професійної ролі. 

З огляду на те, що на сьогодні також стрімко розвивається медійна сфера, і в ній 
з’являються поняття, що потребують мовного вираження, зокрема й на позначення осіб, 
які забезпечують цю сферу, низка жіночих номінацій репрезентована у новому словнику 
(відеожурналістка, інтерв’юерка (інтерв’юєрка), медієвістка, медійниця) поповнила 
групу дериваційних утворень професійного вжитку.

Групу фемінних неологізмів поповнили значною мірою й лексичні одиниці, семан-
тика яких пов’язана із виробництвом, господарською діяльністю, робітничою професією 
тощо (декатирувальниця (текст.), екскаваторниця, замітальниця, заморочуваль-
ниця, каструльниця, кролівниця, макетниця, налагоджувальниця, намазувальниця, 
опоряджувальниця). Зазначимо, що процес, під час якого створюють матеріальні блага, 
необхідні для суспільства (виготовлення предметів, матеріалів і т. ін.), завжди був до-
тичний до праці жінки. Проте останнім часом активізувалася роль «жіночих» професій, 
пов’язаних з безпосереднім виготовленням продукції.

До частотних новотворів варто також віднести дериваційні одиниці на позначення осо-
би жіночої статі, яка професійно пов’язана із спортивною діяльністю (автомоделістка, 
бобслеїстка, батерфляїстка, каскадерка, кікбоксерка, культкристка, кролістка, мо-
тогонщиця, мотоспортсменка). Репрезентовані фемінні номінації в новому СУМ-20 
свідчать про активну позицію жінки у сфері спорту: прагнення досягти спортивних ви-
сот, опанувати відповідно складними видами спорту, конкуруючи з чоловіками. 

Поповнили лексичний склад української мови й жіночі номінації, на позначен-
ня професійних занять особи, що стосуються сфери обслуговування (барменка, 
візажистка, водійка (розм.), дизайнера, консьєржка, лазниця, модельєрка). Фахівці 
сфери туризму, індустрії краси, розваг і відпочинку тощо 

 останнім часом користуються попитом на ринку праці, при цьому затребувані, зо-
крема, особи жіночої статі. 

Як бачимо, у постійному збагачення словникового складу ключову роль відіграють 
словотворчі можливості й системна організація української мови. Потенційне в системі 
словотвору у певний час під впливом зовнішніх «сприятливих» умов відображається у 
відповідних інноваційних одиницях. Таким чином, у мові реалізуються регулярні про-
цеси деривації, у результаті чого «Діяльнісний характер мови виявляється в «кінцевому 
продукті» цієї діяльності – новоутвореннях того чи іншого часу», відображаючи поза-
мовну дійсність [6, с. 201].

Висновки. Аналіз фемінних інноваційних входжень на позначення «особа за родом 
її діяльності» показав, що на сьогодні суттєво активним є процес дериваційного утворен-
ня жіночих номінацій. З огляду на активність фемінних одиниць окреслено власне мовні 
та позамовні чинники змін в лексико-семантичній системі української мови, які перебу-
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вають в тісній взаємодії і взаємозв’язку. Серед зовнішніх стимулів розвитку українського 
лексикону визначено значні перетворення в соціумі, зокрема демократизація суспільства, 
політика щодо гендерної рівності, розширення меж жіночої соціальної ролі. Зовнішні 
чинники стимулюють дієвий механізм внутрішніх ресурсів: словотворчого потенціалу, 
системної мовної організації, законів розвитку мови. Встановлено, що найактивнішим 
способом появи слів на позначення жіночої статі є суфіксація. У межах нових лексич-
них одиниць визначено продуктивні словотвірні моделі: фемінні новотвори, мотивовані 
іменниками чоловічого роду зі значенням особи, утворені за допомогою суфіксів -к- (а) 
та -иц-(я). Виявлено, що в аналізованій лексико-семантичній групі нових слів рід занять 
жінки пов’язаний з різними сферами діяльності: наука, мистецтво, культура, кіно, спорт, 
виробництво та ін.
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ОБНОВЛЕНИЕ УКРАИНСКОГО ЛЕКСИКОНА
 НЕОФЕМИННЫМИ ЕДИНИЦАМИ

В статье рассмотрен вопрос развития украинского языка на современном этапе. 
Внимание уделено анализу новых лексических единиц, представляющих словарь женских 
номинаций. Учитывая внешние и внутренние факторы изменений в лексическо-семан-
тической системе, были исследованы деривационные неологизмы (в часности образова-
ные суффиксальным способом), обозначающие лиц женского пола. В лексико-семанти-
ческой группе, характеризующей лицо по роду его деятельности, определены основные 
актуальные направления профессиональной деятельности женщин.

Ключевые слова: развитие языка, социальные факторы, словообразовательный по-
тенциал, инновационная лексика, феминативы, лексико-семантическая система.
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UPDATING THE UKRAINIAN LEXICON BY NEOPHEMICAL UNITS

The article deals with the development of the Ukrainian language at the present stage. 
Attention is paid to the analysis of new lexical units representing the dictionary of women’s 
nominations. Taking into account the external and internal factors of change in the lexical-se-
mantic system, derivational occurrences (in particular, formed by the suffix method) to denote 
females have been investigated. Within the lexical-semantic group “a person by the nature of 
his activity“ the main relevant areas of woman’s work are identified. 

Keywords: speech development, social factors, word-formation potential, innovative vo-
cabulary, femininities, lexical-semantic system.
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MAIN FEATURES OF THE LOVYN’ LOCAL DIALECT 
(ČERNIHIV)

The article is devoted to a schematic examination of the most typical dialect features of the 
local dialect spoken in Lovyn’ (former district of Ripky, region of Černihiv). The paper adds up 
a small piece of research to a broader study on the eastern Polissian dialects or, according to 
another terminology, to the Ukrainian-Belarusian transitional dialects. 

Despite the limited amount of collected data, the analysis has confirmed a number of 
dialectal characteristics which are representative for this and other neighbouring local dialects. 

Key words: dialectology, local dialect, Lovyn’, north Ukrainian dialects, East Polissian, 
border dialects. 

Introductory remarks 
The description of the main features of the local dialect spoken in the village of Lovyn’ 

(former district of Ripky) represents a small segment of a broader research project devoted to 
the analysis and comparison of those dialects placed between the Ukrainian-Belarusian and, to 
a lesser extent, Russian language border. 

The dialect of Lovyn’ as well as the neighbouring local dialects, belong, according to a 
generally accepted classification, to the north-eastern Ukrainian or Eastern Polissian dialects. 
The areal divide separating the Eastern Polissian dialects from other dialectal groups goes 
along a conventional line roughly following the course of the river Desna. North of this line one 
can note a series of other peculiar traits which have traditionally been assigned to a Belarusian 
influence on Ukrainian as a result of language contacts [3, p. 138; 154].

The study of these border dialects, also referred to in the specialized literature as 
“transitional from Ukrainian to Belarusian”, implies a few theoretical-terminological questions 
about their historical-linguistic development, typological characterization etc. All these related 
aspects will be object of additional research. 

Lovyn’ was founded in 1648. It is situated 16,5 km north-east of Ripky (former district 
centre) and nearly 52 km north-east of Černihiv, and not far from the border of the neighbouring 
district of Horodnja. The village is endowed with a local self-government (home rule), the 
so called “Lovyns’ka sil’s’ka rada” (Ukr. Ловинська сільска рада; Eng. village council of 
Lovyn’). The local population approximately counts 460 inhabitants [5]. 

The research expedition to this village was less fruitful than originally expected. In fact, 
only two locals out of five showed some typical features of the local dialect (for a total of 600 
word forms). This meagre result can be ascribed to the hasty selection of informants made by 
the local teacher who helped me during the audio recordings (Summer 2018). 

An older male informant even preferred to release a short interview in Russian. This is 
probably the consequence that he spent most of his time in the ‘Russified’ town of Černihiv. 



91

The speech of other two female informants (for a total of 2,000 word forms) essentially 
resembled the regional variety of Ukrainian. Nonetheless some dialectal features could be 
detected mainly at the phonetic-phonological level and in the use of a few non-standard lexical 
elements. For these reasons, the coincise linguistic analysis will be divided into two parts: 

• the idiosyncratic traits of the regional Ukrainian variety spoken by the two non-typical 
dialectal speakers (probably local school teachers) will be described in section one; 

• a schematic analysis of the most typical dialectal charactersitics will ensue in section 
two. 

For the sake of brevity, the transcripts of dialectal texts will not be reported here. The 
frequency of a specific word form will be indicated with a plus followed by a cardinal number, 
for example: + 1 means that the form occurred only once in the recorded fragments. 

1. Dialectal features in Regional Ukrainian speech 
1.1. Phonetic-Phonological aspects
Vocalism: 
• Traces of akannja in the verbs: [пражи’вайу]-live-1pers.-sing.-impf.; [папа’дайут′]-

fall-3-pers.-pl.; [палу’чайетца]-come out/turn out-3pers.-sing.-reflex.-impf.; in the 
noun: [ра’боту]-work-acc.-sing.-fem.; in the prepositions: [да]-until, to-prep., and 
[па]-along, to-prep. The outcome [ie] replaces Ukrainian [i] < *ě in only one case. 

Consonantism:
• The consonant cluster [xv] / [хв] instead of [ф] / [f] can be noted, for example: 

[зателехвону’вали]-phone-3pers.-pl.-pf. 
1.3. In morphology we can mention the sporadic occurrence of the following features: 
• The common dialectal conjunction dak (дак)-so, then (+1). This conjunction, 

sometimes used adverbially, is largely diffused across vast dialectal areas, including 
most north Ukrainian dialects.

• The Ukrainian colloquial / emphatic demonstratives: otake (oтаке)-“that sort of / 
such” in the nominative neuter and its plural: otaki (oтакі)-those type of.

• An array of Russian adverbs which are deeply rooted in all non-standard varieties 
spoken across central-north and eastern Ukraine, for example: tože (тоже)-also, too 
(+ 3); vobšžem (вобшчем)-in general (+1); the adverbs of time: šas (шас) (+2); utrom 
(утром)-in the morning (+2); the adverbs of place: tuda (туда)-there, that way (+1); 
kuda (куда)-where to (+1); the adverb išče (іш’че) or iše, typical of the northern 
Ukrainian (literary) variety. 

• The particle (conjunction) daze (даже)-even (+1). 
It is worth reminding that such place adverbs as tuda, kuda are fully interchangeable with 

their Ukrainian equivalents: tudy, kudy. On the other hand, the adverbs tože (тоже), vobšžem 
(вобшчем) and the conjunction/particle daze (даже) are the only known forms in these dialects. 
The standard Ukrainian equivalents tež (теж), vzahali (взагалі), navit’ (навіть) and similar, are 
perceived as extraneous elements by local speakers. 

The subordinating conjunction šo (шо)-that for standard Ukr. ščo (що) is not only 
typical of non-standard (and colloquial) Ukrainian varieties but also a distinctive marker of 
“Ukrainianess” when speaking Russian. 
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1.4. At a mere lexical level one can note four ‘Russian’ words: ochotnyky (охотники)-
hunters; ostanovka (остановка)-bus stop; pasjolku (пaсьолку)-community, small village 
and the nominative plural of the adjective hosteprimni (гост′епрімні)-hospitable (see: Ukr. 
hostynnyj (гостинний). 

This analysis, besides some dialectal specific phonetic features, has also confirmed that 
a number of standard Ukrainian lexemes are atypical for Eastern Polissian dialects. Some of 
the aforementioned lexical elements have a wide cross-regional diffusion, extending from the 
region of Černihiv down to Transcarpathia. They tend to be generally attributed to the URMS 
(= Ukrainian Russian mixed speech or simply “Suržyk”).

2. Schematic analysis of the dialectal fragments 
A number of common dialectal features, for a total amount of 600 word forms, will be 

schematically analyzed in this section. 
2.1. Phonetic-phonological features 
In vocalism we can note: 
• Akannja: holas [‘голас]-voice-nom.-sing.-masc. (+1); axota [а’хота]-wish / desire 

nom.-sing.-fem (+1); kancerty [кан’церти]-concerts- nom.-pl.-masc. (+1) etc. 
• Etymological /o/ instead of standard /i/ in accented position: moj [моĭ]-my-poss.-

pron./adj.-masc.-sing.-nom. (+2); 
• Reflexes for *ě <ѣ> and *ē in stressed position, for example: zaxatiela [захa’т′іела]-

want-3pers.-past-sing.-pf. (+1); menie [м’еˈн’ie]-me-pron.-pers.-dat.-sing. (+2). 
Noteworthy is the occasional outcome [o] < ě in non-accented position as in spovat’ 
[спo’ват′]-sing-inf.-impf. (4, р. 242; AUM 1, map 16).

• Historic /i/, for example: piesienki [‘п′iес′iенк′і]-song-acc.-pl.-dim. (+1); ljubila 
[л′у’б′іла]-love-3pers.-sing.-past-impf. (+1) etc. 

The correlation between the presence and / or the absence of a specific feature can be seen 
in the table below: 

Table 1: presence vs. absence of typical features

Akannja Jakannia Etym /o/or diphthong ě and ē Reflexes Historic /i/
+3
8 -3 +1 Ø +2 +1 + 10 -3 +9

In the suprasegmentalia, worthy of note is the word stress of the 3rdperson singular of the 
verb havòryt’ [га’ворит′]-speak-3pers.-sing.-pres.; this specific stress can be considered as a 
distinctive feature of the entire dialectal area. 

The Consonantism presents these features: 
• The palatalization of consonants before front vowels: dakumenty [даку’м′енти]-

documents-nom. / acc.-pl.-masc. (+1); d’e [д′е]-where-adv-place (+1); n’e [н′е]-neg.-
not (+1) etc.

• The realization /r/ + back vowel, unlike Belarusian and other local 
outcomes, tends to be palatalized (‘soft’) [r’], for example: zaprjah 
[зап’р′аг]-harness-3pers.-sing.-past-pf.-short.

• The non-palatalized (‘hard’) /c/ [ts] + front vowel did not occur. 
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• Absence of cekannja. 
• Diphone [xv] / [хв] for normative [ф] / [f] as in zatelexvonuvali 

[зателехвону’вали]-phone-3pers.-pl.-past-pf. 
• Velar + i [к˙і] as in pes’enki [‘п′iес′енк′і]-little songs. 
The most typical consonant features can be seen in the scheme below: 

Table 2: specific consonant realizations

Consonant 
palatalization Palatalization /r/ + back (‘hard’) /c/ [ts] cekannja [xv] / [хв]for /f/ 

+ 14 - 10 hard [r]: Ø soft [r’] +1 Ø Ø + 1

2.2. Derivation
The most common affixal elements, mainly prefixes, have been schematized below  

(table 3):
Table 3: frequent prefixes

at-(ат-) /ad- pa-(па-) pra-(пра-) pere-(пере-) za-( за)

+2 + 10 +4 +3 +8

Examples [ат’пала]-
fall off-
3past-pf.

[паха’д′іла]-
walk a little-
3past-pf.

[праш’ла]-go 
through-
3past-pf

‘п.ер’е-на’ч.-
ува-л′i]-spend 
the night-
3past-pf.

[захa’т′iела]-
want-3past-
pf.

A specific dialectal trait is the absence of [j] <й> in the preverbal prefix: prašla [праш’ла]-
go through/pass-3pers-sing.-past-pf. (+1). 

2.3. Morpho-syntax
Adverbs 
The largest number of adverbs (+ 50) is made up by those which are identical in all 

three east Slavic languages, for example: tam (там)-there-loc.; uže (уже)-already. An 
Ukrainian specific diminutive is zmalečku [змалечку]-adv-since childhood-dim. [6]. The 
Russian-like tože (тоже)-also, too etc. (+ 3), as often repeated, is the only form used across 
vast dialectal areas also including some of the south-eastern dialects (e.g. the middle 
Dnipro dialects), even though it is not reported in the AUM. The adverb patom [па’том]-
after, shows, as usual, the akannja but, differently from standard Russian, presents no 
vowel reduction. Other three Russian-like adverbs of manner are: slučajna (cлучайна) 
and praktičeski [практ’іч˙еск˙і]-adv.-practically and the typical vobščem [‘вобшчем]-
adv-generally; their standard Ukrainian equivalents (cf. Ukr. випадково, практично) are 
unknown to these dialects. A list of the most common dialectal adverbs and their frequency 
can be seen below (table 4): 
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 Table 4: Recurrent adverbs and frequency

Adverbs of place Adverbs of time Adverbs of manner
d’e[д′е]+2 patom [па’том] +2 sil’na[‘с′іл′на] +1
tuda (туда) +4 často (часто) +1 prosta[проста] +1 
tam(там) + 12 uže[ўже] +2 vesiela[‘в′ес′iела] + 1
vsjudy[ў’с′уди]+1 srazu[сразу] + 1 otak[oтак] +1 

Conjunctions 
The conjunctions (+35) do not present evident local variation. Noteworthy are: the 

adversative no (но)-but (+1) and the consecutive dak (дак)-so, then (1). Jak (як)-when is 
generally used to introduce a temporal conjunction (+1). The typical Russian-like adverbial 
kanešna [ка’н′ешнa] was recorded twice. Here a few examples of conjunctional (adverbial) 
use: kanešna xodit’. Ne časta no xodit’ [ка’н′ешнa ‘ходит′. Не ‘часта но ‘ходит′] “of course 
she goes. Not often but she goes”; jak ja bula maloju, to ja zmalečku ljubila spevat’ [йак йа 
бу’ла ма’лойу, то йа з’малечку л′у’б′іла спe’ват′]-when (how)-conj.-I-pron-pers.-nom.-was-
3pers-past-sing.-little-adj.-instr.-sing.-fem.-then-partcl.-I-pron.-pers.-from-childhood-adv.-
love-3pers.-sing.-past-sing-inf. impf., “when I was little, I (from childhood) loved to sing”. 

Table 5: Frequent conjunctions

Coordinating 
conjunctions

Adversative 
conjunctions

Subordinating 
conjunctions

i-and, + 20  a-but, while, + 10  šo (шо)-that, + 2 
 

Nouns are not particularly numerous (+ 51). In the main they reflect the local speech with 
the usual addition of some Russian-based technical words, e.g. zapčast’ (запчасть) “spare 
piece/part”. The nominative and accusative forms of both animate and inanimate nouns do not 
show significant variation from Ukrainian. The instrumental of feminine nouns has the long 
endings. 

A certain degree of variation can be noticed at the locative singular where we have the 
ending –i as in standard Ukrainian, for example: u Lavyni [у Ла’вин’і]-Lovyn’-loc.-sing. (+1), 
along with -ie as in klub-ie-loc.-masc.-sing. (+ 2). However, the diphthongal ending [-ie] does 
not significantly prevail over the standard [-i]. 

Table 6: recorded noun endings

Genitive Instrumental Locative
Singular teatr-a (театра)-

masc.,+1
artistkaju[ар’т′істкайу]-
fem., + 3

vulyci(вулиц’і)-street-
fem. + 2 
Černihove[Чер’н′ігов′iе]-
masc., +3 

Plural zapčast-ej 
(запчастей) + 1;
piesen[‘п′іес′ен]-
song, +1

_ _ _ -ax 
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 Pronouns
As mentioned in the introductory section, the more controlled speech of the first two 

female informants is likewise reflected in the use of the pronouns, in particular in the personal 
pronouns. Apart those forms coinciding in all east Slavic languages, the nominative of the 3rd 
person singular and plural of the personal pronouns do not substantially vary from standard 
Ukrainian. Instead of the typical jon [йoн], jany [йани] etc., we have vin (він)-nom.-sing.-‘he’ 
(+1) and vony (вони)-nom.-pl.-‘they’ (+4). Also the oblique forms mainly follow the Ukrainian 
pattern: joho (його)-gen./acc.-sing.-masc./neut.-‘his’; jім [йім]-dat.-pl.-‘them’; mene (мене)-
me-gen./acc.-sing. This standard pronoun was used (in the construction u mene) at the very 
beginning of the recording when the informant was maximally monitoring her speech. 

On the other hand, typical dialectal pronouns can be noticed in the more spontaneous 
and ‘genuine’ speech of the other two dialectal informants: m’enie [м′е’н′е]-me-acc.-sing.-
‘me’ (+4); mne [мн’е]-me-dat-sing.-‘to me’ [cf. Belarusian; also see: DARJA 2, map 60], 
for example: i mne bulo viesela (i мн’е бу’ло ‘вiесела)-and-conj.-pron.-dat.-me-V-past-be 
adj.-happy “and I had fun”; tjabie (т’аб˙iе)-you (thee)-acc.-sing.-‘thee / you’. The Atlas of 
the Ukrainian Language, under the inhabited point 95 (Lovyn’), mapped a slightly different 
outcome for the above mentioned pronouns. However isoglosses of the Belarusian type cover 
the entire dialectal area (north-west of Černihiv) [AUM 1, maps 224; 225]. 

Eight out of ten demonstratives keep the local characteristics which, in this case, coincide 
with standard Ukrainian: ce (це)-neut.-nom.-sing.-‘this’. The emphatic oce (оце)-‘this one’ 
occurred once in its short form [AUM 1, map 231]. The Russian demonstrative etot (етот)- 
masc.-nom.-sing.-‘this’ was recorded twice. The demonstrative takyj (такий)-’such’, besides 
the typical long form takije [та’к′ійе]-pron.-dem.-pl.-‘such’, also presented its emphatic, short 
equivalents: otake (oтаке)-nom.-sing.-neut.; otaki (oтакі)-nom.-pl. 

All five indefinite pronouns can be regarded as typical for this and other local dialects: 
vsie [ўсiе]-indef.-nom.-pl.-‘all’ and vsjo [ўс’о]-indef.-nom.-neut.-sing.-‘all’ (cf. Bel. усё); šota 
[‘шота]-‘something’, common in the U-Russian colloquial speech (cf. Rus. что-то; also see: 
Russian “prostorečie”). 

The only recorded interrogative pronoun is the typical long form of the nominative plural 
jakije [jакіjе]-nom.-pl.-‘which’. The reflexive pronoun in the text is s’ebie [с’еб˙е]-reflex.-
pron.-acc./gen. [AUM 1, map 40]. The cartographic material shows, specifically for Lovyn’, 
the variant without akannja for the dative. However most of the surrounding dialectal area 
shows the akannja [AUM 1, map 225]. 

The possessive pronouns of 1st and 2nd person singular mainly preserve the etymological 
[o] as in moj [моĭ]-‘my’ with a very few variations from this pattern. 

Verbs 
The verbal system (for a total of 70 word forms) is dialectal specific and it is relatively 

close to that of standard Ukrainian. However 12 verbs are Russian based. The auxiliary is 
the Ukrainian buty (бути)-be-inf.-impf., except for byla (била)-was-3pers.-past. (+1). There 
is only one reflexive: atkryvajetca (аткриваjетца)-open-3pers.-pres.-reflex. The past tense is 
declined according to the Ukrainian grammatical pattern; the predominant ending for the plural 
is –li (-лі) instead of -ly (ли) for the plural. Among dialectal (pseudo Russian) verbs we have: 
r’ešyla [р’е’шила]-decide-1pers.-sing.-past-pf., “I decided” [9].

Russian based verbal forms specific of this and neighbouring dialects are: 
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blahadarili [благада’р′іл′і]–thank-inf.-impf.; dielala [‘д′елала]–do-3pers.-past-impf.; 
nanimajut’ [нан′і’майут′]-hire/employ-3pers.-pres.-pl.; palučilosja  [пaлу’ч˙ілос’а]-succeed; 
be [turn out] successful-3pers.-sing.-neut.-pf.; ponjav [‘пон′аў]–understand-3pers.-sing.-
masc.-pf., ponjali [‘пон′ал′і]–understand-3pers.-pl-pf.; pradvinulo [прад’в′інуло]-move / push 
on / forward-3pers.-sing.-neut.-pf., prihlasili [пр′ігла’с′іл′і]-invite-3pers.-pl-pf., prihlašali 
[пр′ігла’с′іл′і]-invite-3pers.-pl-impf.; rabotala [ра’ботала]-work-3pers.-sing.-impf., 
rukavadil [руковa’д′іл]-lead, guide, be at the head of-3pers.-sing.-neut.-impf.; čuvstvovala 
[‘чуўствовала]-3pers.-sing.-fem.-impf.

2.4. Additional syntactic aspects
Most of the syntactic constructions are typical of colloquial (non-controlled) oral speech. 

For example, in a sentence as patom prašlo vremja, ja rešyla, kažetca, atkryvajetca muzykal’noje 
učilišče u Černihov’e [па’том праш’ло ў’р′ем′а/ йа р′е’шила/ ‘кажетца/ аткри’вайетца 
музи’кал′нойе у’ч′іл′ішч′е у Чер’н′ігов′е]-after-conj.-pass-3pers.-sing.-past-pf.-time-nom.-
sing-neut.-seems-pred.-open-3pers.-sing.-pres.-refl.-music-adj.-school-nom.-sing.-fem.-in-
prep.-Černihiv-loc.-sing.-masc., “then time went on, I decided, it seems (that) it opens a music 
school in Černihiv” – the main sentence is elliptical (not finished): “I decided”; it is followed 
by a clausal juxtaposition “it seems” and the connector “that” is omitted. The parenthetic word 
kažetsa (кажетца)-it seems (that), also used as impersonal verbal construction, is Russian 
based, cf. Rus. кажется vs Ukr. здається. 

Standard Ukrainian and Belarusian grammars recommend to avoid participial constructions 
of the type: pastupajuščych (паступающих)-incoming-pres-partic.-gen.pl. (students who are 
going to be enrolled at the university) in favour of a relative sentence introduced by jakyj/
jaka (kotryj/kotra), šo etc. (Cf. Rus. поступающие студенты vs Ukr. студенти, які 
поступають; Bel. студэнты, якія паступаюць). 

Possession is always expressed by the prepositional construction u + gen + (V-esse), for 
example: u mien’e axota atpala [у ‘мiен’е а’хота ат’пала]-by-prep.-me-pron.-pers.-gen.-sing.-
wish/desire-nom.-sing.-fem.-pass(drop)-3pers.-sing.-past-pf., “I didn’t want (anymore) / my 
feeling passed”. 

2.5. In LEXIS we can note: 
• a few archaisms: vremja (врємя)-time [8]; vozduch (воздух)-air. 
• Russian based lexemes, for example: rukavaditel’ (рукавадітєль), rukavadit’ 

(рукaвaдить) etc. Also a certain number of every day vocabulary and technical 
terms are Russian-based, for example: the already mentioned zapčastej [запчас’т′еĭ]-
spare pieces-gen.-pl.-fem.; stalovaja (стaловая)-dining hall/room etc. The Ukrainian 
standard equivalents are not used in this and other local dialects.

• Colloquial (rare) or not recommended words which in contemporary standard 
Ukrainian tend to be assigned to Russian influence or to be associated with the URMS 
(cf. section 1.4.), for example: achota (а’хота)-wish, desire etc. 

Conclusion 
As mentioned in the introductory lines, this paper, notwithstanding the limited amount 

of real dialectal data, adds a further piece of research to a larger study on the specificity of 
East Polissian border dialects. The analysed material has been divided into two parts. The first 
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section concisely described the main features of a sort of ‘regionalized’ Ukrainian spoken by 
two non-typical dialectal informants. The second section examined some characteristics used 
by other two typical dialectal speakers of Lovyn’. 

The linguistic analysis of both dialectal fragments has confirmed that most of the analyzed 
features along with the occasional insertion of non-standard lexemes can be considered specific 
of this and other neighbouring local dialects. 
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МОВНІ ФОРМИ ВВІЧЛИВОСТІ У СПІЛКУВАННІ УКРАЇНЦІВ

(НА МАТЕРІАЛІ БУКОВИНСЬКИХ ГОВІРОК)
 

У статті проаналізовано мовні форми ввічливості у спілкуванні українців (на 
матеріалі буковинських говірок). Розкрито особливості мовного етикету українців у 
контексті спілкування, досліджено засоби вираження звертання, вітання, прощання, 
подяки, прохання, вибачення та побажання.

Ключові слова: мовний етикет; мовленнєвий етикет; форми ввічливості; звертан-
ня; побажання.

Однією із складових частин проблеми національно-культурної специфіки спілкування 
українського народу є його  мовленнєвий етикет. Мовленнєвий етикет «охоплює засоби 
ввічливості, орієнтовані на вираження поваги до співрозмовника та дотримання власної 
гідності» [5, 5]. Перш ніж вдатися до спілкування, людина має у нього включитися, тоб-
то привернути увагу співрозмовника. Етикет, якого Е.В. Білик називає «вічний король 
спілкування» [1, 7] дає змогу визначитися стосовно співрозмовника і передати йому 
соціальну інформацію, яка виражає повагу до співбесідника, доброзичливе ставлення.

Часом буває так, що все псує невелика та прикра помилкаа при знайомстві, зверненні, 
привітанні, у бесіді. Але цього можна було б уникнути, знаючи маленькі секрети та пра-
вила, які диктує етикет мовного спілкування [1, 7]. Спілкування – одна з форм людської 
взаємодії, завдяки якій індивіди духовно формують один одного [11, 227].

Український народ має свою систему етикетних формул. Існують певні традиції 
мовленнєвої поведінки, «що дозволяє говорити і про етнопсихологічні особливості ети-
кетних понять» [3, 112]. Етнопсихологічні риси мовленнєвої культури українців тісно 
пов’язані з їхнім світоглядом, ментальністю й існують відповідно до християнсько-етич-
них норм.

Вироблені віками стереотипи ввічливості учені називають по-різному: етикетні 
одиниці (Г. Татаревич), стійкі формули спілкування (О. Мацько), стилістичні форму-
ли (М. Гудзій, С. Богуславський), постійні формули (А. Орлов), стилістичні трафарети  
(Д. Лихачов), традиційні формули (Б. Творогов), формуляри (Г. Волков), стійкі вислов-
лювання, фразеологічні речення (Н. Формановська), формули ввічливості (Н. Плющ), 
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етикетні вирази (С. Богдан). «Найвдалішими спеціальними назвами можна назвати ті, ‒ 
вважає С. Сабліна, ‒ у складі яких є вказівка на сферу використання, тобто етикет і мову» 
[6, 36], а саме: етикетні мовні формули. 

Культура спілкування, комунікативний етикет ‒ загальнолюдське явище. Однак 
вербальні та невербальні аспекти спілкування мають національну специфіку. «Мовна 
поведінка народу, без сумніву, поєднана із його загальною культурою, етнопсихологічними 
рисами, народними традиціями» [2, 32].

Мовний етикет українців вироблявся, шліфувався упродовж століть. «Український 
мовленнєвий етикет ‒ явище прогресивне й суто національне, бо належить рідній 
(материнській) мові та  відображає національний характер українця, його ментальність ‒ 
склад розуму, самобутній спосіб мислення й світосприймання» [7, 20]. 

Мовленнєвий етикет вказує на багатогранність етнокультурного розвитку, психоло-
гічну своєрідність, визначає загальний характер і культуру людських стосунків, влас-
не ввічливість, толерантність, ліричність, почуття самоповаги і власної гідності. Проте 
етикетні вислови різних етнічних груп українців різняться своїми специфічними та 
регіональними рисами, відбитих у говіркових масивах та живому мовленні.

«Дотримуючись етикету, людина реалізує один із найважливіших принципів 
спілкування – ввічливість: шанобливе ставлення один до одного, дотримання почуття 
такту, коректності, міри. Ввічливість, за прийнятим визначенням,  мистецтво виражати 
зовнішніми знаками ту внутрішню повагу, яку ми відчуваємо до тієї чи іншої особи. 
Добрі манери  – не лише вишуканість у поведінці» [4, 8]. Звичайно, ввічлива людина 
виражає знаки зовнішньої уваги не тільки у ставленні до тих людей, які заслуговують 
поваги. Вишукана поведінка у своїй основі має бути щирою і доброзичливою, бо сама 
ввічливість виявляється в бажанні сприяти щастю ближнього і в турботливому намаганні 
уникати всього, що могло б йому завдати прикрощів. 

Система форм ввічливості є вираженням поетичності та високої емоційності «красної 
бесіди» народу з певною романтичною ментальністю свого духу. Саме такі риси яскра-
во відображено в системі етикетних висловів гуцулів. Тут спостерігаємо передусім такі 
характерні риси, як релігійність та побожність. Релігійність – суттєва риса їх менталітету, 
якому властиві схильність до самозаглиблення, безпосереднє і мрійливе сприйман-
ня світу, відкритість і щедрість. Центром духовного притягання в християнстві є Ісус 
Христос, в естетичне вираження цього тяжіння базується на національних традиціях, які 
репрезентують психологію, спосіб мислення й естетичні ідеали віруючих.

З іменем Ісуса Христа на території Гуцульщини набули особливого поширення 
фонетичні варіанти привітання – «Славайсу» (від «Слава Ісусу!», «Славайсу Христу!» 
(від «Слава Ісусу Христу!», «Слава Спасителю!», у відповідь на які звучить формула 
«Навіки!», «Навіки слава!», «Вовіки слава!». Ці вітальні вислови засвідчують щиру і 
глибоку віру гуцулів, буковинців та покутян у Бога, як також у незнищенність хри-
стиянського вчення. Засвідчені вони творами Ю. Федьковича, В. Стефаника та Марка 
Черемшини. Порівняймо: – Славайсу! – Навіки [8, 102] – Славайсу, сказав Танасій, 
розпочинаючи привітання з кумою. – Навіки слава! – відповіла Тимофіїха  [10, 75], – 
Славайсу Христу, люде добрі! [8, 139], – Славайсу! – Навіки слава, – лиш тільки бесіди 
й розмови [8, 38], Слава Спасителю!, Вовіки слава! [9, 356], Слава Спасителю!, Вовіки 
слава! [9, 383].
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Такі привітання часто супроводжуються формулами фактичного спілкування, що 
розцінюються як вияв особливої поваги до співрозмовника. Співрозмовники цікавляться 
«Що діється миром?», «Що коло вас?», «Чи здорові?», «Чи здорові діти, дружина?», 
«Як ведеться худоба?» тощо. Ці формули вирізняють стильову манеру ведення розмови 
і посилюють емоційну забарвленість мови художніх творів письменника. Порівняймо 
приклади з творів Марка Черемшини:

– Славайсу! – Навіки. – Ба ци миром газдині пишні та годні? – Ой миром, вуєчки 
файні та славні, позаєк тепер миром [10, 102]. – Славайсу! – Навіки Слава! – Що си 
діє, кумо Пара миром? От миром, Богу дякувати, позаєк миром. Шо мой туди коло вас, 
кумочку Тана? Що кума діє, та худібка, тадіточки, чи дужі? – Ет, дужі ше до єкогос 
часу [10, 75].

Формули фактичного спілкування гуцули використовують у повсякденному 
мовленні і самостійно, без традиційних форм привітань, як це відображено у творах Ю. 
Федьковича та Марка Черемшини. Питальні формули використовуються із своєрідними, 
особливо пошанними формами звертань (брате Іване, друже мій), емоційними назвами 
з суфіксами суб’єктивної оцінки. До регіональних належать прикладкові утворення із 
словами «душко»», «любко», «любчику», «братчику» («брачику») та ін. Напр.: 

– Як маєшся, брате Іване? Здоров? – Здоров, славити Бога! А ти? – Здоров? – 
Здоров, славити Бога! А ти? – Здоров, друже мій [9, 273]. – Як днував (днював – О.М.), 
Федусю-душко? – Що дієш, Федусику-любчику? [10, 266].

Привертають увагу своєю емоційністю та щирістю людських почуттів 
загальноукраїнські привітання «Здоров, (здорова), здорові були (був, була)». У мовленні 
гуцулів ця формула зафіксована кількома варіантами. Здебільшого такі привітання ви-
користовуються мовцями у сполученні із звертаннями та шанобливою займенниковою 
формою звертання на «ви», напр.

– Здорові були, вуєчку! [10, 250].
Серед привітань із семантичним центром «здоров» зафіксовано формули з 

діалектними частками аби-с, аби-сте, як-от у привітанні від першої особи.
– Аби-с здоров був, брачіку Ю’!
– Аби-сте здорові, побратими пишні! [10, 183].
За аналогією побудовані і побажальні форми «аби-сте здоровенькі хмостували» (до 

дружини священника), «аби-сте прожили» та ін.
Самобутні риси багатогранного мовного соціуму покутян відображають привітання –  

віншування, що в них відбилися такі етнопсихологічні риси, як обхідливість, привітність 
та щирість. Привертають увагу привітання-віншування до найближчої родини, напр.:

– А в вас, мамо, на печі Різдво? Вінчую вас щєстєм, здоров’я, аби-сте  ще прожили 
межи нами, – вінчував син мамі та й цілував у руку [8, 75-76]. – Вінчую вас на ці свєта 
та свєткуйте здорові1 [8, 68].

Найвиразніше засвідчує яскраві регіональні особливості мовленнєвого етике-
ту гуцулів та буковинців система звертань, яка репрезентує нам такі загальнолюдські 
цінності, як повага, толерантність, шанобливе ставлення однієї людини до іншої 
(знайомої чи незнайомої).

Родинні звертання гуцулів та буковинців виявляють велику повагу до старших. Як 
визначальну рису ввічливості у звертаннях використано пошанну множину. Традиційно 
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діти називають своїх батьків на «ви». До батька діти звертаються ласкаво-пошанними 
формами «дєдю», «дєдику», «бабічку». Наприклад: Та дайте ручку, дєду, най си і нацу-
лую, най наобедую! [8, 140].

 – Бадічку. – каже, - ідіть б хаті, бо неня дуже слабі! [9, 311].
Опорні лексеми виразно доповнюються оригінальними означеннями, які переда-

ють особливу любов і уважність до батька, конкретні до відповідної ситуації, співчуття 
і співпереживання, як-от: «Дєдю мій прогніваний, дєдю мій переболений, дєдю мій 
жєлісливий! [10,140]. – Дєдю перемучений, перетруджений! [10, 140].

Увиразнюють ставлення дітей до матері традиційні шанобливі звертання «нене», 
«ненько», «ненечко», пор.: Благословіть, ненько, на дорогу та й на весілля [8, 260]. – Не 
замерзну, ненечко, що мені студінь! Для вас я в огонь піду [10, 267].

Означення «дорогенька», «солоденька» підкреслюють безмежну любов до матері, 
підкреслюють те, що вона є найдорожчою людиною, наприклад:

– Ненечко дорогенька, - лебеділа Маруся. [9, 266]. – Ненько солоденька! [10, 51].
У звертаннях батьків до дітей відображені різноманітні вияви почуття любові, опіки, 

застереження. Батьки називають дітей здрібніло-пестливими формами власних імен, 
типу «Андрійку», «Васильчику», «Марічко», додаючи до низ різні прикладкові назви: 
«дитино моя дорогая», «мій соколе любий», «моя ти надіє», «зозулько маленька», «лю-
бочко моя дорога, сиза». Порівняймо:

– Дитинко моя люба, Андрійку мій маленький, ану йди на руки дєдеві! [10, 131], – 
Дитино моя дорогая, дитино моя люба! [8. 280], – Васильчику, мій соколе любий! [10, 
131].

Надзвичайним багатством синонімічних одиниць та емоційно-експресивних відтінків 
відзначаються етикетні формули, що ними звертаються одне до одного закохані. Усно 
розмовні звертання фольклорного характеру, типу «голубочко», «лебідочко», «ластівочко 
моя», «перепеличко моя», «моя пташечко», «моя горличко», «синьогорличко», «соколе 
мій», «голубе мій», «моя малиночко», «зоре моя ясна», «світе мій рожевий», «місяцю 
мій», «скарбе найдорожчий» розкривають цілу гаму теплих і щирих взаємин між моло-
дими людьми. Переважно цей тип звертань виражається здрібніло-пестливими формами, 
які підсилюють емоційні відтінки глибоких і чистосердечних почуттів, що нанизуються 
у сурядні ряди словоформ, наприклад:

– Ти моя бідашечко, ти моя горличко, ти моя ярочко біла [10, 213], – Голубе мій, со-
коле мій, скарбе найдорожчий, не тужи за мною! [10, 150].

Загальні звертальні конструкції наділені певною специфікою, що враховує рівень 
знайомства, вік, соціальний стан, місце в суспільстві тощо.

Окремо слід зазначити про використання пошанних прикладкових зворотів при 
офіційних звертаннях, які надають мовленню особливої емоційності, поетичності і 
підкреслюють шанобливе ставлення простого люду до посадовців. 

Оригінальними є звертання до офіційних осіб у здрібнілій формі «панічку», «панчіку» 
і уснорозмовні форми  «добрітко наша добра», «любчику наш любий» у поєднанні з 
різноманітними означальними поширювачами: «пишний та срібний», «делікатний». 
«годний», «красний», «грешний», «пишний та файний», «чесний та добрий», «преслав-
ний» тощо. 

– Якби ваша ласка, панчіку грешний! [10, 172].
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Звертаючись до священнослужителів та членів їх родин, гуцули вдаються до вико-
ристання таких форм звертань, як «отче», «панотче», «панотчику», «добродію», «пан 
проборец» – до пароха, до священника; «паніматочко», «пані ксєндзова» (на польський 
варіант) і здрібніле «їмостечка» (від їмость) – до дружини священника. Ласкавості таким 
звертанням надають компоненти «золотенькі», «файні», «молодесенькі», «гонорові», 
«ласкаві» тощо. Напр.: Аби-сте нам здоровенькі їмостували, наші файні та молоденькі 
їмостечки золотенькі, – поправлявся дід укладно і швидко [10, 149]. – Ласкава пані 
ксєндзова! [9, 158].

Неповторний місцевий колорит гуцульської говірки відтворюють використані 
розмовні усічені варіанти власних імен, напр. «тезку Ник’», «брачіку Ю’», кумоч-
ку Пана’», «кумко Пара’», «куме Тимо’» тощо при привітаннях та побажаннях чи ін.  
Порівняймо: – Аби-с здоров був, брачіку Ю’! [10, 183]. – Най Бог даст на пожиток, 
бадічку Луки’! [10, 35]. – Що си діє кумко Пара’, миром? [10, 55].

Особливо поширені на Гуцульщині звертання у формі прикладкових авторизую-
чих зворотів фольклорного характеру типу «душко», «зозулько», «любчику» тощо при 
пестливих формах власних імен. Напр.: Калинко-душко! [10, 26]. – Що дієш, Федусику-
любчику? [10, 226]. – А то ви. Николаїшко-зозулько? [10, 121].

Серед звертань до товариства жінок різного віку виділяємо такі «сестрички», 
«газдині», «газдиньки», «молодичьки», які поширюються означеннями «пишні», «файні», 
«чемні», «годні» тощо. Наприклад: – Цитьте, газдині файні та чемні, та грешні [9, 99]. –  
Сніський такий, сестрички пишні, але аби-х не збрехала,.. [10, 111]. – Ой газдиньки мої 
годні, газдиньки пишненькі, а це, що дотепер було, – це що, не битва? [10, 126].

Зафіксовані етикетні вислови безпосереднього спілкування – форми подяки, виба-
чення, прохання мають на собі відбиток епохи і соціального середовища. Окремі з них 
на сьогодні вийшли з активного вжитку і не фіксуються у мовленнєвій діяльності.

У функції подяки, наприклад, використовуються конструкції з інфінітивною фор-
мою «дякувать» та діалетко-розмовним варіантом «дєкувать», «дєкувати» із залежним 
компонентом об’єктивного типу у давальному відмінку, як-от: Дякувать тобі, братчику 
[9, 260], (Довбуш): О, дякувать вам, браття! [10, 424]. – Дєкувать вам за добре слово 
[10, 68].

В уяві християнина Бог – це справедливість, милосердя, добро, правда. Лексема Бог 
в одиницях мовленнєвого етикету гуцулів, покутян і буковинців засвідчує не тільки оз-
наки побожності, а й віру людей у справедливість Всевишнього, як, наприклад, у словах 
подяки, звернених до Бога у щоденному спілкуванні, як-от: – Дякувать ти, Боже ми-
лосердний, що таку щиру душечку мені навернув [9, 285]. Використовуються вони і як 
супровідні формули: Дякувать Богу небесному! [9, 285]. – Але мене ще, Богу дєкувати, з 
памнєті не вікинуло, я ще знаю, яку бесіду у нотаря мали-м  [8, 71].

З комунікативно-етикетною функцією вибачення у досліджуваному матеріалі 
фіксуємо формули з опорним словом «вибачте» в діалектному фонетичному варіанті 
«вибачте» та «вібачайте», напр.: – Це не дівка, – це вибачьте, лєрва [10, 230]. – 
Вібачайте, пане, бо я порозумів, а папері аді гезди [8, 73]. – Сідайте та вібачайте, що-м 
зупсував вам ночі [8, 124].

Розмовна форма вибачення «не гнівайся» засвідчує приязні і сердечні стосунки між 
комунікантами. Використовується вона у творах Ю. Федьковича – при спілкуванні селян. 
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Напр.: - Не гнівайся, братчику [9, 301]. – Не гнівайся, брате, – зачав він мені казати [9, 
260]. 

Широко вживаними на території Гуцульщини, Буковини та Покуття є вислови виба-
чення з лексемою «простіть». Ці форми засвідчені як при спілкуванні  простого люду, 
так і при спілкуванні посадових осіб. Наприклад: Бадійку, – каже, – простіть мене, я 
согрішила [9, 316]. (Воєвода): І ви, о гуцули, мене простіть. Як я вас прощаю [9, 410].

Висловлюючи прохання, українці Буковини, Покуття та Гуцульщини викори-
стовують вислови, якими засвідчують свою повагу до гідності людини, шанування, 
сподіваючись на її добру волю. Це, зокрема, конструкції з відтінком нерішучості – «я 
вас просю» (діалектна форма від «прошу»), з відтінком ласкавості – «будьте ласкаві», з 
відтінком благання – «змилуйся» тощо. Порівняймо: – Та я вас просю, газди, аби ви ніколи 
мого горба не минали» [8, 56]. – Ану-ко, досігайте, душко, ану, так, єк дома, ану будьте 
ласкаві! – припрошує вона кожного зокрема [10, 681].

Прощальні вислови гуцулів, покутян та буковинців характеризуються самобутністю 
та емоційністю. Наприклад, при стриманому спілкуванні з офіційними особами фіксуємо 
експресивну формулу «До милого бачення!», як-от: До милого бачення, пане Зельман, і 
ви, пане комісар! [10, 160]. При завершенні невимушеної, товариської розмови селяни 
використовують і загальноукраїнську формулу прощання «Бувайте здорові!» та значно 
емоційнішу «Здоровенькі будьте!». Ці вислови випромінюють доброзичливість, глибо-
ку симпатію до співрозмовника, задоволення зустріччю і підкреслюють, що відносини 
неофіційні, приятельські. Наприклад: – Бувайте здорові. Николаїхо! [10, 126]. –  
Здоровенькі будьте! – прощебетала молодичка та й стрибнула в сутки [9, 322].

Нешаблонністю форм характеризуються поширені на Гуцульщині прощання 
побажальної спрямованості, які є елементом побуту цієї етнічної групи, їх повсякденно-
го спілкування. Найбільше висловлень містять побажання довгих років життя, що яскра-
во фіксує у мовленні гуцулів Марко Черемшина. Серед них переважають конструкції з 
діалектною часткою аби-сте, напр.: Аби-сте прожили! – Аби-сте тривали! – Аби-сте 
діждали ще внуків вінувати [10, 129].

При прощанні гуцули обмінюються і побажаннями щасливої години у майбутньому 
принагідно при цьому зазначається конкретна дія, наприклад: – «гости», «гостіт»), як-
от: – Гости миром! [10, 200], – Гостіт у добру годину! – побажала Тимофіїха [10, 78]. – 
Добре кажете, гостіт у добрий час! [10, 78].

Побажання щасливого життя у подібних формах передається побажальною 
інтонацією із дещо незвичною для цього типу формул ввічливості формою дієслова 
«прожив» у минулому часі та діалектною часткою аби-с, напр.: – Аби-с прожив, Юсипку! 
[10, 37].

Побажання, благополуччя, Божої ласки співрозмовникам та членам їх родин по-
кутяни, буковинці та гуцули втілюють у прощальні вислови з елементами «Бог», «Біг», 
«Господь», «пан Бог», згідно зі своїм християнським світоглядом. Порівняймо: – Най 
вам Бог дасть якнайліпше [8, 45], – Най вам Бог дасть якнайліпше [8, 45]. – Най вам Бог 
усім дає ліпше, як мені… [8, 18]. 

У висловах прощання молодих людей часто звучить прохання вибачити вину перед 
розлукою і мрія про наступну зустріч. Такі форми пов’язані  з побажанням здоров’я, 
щасливої дороги і радісного повернення назад, як-от: – Ластівочко моя, перепеличко 
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моя, їдь здоровенька, вертай борзенько! [10, 150]. – Повертайся здоровий назад та не 
забавлєйси [8, 20].

Прощаючись на ніч, буковинці, покутяни та гуцули не послуговуються стереотип-
ними фразами типу «Добраніч», а підбирають хвилюючі, теплі слова, напр.: – Ідіть ви, 
діти, спати зі своїми дітьми, най вам Бог ясні сни намалює, а ми, старі, ще побудемо 
[8, 141].

Таким чином, вироблені віками і закріплені в побуті форми привітань та звертань, що 
є невід’ємною частиною повсякденного спілкування, культури, мовленнєвого етикету, 
як і культури людських взаємин взагалі, виразно засвідчують особливості менталітету 
українців Покуття, Буковини та Гуцульщини кінця ХІХ  початку ХХ століття. 

Як бачимо, мовленнєвий етикет українців Покуття, Буковини та Гуцульщини 
відображає як загальнонародні тенденції, позначені специфікою етнопсихологічних 
особливостей цієї етнічної групи, так і окремі індивідуальні риси, в яких відбито 
регіональні, архаїчні риси форм ввічливості. Розглянуті нами етикетні звороти 
засвідчують відкритість і доброзичливість буковинців, покуття та гуцулів у спілкуванні, 
дипломатичність і щирість у ділових стосунках, чесність і відповідальність перед 
партнерами, шанобливість і толерантність у ставленні до офіційних осіб, приязнь і 
доброзичливість у взаєминах з близькими людьми, почуття належності і самовартості, 
високу емоційність, романтизм у сприйманні світу.
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В статье проанализированы языковые формы вежливости в общении украинцев (на 
материале буковинских говоров). Раскрыты особенности речевого этикета украинцев 
в контексте общения, исследованы средства выражения обращения, приветствия, про-
щания, благодарности, просьбы, извинения и пожелания.
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UKRAINIANS (BASED ON THE MATERIAL OF BUKOVINIAN DIALECTS)

The article analyzes the language forms of politeness in the communication of Ukrainians 
(based on the material of Bukovinian dialects). The peculiarities of the language etiquette of 
Ukrainians in the context of communication are revealed, the means of expression of appeal, 
greeting, farewell, gratitude, request, apology and wishes are investigated.
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ФОНЕТИЧНЕ ОСВОЄННЯ НОВІТНІХ АНГЛІЙСЬКИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ  
У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

У статті досліджено особливості фонетичного освоєння новітніх англійських запо-
зичень у сучасній українській мові. Схарактеризовано типові порушення правил переда-
вання англійських голосних фонем і букви w засобами української мови, з’ясовано основні 
причини цих помилок. Запропоновано та обґрунтовано фонетичні й орфографічні 
варіанти проаналізованих слів, що відповідають чинному «Українському правопису». 

 Ключові слова: запозичення, англіцизм, загальна назва, фонема, орфографічна нор-
ма, правило «дев’ятки», правопис.
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Відкритість українського суспільства, значні міграційні процеси, активні контак-
ти, поява нових товарів і технологій, швидке їхнє поширення в різних сферах жит-
тя стимулює поповнення сучасного українського лексикону запозиченими слова-
ми, якими послуговуються мовці в щоденному спілкуванні. Проте входження нових 
лексичних одиниць не завжди позитивно впливає на розвиток мови-реципієнтки. 
Пристосовуючись до її фонетичної підсистеми, запозичення також обов’язково 
адаптується й до чужої графіки, але не завжди правильно закріплюється в ній. Велику 
кількість нових іншомовних слів, зокрема й тих, що мають англо-американське по-
ходження і які використовують під час усних та письмових контактів, відтворено з 
порушенням норм чинного «Українського правопису» (Це вже якийсь мейнстрім 
(Gazeta.ua, 23.09.2020); Рідер представлять на платформі краудфандингу 20 листо-
пада (Gazeta.ua, 18.11.2019); Найгірший рімейк, пародія або сіквел – «П’ятдесят 
відтінків темряви» (Gazeta.ua, 05.03.2018); Українські селебріті зустріли це родинне 
свято цікавим флешмобом (Gazeta.ua, 22.06.2020); В мережу виклали тізер четверто-
го сезону «Дивних див» (Gazeta.ua, 01.10.2019); Спеціальні відзнаки були вручені Софії 
Жуковій – уікенд у Швеції від Почесного консула Королівства Швеції, президента 
компанії «Vindkraft Україна» Карла Стурена (Gazeta.ua, 29.07.2019); Чоловік 32-річної 
Тесс Холлідей опублікував в Instagram її відверту фотографію на знак солідарності 
з учасницями «Жіночих маршів», що пройшли в США в минулий уїк-енд (Gazeta.ua, 
23.01.2018); Апарат отримав 4,7-дюймовий IPS-екран, кнопку «Home», чіп «Apple 
A13 Bionic»… (Gazeta.ua, 12.01.2021); Налягати на алкоголь, чіпси та жирне м’ясо 
не варто (Gazeta.ua, 27.11.2020). Запозичена лексика все частіше витісняє з активного 
вжитку органічні для мови-реципієнтки слова, а носії української мови, які свідомо 
ігнорують усталені норми передавання іншомовних слів засобами рідної мови або 
недосконало знають зазначені правила, сприяють такому процесу і, безумовно, при-
скорюють його темпи. Це чинить руйнівний вплив на мовні норми й загалом нега-
тивно позначається на рівні культури спілкування самих носіїв. Численні порушен-
ня орфографічного відтворення новітніх запозичень, що трапляються в писемному 
мовленні сучасних засобів масової інформації та які мають фонетичне підґрунтя, зу-
мовлюють актуальність нашого дослідження. 

Мета пропонованої статті – вивчити особливості фонетичного й орфографічного 
освоєння новітніх англійських запозичень у сучасній українській мові.

Для реалізації поставленої мети потрібно виконати такі завдання: з’ясувати типові 
порушення норм чинного «Українського правопису» під час передавання англійських го-
лосних фонем та букви w у новітніх запозиченнях, визначити та обґрунтувати правильні 
варіанти їхнього відтворення засобами української мови. Аналіз фонетичного освоєння 
новітніх запозичень сприятиме орфоепічному, орфографічному й граматичному внорму-
ванню таких слів у сучасній українській мові. 

Об’єкт дослідження – новітні запозичення з англійської мови, що є загальними на-
звами, у яких виявлено варіантні передавання голосних фонем і літери w. 

На думку К. Городенської, «сьогодні в процесах освоєння багатьох нових одиниць 
зіткнулися українська і російська традиції. Особливо це очевидно, коли запозичення 
відбувається через посередництво російської мови або українське видання, яке першим 
подає нове слово, оформляє його відповідно до російської традиції» [2, с. 4]. 
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Аналіз текстів українських засобів масової інформації свідчить про те, що велика 
кількість порушень, які мають фонетичне підґрунтя, зумовлена недотриманням так зва-
ного правила «дев’ятки». Зокрема, найчастіше помилкову варіативність фіксуємо в сло-
вах: диджиталізація / діджиталізація, приквел / пріквел, селебриті / селебріті, сиквел 
/ сіквел, синефіл / сінефіл, стримінг / стрімінг, тизер / тізер, чизбургер / чізбургер, чип 
/ чіп, чипси / чіпси, наприклад: Диджиталізація не є альтернативою звичного спосо-
бу життя, а єдиним шляхом удосконалення як для бізнесу, так і для держави (Gazeta.
ua, 23.12.2020); «Євротермінал» активно підтримує діджиталізацію Одеського пор-
ту… (Gazeta.ua, 11.03.2021); Також над проєктом працює Вінс Джерардіс, продюсер 
«Гри престолів» та її приквела «Дім дракона» про династію Таргарієнів… (Gazeta.
ua,19.02.2021); «Щоденник Лоли» – книжковий пріквел телевізійного серіалу «Школа» –  
став одним із найголосніших підліткових проектів цього року (Gazeta.ua, 02.11.2018); 
Українську вишиванку одягають не тільки українські селебриті (Gazeta.ua, 17.05.2019); 
Дуже несподіване, як для українських селебріті, місце для відпочинку обрала 33-річна 
артистка Настя Каменських (Gazeta.ua, 15.07.2020); На знак визнання заслуг Боузмана 
творці сиквелу «Чорної Пантери» зосередяться на інших персонажах, яких показали 
у першому фільмі (Gazeta.ua, 12.12.2020); Американський актор Хоакін Фенікс запро-
понував режисерові картини Тодду Філіпсу зняти сіквел фільму «Джокер» (Gazeta.ua, 
11.11.2019); Як президент журі і, що більш важливо, як вічний синефіл я буду радий 
усім чудовим фільмам, що будуть відібрані фестивалем (Gazeta.ua, 17.01.2021); Тому 
сінефіл прискіпливо ставиться до того , що бачить на екрані (Gazeta.ua, 19.11.2014); …у 
Великобританії альбом став останнім рекордсменом по офлайн-продажах, перед тим 
як стримінг додали в офіційні рейтинги (Gazeta.ua, 27.01.2018); Тому на початковому 
етапі стрімінг від Facebook не зможе дати багатьох функцій, а тим більше замінити 
звичний комп’ютер (Gazeta.ua, 27.10.2020); Hyundai презентувала тизер нової платфор-
ми для електрокарів (Gazeta.ua, 20.10.2020); З’явився перший тізер історичної драми 
«Чорний ворон» (Gazeta.ua, 25.06.2019); Полюбляють чизбургер з курячим м’ясом та 
чизбургер з курятиною та грибами (Gazeta.ua, 29.07.2018); Замовили чізбургер, пакет 
картоплі фрі й нагетси (Gazeta.ua,10.05.2017); Девайси також вийдуть із новим чипом 
Apple A15 Bionic  (Gazeta.ua, 18.01.2021); Після взяття проби у пацієнта її змішують зі 
спеціальним розчином, капають на чіп виявлення патогенів (Gazeta.ua, 05.01.2021); На 
території навчальних закладів заборонено продавати чипси, газовану воду, енергетичні 
та кавові напої (Gazeta.ua, 03.02.2021); Виявилося, що картопля фрі або чіпси станов-
лять найбільшу небезпеку для гіпертоніків (Gazeta.ua, 07.02.2021).

В орфографічному оформленні таких запозичень, як диджей, мейнстрим, прай-
мериз, ридер, стикер, тимбілдинг, тинейджер, чипсет здебільшого вживаним є 
варіант, що не відповідає чинній правописній нормі, напр.: Приємну атмосферу 
створює діджей Mordax Bastards (Олег Старіченко) (Gazeta.ua, 01.10.2020); Важливо, 
щоб мейнстрім був українським (Gazeta.ua, 16.09.2020); Керівник ОП виконав обіцянку 
провести праймеріз перед виборами мера Києва… (Gazeta.ua, 04.11.2020); …інформація 
із закордонних паспортів зчитується автоматичними рідерами (Gazeta.ua, 01.09.2020); 
Тепер до відео можна прикріплювати рекламні стікери, за які користувачі потім змо-
жуть отримувати відрахування (Gazeta.ua, 12.03.2021); На День Незалежності поїхали 
з колегами на тімбілдинг… (Gazeta.ua, 18.02.2021); Жоден тінейджер не обходиться 



108

без джинсів (Gazeta.ua, 28.08.2020); Смартфони лінійки Galaxy S21 отримають власні 
чіпсети від Samsung Exynos 2100 (Gazeta.ua, 15.01.2021).

Застосування правила «дев’ятки» в орфографічному відтворенні запозичень, що 
є загальними назвами, не повинно бути, на наш погляд, проблемним, оскільки в усіх 
редакціях «Українського правопису» незалежної України чітко визначено ці норми, зо-
крема: и пишемо в загальних назвах після приголосних д, т, з, с, ц, ж (дж), ч, ш, р перед 
наступним приголосним [6, с. 101; 5, с. 122]. У новій редакції «Українського правопису» 
2019 року правила вживання и / і в запозичених загальних назвах майже не зазнали змін, 
пор.: и пишемо в загальних назвах після приголосних д, т, з (дз), с, ц, ж (дж), ч, ш, р 
перед наступним приголосним (крім й): дизель, тип, родзинка, система, цистерна, ре-
жим, джип, шифр, риф [4, с. 160].

За традицією в словах іншомовного походження, що давно засвоєні українською 
мовою, и також пишемо після б, п, в, м, ф, г, к, х, л, н (башкир, вимпел, єхидна, імбир, 
калмик, кипарис, кисет, лиман, миля, мирт, нирка, спирт, химера та ін.) та пошире-
них у церковному вжитку словах грецького походження (диякон, єпископ, єпитимія, 
єпитрахиль, миро, митра, митрополит, християнство тощо). В усіх інших словах після 
б, п, в, м, ф, г, к, х, л, н перед наступним приголосним пишемо і (бізнес, графік, гімн, 
архів, ніша тощо) [4, с. 159–160].

Український мовознавець В. Німчук назвав правило «дев’ятки», що з’явилося в 
«Українському правописові» 1928 року, «поступом в закріпленні літературної норми», 
адже завдяки йому «у нас наведено лад із правописом і – и в іншомовних апелятивах» 
[3, с. 65].

Отже, немає підстав як фонетично, так і орфографічно вживати голосний і замість 
и в таких словах: диджей, диджиталізація, мейнстрим, праймериз, приквел, ридер, 
селебриті, сиквел, синефіл, стримінг, стикер, тизер, тимбілдинг, тинейджер, чизбур-
гер, чип, чипсет, чипси. 

Необґрунтованим і помилковим, на наш погляд, також є вимова та написання і в 
запозиченнях на зразок бодібілдинг, бодігард, бодіпейтинг, ситілайт, сторітелінг, 
фрідайвер, фрілансер, фріран: Поліцейський називає заняття бодібілдінгом своїм хобі 
(Gazeta.ua, 18.06.2019); Бодігарди розвели боксерів Вайлдера і Ф’юрі на церемонії зва-
жування (Gazeta.ua, 22.02.2020); Тіло, тільки живе і прикрашене розписом, демонстру-
вали і в рамках фестивалю-конкурсу гончарського бодіпейтингу «BodyClayFestUkraine» 
(Gazeta.ua, 02.07.2019); В ситілайт помістили книгу з маркетингу Філіпа Котлера 
(Gazeta.ua, 05.04.2018); Події «Часу історій» – це платформа сторітелінгу, де 
промовці діляться з гостями своїми особистими історіями на спільну тему  (Gazeta.
ua,15.01.2020); Чеський фрідайвер Девід Венц встановив новий світовий рекорд… 
(Gazeta.ua, 24.02.2021); Кабмін 24 лютого ухвалив відповідний законопроєкт, який по-
кликаний врегулювати роботу фрілансерів (Факти ICTV, 25.02.2021); Олександр із ди-
тинства був упевнений, що займається паркуром, або фріраном (Gazeta.ua,18.09.2020). 

Очевидно, після приголосних правила «дев’ятки» д, т, з (дз), с, ц, ж (дж), ч, ш, р 
перед наступним приголосним (крім й) і збережено з огляду на граматичну природу цих 
слів. За структурою зазначені запозичення є складними словами в англійській мові, у 
якій їх утворено, пор.: body+building, body+guard, body+painting, city+light, story+telling, 
free+diver, free+lance, free+run, free+rider. Перші твірні основи закінчуються на -і (body 
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/ боді, city / ситі, story / сторі, free / фрі), а отже, узято до уваги, імовірно, правило чин-
ного правопису, за яким і пишемо після приголосних у кінці слова: візаві, віскі, мерсі, 
суші, таксі, шасі. Проте в українську лексичну систему згадані англіцизми ввійшли як 
готові цілісні слова, у яких згідно з нормами українського словотворення виокремлюємо 
одну, а не дві твірні основи і, зважаючи на це, не можемо вважати зазначені запозичення 
юкстапозитами та композитами. Тому, на наш погляд, немає ніяких підстав передавати 
їх в українській мові з дефісом та зберігати і в позиції, у якій традиційно за чинним 
«Українським правописом» уживаємо и. В англіцизмах бодибілдинг, бодигард, боди-
пейтинг, ситилайт, сторителінг, фридайвер, фрилансер, фриран, фрирайдер і под. 
відповідно до правила «дев’ятки» пишемо и, а не і.

Залишаються, на нашу думку, до кінця не зрозумілими норми орфографічного 
відтворення в українській мові поширеного в текстах ЗМІ англіцизма стріт. Згідно 
із чинним правописом у компоненті власних назв -стріт пишемо і (Бейкер-стріт, 
Волл-стріт, Риджент-стріт, Фліт-стріт) [4, с. 161]. Однак з’явилося чимало запо-
зичених з англійської мови загальних назв, які також містять у своєму складі -стріт 
(стріт-арт, стріт воркаут, стріт ліфтинг, стріт спорт, стріт стайл тощо), напр.: 
Він близький до панку, радикальних абсурдних коміксів, аутсайдер-арту та стріт-
арту (Gazeta.ua, 20.11.2015); …разом з ним і учасниками чемпіонату зі стріт воркауту 
взяв участь у спортивному флешмобі з віджимання (Gazeta.ua, 28.08.2016); За Кубок 
мера зі стріт ліфтингу змагаються спортсмени у трьох вагових категоріях (Gazeta.
ua,12.09.2015); Ця мультикультурна подія об’єднає в собі безліч міських активностей: 
кіно, музику, стендап, блогінг, арт, стріт спорт, дитячі розваги, вуличну їжу та інше 
(Gazeta.ua,13.04.2018); Серед топових образів весняно-літнього сезону 2019 можна 
відшукати луки в стилі кежуал, стріт стайл, романтичному та ділових стилях (Gazeta.
ua,10.03.2019). Як бачимо, англіцизм стріт ужитий перед другою загальною назвою в 
атрибутивній функції, що загалом не властива українському іменнику та суперечить 
усталеним граматичним традиціям української мови. Він заступив природний для цієї 
позиції і зрозумілий усім мовцям прикметник вуличний. 

Уважаємо, що написання англіцизма стріт чи з дефісом, чи окремо так само порушує 
чинну орфографічну норму, як і вживання і замість и між приголосними р і т. По-перше, 
в українському словнику поки не зафіксовано іменника стріт, тому, зрозуміло, що він не 
може утворювати юкстапозити, тобто складні слова, компонентами яких є два самостійні 
іменники без сполучного голосного звука і які за чинним правописом пишемо з дефісом 
і в них відмінюємо обидва іменники або тільки другий [4, с.53], а отже, зазначені запози-
чення потрібно писати разом. По-друге, стріт не є власною назвою, відповідно, на його 
написання поширюється правило «дев’ятки», тобто доречно орфографічно передавати ці 
англіцизми як стритарт, стритворкаут, стритліфтинг, стритспорт, стритстайл 
тощо, і в наступній редакції укладачам українського мовного кодексу потрібно визначи-
ти чіткі правила написання подібних слів. 

У передаванні англійських дифтонгів [au], [ei], [ou] засобами української мови не 
виявлено багато порушень чинних орфографічних норм. Здебільшого ці звукосполу-
ки відтворено правильно з імітацією в мові-реципієнтці через ау, ей, оу, пор.: outfit / 
аутфіт, gamification / гейміфікація, saundtreck / саундтрек, house music / хаус-музика 
(Соломія Вітвіцька похизувалася перед шанувальниками в Instagram новим стильним 
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аутфітом  (ТСН, 29.01.2021); За підтримки компанії стало можливим запровадити 
гейміфікацію платформи… (Gazeta.ua, 21.01.2021); ICTV представляє прем’єру кліпу на 
саундтрек до унікального явища-фільму «Толока» легендарного українського режисе-
ра Михайла Іллєнка (ICTV, 27.02.2020); …дует «Daft Punk» став піонером французької  
хаус-музики 1990-х (Gazeta.ua, 23.02.2021).

На думку українського мовознавця В. Німчука, відповідно до живої вимови аў на 
місці ау «доцільно писати в, а не у в початкових складах – принаймні в запозиченнях 
із класичних мов, зокрема авдитор, авдиторія, авдієнція та ін. з латинським коренем 
aud-, вирівняти звукове обличчя деяких слів, наприклад, узаконити автизм замість  
аутизм, бо є автор, лавреат замість лауреат, бо є лавр, тільки інавгурація (без паралель-
ного інаугурація), бо є авгур; фавна, фавністика замість фауна, фауністика, бо є фавн 
тощо» [3, с. 70]. Про передавання іншомовних дифтонгів au, ou через сполучення літер 
ав, ов наголошує також О. Воловенко [1, с. 27]. У новій редакції «Українського право-
пису» 2019 року можливими є орфографічні варіанти в запозиченнях із давньогрецької 
та латинської мов, що традиційно передають буквосполучення au через ау: аудієнція і 
авдієнція, аудиторія і авдиторія, лауреат і лавреат, пауза і павза, фауна і фавна [4,  
с. 162].

У текстах ЗМІ фіксуємо також англіцизми, у яких дифтонги передано засоба-
ми української мови через транслітерацію, напр.: oversize / оверсайз, router / роутер 
(Оверсайз структурувався, і балахон вже не такий актуальний (Gazeta.ua, 20.06.2020); 
Для агрегації даних по будинку використовують роутери виробництва різних популяр-
них компаній… (Gazeta.ua, 17.02.2021).

Одним із проблемних відтворень засобами української мови є англіцизми з літерою 
w у мові-джерелі, зокрема weekend. У текстах українських ЗМІ поширені орфографічні 
варіанти уікенд / уїкенд / вікенд: У найромантичнішому місті світу співачка не лише на-
солоджувалась медовим уікендом, але й відзняла нову відеороботу на сингл «Плюс один» 
(Gazeta.ua, 17.08.2019); Блокбастер Диснея загалом став четвертим фільмом, який 
за уїкенд заробив понад $200 млн (Gazeta.ua, 19.12.2017); PEUGEOT Україна запускає 
акцію «Відкривай Європу з PEUGEOT» з по-справжньому літнім призом – уїк-ендом 
у Європі на двох (Gazeta.ua, 16.06.2017); Музиканту випала безлімітна картка, але він 
вирішив провести вікенд не в люксових номерах, а в еколоджі посеред національного 
парку (Gazeta.ua, 27.02.2021); За сюжетом леді Ді проведе різдвяний вікенд 1991 року з 
королівською родиною (Gazeta.ua, 28.01.2021). 

Англійську букву w, ужиту на початку слова, передаємо через приголосний в, а отже, 
і вимовляємо так само: вікенд, Вашингтон, Вебстер, Веллінгтон та ін.; за традицією 
через у в деяких словах: уайт-спірит; Уельс тощо [4, с. 156]. Приголосний в так само 
вимовляємо й пишемо в англіцизмах воркаут, воркшоп: Зведемо дитячий майданчик, 
кілька спортивних зон для волейболу та воркауту (Gazeta.ua, 11.09.2020); Після онлайн-
консультацій 27 жовтня має відбутися воркшоп із розроблення концепції майбутнього 
скверу… (Gazeta.ua, 09.10.2020). Переконані, що нова редакція «Українського правопи-
су» 2019 року усуне помилкові орфографічні варіанти і, зрештою, сприятиме вживанню 
правильних форм англіцизмів із літерою w на початку слова. 

В запозиченнях з англійської мови w також трапляється в середині слова після 
голосного, утворюючи з ним дифтонги [au], [ou], напр.: lockdown / локдаун, low-
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cost / лоукост, powerlifting / пауерліфтинг, snowboard / сноуборд, showroom / шоурум 
тощо. Їх передано засобами української мови правильно через ау, оу, пор.: В Україні 
чверть людей підтримує введення повного локдауну у разі зростання захворюваності 
на коронавірус (ICTV, 26.03.2021); Лоукост хоче працювати за концепцією регуляр-
них і чартерних рейсів (Gazeta.ua, 25.02.2021); У Миколаєві сім ударів ножем дістав 
чемпіон із пауерліфтингу (ТСН, 23.12.2020); Сьогодні відзначають Всесвітній день 
сноуборду (ТСН, 23.12.2020); Одночасно в цьому шоурумі можуть бути розташовані  
40 автомобілів (ТСН, 29.03.2021).

Висновки. Проаналізовані тексти українських ЗМІ доводять, що порушення чин-
них норм передавання голосних у новітніх англійських запозиченнях є системними 
й зумовлені, на наш погляд, передусім суб’єктивним чинником – незнанням мовця-
ми правил «Українського правопису», ігноруванням їх та намаганням за допомогою 
транслітерації орфографічно передати специфіку артикуляції англійського вокалізму. 
В усіх новітніх запозиченнях, що є загальними назвами, після д, т, з, с, ц, ж (дж), ч, 
ш, р перед наступним приголосним потрібно і писати, і вимовляти голосний и, а не і. 
Англійську літеру w на початку слів передаємо через українську в, а в середині слів 
після голосної в складі дифтонга – через у. Запропонований у статті аналіз специфіки 
фонетичного освоєння англійських голосних і букви w у новітніх запозиченнях та їх нор-
мативного орфографічного відтворення засобами української мови сприятиме швидшо-
му вивченню іншомовної лексики загалом, її словотвірного потенціалу та правильному 
відтворенню в мові-реципієнтці.
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ФОНЕТИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ НОВЫХ АНГЛИЙСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ 
В СОВРЕМЕННОМ УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ

В статье исследованы особенности фонетической адаптации новых английских за-
имствований в современном украинском языке. Охарактеризованы типичные нарушения 
правил передачи английских гласных фонем и буквы «w» средствами украинского языка, 
выяснены основные причины этих ошибок. Предложены и обоснованы фонетические и 
орфографические варианты проанализированных слов, которые соответствуют дей-
ствующим нормам «Украинского правописания».

Ключевые слова: заимствования, англицизм, имя нарицательное, фонема, орфогра-
фическая норма, правило «девятки», правописание.
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PHONETIC ADAPTATION OF THE LATEST ENGLISH BORROWINGS IN THE 
MODERN UKRAINIAN LANGUAGE

This article examines the features of the phonetic adaptation of new English borrowings in 
the modern Ukrainian language. Typical violations of the rules of transferring English vowel 
phonemes and the letter “w” by the Ukrainian language means are characterized, the main rea-
sons for these errors are found out. The phonetic and spelling variants of the analyzed words, 
which correspond to the current norms of “Ukrainian spelling”, are offered and substantiated. 

Key words: borrowings, anglicism, common noun, phoneme, spelling norm, rule of “nine”, 
spelling.
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TURCIZMI U DJELIMA AŽDAJA SEDMOGLAVA I JEKA PLANINE 
VIDA DOŠENA

 
Uslijed višestoljetnoga kontinuiranog utjecaja turskoga jezika na hrvatski jezik na području 

Slavonije u književnom su jeziku štokavske stilizacije 18. stoljeća posuđenice iz turskoga jezika 
uobičajene. U radu se donosi jezikoslovna raščlamba turcizama u Došenovim djelima Jeka 
planine (1767.) i Aždaja sedmoglava (1768.). Ekscerpirani su leksemi razvrstani po vrstama 
riječi. Cilj je rada utvrditi razinu grafijske, fonološke, morfološke i semantičke prilagodbe 
turcizama, razinu njihove interpolacije u štokavski književni jezik 18. stoljeća u Slavoniji te 
postojanje sinonima nekih riječi u njegovu leksičkome fondu.

Ključne riječi: Vid Došen, Jeka planine, Aždaja sedmoglava, turcizmi, načini posuđivanja

• Uvod
Vid Došen (1720-1778) rodio se u Tribnju, selu podno Velebita. Školovao se u Zagrebu 

i Gracu. Nakon završene teologije, 1744. postao je glagoljaški svećenik u Senjskoj biskupiji. 
Služio je kao kapelan u Zagrebačkoj biskupiji, gde je postao kućni kapelan grofovske porodice 
Pejačević. Biskup Galjuf imenovao ga je za duhovnog pomoćnika u Požegi, a od 1756. pa do 
smrti radio je kao župnik u Duboviku kraj Slavonskog Broda, osim između 1773. i 1776., kada 
je bio profesor etike (“moralke”) na požeškoj Akademiji. Budući da je 22 godine svojega života 
proveo u Slavoniji, gdje je i umro, svojim se književnim radom ubraja u slavonske književnike 
druge polovine 18. stoljeća.

U osmeračkoj pjesmi pamfletističkog tona nazvanoj Jeka planine, koja na pisme satira i 
tamburaša slavonskoga odjekuje aktivno se uključio u obranu Reljkovićeva Satira. Anonimnom 
autoru pjesme Tamburaš slavonski potpisanom pseudonimom Nesmir Kudilović Došen 
odgovara istom mjerom, braneći Satira. U pjesmi Aždaja sedmoglava bojnim kopljem udarena 
i nagrđena, iliti sablast griha na sedam glavni griha razdiljenoga oštrom istinom pokarana i 
prikorena, Došen se, poput Reljkovića, ali odlučnije i snažnije, moralističkim tonom obrušava 
na sedam glavnih grijeha, oslikavajući društvene i moralne probleme slavonskog sela svoga 
vremena.

Od prvih osmanlijskih upada na područje Panonske nizine preko ratnih pohoda, političkih 
i vojnih veza Ugarske i Austrije, zatim vazalnih, prijateljskih i neprijateljskih odnosa s 
Osmanskim carstvom do Došenova doba već je ostvaren višestoljetni kontinuirani utjecaj 
turskoga jezika na hrvatski jezik na području Slavonije. Stoga su u književnom jeziku 
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štokavske stilizacije u Slavoniji 18. stoljeća posuđenice iz turskoga jezika uobičajene. Rad 
se bavi jezikoslovnom raščlambom turcizama u Došenovim djelima Jeka planine (1767.) i 
Aždaja sedmoglava (1768.). Riječ je o riječima arapskog, perzijskog i turskog podrijetla, tj. 
orijentalizmima u Jeki planine i Aždaji sedmoglavoj, koje su u hrvatski jezik ušle posredstvom 
turskog jezika pa ih možemo nazvati turcizmima.

Susret s novom kulturom nije ostavio jednak trag u svim područjima života. Najviše se 
osjeća u domeni materijalnog, stoga većina posuđenica pripada imenicama. Usvajanje novih 
termina tj. “oznake” nije nužno značilo i preuzimanje “označenog” [7; 40 – 49], što se vidi iz 
podjele na semantička polja ili značenjske domene: u nekim je posuđenicama do usvajanja i 
označitelja i označenog, dok je u drugima strani sinonim jednostavno potisnuo domaći naziv.

• Korpus
Imenice
Očekivano, u našem korpusu prevladavaju imenice. Njih je moguće podijeliti po 

semantičkim poljima: 
(1) posuđe i predmeti u domaćinstvu: bakrač, čutura, ćuskija, dušek, hazna, kašika, kesa, 

lula, samar, sopra, susak, tava
(2) kuća i okućnica: hambar, konak
(3) hrana i piće: but, čorba, rakija, sirče
(4) odjeća i obuća, ukrasni predmeti: ćurak, marama, torba, torbica
(5) medicina, higijena: melim
(6) tkanina i konac: basma, ibrišim, pamuk
(7) tjelesni izgled: perčin
(8) instrumenti: tambura
(9) zanimanja, funkcije, titule: bula, čauš, čoban, tamburaš
(10) životinje: aždaja, majmun
(11) rodbinski i međuljudski odnosi: babaljko, babo, kopilešce / kopilad, šukundida; ortak, 

komšija
(12) ljudske osobine i ponašanje: hator, inad, jagma, jogunluk, mana
(13) pejorativni nazivi za ljude: budala
(14) etnici: Čifut
(15) oružje, vojska i ratovanje: barjak, barjaktar, beden, ćorda, dušmanin, hajduk, juriš, 

kalpak, megdan, šator, tabor, tojaga, top
(16) konfiguracija tla: čajer
(17) teritorijalne jedinice: vilajet
(18) ljudske djelatnosti: divan, harač, pazar
(19) pojave u prirodi: talas
(20) ostalo: krndija, šićar
Vidimo da je najmanje posuđenica iz područja duhovne kulture, tj. vjerovanja i običaja.
Među imenicama ima njih nekoliko za koje nije moguće pronaći hrvatsku istoznačnicu u 

tekstu, a vrlo se često pojavljuju, npr. sopra (stol) se ponavlja 27 puta, dušmanin (neprijatelj) 
37 puta i talas (val) 10 puta. Smrt i prolaznost provodni su motivi spjeva Aždaja sedmoglava, 
pa se turcizam konak, rabi u značenju prenoćište, čak i u kontekstu posljednjeg prenoćišta, uz 
istodobnu uporabu riječi grob (53 puta), a ne, primjerice, mezar.
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Za neke riječi supostoje hrvatski i turski sinonim, poput para žlica i kašika: žlica20,169, 
žlice106, žlicu169, žlice158 (A mn.) – kašikom20, kašikâ154, kašike153 (A mn.), uz prevagu hrvatske 
riječi. Za zazliku od bosanskih franjevaca koji često posežu za kontaktnom sinonimijom pa 
između riječi dvaju jezika pišu veznik iliti te oliti ili domaću riječ stavljaju u zagradu [5; 63, 
111], Došen nije sinonime osvijestio do te mjere.

Glagoli
Nakon imenica najbrojnija vrsta riječi su glagoli: bajati, basati, dobasati, hasniti, hesapiti, 

inaditi, kiniti, nabasati, odbasati, pazariti, razjagmiti, razortačiti, razpazariti, sakatiti, 
samariti, uortačiti, zabasati, zapazariti.

Od ukupno 18 glagola (u različitim licima i vremenima) samo njih osam ima osnovni oblik: 
baju20, hasni63,94, hesapi158, inadi166, kini42,54,58, razjagme166, sakatit202 i samari119. Preostalih 
10 glagola izvedenice su triju osnovnih glagola basati (lutati), pazariti (trgovati) i uortačiti 
(udružiti se). Prefiksacijom glagola basati (basat183, basaš229, basa41,101,181,235, basaju230,249, 
basajući146, basajuć212,218,235) nastali su glagolski oblici dobasa117, dobasaše154 / nabasa60,207, 
nabasaš229 / odbasaš183 te zabasat203,235, zabasa30,37,183,220,230, zabasale234, uz istodobnu promjenu 
vida. Također su prefiksacijom glagola pazariti (pazari85,113,128(2)) nastali glagoli razpazari46,68, 
razpazare89,107 i zapazari201. U slučaju glagola razortači55 i uortači25,44, 47,142, uortače41 osnovni 
oblik glagola nije zabilježen. Valja uočiti da je u konačnici riječ o samo deset glagolskih osnova 
koje Došen rabi u oba spjeva. U petrificiranom shvaćanju Slavonije inficirane turcizmima 
očekivali bismo bitno veću učestalost i raznolikost glagola turskoga tj. orijentalnoga podrijetla.

Ostale vrste riječi
Od ostalih vrsta riječi nalazimo još pridjeve, priloge, uzvike i veznike.
opisni pridjevi: alvatna, ćelav, ćori, jogunast, mamuran, sakat
posvojni pridjevi: bulski, čaušev, hajdučki
prilozi: baška, mukte
uzvici: hajde
veznici: indi
Zaključni veznik indi pojavljuje se 224 puta, a hrvatska inačica dakle samo 6 puta.
Općenito možemo reći da je Došenov rječnik turcizama relativno siromašan, broji svega 

stotinjak riječi, ali se pojedine riječi u njemu vrlo često ponavljaju.
Najfrekventniji su primjeri: kesa (47), dušmanin (37), megdan (34), beden (29), sopra (27), 

tambura (26), tamburaš (25), aždaja (19), mana (19), perčin (18), top (16), tojaga (15), hajduk 
(12), dušek (11), kalpak (11), talas (10)...

• Načini posuđivanja
Razina posuđivanja ovisi o blizini dvaju jezika u kontaktu te o duljini trajanja njihove 

interferencije, a u obzir treba uzeti i izvanjezične čimbenike: društveno-politički i kulturni 
kontekst u kojemu se odigravalo međudjelovanje dvaju jezika, kao i njihov međusobni odnos i 
eventualnu nadređenost ili podređenost jednog jezika drugome.

Posuđenice uglavnom pripadaju području materijalnog – s novim predmetom usvaja se 
i riječ za taj predmet – no moguće su i posudbe iz područja običaja, duhovnosti i vjere. Sva 
preuzimanja pretpostavljaju imenovanja, kako preuzetih predmeta, tako i običaja i pojava: 
stoga su imenice najzastupljenija vrsta riječi, kako je jasno vidljivo iz našeg korpusa.
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Preuzeta riječ podliježe raznim adaptacijama, ponajprije fonemskoj. Uočimo neke 
zanimljive fonološke i morfološke razlike između modela i replike u procesu interferencije i 
adaptacije.

3.1. Fonološke razlike dvaju jezika

Samoglasnici
Tablica 1. Usporedba samoglasničkih sustava hrvatskog i turskog jezika

hj a e i - o - u -

tj a e i ı o ö u ü

U najvećem broju primjera transfonemizacija identičnih vokala (a, e, i, o, u) je potpuna. 
a > a: bakraç > bakrač, basma > basma, tabur > tabor
e > e: beden > bedem, kese > kesa, perçem > perčin
i > i: divan > divan, ibrişim > ibrišim, sirke > sirće
o > o: çoban > čoban, çorba (şorba) > čorba, torba (tobra) > torba
u > u: budala > budala, but (bud) > but, susak > susak
Prema Antici Antoš “fonetički posve prilagođene riječi posljedica su duge evolucije oblika 

i zvuka za vrijeme migracije” [1; 89].
Uočavamo i neka odstupanja, npr.:
e > a: semer > samar, ejderha > aždaja
e > i: perçem > perčin, melhem > melim
o > u: çotra > čutura, bola > bula
u > o: tabur > tabor
Veća su odstupanja mogla nastati prilikom preuzimanja preostala tri vokala, ı, ö i ü. 

Samoglasnik ı, koji se izgovara najsličnije našemu i, najčešće se prenosio kao u, rjeđe kao i, 
ali je, zapravo mogao prijeći u bilo koji od hrvatskih vokala. U našem smo korpusu pronašli 
ove potvrde:

ı > i: Çıfıt (Çıfut) > Čifut, kaşık > kašika
ı > e: çajır > čajer
ı > o hatır > hator, çadır > šator
Samoglasnik ö preuziman je češće kao u, a potom i kao o:
ö > u: döşek > dušek, kökün > šukun-
ö > o: kör > ćorav
Vokal ü je gotovo uvijek zamjenjivan hrvatskim vokalom u, ponekad i i.
ü > u: kürk > ćurak, küskü > ćuskija, düşman > dušman, lüle > lula, kökün > šukun, müft 

> mukte
Primjer yürüyüş > juriš potvrda je obiju realizacija, a zabilježen je i usamljen primjer 

prelaska ü > o, u riječi kürde > ćorda.
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Suglasnici
Tablica 2. Usporedba suglasničkih sustava hrvatskog i turskog jezika

hj b c č ć d dž đ f g - h j k

tj b - ç - d c - f g ğ h y k

hj l lj m n nj p r s š t v z ž

tj l - m n - p r s ş t v z j

Dakle, turski jezik ne poznaje suglasnike c, ć, lj i nj, ali zato ima meko ğ. Ono se u 
hrvatskom jeziku realizira kao g i kao đ. U korpusu nalazimo potvrde samo za prvu realizaciju:

ğ > g: yağma > jagma, yoğunluk > jogunluk, toyağa > tojaga

Sukladno fonemskim parovima dvaju jezika, donosimo nekoliko primjera u kojima nije 
došlo do konsonantskih promjena:

çoban > čoban, döşek > dušek, haraç > harač, ibrişim > ibrišim, kalpak > kalpak, konak > 
konak, maymun > majmun, ortak > ortak, pamuk (pambuk) > pamuk, pazar > pazar, susak > 
susak, tava > tava, top > top, vilayet > vilajet

Do konsonantskih promjena došlo je u primjerima:
ç > š: çadır > šator
f > k: müft > mukte
f > p: sofra > sopra
h > j: ejderha > aždaja
y > g: meydan > megdan
k > ć: kör > ćorav, kürk > ćurak, küskü > ćuskija, şikâr > šićar, kürde > ćorda
k > š: kökün > šukun-
Za slavonsko nerazlikovanje fonema č i ć indikativan je primjer sirke > sirće. Kod Došena 

je zapisan kao sirče, premda od turskog mekog k po pravilu nastaje hrvatsko ć, a č od tvrdog k.
m > n: perçem > perčin
t > d: inat > inad
t > k: haydut > hajduk
-v- > Ø: çavuş > čauš (u intervokalnoj poziciji, u skupini -avu-)
z > s: talaz > talas
Zanimljivi su fonemi f i h. U korpusu su f pojavljuje samo u riječi Čifut (dakle, čuva se 

etimološko f), dok je u primjeru sopra zamijenjeno s p.
U skladu s davnom Maretićevom tezom o neizgovaranju fonema /h/ u slavonskih pisaca i, 

uslijed toga, njegovu nasumičnom zapisivanju nakon prisvajanja od dalmatinskih i bosanskih 
književnika [3; 152]. Došen sustavno bilježi ovaj fonem na početku riječi u primjerima: 
hajduk,hambar –što Draganić drži “zališnim” [2; 26] – harač, hator, hazna, hasniti, hesapiti, 
hajdučki i hajde. U sredini riječi h se gubi, kao što je vidljivo u primjerima: mamuran, mana, 
marama, melim. Iz sintagme kahpe oğlu (bludničin sin) nastala je posuđenica kopile, u našem 
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korpusu su to primjeri kopilešce i kopilad, također uz gubljenje fonema h u sredini riječi. U 
primjeru ejderha > aždaja fonem h prelazi u j.

Događaju se i neke glasovne promjene:
metateza: bayrak > barjak
jednačenje po zvučnosti: tanbura > tambura
ispadanje suglasnika: çavuş > čauš
ispadanje suglasnika i samoglasnika: yürüyüş > juriš

3.2. Morfološke razlike dvaju jezika

S obzirom na već spomenuto posuđivanje predmeta i pojava koje je prethodilo usvajanju 
iječi koje ih imenuju, razumljivo je da najveći broj posuđenica čine imenice. Pridjeva i glagola 
je nešto manje, dijelom i zbog toga što se mogu izraziti i opisno. Brojevi, prijedlozi, veznici, 
uzvici i rječce posuđuju se rijetko i njihova je uporaba najčešće vezana uz točno određen 
kontekst. Uopće se ne posuđuju zamjenice, napose osobne, jer su ponikle iz pojedinog jezika i 
posve su neprenosive u drugi jezični sustav.

Važno je dodati da se prilikom posudbe strane riječi uvijek posuđuju kao slobodni morfemi 
(korijen ili osnova), odnosno da se skoro nikada ne preuzimaju oblični nastavci.

Takvi su derivati = orijentalna osnova + domaći tvorbeni morfem (džep + ar = džepar).
Ukoliko se, međutim, dogodi da jezik koji adaptira strane riječi preuzme i tvorbeni morfem 

(sufiks) posuđenice, može se dogoditi da taj sufiks postane tvorbeno plodan u novome okruženju 
te na domaćim osnovama tvori hibride u jeziku primatelju. U tom slučaju govorimo o hibridima =  
domaća osnova + orijentalni tvorbeni morfemi (lopov + luk = lopovluk).

Na takav način mogu nastati i hibridne složenice i polusloženice – jedan leksički morfem 
je domaćeg, a drugi stranog podrijetla. U našem korpusu zabilježili smo samo jednu složenicu: 
šukundida.

Nakon transfonemizacije, o kojoj je bilo riječi, svaka posuđenica prolazi postupak 
transmorfemizacije, tj. imeničke posuđenice dobit će odgovarajući rod, deklinaciju i množinu; 
isto tako i pridjevi, uz još mogućnost stupnjevanja, a glagolima će se dodati infinitivni nastavak 
te će moći biti uključeni u odgovarajuću glagolsku vrstu.

Pridjevi su u turskom jeziku indeklinabilni i završavaju na sufiks –li.
Glagoli u turskom jeziku imaju infinitiv (-mak), mijenjaju se po licima i vremenima, ali ne 

poznaju vid, dakle ne razlikuju svršenost i nesvršenost.
Imenice
Prilikom adaptacije imeničkih orijentalizama najveći problem predstavlja određivanje roda 

posuđenicama jer dolaze iz sustava koji ne poznaje gramatički rod nego samo prirodni, a i 
njega ne izražava gramatičkim sredstvima nego pomoćnim sredstvima, sintaktički, dodavanje 
druge riječi koja određuje prirodni rod: (za muški rod: erkek – i za ljude i za životinje; za ženski 
rod: bayan, hanım, kadın, kız – za ljude; dişi – za životinje).

1. Imenice koje u turskom jeziku završavaju na konsonant najčešće zadržavaju svoj oblik 
(nulta transfonemizacija) i pripisuje im se muški rod. 
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konsonant > Ø – muški rod: bayrak > barjak, tabur > tabor, barut > barut, döşek > dušek, 
divan > divan, vilajet

Pronašli smo samo jednu iznimku:
konsonant > a – ženski rod: kaşık > kašika.

2. a) Imenice koje u turskom jeziku završavaju na vokal –a također podliježu nultoj 
transfonemizaciji, a formalni ih kriteriji svrstavaju u ženski gramatički rod, rijetko u muški.

-a > a – ženski rod: ejderha > aždaja, yagma > jagma, çotra > čutura, tanbura > tambura, 
basma > basma, sofra > sopra, tanbura > tambura, torba

-a > o – muški rod: baba > babo
2. b) Za posuđenice iz turskoga koje u jeziku izvorniku završavaju na vokal-e u hrvatskom 

jeziku nema dominantnog modela posuđivanja, zadržavaju oblik i dobivaju srednji gramatički 
rod, turski završetak –e mijenjaju u –a i dobivaju ženski rod ili se javljaju dublete ženskog i 
srednjeg roda.

-e > e – srednji rod: sirke > sirće
-e > -a – ženski rod: kürde > ćorda, hazne > hazna, kese > kesa, lüle > lula
2. c) Imenice iz turskoga jezika na –i (ı/ü/u) redovito su proširivane nastavkom –(i)ja te 

dobivale ženski rod, muški (prirodan) rod ili su dobivale oba roda.
-i > -(i)ja – ženski rod: küskü > ćuskija, kırındı > krndija, rakı > rakija
-i > -(i)ja – muški rod: komşu > komšija

Plodni imenički sufiksi su:
-ar: barjaktar
-aš: tamburaš
-ad: kopilad
-šce: kopilešce
-ica: torbica.

Glagoli su u našemu korpusu uglavnom izvedeni od imenica i pridjeva orijentalnoga 
podrijetla: hasniti, hesapiti inaditi, jagmiti, kiniti, pazariti, ortačiti, samariti, sakatiti. Od 
glagola su izvedeni samo bajati i basati.

Nalazimo primjere za tvorbu perfektivnih glagola od imperfektivnih, prefiksima:
do-dobasati
na-nabasati
od-odbasati
raz-razjagmiti, razortačiti, razpazariti
u- uortačiti
za-zabasati, zapazariti
Plodna tvorba u jeziku primatelju pokazuje potpunu adaptaciju glagolskih posuđenica.

Pridjevi
Budući da su pridjevi u turskom jeziku indeklinabilni, pravih pridjeva orijentalnog 

podrijetla u korpusu nema. Umjesto toga, posuđeni su pridjevi dobili hrvatske sufikse
-an: alvatan, mamuran
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-av: ćelav
-ast: jogunast
U neveliku pridjevskom korpusu svega su dva primjera odnosnih pridjeva, jedan izveden 

sufiksom -ski: bulski, a drugi sufiksom -čki: hajdučki te jedan primjer posvojnog pridjeva 
izveden sufiksom -ev: čaušev. Pridjev sakat nastao je popridjevljenjem turske istoimene 
imenice.

Priloga nema mnogo, svega dva, başka > baška i müft > mukte te samo jedan usklik hayde 
> hajde i jedan veznik indi > indi.

• Zaključak
Nakon provedene grafijske, fonološke i morfološke analize prilagodbi turcizama u 

književnom djelu Vida Došena ostaje nam zaključiti da su se primjeri iz našega korpusa 
odlično interpolirali u štokavski književni jezik 18. stoljeća u Slavoniji. Također, iako pojedini 
primjeri imaju sinonime u leksičkom fondu kako ondašnjega tako i suvremenog hrvatskog 
jezika, bez dijela tog leksičkog blaga danas je nemoguće zamisliti komunikaciju. Takve su 
riječi primjerice: aždaja, čoban, juriš, kašika, megdan, sirće, ćorav, dušek, hajduk, mana, 
dušman, komšija, šićar, hator, hambar, babo, ćorda itd. U korpusu smo pronašli zamjetan broj 
riječi koje nemaju ekvivalent u hrvatskome jeziku. To su imenice: čutura, dušek, lula, majmun, 
melim, pamuk, rakija, samar, šator, tambura, top te uzvik hajde. Teško je zamisliti kako bi 
hrvatski jezik izgledao bez njih.
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ТУРЦИЗМИ У ТВОРАХ “ЗМІЙ СЕМИГОЛОВИЙ”  
ТА “ВІДЛУННЯ ГОРИ” ВІДА ДОШЕНА

Внаслідок багатовікового безперервного впливу турецької мови на хорватську 
мову на території Славонії у штокавській літературній мові 18 сторіччя узвичаїлися 
запозичення з турецької. У статті пропонується лінгвістичний аналіз турцизмів у 
творах В.Дошена “Відлуння гори” (1767 р.) та “Змій семиголовий” (1768 р.). Виділені 
лексеми розподілені за частинами мови. Метою роботи є з’ясування ступеня графічної, 
фонологічної, морфологічної та семантичної адаптації турцизмів, рівня їх інтерполяції 
у штокавську літературну мову 18 сторіччя у Славонії та наявність синонімів деяких 
слів у її лексичному фонді.

Ключові слова: Від Дошен, “Відлуння гори”, “Змій семиголовий”, способи запозичення. 
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TURKISMS IN VID DOŠEN’S WORKS AŽDAJA SEDMOGLAVA AND JEKA 
PLANINE

This paper presents a linguistic analysis of Turkish words in Došen’s works Jeka planine 
(1767) and Aždaja sedmoglava (1768). The extracted lexemes are classified according to the 
types of words. The aim of the study is to determine the level of certain graphic, phonological, 
morphological and semantic adaptation of Turkish words. the level of their interpolation into 
the Štokavian literary language of the 18th century in Slavonia and the possible existence of 
synonyms for these words in its lexical fund. 
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MERONYMIC ANAPHORA AS THE BASIS OF TEXUAL COHESION  
IN THE GERMAN PROSE OF THE XX CENTURY: R.M. RILKE –  

G. HAUPTMSNN – E. STRITTMATTER 

The deictic devices of anaphora provide textual homogeneity with creating peripheral 
layers of the contents as a cohesive substance. While connecting particular details these 
devices determine privacy as the definitive feature of textual atmosphere referring to the 
respective historical epoch. Anaphora deals with narrative theme (vs. rheme) and reveals 
textual alternative opportunities opposed to actual events. 
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Textual integration involves deictic devices together with predicative hierarchy (embracing 
the sequence of events that build up actual situations) and subjective perspective (involving the 
growth of the circle of dramatis personae). Therefore one has to take in mind the relations of 
another kind, those of references irreducible to predication. Among these deictic relations one 
of the most widespread place in prose belongs to anaphora that correlates with verbal mask 
[8, p. 11-12] in the manner of referring utterances towards a common origin as the cues of a 
dramatic text. K. Buehler’s concept of contextual deixis as the foundation of anaphors [4, p. 14] 
gives grounds for conceiving them as the devices of cohesion in prose. 

It is seemingly insignificant and unimportant motifs that become the substance of 
anaphoric devices, meanwhile they create the background for developing the narration. 
Anaphora always presupposes partial reiteration of details (the complete recursion would make 
up a refrain), therefore such partiality becomes its inherent property. It is privacy that such 
anaphora delineates, therefore it enables detecting the latent problematic core of narration. A 
particular kind of anaphora is labeled usually as a problematic anaphora, and it deals with the 
relations parts and whole. Such concepts are conceived in the aspect of lexical means as those 
of holonyms and meronyms [7] that’s the designations of the whole and the parts respectively. 
As far as anaphors deals with privacy, with the details of the background, they naturally tend 
to intersect with meronyms that designate the subjects of narration as nicknames do it. In 
this respect anaphoric elements oppose to actual predication as theme to rheme. Therefore the 
concept of a thematic line can be suggested to designate anaphoric device as a series of details 
representing subjects of actions or themes as opposed to rhemes. 

Then such thematic lines of anaphora disperse and distribute details (meronyms) of 
a whole (holonyms) that behave as some active subjects of the reported events and build 
up a network with distant referential relations within a text. Subsequently, it is chiefly 
substantives as the vehicles of narrative potential that represent alternative to the narrated 
actual situation. Motifs involved with anaphors are always particular and not universal; 
they represent privacy to be delineated with proper names. Such series of substantives turn 
into substance of narrative background that procures conditions for the growth of textual 
tissue. The importance of this transformation is attested with the self-observation by L. 
Tolstoy (according to the entry of D.P. Makovitzki from 16.03.1906): “One ought to read 
through a lot of books to write five lines that would be dispersed within the whole story” 
[3, p. 540]. It is obviously the case of anaphoric recursions that create the background 
substance of a narration. Such substance is usually conceived as the so called atmosphere 
of a prosaic work. As an example one can point to the recursions of certain motifs in 
“Decameron” which build up “the integrative acoustic phone of the plot – the rumble and 
buzz of a market” [1, p. 187]. It is just the formation of background atmosphere with the 
features of the dispersion of details that anaphoric thematic lines contribute to. While 
tracing the unity and cohesion of a prosaic work one has to take into consideration the 
peripheral textual layers, and it is due to their alternatives that the continuity of tissue 
is provided. Thus the lateral textual substance is created wherein the textual images are 
enrooted. It is just the presence of lateral themes represented with anaphoric series that 
determines the atmosphere of narration. 
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The effect of such dispersion for the textual tissue can be illustrated with the following 
simile suggested by V. Korolenko in the entry of his diary (1888): “When one weaves a simple 
cord, one takes a thread, then one covers it with another thread: the first thread disappears 
provisionally to reappear in another place again … The notions of a whole and its components 
overlap” [5, p. 629]. One can say of anaphoric threads resembling what I. Kant has called 
transcendental leading thread (transzendentaler Leitfaden) of a text. Thus the inherent textual 
feedback arises as a result of anaphoric recursive relations, let only take apart the question of 
the growth of dimensionality of text as well as the problem of textual cyclic structure.

Anaphoric constructions of lateral thematic lines become usual devices in cinema where 
the flow of an action is interrupted with the intrusion of another action so that their fragments 
follow alternatively and each action’s fragments are correlated distantly. In the same manner 
the thread s of narration are interweaved and come to the appearance alternatively too. Still 
more persuasive sample of the use of anaphora is to be found in drama where in a dialogue the 
cues that belong to the personal deixis of one dramatis persona are interrupted with the cues of 
one’s partner [9]. There have been compiled some observations concerning anaphoric devices 
in the masterpieces of world literature. For example, there are constant recursions of the motifs 
of dust and litter in N. Gogol’s “Dead souls” [2]; in G. Flaubert’s “Madame Bovary” peculiar 
cues of dramatis personae refer to respective state of mind [6, p. 64]. Thus one can say of lateral 
thematic lines inevitably taking part in the formation of textual cohesion. 

An attempt of disclosing thematic background as the latent and lateral substance in German 
prose has been undertaken in regard to Ernst Jünger’s “Im Stahlgewitter” (In the steel storms) 
where there has been demonstrated that the author “codes war in 32 image sequences” [14, 
p. 53]. Such sequences conform to anaphoric constructions dispersed in the textual tissue. 
Paradoxically “it is the evidence of images that enables communicating the awe” [14, p. 70]. 
The involvement of unnoticeable and otherwise unmarked lexical means comes to the make up 
of a unique narrative atmosphere. In particular “separate metaphors build up a subtext as soon 
as some of them are united to a whole referential structure (Verweisstruktur)” [14, p. 55]. In this 
respect there are such themes to be found as weather (2), sea (3), animals’ breeding (7), dance 
(19), school (26) etc. [14, p. 56 – 66]/ Thus the chained structures (concatenation) of images 
arise that are thoroughly dispersed, and beside them there are also some separate metaphors 
disposed out of such nets [14, p. 80]. This approach seems to deserve further development.

To demonstrate the effects of the deictic devices of the kind, we’ll take three specimens 
of the German prose of the last century. As the most convenient for the disclosure of lateral 
thematic lines one can choose the prose of diaries, as far as they aren’t bound to the development 
of a plot with its succession if events. The confessional style promotes conditions for the 
revelation of the subjects that don’t take part in the flow of events. One can point to three 
prosaic works written in the form of personal diaries that belong to R.M. Rilke, G. Hauptmann 
and E. Strittmatter that represent also three epoch of German XX century.

The only prosaic work of R.M. Rilke, begun 1904 and published 1911, “The Notices of 
Malte Laurids Brigge” (Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge) consists of 67 episodic 
observations and reflections put by the pretended author with 4 additional episodes of previous 
editions. The work gives a typical example of the so called diegesis where the narration on the 
events is reported through the impressions obtained by the narrator. Moreover the work is to 
be regarded as one of the first samples of the so called “stream of consciousness” foregoing 
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thus the famous attempts of V. Woolf. Such kind of lyrical diary with the elements of soliloquy 
where the author’s alter ego participates in the discussions procures special opportunities for 
the development of deictic relations. The researcher has already stressed the chain of images 
(Bilderkette) as well as “the law of complementarity” (Gesetz der Komplementarität) [11,  
p. 107] binding the links of such chains. In the following lines while giving quotations from 
the work we’ll mark the number of the chapter (Ch.) and the page according to the edition [15]. 

The presence and wide use of typical decadent motifs of decay has already been admitted 
and discussed in regard to the work [16, p. 163]. It is worth adding that the fear becomes the 
missing link between the motifs of death and disease, as the author confesses: “… the fear of 
death … I have felt it”(die Todesfurcht … ich habe die gefühlt) Ch. 43 [15, p. 136]. The idea 
of death inherently present within human existence becomes the initial point of thematic line 
associated with death: “the desire to have one’s own death … one dies with the death that 
belongs to the illness which one possesses” (der Wunsch, einen eigenen Tod zu haben … man 
stirbt den Tod, der zu der Krankheit gehört, die man hat) Ch. 7 [15, p. 11]. Death is personified 
and behaves as some living being intimately acquainted with the author, so that “then Christof 
Detlev’s death cried, cried and moaned”(dann schrie Christof Detlevs Tod, schrie und stöhnte) 
Ch. 8 [15, p. 15]. In the author’s biography the parents’ deaths mark the turning points: “the 
year after mother’s death” (Jahr nach Mamans Tod) Ch. 34 [15, p.106]; “before the death of 
my father” (vor meines Vaters Tod) Ch. 41 [15, p. 130]. Respectively the state of agony attracts 
attention as the source for “the description of one’s hours of death” (die Beschreibung einer 
Sterbestunde) Ch. 44 [15, p. 139].

Further association off the motif of mortality concerns the place of habitation, the dwelling 
place, returning thus to the archaic mythology. In particular as the central point of a simile the 
theme is selected that “all tenants of a flat where somebody was died” (alle Mietswohnungen, 
in denen jemand gestorben ist) Ch. 42 [15, p. 134]. It is meaningful that the motifs of awe 
and habitation become associated as in the description of the author’s visit to gallery: “As far 
as I am concerned, I didn’t think of fear” (Was mich angeht, so dachte ich nicht am Furcht)  
Ch. 31, [15, p. 97]. 

In addition to these and others already discussed thematic lines such as death and disease, 
ugliness of urban space, the portrayal of acquaintances etc. [16] it is to stress the following. 
First of all it is theatre with all its components that attracts Rilke’s attention. It is the position 
of a dramatis persona that is preferred by the author himself and the following explanation 
introduces in the essence of theatrical thematic line of the work: “Were I an imitator and clown 
that would need a third partner? So that this third person that went through all life and literature 
… would have no meaning … This person is a screen on the wall behind which the drama 
is staged. He is the noise at the entrance of voiceless silence of a real conflict” (War ich ein 
Nachahmer und Narr, dass ich einen Dritten bedurfte …? Dass dieser Dritte, der durch alle 
Leben und Literaturen geht, … keine Bedeutung hat … Er ist ein Wandschirm, hinter dem ein 
Drama sich abspielt. Er ist der Lärm am Eingang zu der stimmlosen Stille eines wirklichen 
Konflikts) Ch. 12 [15, p. 21]. It is “the drama of these violent sequence of scenes” (das Drama 
dieser gewaltigen Szenenwand) Ch. 60 [15, p. 190] that the life is conceived likely. The author 
stresses “the artificial vacuity of theatres, they are bricked up as the dangerous holes” (die 
künstliche Leere der Theater, sie werden vermauert wie gefährliche Löcher) Ch. 12 [15, p. 
22] that comes to the images of vacuity. This motif of vacuity is developed in the details of  
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“the holey sieve of stages” (das lochige Grobsieb der Bühnen) Ch. 60 [15, p. 191]. It is the human 
existence that becomes reconceived in theatre and acquires the image of “almost void ofspace 
the life that has been pressed together from the centuries almost to drops” (fast raumlose, von 
den Jahrhunderten fast zu Tropfen zusammengepresste Leben) filled with “the eavesdropped 
rumors” (die erlauschten Gerüchte) Ch. 24 [15, p. 72]. The mere enumeration of the details of 
theatrical building reveals its essence as a vital organism where one passes “through the small 
glass door of the watchman” (durch die kleine Glastür des Wächters) and “between the laid 
columns” (zwischen liegenden Säulen), through “the open shell of the passage the spectators” 
(die offene Muschel des Zuschauergangs) Ch. 60 [15, p. 190]. 

The poetry of theatre expands over the world of architecture with its inner vestiges of 
human existence where “there are no buildings, they are all divided in myself, so that here is a 
space, there is a space and a piece of a passage” (ist es kein Gebäude; es ist ganz aufgeteilt in 
mir; da ein Raum, dort ein Raum und hier ein Stück Gang) Ch. 13 [15, p. 24]. The details of 
building are unique so that there is “only this hall … I don’t recollect for a while, whether it had 
windows and where they looked out” (nur jener Saal … ich erinnere mich nicht einmal, ob er 
Fenster hatte und wohin sie aussahen), and it gives grounds to return to the already mentioned 
motif of vacuity transported in the inner spiritual world of human being: “One was as an empty 
place” (Man war wie eine leere Stelle) Ch. 13 [15, p. 25]. The description of library gives the 
repercussion of the previous, and the author mentions “a lot of people in the hall” (viele Leute 
im Saal) Ch. 14 [15, p. 35] that determine the sense of architecture. It is the life that becomes 
the essence of any place of habitation with their details as the vestiges: “The walls themselves 
were unforgettable mostly. The stiff life of this room … it was kept on nails that rested …” 
(Am unvergesslichsten aber waren die Wände selbst. Das zähe Leben dieser Zimmer … es hielt 
sich an den Nägeln die geblieben waren … ) Ch. 16 [15, p. 42]. This attitude concerns also the 
atmosphere that is filled with “stiff, inert, musty air that no wind had ever scattered” (zähe, 
träge, stockige Luft, die kein Wind noch zerstreut hatte) [15, p. 43]. Moreover these vestiges 
expand over the whole progress of history and defines the epoch with its eschatology: “It ist 
he time when all have left the houses” (Die Zeit ist da, wo alles aus den Häusern fortkommt)  
Ch. 36 [15, p. 111]. This motif of “empty home” is still repeated and reinforced with the 
expansion over the existential time: “I felt as if suddenly all the time has left the room” (Ich 
hatte das Gefühl, als wäre plötzlich alle Zeit fort aus dem Zimmer) Ch. 41 [15, p. 152]. This 
evident allusion to the Holy Script gives grounds for the wider referential field of the motif.

The mysterious world of simple things that the poet has inherited from his predecessors 
of Biedermeier continues thematic line of habitation. Meaningless and unnoticeable utensils 
acquire the properties of problematic existence. As an example can serve “a simple walking 
stick of a dark wood with a modest, roundly bowed grip” (ein einfacher Stock aus dunklem 
Holze mit einem schlichten, rundgebogenen Handgriff) Ch. 19 [15, p. 61]. Of importance is 
that things behave as animated beings and are associated with noise, esp. with “the multiply 
put together noise” (vielfach zusammengesetzten Lärm) Ch. 29 [15, p. 91] that enlivens them 
and attests their life. This idea enables tracing the particular life of a part of utensil:“Almost 
everybody knows the noise that any tin, round thing entails, let it be the lid of a tin pot, when 
it has glided away” (Beinah jeder kennt den Lärm, den irgendein blechernes, rundes Ding, 
nehmen wir an, der Deckel einer Blechbüchse, verursacht, wenn er einem entglitten ist) Ch. 46 
[15, p. 147]. The things not only behave as animated subjects, moreover, even their parts are 
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endowed with their particular intentions: “Let’s agree that a lid of a pot, of a sound pot, which 
has a rounded brim, as its own one, so such a lid would must have no other desire than to remain 
upon its own pot” (Einigen wir uns darüber: der Deckel einer Büchse, einer gesunden Büchse, 
deren Rand nicht anders gebogen ist, als sein eigener, so ein Deckel müsste nicht ein anderes 
Verlangen kennen, als sich auf seiner Büchse zu befinden) Ch. 47 [15, p. 151]. Such interwoven 
thematic lines create lateral subject of narration. 

A perfectly another kind of images is to be found in anaphoric constructions of  
G. Hauptmann. “The Book of Passions“ (Das Buch der Leidenschaft, 1929) gives a report on 
the circumstances of the writer’s divorce and new marriage. It has been demonstrated that all 
heroes of Hauptmann’s novel have real prototypes [12, p. 191]. Meanwhile we’ll pay attention 
to the periphery of narration that concerns the homogeneous atmosphere surrounding the 
flow of events. In G. Hauptmann’s autobiographic novel it is to point to at least four thematic 
lines that determine the respective narrative threads. These are, first of all, home, habitation, 
dwelling place as the place of human existence; then follow the themes of the seasons of a year 
and weather; the landscape as a counterpart to home; at last, psychology in the broad sense as 
the anatomy of one’s soul revealed in a portrayal.

The importance of home is underlined with the quotation from I. Kant cited by the author 
in the entry of 30.07.1900: “The house is no thing for itself but only a phenomenon that’s an 
image that transcendental substance remains unknown” (das Haus ist kein Ding an sich selbst, 
sondern nur eine Erscheinung, d.i. Vorstellung, derer transzendentaler Gegenstand unbekannt 
ist) [13, p. 418]. The author mentions “the warming spirit of a cosiness and protection of a 
native home” (den erwärmenden Geist familiärer Geborgenheit) (09.05.1895) [13, p. 151]. 
It is “spirit of parents’ home” (Geist des Elternhauses) and “the vital air of our childhood” 
(unserer Kindheit Lebensluft) (25.03.1896) [13, p. 207] that are inseparable from the concept 
of home. Respectively, when the author deals with the details of a house, they are conceived 
as the components of organic life. A mere enumeration of such details refer to the images of an 
organic life: “dining-room” (Speisezimmer) and “the next to the entrance to the house” (vom 
Eingang des Hauses das Nächste) (13.01.1904) [13, p. 456] refer just to the description of an 
organic body; “a part of the house” (ein Teil des Hauses) and “the spaces of our old abode” 
(die Räume unserer alter Wohnung) (28.03.1896) [13, p. 209] presuppose the vital activity 
that take place in the mentioned space. When the author describes recollections on pastime he 
compares them to the hours “in a well rubbed and purged room of a poor peasant” (in der gut 
gescheuerten Stube eines Kätners) (18.12.1894) [13, p. 31]. Therefore the concept of a house 
never is reduced to a mere description of a building: it always bears “the feeling of cosiness and 
protection” (Gefühl der Geborgenheit), “the reconciling domesticity” (umfriedetes Hauswesen) 
that is to be read through “a gallery of rooms” (Zimmerflucht) (18.10.1895) [13, p. 174-175]. 

Nature, weather and landscape build up thematic lines of a perfectly another intention. 
The opposition of landscape and home is clearly stressed especially with the image of storm: 
“I write this in the empty residence … The wind from mountains complains to the house” (Ich 
schreibe dies in der leeren Wohnung … Der Wind von den Bergen klagt ums Haus) (28.09.1895) 
[13, p. 169]. In particular the season of spring is associated with the state of mind that reveals 
its correlation with heaven: “The near sufferings of woman project shadows over the future. 
With the spring time it’s not more, the pressing, brooding summer is already here, the clouds 
of weather burden the sky” (Die nahen Leiden der Frau werfen Schatten voraus. Mit dem 
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Frühling ist es nichts mehr, der drückende, brütende Sommer ist da, Gewitterwolken belasten 
den Himmel) (21.02.1895) [13, p. 111]. From the opposite side the season of winter prepares 
the arrival of spring: “Gaiety lies over this wintery garden. The spring time is already therein 
included” (Über diesen Wintertagen liegt Heiterkeit. Der Frühling ist schon darin enthalten) 
(17.03.1895) [13, p. 133]. Seasons correlate with spiritual life, 

The pure enumeration of the attractions of Bohemian land refers to the attributes of wild 
nature perceived as the living parts of organic landscape: “Wide meadows and forests … till the 
border of a wood … hills and valleys … wild ruins’ stones, bushes and swamps” (Weite Wiesen 
und Wälder … bis über die Waldgrenze … Berge und Ebenen … wilde Trümmergestein, das 
Knieholz und die Sumpfwiesen)(02.06.1895) [13, p. 155]. In the same way the urban landscape 
is perceived and conceived organically as on “my way through the so called burghers’ meadow 
in the alleys of the big garden” (mein Weg durch die sogenannte Bürgerwiese in die Alleen 
des Grossen Garten) (20.10.1895) [13, p. 180]. Such descriptions refer obviously to idylls of 
the age of enlightenment, the difference being the constant association with the spiritual state 
as in the parallel of heaven and mind: “The grey and wandering sky seems to be sinister for 
me” (Unheimlich scheint mir der graue, wandernde Himmel) (15.08.1901) [13, p. 436]. In the 
same way “deafening cloud over this house covered with snow” (betäubende Wolke auf dieses 
geschneite Haus) (15.12.1894) [13, p. 26] refer to the image of danger to home. 

Motifs of spiritual life differ essentially from those of Rilke with their decadent prevalence 
of death. The author proclaims his support for the contemporary eroticism with the statement 
that “then the new cognitive instrument appeared to be not other as the love” (dann war das 
neue Erkenntnisorgan vielleicht eben nicht anderes als die Liebe) (23.04.1895) [13, p. 141]. 
The line of love is meanwhile interrupted with a stupid sophism: “Don’t say to me about the 
love of children … Obviously the mother has born myself … I don’t have asked her for it” 
(Rede mir nicht mehr von Kinderliebe … Die Mutter hat mich geboren, gewiss … Ich habe 
sie nicht darum gebeten) (03.03.1896) [13, p. 190]. To refute such evidence of despair one 
would remind that it is not only birth, but first of all nurture and the knowledge of language 
that everybody is indebted to one’s mother. Such sophisms refer to the inner worldview of the 
hero only. The anaphoric recursion of nihilistic ideas accompany the portrayal of the pretended 
author.

The extremities determine the mental life of the confessing hero, At one side he proclaims 
his ultimate resolution. “To implement my will I’d go through corpses” (Um meinen Willen 
durchzusetzen, würde ich über Leichen gegangen sein) (22.06.1895) [13, p. 158]. At the same 
time resignation dominates over his attitudes. “I build days and hours the airy castles … It 
is our common utopias that unite us” (Ich baue täglich und stündlich Luftschlösser … Was 
uns verbindet und verband, ist eine gemeinsame Utopie) (26.02.1895) [13, p. 122-123]. The 
oscillation between resolution and resignation attests nihilistic inclinations. 

Erwin Strittmatter belongs to absolutely another epoch that is to be traced in his anaphoric 
devices. First of all Germany has become a rural country as the consequence of the full 
destruction of towns and urban population. One has to bear in mind the perfect devastation of 
the country transformed to an enormous desert. In its turn practically all adult male population 
was destroyed (killed, wounded, made captives) so that it remained only childish experience 
with its simplicity. The feminine population was reduced to the so called “women of ruins” 
(Trümmerfrauen). The victorious powers have devoured German legacy without being able 
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to digest it. All that was young and sound has become the object of violence, all intellectuals 
were compelled to leave the country. Thus the compelled infantile outlook and artificial 
developmental retardation have been achieved as a result. For some decades Germany was 
merely deprived of the simplest rights for the expression of sincere feelings. The diaries of 
Strittmatter are conform to the trend in German literature labeled as “the new simplicity” (die 
neueEinfachheit) and “the wandering in the daily life”. The infantile vision with its simplicity 
refers in its turn to the implied latent childish loneliness. There are numerous dialogues in 
“Tinko”, meanwhile it becomes too obvious that they are given from aside by an estranged 
observer. In “The Calendar of Trifles from Schulzenhof” (Schulzenhofer Kramkalender) (1969) 
there are at least too themes to be chosen for anaphoric chains: Grandfather (Ch. 4, 170, 192) 
and Hare. (Ch. 5, 131).

The world of grandfather is marked with the presence of various things that are conceived as 
active subjects taking part in the human life. In particular it concerns the tools of time measuring: 
“The clock and the calendar were the grandfather’s instruments of navigation through the life” 
(Die Uhr und der Kalender waren Großvaters Navigationsgeräte durchs Leben) (Ch. 4) [17,  
p. 14]. This presence of things is constantly stressed by the narrator: “Grandfather’s drawer 
of the table contained wonderful things” (Großvaters Tischschublade enthielt merkwürdige 
Dinge) (Ch. 13) [17, p. 29]. The author mentions constantly some particular things as 
“Grandfather’s fur coat from the wardrobe” (Großvaters Pelzmantel aus dem Schrank)  
(Ch. 100) [17, p. 150]. It is time and all its contents appertaining to this world: “All that was 
never to return has happened in grandfather’s childhood” (Alles Niewiederkehrende hatte sich 
in Großvaters Kindheit … ereignet), so that grandfather’s personality refers to the mythology 
of primary epoch. It explains the next parallel between the lifetime and organic growth: 
“The pumpkins grew. Grandfather’s manuscripts grew with them” (Die Kürbisse wuchsen. 
Großvaters Schrift wuchs mit) (Ch. 270) [17, p. 53]. Subsequently the author confesses that he 
becomes incorporated to this flow of time: “The old age – nobody knows with what potato – 
has crept secretly in my mouth ” (Das Alter war - wer weiß mit welcher Kartoffel - heimlich in 
meinen Mund gekrochen) (Ch. 103) [17, p. 154]. 

There are two particular things that the narrator’s attention is focused upon: at one side, 
it is the clock, “the balances of the clock” (die Gewichte der Uhr) (Ch. 192) [17, p. 286]; 
at another, he expresses his intention “to inherit a fine stick” (feinen Stock zu vererben)[17, 
p. 287]. The importance of these things – clock and stick – is recealed in the parable on the 
invader repulsed by grandfather: “It was a young pole … He has entered the grandfather’s 
chamber without paying any attention to the ill old fellow and began to seek for gainful things. 
He pushed these and those ones in his pockets …, but then the youngster came to grabbing the 
clock, and never knows where the grandfather has taken the power to raise himself from the 
bed. He swayed with the stick and rushed against the youngster” (Es war ein junger Pole … Er 
trat in Großvaters Stube, nahm von kranken Greis kaum Notiz und suchte nach brauchbaren 
Gegenständchen. Er steckte dies und das in die Taschen …, aber dann griff der Jüngling nach 
der Uhr, und niemand weiß, woher der Großvater die Kraft nahm, aus dem Bett zu fahren. Er 
schwang den Stock und ging auf dem jungen Menschen los) (Ch. 192) [17, p. 287 - 288]. 

The world of Hare is not restricted with animal association. This person is introduced rather 
as a fabulous entity with particulars of its character: “How many hares – so many there are 
characters … It has no luxury, it thinks something ahead in advance” (Soviel Hasen – so viele 
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Charaktere … Er hat keine Lust, er denkt über etwas nach) Ch. 5 [17, p. 16]. The tokens of 
a hare’s existence aren’t restricted with merrymaking only. It is fear and misery that mark its 
existence: “A hungered hare squatted and ate a dried stalk of grassy pinks” (Ein hungriger Hase 
hockte am Wege und fraß verdorrte Grasnelkenstengel) Ch. 73 [17, p. 115]. At one side, the 
hares come to the wild nature: “The winds run as hares that have been scared away” (Die Winde 
rennen wie gescheuchte Hasen) Ch. 11 [17, p. 26]. At another they behave as the participant of 
cultural formation: “Our domesticated hare of the court … occupied itself during its excursions 
with jumps” (Unser Hofhase … beschäftigte seine langen Hinterläufe mit Sprüngen) Ch. 131 
[17, p. 199]. It refers to the mythological ambivalence of hare.

There is still one more example of the postwar prose to be mentioned. It goes about Christa 
Wolf, one of the ardent supporters of Germany’s reintegration, who in the story “No place. 
Nowhere” (Kein Ort. Nirgends) (1979) gives the report of an inner speech where all events are 
situated in the imaginary space of historical memory and collective unconscious powers. It is 
inner spiritual life that replaces the void of real place in the devastated split country. The story 
deals with the events of the early XIX century, when the love story developed between the poet 
Heinrich von Kleist and his beloved Karoline von Günderrode. The fact that the both perished 
as suicides still supports the total spiritualization of narration where otherwise unnoticeable 
features acquire importance. 

Of special importance is here the reappearance of the words connected with the notion of 
credence, namely credulity (Vertraulichkeit) [18, p. 26] and the moment of sincerity (Augenblick 
der Vertrautheit) [18, p. 105]. This anaphora refers to the interpersonal relations of the both 
heroes. Another anaphoric recursion concerns the ideas of inner motivation, of eagerness and 
desire: jealousy (Eifersucht) [18, p. 38] is echoed with zeal, ambition (Ehrgeiz) [147]. The same 
concerns ability to be injured (Verletzbarkeit) [18, p. 134] and yearning (Sehnsucht) [160], the 
last referring to the romantic categories.

These observations show that the peripheral layers of narration make up cohesive substance 
not for the textual tissue only, they expand over the realities of an epoch. Deictic anaphoric 
devices disclose the elements of spontaneity pretended to be unmotivated relations in prose. 
Lateral thematic lines represented with anaphora correlate with the compositional functions of 
text, namely with the initial and terminal passages as opposed to fulminations. One can say of 
latent refrains expressed with anaphora. Lateral thematic lines build up an alternative for actual 
contents disclosing thus its irreducibility to a sum of parts. 
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МЕРОНІМІЧНА АНАФОРА ЯК ОСНОВА ТЕКСТОВОЇ ЗВ’ЯЗНОСТІ У 
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Дейктичні засоби анафори забезпечують однорідність тексту через створення 
периферійних шарів тексту як зв’язкової речовини. Сполучаючи особливі деталі, ці засо-
би визначають приватність як визначальну ознаку текстової атмосфери, що відсилає 
до відповідної історичної епохи. Анафора має справу з оповідною темою (на противагу 
ремі), а відтак виявляє альтернативні можливості тексту як опозицію доактуальних 
подій.

Ключові слова: тло, деталь, тематична лінія, текстова атмосфера, латеральне 
мислення, референція.
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Дейктические средства анафоры обеспечивают однородность текста путем соз-
дания периферийных слоев текста как связующего вещества. Соединяя особые детали, 
эти средства определяют приватность как определяющую черту текстовой атмос-
феры, отсылающей к соответствующей исторической эпохе. Анафора имеет дело с 
повествовательной темой (в противоположность реме), а потому выявляет альтерна-
тивные возможности текста как оппозицию актуальным событиям.

Ключевые слова: фон, деталь, тематическая линия, текстовая атмосфера, лате-
ральное мышление, референция.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
ПАНДЕМИИ COVID-19 КАК ТЕКСТА:

АРХЕТИПЫ ЭРОСА И ТАНАТОСА 
В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ПОЭЗИИ

В статье на основаниикритической теории структурного психоанализа осущест-
вляется лингвокультурологическая интерпретацияпандемии Covid-19 как «текста в 
тексте» – коммуникативного события, включенного в дискурсивные практики совре-
менной русскоязычной поэзии. На уровне методологии сопоставляются три онтологи-
ческие программы соотношения бытия и языка: позитивная, негативная и «исключаю-
щая» (субъектная).На уровне медийной репрезентации предмета пандемия как текст 
толкуется в рамках перверзий интерактивности (игнорирования) и интерпассивности 
(паники) в постмодерной ризоме. На уровне двойной символической репрезентации в 
поэзии пандемия интепретируется в контексте философской герменевтики и струк-
турной антропологии в альтернативных этических коннотациях, как архетип не сма-
кования (трангрессии), а преодоления смерти в культуре в режимах борьбы (диурн) или 
принятия (ноктюрн). 

Ключевые слова: текст в тексте, коммуникативное событие, интерактивность, 
интерпассивность, ризома, диурн, ноктюрн. 
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Методологическая постановка и историографический обзор проблемы. 
Восприятие любого феномена бытия и сознания в качестве текста – знаково-символи-
ческого комплекса полифонических смыслов и значений, формирующихся в опреде-
ленном контексте и содержащем цитации в виде интертекстов и скрытые имплицитные  
аллюзии в виде подтекстов – проблема, которая в истории неклассической гуманитарной 
мысли ХХ-ХХІ веков была поставлена, как минимум, четырежды со всей концептуаль-
ной ясностью. Впервые – в первой половине ХХ века – на основании сближения через 
философию языка М. Хайдеггера трансцендентальной феноменологии гуссерлианства 
и классической филологической герменевтики, когда феноменология свою «нейтраль-
ную» интенциональность как метод описания смыслов сознания субъекта дополнила 
свойственной для герменевтической интерпретации процедурой эмпатии («понимания», 
«интерпретации»), в результате чего предстала философская герменевтика – парадигма 
описания смыслов сознания путем синтеза феноменологической редукции (интенции 
непредубеждённости) и сопереживания мотивам их образования. Обратный процесс – 
движение классической филологической герменевтики навстречу феноменологии, когда 
в роли текста как предмета интерпретации предстало само сознание субъекта как от-
ражение его бытия в мире. Кроме «этизации» феноменологии и «онтологизации» герме-
невтики, становление принципа текстоцентризма в восприятии мира пережило второй 
крупный этап – постструктуралистский «лингвистический поворот» середины ХХ века, 
связанный с появлением постмодерна как механизма самовопроизведения модерна через 
его же ритуальное самоотрицание на основании теории интертекстуальности и Письма в 
дерридианстве, где текстовые качества были абсолютизированы до универсальной само-
достаточной силы символической репрезентации (ризомы), порождающей новые и но-
вые значения (симулякры) в парадигме темпоральности вне объективного грунта текста, 
что и привело к разрушениюсубъектности и кризису постмодернизма. 

Попытку преодолеть крайности модерна и постмодерна в понимании текста пред-
лагает нам еще один, третий, виток развития текстуального видения мира – концепту-
альные разработки структурализма в психоанализе и семиотике культуры во второй по-
ловине ХХ века на почве лаканизма и Московско-Тартуской школы соответственно, где 
текст в качестве символической структуры представал как носитель глубинных пластов 
психики и культуры, не теряя связи с субъектом, воплощая его язык и одновременно 
трансформируя субъекта через дискурсивные практики номинации (предоставления 
имени, означающего): текст как выражение бессознательного (Реального) или текст как 
воплощение констант культурной памяти (смысловых инвариантов). Наконец, в четвер-
тый раз, в начале и первой половине ХХІ века на волне постлакановского теоретического 
психоанализа и возрождения проекта модерна в виде альтермодерна (немодерна) анали-
тики Люблянской (С. Жижек, А. Зупанчич) и Французской школы (бадьюанство), синте-
зировав учение Ж. Лакана с немецкой классикой, представили текст в качестве феномена 
«экрана» – цепочки господствующих означающих, нарративов идеологии, образующей 
«портал» для интерпелляции субъекта в символический порядок культуры (гегемонию) 
при помощи аудиовизуальных и лингвистических знаков, радикальный разрыв с которы-
ми необходим для восстановления субъектности как «истинного события» – его само-
сти, сущности, целостности, непрерывности, верности совести и соучастия в творении 
истории. 
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Осуществленный в качестве постановки проблемы компаративный анализ феномено-
логии и герменевтики, постструктурализма, лаканалий и русской семиотики культуры, а 
также постлаканизма и фрейдомарксизма демонстрирует нам путь текста от позитивной 
онтологии присутствия (языка как дома бытия) через негативную онтологию значимого 
отсутствия (языка как разрушения дома бытия или возмещения пустоты, образованной 
на месте его разрушения) до онтологии исключения – восстановления единства бытия и 
языка в универсальной сингулярности и сингулярной универсальности каждого отдель-
ного человека как избытка и нехватки одновременно (избытка, потому что его самость 
стремится артикулировать себя, «продравшись» сквозь «швы» идеологии, и нехватки, 
потому что утрата самости приводит к состоянию отчуждения). 

Однако же, несмотря на столь мощный теоретико-методологический бэкграунд, не 
до конца изученной, на наш взгляд, остается лингвокультурологическая интерпретация 
связи постсовременных реалий телесного бытия и поэтического языка сквозь призму 
психоанализа культуры и семиотического анализа. Если мода, язык, идеология, экран, 
массовая культура, сеть, медиа-вирусология, сексуальность, политикум, реклама, филь-
мография после лингвистического поворота активно рассматривались в качестве текстов 
от литературной «бахтианы» до лакановской кинотеории, то феномен массовой физи-
ческой болезни как социокультурного состояния желания, вытеснения, трансгрессии, 
наслаждения, отчуждения, закрепощения, за исключением, разве что аналогий болезни 
с феноменом Чужого/Иного в исследованиях табу, сексуальности и власти у М. Фуко 
[3], не представал предметом отдельного исследования. В особенности, если речь идет 
о современном хронотопе: пандемии Covid-19, – и междисциплинарном ракурсе охвата 
проблемы: коронавирус как семиотический текст, интерпретируемый в собственно ли-
тературном тексте, если речь идет о поэзии, посвященной теме коронавируса. 

Цель исследования – осуществить целостный лингвокультурологический анализ 
пандемии как текста (коммуникативного события) на основании методологических 
парадигм структурализма, психоанализа и семиотики культуры с привлечением в каче-
стве прикладного кейса феноменолого-герменевтических толкований рецепций панде-
мии в современной русскоязычной поэзии как «текста в тексте», посвященного пережи-
ванию феномена Covid-19 на психическом и символическом уровнях в рамках архетипных 
структур жизни и смерти, космоса и хаоса, Эроса и Танатоса, диурна и ноктюрна как 
антропологических характеристик поэтики.

Изложение материала. Интерпретируя пандемию Covid-19, охватившую мир в 
2020-2021 году не только как телесное явление действительности, но и как символиче-
ский жест, представленный в экранной культуре (коммуникативное событие), мы мо-
жем выявить признаки в данном тексте двух состояний травмы субъекта, выделенных 
в постлакановском теоретическом психоанализе Люблянской школы как «интерактив-
ность» и «интерпассивность». В глобалистическом дискурсе глобального цифрового 
мультикультурного капитализма интерактивность как феномен свободного общения 
донора и реципиента, отправителя и получателя информации, автора и читателя, Я и 
Другого, всегда рассматривалась исключительно позитивно, как расширение творческих 
возможностей личности в креативной экономике «переживания». Однако обнажение 
травм бессознательного в виртуальной реальности в виде кибербуллинга и других форм 
репрессивности продемонстрировало, что интерактивность, открывая перед огромной 
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массой трансгрессивных субъектов возможности дилетантского проявления мышления 
и конструирования культурной продукции, стала «порталом в ад» – интерпеляционным 
экраном в принудительную эстетику постмодерного наслаждения Другим как господ-
ствующим означающим перверзивного (садомазохистического типа) в психоделическом 
экстазе формально-оперативной, пустой, невротической коммуникации. 

Если постмодерная информационная эстетика школы позднего Ж. Бодрийяра [4,  
с. 130-131], предлагая мягкую альтерглобалистическую форму критики интерактивно-
сти как проекции обсценного желания в образе «информационной порнографии» в сеть 
в результате метастазирования и рассеивания транссексуальности, то более радикаль-
ный антиглобалистический психоанализ раскрывает механизмы данной трансгрессии –  
перенесения бессознательного изнутри наружу, в результате чего происходит эстетиза-
ция монструозного танатологического начала [2, с. 26-45]. Интерактивность связывает-
ся с феноменом склонности расколотого субъекта, несущего в себе нехватку идентич-
ности, сущности, самости, к перенесению своего права действовать (активности) на 
Другого, призванного компенсировать ему его нехватку (зияние). Заполнение разрывов 
в идентичностти за счет Другого оборачивается пустой невротической пассивностью 
трансгрессивной личности в сети, которая превращается в созерцателя чужих оценок, 
комментариев, интерпретаций. Так, автор, перенося свою активность на читателя в про-
цессе взаимного комментирования, буллинга, сталкинга, совместного сочинительства, 
виртуальных дебатов и так далее рискует превратиться из онтологического персонажа 
языка в героя собственного имиджа, в заложника символической роли, в искателя репу-
тации, в носителя бренда, в невольника статуса, символический капитал которого при-
ращивается исключительно за счет дискурсивных практик – разговоров о нем в сети. 
Читатель, перенося свою активность как умение творить на автора, также становится 
пассивным наблюдателем симулякров, созерцая эклектическую картографию образов 
чужой продукции в ленте сообщений. Именно интерактивностью как перенесением 
своей компетенции решать проблемы на заместителя можно объяснить перформативное 
поведение референтной группы в сети, известной как «ковид-диссиденты»: заслоняя не-
пристойность Реального символическими «швами» либеральной иронии черного юмора 
и ритуального равнодушия, подсознательно эти люди уверены, что заместитель (Иное) 
сам решит за них все проблемы, – как мирового, так и личного порядка. 

Обратной стороной интерактивности становится интерпассивность. С точки зрения 
психоанализа культуры, семиотический язык интерпассивности –. куда более опасен. 
Он связан с перенесением травмированным субъектом на Другого своего наиболее глу-
бинного субстанционального бессознательного ядра самости – пассивности как права 
наслаждаться (молиться, медитировать, оплакивать, смеяться, переживать произведе-
ние искусство). Интерпассивность, удачно соотносящаяся с феноменом «смеха за ка-
дром» в дешевых сериалах, подсказывающего нам, «когда» нужно наслаждаться глупой 
шуткой, выворачивается наизнанку пустой обсессивной невротической активностью –  
имитацией деятельности при её реальном отсутствии. Так, автор, перенося на чита-
теля свое право наслаждаться (или не удовлетворяться) качеством своего произведения, 
превращается в субъекта, номинированного Другим, то есть втянутого в пространство 
принудительной изнурительной коммуникации вокруг самого себя и создаваемого им 
продукта. Перенёсший ж на автора свою пассивность читатель становится невротически 
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активным: ничего не создавая и не прибегая к осмысленной эстетической перцепции, 
утратив право духовно наслаждаться произведением искусства Другого, он прибегает к 
языку фанатизма, ненависти, травли, деструктивной критики, пейзанского восторга, вы-
полняя, по Р. Якобсону, фатические (пустые) функции речи, подобно героям фильмогра-
фии Д. Линча в состоянии разрыва означающих, информационного шока, нравственно-
го отчуждения. Интерактивностью как формой коллективной гипертрофии катастрофы 
можно объяснить перформативное поведение «паникеров» в сети, преувеличивающих 
опасность пандемии или перекодирующих ее в собственных (как правило, не верифици-
руемых) символических означающих апокалиптической беды без конструктивных вари-
антов её решения. 

Пандемия коронавируса, раскрытая нами в рамках критической теории постлаканов-
ского психоанализа как коммуникативное событие, – это текст, формирующейся на стыке 
перверзий интерактивности (паники) и интерпассивности (игнорирования), – и он превра-
щается в литературное событие (текст в тексте) благодаря своим многочисленным худо-
жественным интерпретациям. Авторы, которые осуществляют данные интерпретации, ус-
ловно принадлежат к двум моделям социальности, которые сосуществуют в постсовремен-
ных культурных реалиях: речь идет о дисциплинарном обществе Эдипа и перформативном 
обществе Анти-Эдипа, Паноптикуме и Пост-паноптикуме. Если законом Паноптикума 
является табу на Иное, к коему принадлежит и болезнь, что приводит к умалчиванию ре-
альности, скрываемой под Воображаемым (лжи), то Пост-Паноптикум строится на пол-
ной прозрачности непристойной информации вследствие падения патерналистских табу и 
трансгрессии желаний. Эдип как герой директивной цензуры вытесняет свои деструктив-
ные танатологические желания и сублимирует свои конструктивные эротические желания 
в возвышенный пафос, создавая эффект зеркала, спектакля, метафоры, поэтической дис-
танции, общественной сцены, действия на которой направлены на катарсис. Анти-Эдип 
как герой постмодерной цензуры выводит свои самые непристойные смертоносные жела-
ния напрямую в сеть, где Реальное начинает играть роль Воображаемого посредством сим-
волических перекодировок: так создаются медиа-шоу из реальных катастроф, созвучные 
узнаваемым в состоянии болезненного дежавю сюжетам экранной культуры и приводящие 
к депрессии и энтропии. Событие пандемии как предмет поэтического изображения в рав-
ной степени может быть как катарсическим, так и в постмодерном ключе «декадентским». 
В первом случае активность как ответственность за мир и пассивность как сострадание к 
миру воплощены в авторе, выступающем в роли хранителя языка как дома бытия. Во вто-
ром случае трангрессия активности и пассивности, вызывающие неуместное высмеивание 
или навязчивую истерию относительно темы смерти не приводят к ее гуманистическому 
преодолению в искусстве, к целомудренному платоновскому эросу радования как приня-
тия страдания и мужества быть. 

Концептуальная сжатость размеров статьи не позволяет нам приводить большое ко-
личество прикладных кейсов интерпретации темы пандемии в современной русскоязыч-
ной поэзии, но один из них мы всё же феноменологически опишем как пример показа ка-
тастрофы не с целью ее регрессивного смакования, а с целью её мужественного осмыс-
ления в поэтике, неотделимой от социума (поскольку художественные и политические 
стратегии в современном психоанализе культуры связаны общей задачей одухотворения 
мира), процессов самоидентификации субъекта путем добровольного этического выбора  
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и разрыва с цепочкой господствующих означающих. Речь идет о проекте писателя и 
арт-продюсера Стефании Даниловой «Возврату не подлежит», концепт которого, раз-
работанный нами в процессе подбора авторов, строится на структурной антропологии 
Ж. Дюрана, который, в зависимости от отношения субъекта к Танатосу, выделяют два 
способа («режима») преодоления смерти в культуре: мужской («дневной») и женский 
(«ночной»). «Дневной», или маскулинный (режим диурна – Героя) режим проявляется, 
когда смерть жесткой силой устраняется как препятствие за счет активной борьбы с ней 
[5]. В антологии диурн представлен довольно ярко: «Пусть весь мир переменится. / Мы 
всё равно сильней» – у Полины Шибеевой [1, с. 26]; «Мы будем жить в любые време-
на: / не умирать же впрямь от недоверья» – у М. Вэя [1, с. 59]. Не обойден вниманием 
и второй режим Ж. Дюрана – «ночной», или феминный (режим ноктюрна – Большой 
Матери), когда смерть мягкой силой нейтрализуется посредством ее приятия как пред-
посылки новой жизни: «Мы не были близки, пока чума / не заперла на прутики дома» – у 
Евгении Барановой, с. 22; «Над собором Петра и Павла ровно в полночь луна взошла» 
– у С. Даниловой[1, с. 70]).Герменевтическая интерпретация общей концепции данного 
проекта продемонстрировала, что большинство авторов не склонны к трансгрессии и 
эстетизации Танатоса, но, наоборот, демонстрируют глобальную катастрофу в искусстве 
как ситуацию эмансипации нравственных сил субъекта, способного творить историю и 
творимого ею на пути к универсальной этической солидаризации человечества. 

Выводы. Компаративный анализ позитивной, негативной и «исключающей» онтоло-
гических программ субъекта в культуре продемонстрировал высокий освободительный 
потенциал критической теории современного структурного психоанализа как парадигмы 
нехватки и избытка. В ее рамках на основе синтеза семиотики культуры, феноменоло-
гии и герменевтики как школ, одинаково важных для филологии и культурологии нами 
продемонстрирован символический потенциал пандемии 2020-2021 гг. как текста ката-
строфы, представшего в качестве коммуникативного события в сети предметом первер-
зивных трансформаций в сторону интерактивности (гипертрофии иронии) или интер-
пассивности (гипертрофии паники). Эффективным механизмом преодоления манипуля-
тивных практик Танатоса как инерции ризомы нам представляется высокое поэтическое 
искусство, посвященное теме Covid-19, где последняя рассматривается как кризисная 
предпосылка для освобождения субъекта от господствующих означающих социальной 
гегемонии и универсальной интеграции человечества на основании общих гуманистиче-
ских ценностей преодоления смерти. 
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ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПАНДЕМІЇ COVID-19 
ЯК ТЕКСТУ: АРХЕТИПИ ЕРОСУ І ТАНАТОСУ В СУЧАСНІЙ 

РОСІЙСЬКОМОВНІЙ ПОЕЗІЇ

У статті на підставі критичної теорії структурного психоаналізу здійснюється 
лінгвокультурологічна інтерпретація пандемії Covid-19 як «тексту в тексті» – 
комунікативної події, включеної в дискурсивні практики сучасної російськомовної 
поезії. На рівні методології зіставляються три онтологічні програми співвідношення 
буття і мови: позитивна, негативна і «та, що виключає» (суб’єктна). На рівні 
медійної репрезентації предмета пандемія як текст тлумачиться в рамках перверзій 
інтерактивності (ігнорування) та інтерпасивності (паніки) у постмодерній ризомі. На 
рівні подвійної символічної репрезентації в поезії пандемія інтерпретується в контексті 
філософської герменевтики і структурної антропології в альтернативних етичних 
конотаціях, як архетип не смакування (трансгресії), а подолання смерті в культурі в 
режимах боротьби (діурн) або прийняття (ноктюрн).

Ключові слова: текст у тексті, комунікативна подія, інтерактивність, 
інтерпасивність, ризома, діурн, ноктюрн.
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LINGUOCULTUROLOGICAL INTERPRETATION OF PANDEMIC COVID-19 AS A 
TEXT: ARCHETYPES OF EROS AND TANATOS IN CONTEMPORARY RUSSIAN-

LANGUAGE POETRY

In the article, based on the critical theory of structural psychoanalysis, the linguocultur-
ological interpretation of the Covid-19 pandemic is carried out as a «text in a text» – a commu-
nicative event included in the discursive practices of contemporary Russian-language poetry. 
At the level of the methodology, three ontological programs of the relationship between being 
and language are compared: positive, negative and «exclusive» (subjective). At the level of the 
media representation of the subject, the pandemic as a text is interpreted within the framework 
of the perversions of interactivity (ignoring) and interpassivity (panic) in the postmodern rhi-
zome. At the level of double symbolic representation in poetry, the pandemic is interpreted in 
the context of philosophical hermeneutics and structural anthropology in alternative ethical 
connotations, as the archetype of not savoring (transgression), but overcoming the death in 
culture in the modes of struggle (diurn) or acceptance (nocturne).

Key words: text in text, communicative event, interactivity, interpassivity, rhizome, diurn, 
nocturne.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ В СОСТАВЕ ТРОПОВ

Настоящая статья посвящена выявлению и анализу лингвистической терминоло-
гической лексики за пределами специальной области гуманитарного знания – в художе-
ственных текстах.

В представленном фрагменте исследования предпринята попытка рассмотреть 
лингвистический материал в новом ракурсе – в составе тропов и фигур речи, что опре-
деляет актуальность настоящего исследования. В результате были установлены но-
вые авторские смыслы более 40 терминов из области языкознания в составе тропеи-
ческих оборотов (метафора, эпитет, образные сравнения, метонимия, олицетворение, 
деперсонификация, асиндетон, инвектив).

Ключевые слова: лингвистический термин, троп, поэтический дискурс, референция.

Количество терминоведческих исследований в области лингвистики имеет тенден-
цию к постоянному росту в силу неуклонно растущей ценности информации. Такой ин-
терес исследователей обусловлен, прежде всего, потребностями современного общества 
[3, с. 3]. 

Тропы и фигуры речи традиционно причисляются к основным компонентам художе-
ственного текста. Долгое время тропы и фигуры речи анализировались лишь с позиций 
риторики и стилистики [11, c. 3]. В лингвистике последних десятилетий статус тропа 
(в первую очередь – метафоры) существенно пересмотрен в сторону «повышения» её 
статуса: троп – не просто средство «украшения» речи, но и основной механизм функци-
онирования литературно-художественного дискурса в целом [5, с. 8].

Настоящая статья посвящена функционированию филологической терминологии, 
которая включает в себя терминосистемы лингвистики и литературоведения, за предела-
ми собственно научного дискурса, а именно в качестве элементов тропов и фигур. 

Будучи образными, семантически насыщенными, синтагматически «непредсказуе-
мыми», тропы имеют огромный лингвоэстетический потенциал, реализуясь в художе-
ственных текстах, в языке массовой информации, в политическом и судебном дискурсе, 
в разговорной речи [6, с. 42].

Н.М Караченцева в диссертационной работе «К истории русской филологической 
терминологии: тропы и фигуры» рассуждает о термине как о средстве закрепления по-
знанного и инструменте открытия нового знания [6]. Несмотря на многочисленные ис-
следования в данной области, терминология выразительных средств языка ещё не упо-
рядочена достаточным образом, а вопрос однозначного определения терминов данной 
области относится к числу нерешённых. Нами предпринимается попытка рассмотреть 
лингвистический (и – шире – филологический) термин в новом ракурсе – в составе тро-
пов и фигур речи, что определяет актуальность настоящего исследования.
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Методы и методология исследования
Общенаучную основу данного исследования составили основные положения линг-

вистических трудов в области терминоведения, лингвистики текста и тропа, фило-
логического анализа текста, отраженные в работах О.С. Ахмановой, Б.Н. Головина,  
В.П. Даниленко, О.И. Ревуцкого, Л.И. Скворцова, В.Д. Старичёнка, В.И. Корольковой, 
Б.Т. Томашевского, Ю.В. Рождественского, С.Б. Кураша, Т.Г. Хазагерова, Н.А. Сырма 
и др. Использовались такие методы исследования, как структурно-семантический, кон-
текстный, компонентный и описательный. Материалом для исследования послужили 
тропеические контексты, извлечённая методом направленной выборки из поэтического 
подкорпуса НКРЯ (Национального корпуса русского языка) [8]. 

Результаты исследования и их обсуждения
Слово в художественном тексте является знаком искусства, оно образно и метафо-

рично и имеет двойственный смысл [7, с. 113]. Б.В. Томашевский упоминает о таком 
способе образования и обогащения языка, как «филиация» [12, c. 117], когда одно и то 
же слово или может «наполняться» автором произведения несвойственным ему смыс-
лом в художественном контексте. С целью придания лингвистическим терминам новых 
смыслов авторы часто прибегают к их использованию в составе различных поэтических 
оборотов (тропов). 

В ходе корпусного исследования лингвистической терминологии терминологии, 
функционирующей в художественной речи, нами было выявлено около 1000 тропеиче-
ских контекстов с более чем 40 терминологическими лексемами из области лингвистики 
(филологии) в их составе (аббревиатура, абзац, азбука, акростих, аорист, апостроф, 
буква, восклицание, грамматика, звук, знак, междометие, метафора, многоточие, на-
клонение, образ, окончание, омоним, слово, падеж, парцелляция, приставка, причастие, 
простая речь, речь, символ, синоним, слог, союз, стиль, суффикс, тавтология, текст, 
тире, точка, цитата, эпитет, язык и др.).

Необходимо также уточнить, что в лингвистике термин «троп» употребляется в уз-
ком и широком значении, последнее включает также и фигуры речи. Часто исследователи 
используют сочетание «тропы и фигуры», не разграничивая их [2, c. 2]. На наш взгляд, 
все же есть смысл разграничивать данные понятия, так как суть тропа заключается в об-
разной иносказательности (слово или выражение, используемое в переносном значении 
с целью усилить образность языка, художественную выразительность речи [13], тогда 
как фигуры представляют собой особые сочетания слов, синтаксические построения, 
используемые для усиления выразительности высказывания [1, c. 483].

К настоящему времени универсальной классификации тропов не создано. Однако 
учёные-лингвисты сходятся во мнении относительнодвух, по крайнеймере, главных ти-
пов тропов, выделяя метафору и метонимию. Что же касается более подробных класси-
фикаций, то здесь единого подхода не имеется.

Так, Ю.В. Рождественский подчеркивает: «Хотя классификация тропов может быть 
детализирована по разным признакам, тем не менее, главных тропов шесть (метафора, 
метонимия, синекдоха, аллегория, перифразис, антономасия) [10, с. 253]. Назначение 
тропов Ю.В. Рождественский видит в создании новых «именований» из материала су-
ществующих слов для того, чтобы изобразить предмет речи, дать ему характеристику 
через ключевое слово.
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Г.Г. Хазагеровым на первый план выдвинуто качество экспрессивности. Учёный вы-
деляет следующие основные виды тропов: перифраза (тождество), метонимия (смеж-
ность), метафора (сходство), антифразис (контраст) [14]. 

Для систематизации собранного нами фактического материала мы опирались 
на классификации видов тропов Б.В. Томашевского, Ю.И. Левина, С.Б. Кураша,  
О.И. Ревуцкого, выделяющих и систематизирующих художественные тропы на основе 
логических (гипербола, литота, ирония и др.) и языковых (метафора, метонимия, эпитет, 
образное сравнение) критериев. Тропы, выделяющиеся на чисто логической основе, не 
обладают определёнными показателями своего выражения в языке, способы их функци-
онирования могут быть разнообразными. 

Так, в стихотворении И. Чиннова «Занимательная грамматика» используется такое 
изобразительное средство, как ирония: совершенно возможно / неопределенное накло-
нение / в будущем времени: / УМЕРЕТЬ. Данное средство образности выделяется чисто 
на логической основе и не имеет строгих языковых репрезентантов.

Вторая группа тропов, наоборот, выражается специфичными для каждого из них на-
борами языковых конструкций.

Метафора. Ю.И. Левин выделяет три её типа, руководствуясь «принципом сравне-
ния», по которому строится любой компаративный троп [5, с. 36]:

1) метафоры-сравнения, где объект прямо сопоставляется с другими объектами 
(в нашем случае слингвотерминами): … твердый знак оно сохранило / и грамматика 
не обронила / знак суровости и прямоты (Б. Слуцкий). Словосочетание «знак сурово-
сти» напрямую сравнивается с лингвистическим термином твердый знак. Ср. также: 
Переплыть мы решили Пролив. / С нами рядом плывет вертикально / морской вопро-
сительный знак / или шахматный конь, / на котором ты прибыла в мир. / Ты, в одеж-
де одних пузырьков и волос, / узким телом идешь в глубину (С. Кирсанов). Основанием 
сближения двух понятий (вопросительный знак – шахматный конь) служит ассоциация 
по сходству форм. 

В риторических оборотах речи лингвистический термин может входить в состав 
метафорического словосочетания и функционировать в качестве его опорного ком-
понента. Термин аббревиатура фиксируется в оценочном значении «личностная 
характеристика, выражение сущности личности»: – Луна, ты здесь? / – Я здесь. 
А кто ты, кто ты? / – Я аббревиатура идиота и – полный нуль (А. Миронова). 
Ср. также: Пронеслось! Открываю глаза. / Забываю про руку: пусть пишет. / 
Навсегда разминулись – гроза / и влюблённый уродец эпитет (Б. Ахмадулина); 
Обожествляла влюбчивость метафор / простых вещей невзрачные тела  
(Б. Ахмадулина).

2) метафоры-загадки, где описываемый объект замещён другим объектом. 
Рассмотрим фрагмент стихотворения Г. Оболдуева «Раиса»: Нам его б не вдохновеньем 
кликать, / Нам его б не роком окрестить,/ Нам бы им по стрункам попиликать, / Либо 
отпустить на акростих. Имплицированный признак сравнения видится в общности 
функций данных понятий: автору не остаётся ничего иного, как написать стихотворение 
о «нём», т.е. «отпустить на акростих». Ср. также: И вот теперь, когда / В восьмой заезде 
/ Восходит череда / Моих созвездий, / Опять ввожу с эффектом / (Ну, и напорист!) / 
Чуть не plusquamperfectum / В quasi аорист? (Г. Оболдуев).
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3) метафоры, приписывающие описываемому объекту свойства другого объек-
та: Возврата нет, ни в один падеж,/ ни в одно междометье,/ ни в перестановку глаго-
ла,/ ни в шаги, ожидаемые, много б отдал за чей-то выстрел в дверь,/ о далеко зашел 
сокол, птиц гоня к морю./ Если мир реален, а в нем днем с огнем,/ и ищи свищи, как ау в 
колодце,/ Шар из досок, сбитый одним гвоздем,/ и кто-то, лежа на локте, крутит этот 
ребус (В. Соснора). Как видно, лингвистическим понятиям здесь приписываются про-
странственно-вместилищные свойства.

Эпитет. По мнению Б.В. Томашевского, самым простым способом «выдвинуть» 
какой-либо признак – это его назвать [13, с. 195]. Основной задачей эпитета является 
расширение содержания слова и индивидуализация понятия. Обратимся к некоторым 
примерам. 

Широко распространена конструкция «прилагательное + существительное /  
существительное + прилагательное», один из компонентов в которой – лингвистиче-
ский термин: И никогда твой вкус не ковыляет. / Но, кажется, что ты подчас много-
речист, / Что стихотворный жар твой мог бы быть живее (В. Жуковский); Чёрно-
белое, сизое, алое, / незаконное, злое, загробное, / нелюбимое и небывалое, / неживое, но 
жизнеподобное – / вероятней всего, не последнее, / не мужское, не женское – среднее, / 
не блаженство – но вряд ли несчастие, / и коварное, и восхитительное / прилагатель-
ное (не причастие, / и тем более не существительное) – / приближается, буйствует, 
кается, / держит кости в кармане горелые, / и когда не поёт – заикается, / подбирая 
слова устарелые – / а навстречу ему безвозмездное, / исчезающее, непреложное, / пусть 
беззвёздное – но повсеместное, и безденежное, и безнадёжное (Б. Кенжеев).

Встречаются и конструкции «прилагательное + существительное + прилага-
тельное»: Да и на чей положены алтарь / небесные тельцы и овны, / кто учит нас осва-
ивать, как встарь, / чернофигурный синтаксис любовный? (Б. Ш. Кенжеев).

Выявлены также конструкции типа «существительное + глагол + прилагатель-
ное» и «глагол + существительное + прилагательное»: Знак был твердый у этого 
времени./ Потому, облегчившись от бремени/ ижицы и фиты (Б. Слуцкий); … горит 
/ синтаксис опознавательный обручальных встреч – точка, тире, запятая и вопрос 
(веревочкой свит) (А. Парщиков).

Образные сравнения. Как и метафоры, образные сравнения основаны на ассоци-
ации по сходству [9, с. 58]. В отличие от необразных сравнений, образные сближают 
разнородные понятия. Встречаются 1) союзные (как, чем, словно, будто и др.), 2) бес-
союзные и 3) смешанные конструкции, одновременно функционирующие в контексте.

Рассмотрим несколько примеров: Капля падает плющась об лужу / как цитата из 
книги не изданной / но когтящей терзающей душу (В. Кривулин). Уподобляемые понятия 
«капля – цитата» относятся к разным понятийным классам «небольшой объём жидко-
сти – лингвистический термин»; Мы были оголённее, чем синтаксис, / меж нами слово 
двигалось, касаясь (А. Парщиков). Уподобляемые понятия «мы - синтаксис» относятся 
к разным понятийным классам (человек – лингвистический термин); Люди выходят из 
комнат, где стулья как буква «б[е]»/ или как мягкий знак, спасают от головокруженья 
(И. Бродский). 

Метонимия. Структура метонимии, так же, как и метафоры, включает три ком-
понента (субъект, объект, основание сближения). Согласно О.И. Ревуцкому [9, c. 52],  
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метонимический перенос может осуществляться в пределах устоявшихся моделей, на-
считывающих несколько десятков («материал – изделие из материала», «отрезок вре-
мени – события происходившие в это время», «свойство – носитель свойства» и др.). 
Например: А ежели кто трезв – отымет и отъест/ судьбы деликатес, весь диалект –  
про импорт./ Питают мать-отец плаксивый диатез/ тех, кто, возмыв из детств, 
убьет, но и повымрет (Б. Ахмадулина). Лексема диалектв данном контексте обозначает 
«разговор, мысли, размышления». 

Нередко тропы с употреблением филологических терминов комбинируются в од-
ном контексте. Подобное явление именуется лингвистами по-разному: взаимодействие 
тропов, гипертроп, конвергенция, многочленный стилистический приём, тропеиче-
ский комплекс [5, с. 42]. В процессе развёртывания художественного текста образное 
употребление того или иного слова может как бы подготавливаться предшествующим 
тропом: Нет, Феникс мой целехонек и свищет: / слог, слог – тире, слог, слог – тире, 
тире. / Пунктира ощупьтемной цели ищет, / и слаще слова стопор слов в строке 
(Б. Ахмадулина). 

Кроме упомянутых выше примеров, нами отмечен ряд других образных средств в 
поэтической речи с лингвистической терминологией в их составе. 

Олицетворение: Не цифрами, а буквами. Точней, / конечно, цифра. Буква – человеч-
ней. / Болезненный, немолодой, увечный /находит выраженье только в ней (Б. Слуцкий); 
В глазах моих каждая строчка струится, / И каждая буква, вгляжусь, шевелится, / 
Прислушаюсь: дышит и шепчет: живи! (В. Бенедиктов).

Деперсонификация: Есть в людях сословье и третье: / В них жажда и жадность 
хвалы; / Средь прочих – они междометье, / То есть: не добры и не злы (П. Вяземский). 

Фигуры речи также играют важную роль в интерпретации лингвотерминов вне пря-
мой референции.

Асиндетон: Но, / скажешь ты, / это утро / и раннее это поле – / всего только образ, 
символ, / метафора, и не боле (Ю. Левитанский). 

Инвектив. Инвектив в поэтических контекстах служит средством выражения агрес-
сивного отношения, неизбежности, неминуемой участи: Известно, что бывает в таком 
/ случае: полный абзац. / Звенят железом, скрипят замком, / ведут н пустынный плац 
(Б. Кенжеев).

Выводы
В поэтических контекстах термины переосмысляются и метафорически обы-

грываются. Благодаря особым условиям функционирования, лингвистический тер-
мин в художественном тексте семантически преобразуется, получает дополнитель-
ные смыслы, а игра прямого и переносного значений лишь усиливает образность и 
выразительность. 

Нами установлено, что в современной поэтической речи лингвотермины исполь-
зуются достаточно активно, вне области прямой референции, приобретая смыслы, ве-
дущие в том числе к их полной детерминологизации, зачастую становясь основой для 
создания тропеических построений. 
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ЛІНГВІСТИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ У СКЛАДІ ТРОПIВ
Стаття присвячена виявленню та аналізу лінгвістичної термінологічної лексики за 

межами галузі гуманітарного знання – в художніх текстах.
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У представленому фрагменті дослідження зроблена спроба розглянути лінгвістич-
ний матеріал в новому ракурсі – у складі тропів і фігур мови, що визначає актуальність 
цього дослідження. В результаті були встановлені нові авторські смисли більше  
40 термінів з галузі мовознавства у складі тропеїчних зворотів (метафора, епітет, 
образні порівняння, метонімія, уособлення, деперсоніфікація, асиндетон, інвектив).

Ключові слова: лінгвістичний термін, троп, поетичний дискурс, метафора.

Bogdanovich L. A., postgraduate student
Mozyr State Pedagogical University named after I. P. Shamyakin, Mozyr, The Republic 

of Belarus

LINGUISTIC TERMINOLOGY AS PART OF TROPES

This article is devoted to the identification and analysis of linguistic terminological vo-
cabulary outside the special field of humanitarian knowledge - in literary texts. 

In the presented fragment of the study, an attempt to consider the linguistic material from 
a new perspective – as part of tropes and figures of speech, is made that determines the rel-
evance of this study. As a result, new authorial meanings of more than 40 terms from the field of 
linguistics as part of figurative phrases (metaphor, epithet, figurative comparisons, metonymy, 
personification, depersonification, asyndeton, invective) were established.

Key words: linguistic term, trope, poetic discourse, reference. 
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КУЛЬТУРНО-МАРКОВАНІ ЛЕКСИЧНІ ОДИНИЦІ В ТЕКСТАХ 
З КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА США

Вивчення культурно-маркованих лексичних одиниць визначається інтересом 
до дослідження мови на різних рівнях, оскільки в культурно-маркованій лексиці 
відображається специфіка національного менталітету кожного народу, його куль-
турна ідентичність та самобутність. Ці лексичні одиниці ілюструють позамовну 
реальність, пов’язану з ціннісними орієнтирами суспільства та здійснюють вплив на 
адресата. Культурно-марковані лексичні одиниці в тестах з кримінального права США 
мають свою галузеву специфіку, пов’язану з історією розвитку країни, народу, його спо-
собом життя, національним менталітетом, правовою системою, яка має часові та 
територіальні рамки дії, що відображено в мові права, та з мовною системою.

Ключові слова: лінгвокультурологія, культурно-маркована лексична одиниця, 
кримінальне право, культурний компонент значення, реалія.
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Починаючи з ХІХ століття проблеми мови та культури, що основуються на антро-
поцентричних принципах пізнання та опису світу,завжди були в центрі уваги лінгвістів, 
культурологів, антропологів і філософів, які відзначали тісний зв’язок між тим, як мова 
використовується, та культурними цінностями, які на це впливають. Взаємозв’язок мови 
та культури є беззаперечним. A. Kroeber зазначав, що культура почалася тоді, коли виник-
ло мовлення, і відтоді збагачення одного означає подальший розвиток іншого [12]. Мова 
являє собою суспільне явище, створене суспільством і немислиме поза суспільством. 
Своєю чергою, культура – феномен, який впливає на всі сфери суспільної та індивідуальної 
життєдіяльності– працю, побут, дозвілля, спосіб життя суспільства й особистість; без за-
лучення до духовних скарбниць народів світу неможливі ні соціальний прогрес, ні само-
вдосконалення особистості. Мета використання мови полягає у спілкуванні з іншими, 
у мисленні, у висловлюванні своєї точки зору і погляду на життя[11]. А культура – це 
поєднання ідей і почуттів, які поділяє більшість людей у суспільстві [13]. Отже, мова є 
одночасно частиною культури, яка впливає на неї, і феноменом, що відображає культуру 
та відіграє в ній значну роль, тому культура неможлива без мови. Культуру можна визна-
чити як те, що певне суспільство робить і думає. А мова є те, як воно думає [7].

Різні аспекти проблеми взаємозв’язку таких глобальних категорій, як «мова» та «куль-
тура» досліджувалися багатьма вітчизняними та зарубіжними науковцями, серед них  
Н. Арутюнова, Е. Верещагін, А. Вержбицька, В. Воробйов, В. фонГумбольт, Т.А. ван 
Дейк, В. Карасик, Г. Колшанський, Н. Комлев, В. Кононенко, О. Корнілов, В. Костомаров, 
Е. Кубрякова, Д. Ліхачов, Ю. Лотман, В. Маслова, В. Ощепкова, Г. Почепцов, Е. Сепір, 
Ю. Степанов,В. Телія, С. Тер-Мінасова, Г. Томахін, S. Chase, C. Kramsch, D. Kroeber, D. 
O’Neil, K. Risager, G. Rocher та інші. Проте, залишаються актуальними та вимагають 
теоретичного аналізу такі питання, як мова і культура як складові системи формуван-
ня особистості, форми комунікації в культурі, можливості тлумачення явищ культури, 
механізми трансляції соціокультурного досвіду тапородження і трансляції смислів тощо.

Мета статті – виявити лексичні одиниці, що вживаються в текстах з кримінального пра-
ва США та мають культурнийкомпонент значення, тобто культурно-марковані лексичні 
одиниці і визначити їх походження. Наявність культурного компонента це залежність се-
мантики мови від культурного середовища індивідуума [6, с. 116]. Наявність культурної 
маркованості у значенні слoва зумовлена, перш за все, процесами формування його 
значення. Значення слoва формується під впливом трьох факторів: 1) об’єктивно – вла-
стивостями самого об’єкта реальної дійсності; 2) тим, яким чином суспільство пізнає 
дійсність (тобто, як люди класифікують об’єкти, які якості та властивості цих об’єктів 
для них є суттєвими та цікавими тощо); 3) самою мовною системою (кожне нове слово 
не просто додається в лексичну підсистему мову, а інкорпорується, вбудовується в неї, 
що відображається так чи інакше на значенні цієї лексичної одиниці [14]. Культурно-
маркованими одиницями називають слова, які мають екстралінгвістичний фон і 
внаслідок цього є джерелом соціо-культурної інформації про країну мови, що вивчається 
[10]. Мова є хранителькою та носієм культури, яка досліджує накопичені в процесі 
комунікації знання та досвід у свідомості людини; лінгвокультурологія торкається саме 
того, яким чином мова виражає, зберігає та реалізує культуру за допомогою своїх засобів. 
Функція лінгвокультурології полягає в тому, що вона досліджує культурну цінність  
(тобто «культурні знання») мовних одиниць на основі відношення носія мови до 
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відомих йому культурних «кодів» або які відтворюються за допомогою спеціального 
аналізу [1, с. 10-11]. Семантика кожної мови одночасно відображає загальне та 
національно-специфічне, що притаманне тій чи іншій культурі. Аналіз лексичних оди-
ниць, що вживаються в текстах з кримінального права, повинен здійснюватися, вра-
ховуючи специфіку національних правових культур і приналежність до національних 
правових систем. 

Кримінальне право є сукупністю норм, що стосуються злочину та кримінальної 
відповідальностіза його вчинення (покарання). Воно детерміновано історією розвитку 
суспільства, існуючим порядком взаємовідносин у суспільстві, соціально-економічними 
умовами життя людей, їх бажанням певним чином регулювати відносини між членами 
суспільства, інтересами як окремих людей, так і груп людей. Тому мова кримінального 
права повинна бути дуже точною, зрозумілою та доступною. Завдання лінгвіста, вра-
ховуючи мету дослідження, розуміння суті, функцій та властивості мови, – описати 
мову кримінального права об’єктивно, всебічно і повно, беручи до уваги історичні, 
соціальні, економічні, культурні тощо передумови розвитку цієї галузі права. Мова і 
право є продуктами діяльності свідомості людей, що відображає реальність навколо 
них. Мова і право функціонують у суспільстві у взаємодії одна з одним. Правові нор-
ми існують у певних мовних формах. Дослідження проблем термінологічно-мовного 
оформлення є надзвичайно важливим й для теорії та практики кримінального права. 
Адже кримінальний закон має бути всебічно досконалим, чітким, доступним, зручним 
для застосування [8, с. 3].

Правова система кожної країни є унікальною, оскільки має свої особливості, 
породжені звичаями, традиціями, способом життя, взаємовідносинами між окре-
мими людьми та різними групами людей, їх національним менталітетом, системою 
цінностей, уявленнями про навколишній світ, значними історичними подіями. Право 
США відноситься до англо-саксонської правової сім’ї, при якій основними джерелами 
кримінального права є статути та судові прецеденти, хоча і має свої особливості, оскільки 
воно функціонує в певному суспільстві та змінюється в залежності від територіальних і 
історичних факторів. Внутрішні та зовнішні фактори, лінгвістичні та екстралінгвістичні 
фактори вплинули на формування англо-саксонської правової системи США, на її лек-
сичну основу, невід’ємною складовою якої є культурний компонент. Мова права США 
належать до відповідного національного варіантуанглійської мови, що позначається на її 
одиницях. А територіальна та соціальна варіативність мови– це універсальна властивість, 
що забезпечує розвиток і функціонування мови в умовах комунікації, що постійно 
модифікуються [3, с. 120]. Поряд з формуванням творчих умінь і навичок у різних видах 
мовленнєвої діяльності та оволодіння мовним кодом, лінгвістичним аналізом лексичної 
основи мови необхідне залучення до національної культури, традицій, соціальної си-
стеми цінностей, створених іншим народом, оскільки мова є і засобом спілкування, і 
засобом вираження думок, і засобом емоційного впливу, і особливою семіотичною си-
стемою, і одним із елементів ідентифікації соціальних і соціально-етнічних спільностей. 
Особливості мови права породжуються особливостями самого права, оскільки мова пра-
ва невіддільна від правової системи з її логікою, функціями, характерними рисами та 
особливостями [5].
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До культурно-маркованих лексичних одиниць відносяться реалії(слова, які познача-
ють предмети і явища, що притаманні одній культурі та відсутні в іншій) та фонова лек-
сика (слова, позначення яких є в різних культурах, але національний фон не співпадає 
повністю). Зупинимося детальніше на реаліях, які зустрічаються в текстах з кримінального 
права США. Питання реалій розглядали такі науковці, як В. Гак, В. Конецька,  
А. Швейцер, С. Влахов, С. Флорин. Реалії в класичній граматиці – це різноманітні фак-
тори, які вивчаються зовнішньою лінгвістикою, такі як державний устрій даної країни, 
історія і культура даного народу, мовні контакти носіїв даної мови тощо з точки зору їх 
відображення в даній мові [2, с. 381], хоча в лінгвістиці ще не вироблено однозначно-
го розуміння лексичних одиниць, що відображають національно-культурну специфіку, 
немає єдиного терміна для їх позначення (наприклад, безеквівалентна лексика, реалії, 
фонова лексика, культурема, культуронім, лакуни тощо). Вирішальним фактором при 
віднесенні якогось явища до реалій виступає національне забарвлення їх референтів 
(колорит), яке є настільки очевидним, що їх не можна віднести до національних особли-
востей іншого народу або країни. Основними показниками реалій є безеквівалентність і 
національно-культурна маркованість слів [9].

Наведемо кілька прикладів лексичних одиниць, що вживаються в текстах з 
кримінального права США та мають культурнийкомпонент значення. Ці лексичні 
одиниці відображають поняття, характерні лише для національних особливостейкуль-
тури США.

The Texas Rangers – «техаські рейнджери», перший територіальний поліцейський ор-
ган у Сполучених Штатах, заснованийСтівеном Ф. Остіном у 1823 для охорони кордону 
Техасу. Після 1870 р. вони стали ефективним правоохоронним органом, що займається 
розкриттям різних злочинів, розшукують утікачів, забезпечують охорону губернатора 
Техасу.

The Terry decision – «рішення Террі», постанова Верховного Суду США, в якій 
зазначається, що коли поліцейський спостерігає незвичну поведінку і підозрює, що 
може бути вчинений злочин, він може обшукати одяг підозрюваного на предмет 
небезпечної зброї. Верховний Суд США постановив, що для американської поліції не є 
неконституційним зупинити та обшукати людину, яку вони небезпідставно підозрюють 
у тому, що вона має зброю і причетна до злочину.

“Silver platter” doctrine – доктрина «срібного блюда». У США суд визнав неза-
конною доктрину “silver platter”, яка дозволяла використовувати докази, отримані 
неконституційно місцевою поліцією та поліцією штату, у федеральних кримінальних 
судових процесах, коли поліція діяла незалежно від федеральних агентів.

Miranda rights – поняття «права Міранди» було закріплено в законодавстві США 
після рішення Верховного суду США у справі Міранди проти Арізони в 1966 році. В ньо-
му було зазначено, що права Ернесто Артуро Міранди, передбачені П’ятою та Шостою 
поправками до Конституції США, були порушені під час його арешту та судового розгля-
ду за збройний напад, викрадення людей та зґвалтування жінки.

Miranda warning – «попередження Міранди», повідомлення підозрюваному у 
кримінальній справі, яке зачитується поліцейським, про його право мовчати, мати адво-
ката під час допиту, припинити відповідати під час допиту в будь-який час за відсутності 
адвоката. Прийнято після розгляду справи Міранди проти Арізони в 1966 році.
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The Rule of Four – «правило чотирьох», рішення принаймні чотирьох суддів 
Верховного суду США, що справа заслуговує на розгляд усіма суддями суду. Це прави-
ло не вимагається ні Конституцією США, ні законами, ні навіть власними правилами 
Верховного суду. Це звичай, якого дотримуються з тих пір, як суду було надана свобода 
дії розглядати апеляції Законом про судоустрій 1891 р., Законом про судоустрій 1925 р. 
та Законом про відбір справ Верховним судом США 1988 р.

The Missouri Plan – «план Міссурі», метод відбору суддів, запропонований 
Американською асоціацією адвокатів у 1940 р., згідно з яким позапартійна комісія 
розглядає кандидатів на вакантні посади суддів, надсилає губернатору штату список 
найкваліфікованіших кандидатів. Губернатор повинен обрати кандидата зі списку. Якщо 
він не може обрати кандидата, то його обирає комісія.

Violent Criminal Apprehension Program – «Програма по затриманню небезпечних 
злочинців у США», підрозділ Федерального бюро розслідувань США(FBI), створений 
у 1985 році для відстеження та аналізу інформації про насильницькі злочини, особливо 
вбивства та статеві злочини.

Наведені приклади свідчать, що культурно-маркована лексика містить велику 
кількість специфічної культурологічно значущої інформації, а її всебічне вивчення до-
поможе пояснити та розшифрувати коди відповідної культури. Основною функцією 
англійської (американський варіант англійської мови) культурно-маркованої лексики 
текстів з кримінального права США є функція номінації, що визначає знакову цінність 
цих лексичних одиниць у процесі міжмовної комунікації.

Таким чином, мова виражає собою суспільну свідомість народу, який її створив, 
і відображає в собі всю історію його матеріальної та духовної культури. Мова дуже 
тісно зв’язана з культурою: вона проростає в ній, розвивається в ній і виражає її. Такі 
лінгвокультурознавчі знання забезпечують становлення особистості шляхом входжен-
ня в культуру, засвоєння мови через культуру і культури через мову [4]. Культурно-
марковані лексичні одиниці позначають поняття, характерні для певного народу, його 
історії, культури, способу мислення тощо, що відрізняються від інших народів, а також 
точно описує спосіб життя певного народу. Сполучені Штати розвивалися за своїми зако-
нами, звичаями, традиціями, вони мають свою культуру, систему соціальних і духовно-
ціннісних орієнтацій, свою ментальність, національно-специфічну особливість мови 
права, що відображає історичні та національно-культурні риси правової системи США. 
Розглянуті реалії, що стосуються кримінального права США, оскільки вони називають 
унікальні для національної культури США предмети та явища, характеризуються куль-
турною маркованістю всієї семантичної структури, специфічна культурна інформація 
передається на рівні їх денотативного значення, а це зумовлює об’єктивну відсутність 
еквівалентних реаліям лексичних одиниць в інших мовах.
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КУЛЬТУРНО-МАРКИРОВАННЫЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ В ТЕКСТАХ 
ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВУ США

Изучение культурно-маркированных лексических единиц определяется интересом к 
изучению языка на разных уровнях, потому что в культурно-маркированной лексике ото-
бражается специфика национального менталитета каждого народа, его культурная 
идентичность и самобытность. Такие лексические единицы иллюстрируют внеязыко-
вую реальность, связаны с ценностными ориентирами общества и оказывают влияние 
на адресата. Культурно-маркированные лексические единицы в текстах по уголовному 
праву США имеют свою отраслевую специфику, связанную с историей развития стра-
ны, народа, его образом жизни, национальным менталитетом, правовой системой, ко-
торая имеет временные и территориальные рамки действия, что отображено в языке 
права, и c языковой системой.

Ключевые слова: лингвокультурология, культурно-маркированная лексическая еди-
ница, уголовное право, культурный компонент значения, реалия.
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CULTURALLY-MARKED WORDS IN THE USA CRIMINAL LAW TEXTS 

The article deals with the culturally-marked words. Their study is defined by the inter-
est towards researching the language on various levels, because the culturally-marked words 
reflect the specificity of the national mentality of the people, their cultural identity and unique-
ness. These words illustrate the extralanguage reality; they are connected with the valuable 
orientations of the society and influence the addressee. The culturally-marked words in the 
USA criminal law texts have their own branch specificity which is linked with the history of the 
development of the state, people, their mode of life, national mentality, legal system which has 
the time and territorial frames of action, that is reflected in the legal language, and with the 
language system.

Key words: cultural linguistics, culturally-marked word, criminal law, cultural component 
of meaning, reality.
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ФУНКЦІОНАЛЬНА ДІЯ МОВНИХ ОДИНИЦЬ, ЇХ СЕМАНТИКА  
ТА ПРАГМАТИКА НА МАТЕРІАЛІ НОВЕЛ Й. В. ГЕТЕ

Функціональна дія мовних одиниць у новелах Й.В. Гете з позицій структурно-семан-
тичних особливостей. У статті розглядається функціональна дія мовних одиниць з 
позицій структурно-семантичних особливостей на матеріалі новел Й.В. Гете.

Ключові слова: семантика, значення, смисл, контекст, функціональна дія мовних 
одиниць, їх семантика та прагматика на матеріалі новел Й.В. Гете.

Складність та багатоаспектність структури значення, а також його здатність викону-
вати різноманітні функції посприяли тому, що вони стали цікавим об’ектом лінгвістичних 
досліджень [1, c. 171]. Головним постулатом на думку Левицького О.Є. є положення про 
те, що мова виступає інструментом, знаряддям, засобом, механізмом для реалізації лю-
диною певних намірів як у сфері пізнання дійсності, так і у актах спілкування. Він каже, 
що теоретичною базою функціонального методу є розуміння мови якдинамічної систе-
ми, що постійно рухається та розвивається [3, c. 122].

Функціонування ми розглядаємо як процес, який не може бути сталим, а лише 
видозмінним, залежним від внутрішньомовних так і від зовнішніх обставин, факторів, 
пов’язаних зі зміною смислів, що утворюються у будь-якій мовній ситуації. Осмислити 
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твір можна лише тоді, коли адекватно пізнаємо образи, картини і ситуації, проякі 
розповідає автор [2, c. 43]. Наведемо приклад з новели Й.В. Гете: Sie eilte, sich aufs 
besteanzuziehen, und lieβ geschwind ihr Haus und ihre Zimmer auf das reinlichsteausputzen [5. 
c.71]. Молода жінка готується до зустрічі з коханим – sie eilte, sich aufs besteanzuziehen –  
ретельно підбирає одяг, прибирає житло – ihre Zimmer auf das reinlichsteausputzen. 
Функціонування відбувається в межах багатьох подій, психологічних станів, настроїв 
персонажа.

Функціонування слова в контексті є важливим показником лише його значення, а не 
самим значенням, відбувається динаміка розвитку слова, що полягає у переході однієї 
ознаки на іншу, де та сама форма може набувати іншого змісту. Образи персонажів, 
їх функціонування у новелах письменника – цепостійний перехід від однієї проблеми 
до іншої. Функція розглядається намияк процес зміни слів, їх семантичноїстатики і 
невпинної динаміки, яка у свою чергу сприяє розмежуванню і ототожненню об’єктів, 
збереженню і передачі інформації. Наведемо приклад з новели Й.В. Гете: Sie verstummte 
in seiner so erwunschten Nähe, sie hatte nicht gedacht, was sie ihm sagen wollte, auch er war 
still und saβ bescheiden vor ihr [5. s.71]. Молода жінка так прагнула зустрічі зі своїм ко-
ханим, але коли він з’явився, знітилась – sie verstummte in seiner so erwünschten Nähe, не 
знала, що й казати – sie hatte nicht gedacht, was sie ihm sagen wollte. Молодий чоловік теж 
не проявляв активності – auch er war still und saβ bescheiden vor ihr. Слід зробити висно-
вок, що функціонування слова сприяє нарощуванню, або спаду напруження у передачі 
почуттів персонажу, що може привести до їх затухання. Мовленнєву систему утворюють 
функціонально – семантичні поля, які пов’язані між собою. Функціонально – семантичні 
поля вирізняються між собою тим, що окремі семантичні функції можуть бути виражені і 
граматичними і не граматичними засобами. Особливостями функціонально-семантичного 
поля є те, що воно може бути виділено як автономне, як самостійна підсистема мови тама-
ти власну структуру.У межах поля виділяються 2 мікрополя як різновиди інваріантного 
змісту, якіскладаються з центру та периферії. На думку Селіванової О. функціонально-
семантичне поле – організована сукупність різнорівневих одиниць і явищ мовлен-
ня, об’єднаних спільністю елементарного змісту як база функціонально-семантичних 
категорій [4, c. 396]. Елементи окремого функціонально-семантичного поля пов’язані 
регулярними та системними відношеннями, всі складові полявзаємно зіставлені. Ці поля 
можуть перетинатись, або інколи цілком входити одне в одне, де значення кожного слова 
найповнішеможе проявляти свої контекстуальні параметри. Контекст у цьому випадку 
є тим фільтром, який конкретизуєзначення слова, створює навколо нього коло нових 
асоціацій. Наведемо приклад з новели Й.В. Гете: Des andern Tages war sie beschäftigt, 
Hemden zuzuschneiden und zu nähen, deren sie eine bestimmte Zahl für ein Armen – und 
Krankenhaus fer tigzumachen versprochen hatte [5, s. 76]. Замість відпочинку молода жінка 
вирішила зайнятись доброчинною діяльністю – des andern Tages war sie beschäftigt, вона 
підготувала длясиротинця певну кількість сорочок – deren sie eine bestimmte Zahl für ein 
Armen – und Krankenhaus fer tigzumachen versprochen hatte. Життєвий простір людини не 
обмежений лише її уявленнями, але й наповнений діяльністю.

У людини мова функціонує за умови наявності в неї певного механізму продукуван-
ня та сприймання мовних знаків. Кожна смислова одиниця виявляє свою функціональну 
дію завдяки зіставленню з іншими. Наведемо приклад з новели Й.В. Гете:So verging 
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eine Woche und schon am Ende derselben fingen die Rosen ihrer Wangen, einiger maβen zu 
verbleichen [5, s. 76). Час минає – so verging eine Woche – і змінює обличчя людей не 
на краще – und schon am Ende derselben fingen die Rosen ihrer Wangen, einiger maβen 
zu verbleichen. Надмірна праця виснажує, а відмова від харчування знесилює організм. 
Існує необмежена кількість варіантів функціонування того чи іншого мовного явища, 
котре залежить від конкретної мовної ситуації. Наведемо приклад з новели Й.В. Гете: 
Das Glück hatte sich wieder zu den deutschen Waffen gedrängt, die Franzosen waren wieder 
über den Rhein hinübergedrängt, Frankfurt befreit und Mainz hingeschlossen [5, s. 17]. Щастя 
знов повернулось до німців – Das Glück hatte sich wieder zu den deutschen Waffen gedrängt, 
французів посунули за Рейн – die Franzosen waren wieder über den Rhein hinübergedrängt, 
було звільнено Франкфурт та Маінц – Frankfurt befreit und Mainz hingeschlossen. Звичайні 
за своєю суттю люди прагнуть спокійного, а не трагічного життя, жити затишно, затулив-
шись від вітру пригод та перемін, обравши помірний життєвий клімат. Вони опираються, 
лякаються,утікають, коли доля штовхає їх у небезпеку. Вони не шукають страждань, але 
змушені зустрічатись з випробуваннями, знаходити з них вихід. 

Слід відмітити, що існує необмежена кількість варіантів функціонування того 
чиіншого мовного явища, котре залежить від конкретної мовної ситуації. Завдяки 
абстрагованій, узагальненій функції є змога фіксувати та закріплювати думки. Кожна 
смислова одиниця виявляє свою функціональну дію завдяки зіставленню з іншими. 
Наведемо приклад з новели Й.В. Гете: So tief es auch schon in der Nacht war, fühlte nie-
mand eine Neigung, zu Bette zu gehen [5, s. 52]. Новела вирізняється динамікою, напру-
женою інтригою, контрастністю фарб, настроїв, образів. Письменник малює чудову кар-
тину глибокої ночі. Мова автора виразна та досконала в портретах та описах, стрімка в 
зображенні захоплюючих подій. Функціонування слова в контексті є не лише важливим 
показником його значення, його можна розглядати і як переміщення однієї особи до чо-
гось іншого.

Як висновок слід відмітити, що у новелах Й.В. Гете втілився його людський і художній 
досвід, складні, часто суперечливі роздуми над 4 філософськими категоріями існування 
людства, над поняттями добра і зла,їх складною діалектикою та одвічним непримирен-
ним протистоянням. Він майстерно володіє різноманітними художніми засобами, утво-
рюючи виразну картину тогочасної Німеччини, її мешканців. Проблема функціонування 
потребує у перспективі свого поглибленого вивчення не лише на семантичному, але й на 
когнітивному та концептуальному рівнях.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ В НОВЕЛЛАХ  
Й.В. ГЕТЕ С ПОЗИЦИЙ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ

В статье рассматривается функциональное действие языковых единиц с позиций 
структурно-семантических особенностей на материале новелл Й.В. Гете.

Ключевые слова: семантика, значение, смысл, контекст.

Functional action of linguistic units in J. W. Goethe’s news from the structural and seman-
tic standpoint. The article outlines the functional action of linguistic units from the standpoint 
of the structural and semantic features based on the novels of J. W. Goethe.

Key words: semantic, value, meaning, sense, context.
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ УЗУАЛЬНИХ ТА ІНДИВІДУАЛЬНО-
АВТОРСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У ТВОРЧОСТІ Ю. М. МУШКЕТИКА

Лінгвокреативна діяльність будь-якого майстра слова неможлива без звертання 
до фразеологічних одиниць, які свідчать про глибоке знання культури рідного краю, а 
також про комунікативно якісне й доцільне використання мовних засобів. У статті 
досліджено особливості використання фразеологізмів у мовотворчості видатного 
письменника другої половини ХХ століття Ю. М. Мушкетика, зокрема, увагу звернено 
на семантичну, граматичну класифікації. Розглянуто також фразеологізми за поход-
женням, виявлено трансформовані сполуки.

Ключові слова: фразеологізм, індивідуальний стиль, зрощення, фразеологічні зро-
щення, фразеологічні єдності, фразеологічні вислови, семантичні групи, лексико-
граматичні групи.

У мовній структурі художнього тексту важливу роль відведено філософським 
за змістом образним висловам – фразеологізмам, оскільки вони є тими маркера-
ми, що відтворюють національний колорит. Це своєрідні скарби, згустки народного 
досвіду, які надають творам експресивності, емоційної насиченості, метафоричності. 
Функціонування фразеологізмів забезпечує в художньому тексті, з одного боку, адек-
ватне сприйняття інформації, а з іншого, сприяє підвищенню експресивності мовлення,  
слугує яскравим виразником різних емоційних станів, допомагає більш яскраво 
відтворити систему цінностей особистості.
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Багатими на фразеологізми є й твори Ю. М. Мушкетика – видатного майстра слова 
другої половини ХХ століття. Серед фразеологічних одиниць трапляються узуальні й 
трансформовані, крилаті виcлови й афоризми, які містять художньо-естетичну оцінку 
дійсності, вдало передають настрої та почуття персонажів.

Проблема функціонування сталих зворотів є одним із важливих питань лінгвістики, 
а постійна рефлексія письменників над золотим фондом свідчить про розвиток мовної 
системи загалом, тож актуальність дослідження зумовлена об’єктивною потребою 
дослідження фразеології, що маркує художній дискурс Ю. М. Мушкетика, із визначен-
ням індивідуально-авторських трансформацій. 

Метою цієї розвідки постає окреслення особливостей використання узуальних 
фразеологізмів у творчості Ю. М. Мушкетика, а також встановлення індивідуально-
авторських фразеологічних одиниць.

Аналіз останніх досліджень. Дослідження стійких сполук має доволі довгу історію 
вивчення. Підвалини були закладені в працях В. В. Виноградова, який запропонував 
першу семантичну класифікацію фразеологічних одиниць [3: 121-139]. На сучасному 
етапі цей аспект привернув увагу таких науковців, як М. Ф. Алефіренко, А. П. Коваль, 
О. О. Селіванова, В. Д. Ужченко та багатьох інших. Незважаючи на доволі широке 
поле досліджень, присвячених фразеологічним одиницям, серед учених і досі немає 
одностайності щодо зарахування тих чи інших мовних утворень до фразеологізмів. 
Немає єдності й стосовно класифікації фразеологічних одиниць. Здебільшого 
під фразеологізмом розуміють мовну конструкцію з кількох слів, що структурно 
організована як словосполучення або речення, має цілісне значення та характеризується 
відтворюваністю, експресивністю та емоційністю. У роботі В. Д. Ужченка зазначено, 
що існує широке розуміння фразеологізму та вузьке. У широкому до фразеологічних 
одиниць зараховують прислів’я, приказки, крилаті вислови, сталі словосполучення, 
традиційні формули вітань, побажань, прокльони, дотепні каламбури [18: 22].

Жоден художній твір не може обійтися без фразеологічних одиниць. Значна кількість 
дослідників говорить про важливу роль фразеологізмів у художніх текстах. Зокрема 
Л. М. Підкуймуха зазначає: «Художньо-стильова норма мотивує використання ФО як 
художнього засобу, який урізноманітнює мову персонажів, виявляє локальний колорит 
художньої оповіді, індивідуалізує стиль письменника й стилізує комунікативні жанри» 
[16: 232-233].

Виклад основного матеріалу. У мові творів Ю. М. Мушкетика функціонують усі види 
фразеологізмів, про які писав В. В. Виноградов та його послідовники: 1) фразеологічні 
зрощення («Одне слово, ганяли нас фріци, як солоних зайців» [9: 408], де як солоно-
го зайця ганяти – завантажувати роботою); 2) фразеологічні єдності («Звідти їх серед 
ночі не витягти й на мотузку» [9: 36], де не витягти на мотузку – ніяк не виклика-
ти, не змусити вийти; «Глянув на Тараса – той сидів, ані кровинки на лиці» [9: 258], 
ані кровинки – дуже блідий; «Корецький те за образу не сприймав, але й не знав, як 
йому солідно, гідно скінчити рейд» [10: 21], де скінчити рейд – завершити перевірку); 
3) фразеологічні словосполучення («Він давав поштовх, заряд усім» [10: 9], де давати 
поштовх – давати настанови, ідеї); 4) фразеологічні вислови («Жоден громадянин че-
рез мене не одягнув чорного плаща» [10: 17], «Книжна мудрість свята, її не потяти 
шаблею і з гармати не встрілити» [14: 4]).
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У межах стилістичного аспекту дослідження ФО існує поділ їх за джерелами ви-
никнення на розмовно-побутові, фольклорні (народнопоетичні) і книжні. До розмовно-
побутових фразеологізмів належать ті, що в мові художніх текстів Ю. М. Мушкетика 
покликані передати більш яскраве емоційно-експресивне забарвлення. Майстер слова 
використовує їх для художнього відтворення потоку живого мовлення: «А ще моя стара 
тобі пупка в’язала. Розум тобі зав’язало! А два метри не поспішай другим міряти» 
[9: 297], « – Ось куди мене поцілуй! – Дід Тиміш ляпнув себе ззаду по залатаних шта-
нях і причинив за собою двері» [9: 297], «Тримай його, сучого сина, в шорах, тримай» 
[14: 10], «бо весь час здавалося, що йому встромлятимуть дрючки в колеса» [10: 8], 
«А при тому Вадим вродливий надзвичайно, дівчата так і пасуть його очима» [10: 10], 
«Кадороль закінчив роботу, точив ляси» [9: 273], « – Мажмо п’яти салом, – сказав 
Женько, – поки він не привів своїх» [9: 36], «Відстане десь – придушить і п’ятами 
накиває» [8: 87], «Навчав сина багатого поміщика Томари, і той виставив навчателя за 
двері, щоправда, незабаром вернув. Й так – куди не поткнеться, не може втриматися 
на місці. Б о ж не тримає язика на припоні» [13: 32], «А тут, брат, ослабла гайка» 
[9: 425].

Сюди ж належать фразеологізми, які стосуються різних видів ремесел, вірувань, 
магічних дій, сільськогосподарських процесів тощо: «Пора й тобі, Іване, сукать драт-
ву» [14: 51], «Од самого початку тягне воза. Я аж до двадцять шостого в армії, тоді 
почав учитися, вона й мене вивчила, і дітей годувала, і колгосп тягнула» [9: 235].

До цієї ж групи можна зарахувати прокльони, які теж сприймаються як стійкі мовні 
формули живого мовлення: « – Щоб його громом убило під греблею. Щоб крумкач по 
лісу порозносив його кості. Щоб він щез у тому болоті! – приголошує тітка Ольга» 
[8: 46], «От, хиря твоїй матері» [9: 354].

Доволі часто Ю. М. Мушкетик при моделюванні народних фразеологізмів 
використовує вставні слова, посилаючись на народну мудрість: «Кажуть: “Сам чорт 
не знає, яка з дівки баба буде”» [9: 377], «Недарма кажуть: тяжко сіяти, як нічого 
орати» [9: 296]. Роль вставних слів полягає в тому, що персонаж твору посилається на 
авторитет минулих поколінь, посилюючи тим самим висловлену ним думку.

До фольклорних, народнопоетичних фразеологізмів відносимо конструкції, які ви-
никли на фольклорній основі: «Якщо там ріки молочні, то краще не треба» [14: 161].

Серед книжних фразеологізмів виокремлюються фразеологізми біблійного поход-
ження, античні звороти, іншомовні запозичення. Домінантними в романістиці автора є 
саме біблійні фразеологізми: «щоби минула їх чаша сія» [14: 94]– слова Ісуса Христа, 
якими Він молився в саду Гетсиманському напередодні страти на хресті. Біблійне по-
ходження має й зворот «у сяйві його слави» [12: 10]. Цей вислів неодноразово зринає в 
тексті Святого Письма, зокрема, натрапляємо на нього й у Посланні до євреїв. Зазвичай 
у Біблії йдеться про славу Ісуса Христа. Бути у сяйві слави означає бути популярним, 
визнаним більшістю.

Незважаючи на те, що значна кількість усталених висловів є цілісними структу-
рами, які не передбачають зміни своєї форми,окремі фразеологічні одиниці не мають 
абсолютного стабільного зовнішнього оформлення й можуть бути творчо перероблені 
автором. Такі звороти в науковій літературі мають різні назви: індивідуально-авторські 
фразеологізми, трансформовані ФО, оказіональні ФО, фразеологічні неологізми 
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тощо. При цьому заміни відбуваються з певною метою: індивідуалізувати персонажа, 
інтимізувати виклад матеріалу, евфемізувати реалію; передати певний колорит; посили-
ти мовну характеристику тощо [18: 191].

Наприклад, фразеологізм від голови до п’ят, що означає «цілком, повністю», 
Ю. М. Мушкетик уводить у таку сполуку: «Розорять вщент край наш, пооб’їдають усіх 
до п’ят» [14: 17], де пооб’їдати до п’ят – це розорити, забрати все цінне.

Фразеологізм Остання – в попа жінка, та й та попадя [7: 675] у творчості 
Ю. М. Мушкетика набуває такого вигляду: « – Зайва в попа жінка, – буркнув Сава 
Омелянович» [9: 202]. Фразеологізм містить натяк на той факт, що священики могли одру-
жуватися лише один раз. У Ю. М. Мушкетика прикметник остання замінено на зайва.

Своєрідної трансформації зазнав вислів гарбати в скриню – привласнювати у 
великій кількості [19:169]. У романі «Рубіж» автор пропонує таку версію: «Так що… 
той німб поклади в скриню» [12: 12]. Персонаж говорить головному герою, щоб він не 
думав привласнити собі славу попереднього керівника селища, а напрацьовував своє ре-
номе, відповідно, замість дієслова гарбати послуговується антитетичним за смислом –  
поклади.

Деякі з трансформованих фразеологічних одиниць мають біблійне коріння, напри-
клад, є алюзією на книгу Екклезіаста можна вважати такі рядки: «Кажуть, мудрість 
виростає з печалі. Печалей я мав багато, але мудрості вони мені не принесли» [14: 3]. 
Порівняймо з Біблією: «у великій мудрості багато печалі» [2: 665]. Таким трансфор-
мованим фразеологізмом майстер пера ніби натякає на долю головного героя твору 
«Гетьманський скарб»,Івана Сулими, який зазнав багато страждань і поневірянь, буду-
чи при цьому людиною книжною та вченою.

Також біблійне походження має фразеологічний зворот у рядках: «Розбийте кай-
дани! Зламайте казарми! Залийте багаття, робітнії люди, і здавайте в музей свою 
зброю. Ми разом полинем до сонця» [8: 85]. У Біблії ж міститься заклик перекувати мечі 
на орала в книзі пророка Ісаії: «І перекують мечі свої на орала, і списи свої – на сер-
пи: не підніме народ на народ меча, і не будуть більше вчитися воювати» [2: 733]. У 
сучасній літературі, зазначають А. П. Коваль та В. В. Коптілов, вислів перекувати мечі на 
рала означає «роззброїтися, відмовитися від войовничих намірів» [5: 215].

Алюзією на Біблію слід вважати фразеологізм «вимоги одмірювали тим самим 
ковшем» [12: 10], де митець замінив іменник міра на більш властиві для ХХ століття 
іменники ковш та вимоги. Порівняймо з текстом Святого Письма: «І якою мірою міряєте, 
такою відміряється й вам» [2: 1088]. У фразеологічному словнику наявні вислови міряти 
на свій аршин, на свою мірку, своєю міркою, своїм ліктем – «оцінювати, характеризу-
вати кого-, що-небудь із свого погляду, за власними критеріями, суб’єктивно» [19:494]. 
Відповідно, вимоги одмірювати тим самим ковшем – висувати однакові вимоги для всіх, 
не враховуючи індивідуальних особливостей кожної окремої справи.

Серед фразеологізмів античного походження теж наявні авторські переробки, зокре-
ма, у романі «Гетьман, син гетьмана» читаємо: «Юрасю, добігає нитка мого прядива 
до краю» [15 : 7] Ідеться про крилатий вислів нитка життя [5: 195], який потрапив в 
українську мову з Давньої Греції. Три мойри – античні богині долі – прядуть три нитки, 
одна з яких символізує життя людини. У Ю. М. Мушкетика відбувається заміна лексеми 
життя на слово прядиво. Окрім цього, можна припустити, що в наведеній ілюстрації 
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письменник також апелює до фразеологізму нитка урвалася в значенні «настав кінець 
чомусь» [19: 549], однак використовує замість дієслова урватися зворот добігти до 
краю [19:256]. Таким чином, в одному реченні Ю. М. Мушкетику вдалося поєднати три 
фразеологічні одиниці.

Викликають інтерес індивідуально-авторські фразеологізми майстра слова: «очима 
краси не злижуть» [8: 183], «Всі сміливі за столом біля мисок» [14: 19], «Юшка лю-
бить, щоб її з’їдали в строк» [9: 444]. Значення цих зворотів є прозорими й доступними.

У межах індивідуально-авторських фразеологізмів доцільно виокремити такі 
семантичні групи:

1) почуття страху. Цікавим є фразеологізм у рядках, де автор описує звернення 
Савича з роману «Гетьманський скарб» до митрополита Київського і Галицького зі скар-
гою на постій в Україні російських полків: «Ускаржився заєць зайцеві. Що той митро-
полит може вдіяти? Йому самому хвоста колодою прищемили» [14: 17]. Образ зайця 
як полохливої істоти покладено в основу й такого фразеологізму: «Я думав, самольот-
снаряд летить. Ох, і заячі ж на тобі штани, Андрію!» [9: 425], відповідно, бути в 
заячих штанях – боятися.

Відчуття жаху хлопчика, який уперше в житті побачив насильницьку смерть, пере-
дано фразеологізмом волосся поп’ялося корчами: «Перед ним лежала мертва людина. 
Мертвий червоноармієць. Це було так несподівано, так страшно, що в Сергія волос-
ся поп’ялося на голові корчами» [9: 248]. Вочевидь, у цій ілюстрації трансформовано 
загальновідомий фразеологізм волосся стало дибки [19:144]

Семантику страху закладено й у такому звороті: «Наче сирена завила в нього в 
животі» [9: 246]. Тут ідеться про перші спроби їздити верхи хлопчика Сергія з повісті 
«Міст через ніч». Підліток злякався, що не втримається в сідлі й відчув характерний 
біль у животі. Це й спричинило виникнення фразеологічної конструкції. Письменник, 
очевидно, звертається до відомого фразеологізму похолонуло в животі, який має значен-
ня «стало страшно» [19:684], але додає порівняння із сиреною, оскільки звуки сирени 
традиційно сповіщають про небезпеку.

Страх експліковано й у таких рядках: «Я аж звідси чую, як у тебе тельбухи коло-
тяться» [9: 425]. Цей вислів, очевидно, також є трансформованим від фразеологізмів 
серце стрибає або серце тремтить, які притаманні російській мові та мають значен-
ня «сильно хвилюватися», «відчувати страх». Ю. М. Мушкетик замість слова серце 
використовує більш експресивний іменник тельбухи та дієслово колотитися, щоб пере-
дати невимушеність розмови персонажів;

2) лицемірство описано за допомогою фразеологізму ходити навиворіт душею – 
лицеміром: «Виходить, всі роки він ходив перед ними, перед їхніми дітьми навиворіт 
душею?» [9: 268]. Такий діалог веде із собою батько Сергія. Він не може покинути рідне 
село, рідну домівку напризволяще, бо це означатиме зраду самого себе, своїх ідеалів і 
буде свідчити про двоєдушність чоловіка.

Викликають інтерес також рядки, де письменник використовує зворот понюхати 
фіміам у значенні любити лестощі: «Але трохи… того… ну, любив покійник понюхати 
фіміам» [12: 12]. У цьому випадку майстер пера апелює до звороту кадити (палити, 
курити) фіміам у значенні «дуже вихваляти кого-небудь» [19:360], проте використовує 
дієслово понюхати – прилучитися до слави;
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3) сміливість людини, готовність піти на смерть Ю. М. Мушкетик описує за допо-
могою фразеологізму не кланятися кулям: «Він не буде кланятись кулям» [8: 88];

4) порядність описано за допомогою конструкції в рядках: «Хіба не мають права 
люди симпатизувати одне одному і в той же час залишатись на чистих берегах?» 
[10: 24], де залишатись на чистих берегах означає дотримуватись норм порядності, не 
зраджувати моральним принципам та своїм ідеалам;

5) нерозумність, дурість передано за допомогою діалектного значення прикмет-
ника макоцвітний – навіжений, дурний. Це зумовило виникнення фразеологізму мати 
за макоцвітного – вважати несповна розуму. Загалом в українській мові відомим є 
фразеологізм як мак цвіте в голові – про нерозумну, недосвідчену людину [19: 460]. 
Читаймо в Ю. М. Мушкетика: «Іван не те що соромився хлопців, а просто не хотів, аби 
мали його за тонкожилого або й просто макоцвітного, як, скажімо, називали в селі 
діда Кодю» [9: 136]. Цій же меті підпорядковано фразеологізм з присвистом: «Був він 
трохи дивакуватий, як говорили головешківські хлопці, з присвистом» [9: 241];

6) почуття голоду. Почуття голоду передано в таких рядках: «Я зранку так-сяк 
перекусив, живота ось підтягло» [9: 292], де автор апелює до фразеологізму живота 
підвело – коли хочеться їсти [19: 631];

7) витрачені зусилля передано за допомогою традиційного фразеологізму вкладати 
душу, а також авторської конструкції спалити стільки серця: «Нащо Василь Васильович 
спалив стільки серця, нащо вклав стільки душі в таких, як…» [11: 16].

Якщо говорити про граматичні розряди фразеологізмів у творчості Ю. М. Мушкетика, 
то вони відбуваються за морфологічним принципом, який може бути доповнений також 
синтаксичними характеристиками. У романістиці письменника виокремлено такі групи 
фразеологізмів, як іменникові, вербальні, адвербіальні.

Іменникові фразеологічні одиниці. Іменникові утворення становлять фразеологізми 
з іменниковим значенням – значенням особи або предмета. Здебільшого іменникові 
фразеологізми покликані для надання образних характеристик: «І був я серед того 
спудейства білою вороною» [14: 6], «Атож, ласий шматочок… Куснув би» [14: 273]. 
Здебільшого іменникові ФО функціонують як підмети чи додатки. При цьому в 
Ю. М. Мушкетика вони покликані передати образну характеристику персонажа. Так, 
фразеологізм біла ворона характеризує Івана Сулиму, а ласий шматочок використано 
для позначення вродливої дівчини.

Вербальні фразеологічні одиниці. Дієслівні фразеологізми об’єднує загальне 
значенні дії. Такі фразеологічні одиниці наділені граматичними категоріями дієслова, 
мають категорію особи, виду, числа, стану, часу, роду.

У Ю. М. Мушкетика до вербальних належать такі фразеологічні одиниці, у яких 
домінують конструкції з дієсловом типу дієслово + іменник із прийменником або без 
нього: «згорів від сорому. Згорів на попіл» [9: 303], «Може, я вже й занадто напу-
скаю туманів про своїх колегіантів, було ж бо серед них чимало люду розважливого, 
відданого науці» [14: 7]. Серед наведених ілюстрацій згоріти на попіл постає варіантом 
перетліти на попіл.

Адвербіальні фразеологічні одиниці. Значення таких фразеологізмів зіставне з 
прислівниками, а компоненти фразеологічних одиниць між собою є рівноправними: 
«Новгород-Сіверський поставлений біля кордону московського, втікачі звідти валом  
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валять із-за убогості тамтешньої, він їх приймає й примушує робити на себе» [14: 304], 
де валом валити – дуже багато [19:66];«Коли мали в запасі днів без ліку, могли віддати їх 
за одне слово, тоді і все життя попереду здавалося вабливим, сповненим великої таїни, 
великих відкриттів» [11: 15], де без ліку – дуже багато [19: 341].

Компаративні сполуки є окремим різновидом адвербіальних фразеологізмів: «А он 
і шеф. Легкий на спомині. Неначе за вербою стояв» [11: 13], «Всі мрії і сподівання 
розтанули, як сніг повесні» [8: 44], «А й правда, неначе скинув з плечей тягар» 
[11: 13]. Ю. М. Мушкетик, окрім порівняльних сполучників як, мов, наче, неначе, не-
мов, використовує також частку аж, що сприяє більшій експресивності висловлюван-
ня: «Козаки реготілися, аж луна йшла понад річкою» [14: 126]. Такі фразеологічні 
порівняння відзначаються особливою експресією, адже гіперболізовано передають ха-
рактеристики певних реалій, виконуючи підсилювально-оцінну функцію.

Таким чином, творчість Ю. М. Мушкетика багата на фразеологічні одиниці. Аналіз 
семантичних та лексико-граматичних груп засвідчує глибоке володіння письменником 
мовним багатством української мови. Функціонування стійких висловів надає тексту 
більшої експресивності, емоційності, образності. Слід відзначити, що використан-
ня фразеологізмів є вагомою ознакою індивідуально-авторської манери письма. Серед 
трансформованих, оказіональних зворотів виокремлено такі структурно-семантичні гру-
пи, у яких виражено почуття страху, голоду, муки сумління, порядність, нерозумність, 
витрачені зусилля. За кількісними параметрами переважають групи на позначення 
почуттів людини, зокрема, емоції страху. У межах граматичної класифікації встановлено, 
що домінантними в романах Ю. М. Мушкетика є іменникові, вербальні та адвербіальні 
фразеологічні одиниці.

До перспектив дослідження належить функціонально-семантичний аналіз 
фразеологічних одиниць із конкретними компонентами в складі.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УЗУАЛЬНЫХ И 
ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В ТВОРЧЕСТВЕ 

Ю. М. МУШКЕТИКА

Лингвокреативная деятельность любого мастера слова невозможна без обращения 
к фразеологическимм единицам и свидетельствует о глубоком знании культуры родного 
края, а также о коммуникативно качественном и целесообразном использовании языко-
вых средств. В статье исследованы особенности использования фразеологизмов в язы-
ковом творчестве выдающегося писателя второй половины ХХ века Ю. М. Мушкетика, 
в частности, внимание обращено на семантическую, грамматическую классификации. 
Рассмотрены также фразеологизмы по происхождению, обнаружено трансформиро-
ванные соединения.

Ключевые слова: фразеологизм, индивидуальный стиль, фразеологические сраще-
ния, фразеологические единства, фразеологические выражения, семантические группы, 
лексико-грамматические группы.
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PECULIARITIES OF FUNCTIONING OF TRADITIONAL AND INDIVIDUAL 
PHRASEOLOGICAL UNITS IN THE WORKS BY YU. M. MUSHKETIC

Lingual and creative activity of any master of the word is impossible without recourse to 
phraseological units, which indicate a deep knowledge of the culture of the motherland, as well 
as communicative quality and appropriate use of language. 

Phraseological units play an important role in the linguistic structure of a written text, as 
they are a kind of markers that reproduces the national identity of the writer. They make texts 
more expressive and emotional.

The works by Yu. M. Mushketyk, an outstanding master of the word of the second half of 
the twentieth century, are also rich in phraseology. Among the phraseological units there are 
usual and transformed, winged catches and aphorisms, which contain an artistic and aesthetic 
assessment of reality, successfully convey the moods and feelings of the characters.

The use of phraseological units provides in the literary text, on the one hand, adequate per-
ception of information, and on the other hand, increases the expressiveness of speech, serves as 
a vivid expression of various emotional states, helps to more vividly reproduce the axiological 
system of man.

In the article the peculiarities of the use of phraseological units in the language of the out-
standing writer of the second half of the twentieth century Yu. M. Mushketyk are represented. 
Different types of phraseological units by origin are analyzed.

In the paper it is outlined that the master of the word uses both usual phraseological units 
and creates his own unique phraseological picture of the world with his own semantic groups 
of phraseological units. Also the lexical and grammatical varieties of phraseological units in 
the work of the master of the word are analyzed.

Key words: phraseology, individual style, splices, phraseological splices, phraseological 
units, phraseological expressions, semantic groups, lexical and grammatical groups.
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ФУНКЦІОНАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗВУКОВИХ СЕНСОРИЗМІВ 
У ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ: ЗАГАЛЬНІ ЗАУВАЖЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ 

ТВОРЧОСТІ Х. КОРТАСАРА)

У статті досліджуються звукові сенсоризми з точки зору їх функціонально-
естетичного потенціалу у художньому творі. Обґрунтовується механізм утворення 
похідних значень та конотативного змісту зазначеної лексики. Визначаються основні 
моделі реалізації маркованості на прикладі художнього доробку аргентинського пись-
менника Х. Кортасара. 
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Ключові слова: художній дискурс, звукові сенсоризми, конотація, когнітивістика, 
контекст. 

Сенсорна лексика як складова образної системи художнього твору стає все дедалі 
активним об’єктом сучасних мовознавчих досліджень: до цього питання зверталися  
І. В. Ковальська та Р. П. Зорівчак [6], які на матеріалі англійської мови досліджували 
питання відтворення колористики в українській мові. Одоративний лексичний пласт у 
контексті творчості Ірен Роздобудько став об’єктом наукової розвідки С. В. Форманової 
[12]. Густативні номінації аналізувалися Н. П. Пасік [11] з точки зору семантичної 
транспозиції. Не залишалися поза увагою і звукові сенсоризми, аналіз яких у площині 
художнього дискурсу віднайшов своє висвітлення у роботі К. В. Дьякової [4], яка 
обґрунтовує звуковий простір у прозі Є. І. Замятіна. Такі окремі розвідки хоча і мали 
частковий характер, проте заклали підвалини для виокремлення такого нового у 
лінгвістиці напряму як сенсорна лінгвістика, яка покликана синтезувати підходи до 
вивчення функціонування сенсорної лексики у мовній системі Тим не менш, незва-
жаючи на зростаючий інтерес до цієї проблеми, на матеріалі іспанської мови вона 
все ще залишається малодослідженою. Тому актуальність нашої розвідки зумовле-
на необхідністю виявити художній потенціал звукових сенсоризмів у іспаномовному 
художньому дискурсі, що буде доцільним як і з позицій лінгвокульторології, так і у 
контексті перекладознавчих студій. Тому ми ставимо перед собою мету виявити і 
дослідити лексику на позначення звуку на наявність конотативної маркованості та 
прослідити динамічний потенціал її семантичних зв’язків. Для реалізації поставленої 
мети ми послуговуємося прозовими творами Х. Кортасара, відповідно матеріалом 
дослідження є оповідання Las puertas del cielo, Axolotl, Todos los fuegos el fuego, La 
puerta condenada і роман Rayuela. 

Вмотивованість наукової уваги до сенсоризмів є беззаперечною: сприйняття є 
основним модусом пізнання об’єктивного навколишнього світу людиною, що ро-
бить подібний лексичний пласт конституентом категоріального апарату нації. Окрім 
того, доведено, що саме візуальне і аудіальне сприйняття репрезентують найвищий 
відсоток взаємозв’язку з мисленням, що продукує у відсотковому плані найбільшу 
кількість інформаційних пластів [7, с. 25].Досліджуючи питання оцінності у семантиці 
перцептивної лексики український дослідник О. В. Деменчук доходить висновку, що 
процес сприйняття відображає діалектику співвідношення універсальності людської 
когніції з унікальністю класифікаційної діяльності людини [2, с. 42]. Тобто, незва-
жаючи на те, що процеси мислення та сприйняття є універсальними когнітивними 
механізмами, кожна людина інтерпретує світ по-своєму, адже взаємодіючи із 
психікою, сенсоризми забезпечують індивіда можливістю порівнювати непорівнюване 
і зіставляти те, що на перший погляд зіставити неможливо [1, с. 9]. Відтак, сенсор-
на лексика не обмежуються виключно номінативною функцією, а в залежності від 
особистісного досвіду окремої людини нанизує додаткові експресивні та інформативні 
патерни. 

Відштовхуючись від реципієнта як суб’єкта перцептивно-інформаційного стану, 
Деменчук у своїх дослідженнях виявляє і, як результат, доводить закономірність засто-
сування динамічного підходу під час аналізу мовних перцептивних одиниць, під якими 
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він розумів багатоаспектне явище семантичної деривації, яке засвідчує співвідношення 
вихідної та цільової ситуації за параметром певного типу дериваційного звʼязку [2,  
с. 41]. Адже й справді, навіть банальні приклади з життя виявляють, що одні й ті 
самі подразники викликають у носіїв мови абсолютно різні реакції та асоціації. Ми 
поділяємо думку А. І. Кравченко, який стверджує: «Сигніфікат отримується мов-
ним знаком не в результаті його прямого ототожнення з навколишнім світом, проте 
внаслідок його взаємозв’язку із людським досвідом» [7, с. 20] - саме ця ідея і стає 
провідною у дослідженні нових семем звукового коду. 

Зазначимо, що подібний динамічний підхід є важливим і з точки зору лінгво-
культурології та перекладознавства, оскільки він виявляє аксіологічний аспект мовної 
та концептуальної картини світу, який під час перекладацької взаємодії двох мов 
може обумовити асиметрію сприйняття та хибне трактування мовних репрезентантів 
цільовою аудиторією за умови, якщо існуючі асоціативні зв’язки між явищами та засо-
бами їх вербалізації у мовній картині світу А не збігаються з існуючими асоціативними 
зв’язками у мовній картині світу В. 

Отже, постає потреба виявити механізм утворення похідних значень та конотатив-
ного змісту, які б допомогли виявити межі художнього потенціалу звукономінативних 
одиниць. Зауважимо, що у площині когнітивно-комунікативного мовознавства існує 
цілий комплекс аналізу похідних значень лексем, проте у межах нашої розвідки 
ми вдаємося до поняття «прототипної ситуації», котре було запропоноване  
Г. І. Кустовою. Під цим терміномнауковець розуміла комплекс інформації, яка у 
свідомості людини має тісний зв’язок із концептуалізованою ознакою, а також 
репрезентує увесь когнітивний образ, створений словом [8, с. 39-41]. 

Інтерпретуючи художній текст як особливу форму комунікації, котра включає 
автора, самий текст (= продукт первинної комунікативної діяльності, який 
створюється у контексті певної культури та індивідуальної творчості і постає 
кодифікованою системою) і реципієнта (= об’єкт вторинної комунікативної 
діяльності), виникає потреба дещо розширити межі ситуативного підходу для ви-
яву функуіонально-естетичного потенціалу звуконайменувань. Ю. М. Лотман до-
водить, що мова по відношенню до тексту має вторинний характер: «отримувач 
інформації ніколи не може бути впевненим, що на основі цього тексту йому вдалось 
реконструювати мову повністю як таку, мова постає лише як відносно замкнена 
система, яка по відношенню до тексту буде активізувати ознаку незавершеності 
та відкритості» [9, с . 33]. Це означає, що синтез контексту індивідуального стилю 
автора як частини спільного ментального простору відповідної мовної спільноти 
та контекст когнітивного досвіду реципієнта надає можливість слову набути нові 
смисли. Відтак, звернімося до динамічної моделі, запропонованої американським 
вченим І. Кечкешем. Згідно з нею (рис. 1), лексична одиниця може отримувати 
додаткові значення в результаті «зіткнення» особистого контексту (= когнітивного 
виміру) адресанта і адресата та впливу ситуативного контексту. Відтак, можна при-
пустити навіть і варіативність імпліцитних значень сенсорної лексики, яка заложи-
тиме від особистісного досвіду та фонових знань реципієнта. 
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Рис. 1 Динамічна модель І. Кечкеша [5, c. 12]

Аналіз творчого доробку Х. Кортасара виявляє, що звукові сенсоризми у більшості 
випадків використовуються автором у прямому номінативному значенні: наприклад, з 
метою позначення антропозвукосфери Yo cebaba el mate con mucho cuidado, pero ella 
tardó un rato en reanudar su labor. [17, с. 2]; Urania y Licas aplauden esperando la respuesta 
de Irene, pero ella devuelve en silencio la copa al esclavo, ajena al clamoreo que saluda la 
llegada del segundo gladiador. [16, с. 64]; для відображення звуків неживої природи Aparte 
de eso todo estaba callado en la casa. De día eran los rumores domésticos, el roce metálico de 
las agujas de tejer, un crujido al pasar las hojas del álbum filatélico. [17, с. 3];; а також для 
відтворення зоо- та натурзвукосфери: Al gato no parece gustarle la inmovilidad de Jeanne 
(…) maúlla destempladamente y da media vuelta para alejarse, ya olvidado y soñoliento. [16, 
с. 69]. З точки зору художності подібні елементи не становлять особливого інтересу з 
огляду на їх денотативний характер. Проте єдиним прямим значенням такі лексичні еле-
менти можуть і не обмежуватися і таким чином мають можливість являти реципієнтові 
додаткові знання про текстове джерело. Розгляньмо декілька прикладів:

1) перенесення лексико-семантичного варіанту звукономінативного слова тваринно-
го походження: 

1. Gregorovius suspiró. Todos suspiraban cuando ella hacía alguna pregunta. Horacio y 
sobre todo Etienne, porque Etienne no solamente suspiraba sino que resoplaba, bufaba  y la 
trataba de estúpida.(…) [15]. 
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Дієслово-зоофон bufar передає звуки, які продукує бик або кінь і в аудіальному 
контексті є доволі «важким» для сприйняття внаслідок свого різкого характеру. У межах 
твору зазначена лексема репрезентує не лише специфічне сопіння як таке, проте роздра-
тування та навіть агресивну налаштованість героїні. Зауважимо, що зазначене дієслово, 
оточене іншими звукономінативними дієсловами suspirar та resoplar, репрезентує 
градуйованість негативного вияву емоцій по відношенню до іншого персонажа. 

2. Se recobran en los intervalos, en las mesas son jactanciosos y las mujeres hablan chill-
ando... [13]

Відповідно до дефініції, яку віднаходимо у словнику Королівської академії іспанської 
мови [17], дієслово звукової семантики chillar відтворює сукупність писклявих і вере-
скливих звуків диких тварин: цей звук може бути енергійним, несамовитим, грубим та 
навіть відважним – все в залежності від поведінкових особливостей кожної окремої тва-
рини та окремої ситуації в цілому. Посилаючись на контекст оповідання «Las puertas 
del cielo», ми стаємо свідками тривіальної сцени: двоє друзів заходять до концертно-
го залу і бачать групу дівчат із низькою соціальною відповідальністю, які очікують на 
логічне продовження вечора. Відтак, у ситуативному контексті тілесності та поверхнево-
го гедонізму chillar перетворюється у яскравий зухвало-хтивий заклик, який має на меті 
привернути увагу та уособлює пристрасне бажання бути виокремленою на тлі інших. 

2) бінарна опозиція voz/silencio: 
Цікавими видаються асоціативно-образні уявлення щодо характеристики голосу та 

тиші. Голос характеризується автором за своїми силою, висотою, тембром: 
3. Esgrimiendo una voz extraordinariamente parecida a la de un guacamayo, el anciano 

de la papada inició una introducción al concierto... [15]. 
Guagamayo є одним із різновидів папуг, який українською мовою перекладається як 

Ара. Порівнюючи голос старого із клекотом папуги, Х. Кортасар таким чином забезпечує 
читача одним із імпліцитних компонентів характеристики персонажа. Його голос 
тріщить, зривається та буркотить на сторінках роману, проявляючи таким чином і вікові 
зміни людини, і емоційну натуру особистості. 

4. Ya no me acuerdo pero me salía una voz de ratita asustada, el conocido temor al 
micrófono[15].

Схожу стратегію віднаходимо і в іншому зоонімі: маленький розмір миші та її ха-
рактерний писк асоціюється Х. Кортасаром із невпевненістю і беззахисністю, які про-
являються навіть на рівні звучання голосу персонажа. Подібне порівняння зустрічається 
нами у сцені, коли Таліта, героїня роману, не може впізнати свій голос на магнітофоні: 
її сумніви у власному талановитому виконанні пісні перетворюються на лейтмотив усієї 
сцени взаємодії героїні з пристроєм. 

5. Curiosamente, no gritaba demasiado fuerte. Desde la puerta entreabierta, la voz de 
Etienne volvió como una carambola: «Ta gueule, pépère»[15]. 

Проте Кортасар не обмежується порівняннями на основі звуків представників тва-
ринного світу, алюзії простежуються і з об’єктами матеріального світу. У вищезазначе-
ному прикладі голос персонажа ототожнюється з грою у карамболь. Під час удару куль у 
цій грі утворюється характерний звук, який вирізняється своїми одночасно і плавністю, 
і впевненістю. Саме таким і постає герой роману Етьєн під час однієї із суперечок, коли 
довкола панувала метушня. 
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На противагу голосу ми зустрічаємо опозицію у вигляді тиші як репрезентанта болю, 
страждання і самотності. 

 Los imaginé conscientemente, esclavos de su cuerpo, infinitamente condenados a un 
silencio abisal, a una reflexión desesperada. Su mirada ciega, el diminuto disco de oro in-
expresivo y sin embargo terriblemente lúcido, me penetraba como un mensaje: «Sálvanos, 
sálvanos.» [14]

В оповіданні «Axolotl» людська екзистенція метафорично порівнюється автором із 
існуванням химерних істот аксолотлів, які настільки гіпнотично притягують увагу го-
ловного героя, що він сам умить перетворюється на одного із представників цих земно-
водних. Його лякає бездіяльність, замкнутість, а тиша, яка порівнюється з морськими 
глибинами, уособлює остаточне поривання із зовнішнім світом, де немає місце життю як 
такому, а присутнє лише існування. 

Незважаючи на те, що поняття тиші асоціюється зі станом спокою, нерідко воно 
може виражати і зростання емоційної напруги. 

 El silencio en la línea parece tenderse como un arco, hasta que lo corta secamente una 
cifra distante, novecientos cuatro. [16]

Очікування чи не постійно стає обтяжливим та нервовим процесом, особливо, коли 
на кону стоїть розмова з коханою людиною, з якою все більше втрачається зв’язок. 
Arco, лук українською, характеризується поступовим натягуванням тятиви, що передає 
напруженість тому, хто обходиться з цією зброєю. В очікуванні телефонної відповіді 
навіть тиша здатна оголити струни людської душі. 

3) синестезійний потенціал
Найбільш незвичайними є комбінації звуків з іншими сенсорними феноменами. 

Синестезія –цепсихологічне явище, сутністьякого полягає у міжчуттєвих асоціаціях, 
сформованиху підсвідомості людини. [10]. Так, ми зустрічаємо межі співіснування зву-
ку та текстильних матеріалів, звуку та термічних характеристик, звуку та параметрів 
щільності:

 Y todo eso de golpe crecía y era una música atroz, era más que el silencio afelpado de 
las casas en orden de sus parientes intachables, en mitad de la confusión donde el pasado era 
incapaz de encontrar un botón de camisa y el presente se afeitaba con pedazos de vidrio a falta 
de una navaja enterrada en alguna maceta...[15]

Епітет afelpado означає матеріал тканини, яка може перекладатися як оксамит. Цей 
матеріал є приємним на дотик, а відтак уособлює найвищий рівень комфорту та затишку, 
що дисонує у контексті розгардіяшу: ефемерна ідеальність, яка ніколи не зможе репре-
зентувати реальне життя. 

 Pero no le hacía gracia, sentía el otro puente por encima, las palabras yendo y viniendo, 
las risas, los silencios calientes [15]. 

 Pero a la noche volvió a sentirse mal, y el silencio de la habitación le pareció todavía 
más espeso [14]. 

Два попередні приклади виявляють, як термічна характеристика caliente та параметр 
щільності espeso ототожнюють напругу, зневіру та задушливий страх, коли герої, як у 
першому випадку, беруть активну участь у суперечках, де навіть тиша стає промовистою 
і не може так легко замовкнути, а у другому – не можуть залишитися наодинці із самими 
собою. 
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Отже, у ході дослідження було виявлено, що звукові сенсоризми постають реле-
вантним компонентом художнього стилю автора, отримуючи додаткове функціонально-
естетичне значення внаслідок когнітивного досвіду суб’єкта. Аналіз цього лексичного 
пласту дозволяє виявити специфіку мовної і концептуальної картини світу тієї нації, до 
якої належить автор. Проаналізований матеріал засвідчує, що для творчості Х. Кортасара 
характерні такі шляхи розвитку конотативних значень звукових сенсоризмів, як перене-
сення лексико-семантичного варіанту звукономінативного слова тваринного походжен-
ня, бінарні опозиції та синестезійні асоціації. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЗВУКОВЫХ 
СЕНСОРИЗМОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ: ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ТВОРЧЕСТВА Х. КОРТАСАРА)

В статье исследуются звуковые сенсоризмы с точки зрения их функционально-эсте-
тического потенциала в художественном произведении. Обосновывается механизм 
образования производных значений и конотативного содержания указанной лексики. 
Определяются основные модели реализации маркированности на примере художе-
ственного наследия аргентинского писателя Х. Кортасара.

Ключевые слова: художественный дискурс, звуковые сенсоризмы, коннотация, ког-
нитивистика, контекст
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FUNCTIONAL AND AESTHETIC POTENTIAL OF THE SOUND TERMS IN 
ARTISTIC DISCOURSE: GENERAL REMARKS (BASED ON THE WORK OF  

J. CORTÁZAR)

The sound terms from the point of view of their functional and aesthetic potential is ana-
lyzed in the present paper. We investigate the mechanism of formation of derived meanings and 
conotative content of this vocabulary and describe the main models of its realization in the  
J. Cortázar’s work .
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КОНЦЕПТ «БАГАТСТВО» У РОСІЙСЬКИХ ТА ЯПОНСЬКИХ ПРИСЛІВ’ЯХ  
ТА ПРИКАЗКАХ

У статті проаналізовано функціонування концепту «багатство» у російських та 
японських прислів’ях та приказках, а його результати можуть бути використані на 
факультативних заняттях із російської мови та заняттях із культурологічного вив-
чення Японії. 

Дослідження обумовлене зростаючим інтересом до такого напрямку у сучасній 
лінгвістиці як «концептологія», яке розкриває зв’язок між мовою та мисленням, а та-
кож демонструє, як за допомогою вивчення мовних одиниць можна краще дослідити 
особливості національного менталітету.

Для досягнення мети були виконані такі завдання: дати загальну характеристику 
поняття «концепт» у сучасній лінгвістиці й вказати аспекти його вивчення; виявити, 
яким є зміст концепту «багатство» у російських та японських прислів’ях та приказ-
ках; порівняти концепти «багатство», котрі функціонують у пареміях російської та 
японської мов.

На основі цього зроблені загальні висновки щодо ставлення в обох культурах до цьо-
го соціально-філософського явища, знайдені відмінності та схожості у базових мораль-
них цінностях обох народів. 

Ключові слова: концепт, лінгвокультурологія, прислів’я та приказки.

Актуальність нашого дослідження полягає у тому, що ми активно використовуємо 
один із напрямів вивчення концепту – лінгвокультурологічний, – створюючи умови 
для поглиблення теоретичного обґрунтування поняття «концепт» та конкретизації його 
визначення.

Вчені, які досліджують концепти, єдині у тому, що у сучасній науці немає його 
універсального визначення. Так, зокрема, Бабушкін А.П. зазначає: «Хоча поняття концеп-
ту є ключовим як у когнітивних, так і в лінгвокультурологічних дослідженнях, у сучасній 
лінгвістиці воно не має єдиного тлумачення. Наявність у теперішній час різних тракту-
вань концепту свідчить про активне наукове розроблення цієї проблеми» [3, c. 104]. «При 
такому підході концепт визначають як базову одиницю культури, яка володіє образним, 
понятійним і ціннісним компонентами, й припускає вивчення специфіки національної 
концептосфери як рух від культур до пізнання». [17, с. 91] А на думку В.І. Карасика, 
«концепт як багатомірне ментальне утворення являє собою значні усвідомлювані фраг-
менти досвіду», що зберігаються в пам’яті людини» [4, с. 6]. 

Метою дослідження є компаративний аналіз функціонування концепту «багатство» 
у російських та японських прислів’ях та приказках.
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Для досягнення мети мною окреслені такі завдання:
• дати загальну характеристику поняття «концепт» у сучасній лінгвістиці й вка-

зати аспекти його вивчення;
• виявити, яким є зміст концепту «багатство» у російських та японських 

прислів’ях та приказках;
• порівняти концепти «багатство», котрі функціонують у пареміях російської та 

японської мов, та на основі цього зробити загальні висновки щодо ставлення в обох куль-
турах до цього явища.

Об’єктом дослідження є російські та японські прислів’я, що містять концепт «ба-
гатство», а предметом – концепт «багатство» у російських та японських прислів’ях та 
приказках.

У ході дослідження були використані аналітичний, синтетичний та порівняльний 
методи.

Практична значимість дослідження полягає в тому, що його результати можуть 
бути використані на факультативних заняттях із російської мови та заняттях із вивчення 
культурології Японії.

Один із головних напрямів розвитку лінгвістики сьогодні – когнітивна лінгвістика. 
«Головна задача, яка стоїть перед когнітивною лінгвістикою сьогодні, полягає у 
встановленні закономірностей, які зв’язують ментальні процеси з мовними структура-
ми.» [16, с. 85].

Один із головних об’єктів когнітивної лінгвістики – це концепт. «В останні 
десятиліття в когнітивній лінгвістиці сформовано потужний концептологічний напрям, 
об’єктом дослідження якого є концепт як основна оперативна одиниця ментальних 
ресурсів людини, що забезпечує її розумово-мовленнєву діяльність» [14, с. 81].

У сучасній лінгвістиці також існує таке поняття, як «концептосфера», або «кон-
цептуальна картина світу». «Класифіковані за своїми носіями концепти утворюють 
індивідуальні, мікрогрупові, макрогрупові, національні, цивілізаціонні, загальнолюдські 
концептосфери». Можуть виділятися концепти, функціонуючі у тому чи іншому виді 
різновиді дискурсу: наприклад, педагогічному, релігійному, політичному, медичному 
тощо.» [13, с.7].

У той же час дослідники зазначають, що концепти не є сталим мовним явищем за 
своєю сутністю: «Оскільки люди постійно пізнають нові речі у цьому світі й оскільки світ 
постійно змінюється, людське знання повинно мати форму, яка швидко пристроюється 
до цих змін» [21, с. 410].

Мною було виділено 58 російських прислів’їв та приказок із видань «Русские на-
родные пословицы и поговорки» А.М. Жигульова та «Русские пословицы и поговорки» 
В. П. Анікіна, у яких міститься концепт «багатство». Особливості функціонування 
концепту «багатство» у російських прислів’ях та приказках достатньо повно вивчені у 
російській лінгвістиці. Його досліджували такі вчені, як Ю.С. Степанов, Н.Д. Арутюнова, 
О.С. Кубрякова, В.І. Карасик та інші. 

Розгорнута характеристика концепту «багатство» у російських пареміях створена 
лінгвістами Іжбаєвою Г.Р. та Мирзагалієвою А.С. Один із ракурсів їх вивчення цього 
концепту – початкова семантика цього слова: «Виокремлені початкові поняттєві ознаки 
лексемы «багатство» підтверджують особливу роль зазначеного концепту щодо ідеї про 
людський добробут: 
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1. Від самого початку багатство співвідносилось із понятттям «достояние, состоя-
ние, доля, дающий».

2. Багатство структурно відповідає латинському слову «fortunatus» та має такі самі 
дефініції, як «щастя, доля». 

3. Багатству протиставляється бідність» [9, с. 110].
Іжбаєва Г.Р., Мирзагалієва А.С. зазначають, що «у деяких прислів’ях ознака предмета 

виявляється важливішою за сам предмет, тому прикметники є необхідними елементами 
створення узагальненого значення. При їх вилученні судження втрачає сенс. Головною 
стає ознака, якість суб’єкту, а не сам суб’єкт. 

Вони також виділяють «прислів’я та приказки, які передають думку про те, що ба-
гатство пов’язано з виникненням різних турбот та неприємностей. Окрім цього, автори 
приходять до висновків, що «для російського мовного менталітету актуально те, що ба-
гатство дає свободу и незалежність, відкриває цілий ряд можливостей, співвідноситься 
з успішністю» [9, с. 113]. Однак із наведених прикладів можна зробити також і такий 
висновок: «з одного боку, володіння багатством є цінністю, з іншого, матеріальні бла-
га відступають перед духовними цінностями та можуть носити руйнівний характер» [9,  
с. 112]. 

Мною було відібрано 32 японських прислів’я та приказки, які у своєму складі міст 
ять концепт «багатство». Загальновідомо, що світосприйняття японців дуже багато в 
чому відрізняється від слов’янського. І це знайшло своє відображення на функціонуванні 
концепту «багатство» у японських прислів’ях та приказках. 

«Фразеологічний фонд японської мови представлений прислів’ями та приказками諺 
котовадза, які, з граматичної точки, зору є закінченим реченням, стійкі словосполучення
慣用句, канъё:ку; ідіом, що складаються з 4 ієрогліфів – 四字熟語 – йодзідзюкуго,які 
є «побудованими за нормами старої літературної китайської мови веньянь висловлю-
вання афористичного характеру, висхідні або до висловлювань конкретної історичної 
особистості, або до давньої легенди» [6, с. 136].

Аналізуючи особливості функціонування цього концепту у японських пареміях, я 
відмітила наступне: 

1. Японські прислів’я із концептом «багатство» демонструють достатньо нейтраль-
не ставлення японців до багатства: у своїх прислів’ях вони, скоріше, віддають переваги 
тому, щоб наставляти багатіїв, а не докоряти їм. 

2. Великий вплив на ставлення до багатства мала найбільш поширена у Японії релігія –  
буддизм. І, відповідно, ставлення до багатства – буддистське.

3. Але японцям властивий і прямий осуд багатства.
4. Японські паремії з концептом «багатство» також містять порівняння моральних 

якостей багатих та бідних.
Загальний аналіз вживання концепту «багатство» у російських та японських 

прислів’ях демонструє, що цей концепт у російських та японських пареміях може 
мати позитивну конотацію, негативну, нейтральну та іронічну (тільки у російських 
прислів‘ях). Вважаємо за доцільне порівняння вживання цього концепту всередині 
кожної з груп.
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Позитивна конотація концепту «багатство»

Російські прислів’я

1. Бережливость – богатству сестра. [8, с. 33]
2. Женаты – богаты, холосты – бедны. [1, с.96]
3. Когда станешь пахать, тогда и станешь богат. [1, с. 135]
4. Кто в осень тороват, тот к весне не будет богат. [1, с. 147] 
5.Кто не ленив пахать, тот будет богат. [1, с. 151]
6. Здоровье – первое богатство, а второе –счастливое супружество. [8, с. 141]
7.Кто трудиться рад, тот будет хлебом богат. [1, с. 154]
8. Богатство ум рождает, а нужда щеки вяжет. [1, с. 24]

Серед 58 російських прислів’їв, що містять концепт «багатство», відсоток тих, у яких 
цей концепт вживається з позитивною конотацією, близько 13%. Відповідно в японських 
прислів’ях – близько 9% – кількість є такою, яку можна вважати майже однаковою –  
різниця не принципова. Як видно з вище наведених прикладів, багатство цінувалось 
тоді, коли воно було здобуто великою працею: російські 3, 5 та 7 прислів’я та 3 японське. 
Це є цілком зрозумілим, адже в труд – це та цінність, котра є беззаперечною у любого 
народу. Спільним також можна назвати те, що справжнім багатством і росіяни, і японці 
вважають нематеріальні цінності: сім’ю, здоров’я, розум, духовні риси. Цікавим є 8-й 
приклад російських прислів’їв: багатство допомагає людині стати розумнішою – серед 
великої кількісті прислів’їв, що засуджують багатіїв, про що буде йти мова нижче, це 
ледве не єдиний приклад, який зазначає, що, мабуть, сам процес становлення людини 
багатою вимагає від неї певних розумових зусиль. 

Очевидним є те, що саме в цій групі російських та японських прислів’їв немає прин-
ципових відмінностей щодо вживання цього концепту: схвалюється одне й те саме, але 
у російських прислів’ях дещо більший діапазон того, що є «позитивним» у багатстві.

Негативна конотація концепту «багатство»
Російські прислів’я

1) Багатство супроводжують моральні вади: 
1. Богатый скорее удавится, чем с добром расстанется. [8, с. 33];
2. Скупой богач живет беднее бедного [8, с. 374]; 
3. Кто не богат, тот копейке рад, а богатому – и тысяч мало [1, с. 151]
4. Легче в пещере со змеей жить, чем с богатым дружить [1, с. 160]; 
5. Не от скудности скупость – от богатства [8, с. 373] 
6. Не проси у богатого, проси у тороватого [8 с. 327] 
7. Жадности богатого конца-краю нет [8 с. 120] 
8. Будешь богат, будешь и скуп. [8, с 373] 
9. Богатому и в пекле хорошо [1, с. 23]
10.Богатство спеси сродни. [8, с 393]
11. Нажил богатство, забыл и братство. [1, с. 202]
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2) Багатство «програє» здоров’ю, честі, дружбі, вмінню турбуватися про 
завтрашній день:
1.Богатство – грязь, ум – золото. [1, с. 23]
2. Богат, да плутоват; беден, да честен [8, с. 472]
3. Запасливый лучше богатого. [8, с. 136]
4.Здоровое тело лучше богатства. [8, с.141]
5. Доброе братство лучше богатства. [8, с. 46]
6. Не кланяюсь богачу, свою рожь молочу. [1, с. 217]
3) Багатство було отримано від нечистої сили
1.Богат, да Богу не брат [1, с. 23];
2. Кто богат, тот и рогат.[8, с. 456];
3. Отдай душу в ад, так будешь богат. [1, с. 248]
4. Не пустишь душу в ад, не будешь богат. [1, с. 223]
4) Багатство не може бути пов’язане з духовністю:
1. Богатством в рай не взойдешь. [1, с. 23]
2. Лучше жить бедняком, чем разбогатеть со грехом. [8, с. 472] 
3. За богатство пойдешь – добра не найдешь. [8, с. 135]
4. Лучше богатство потерять, чем слово нарушить. [8, с.377];
5. Богатому душа дешевле гроша. [1, с. 23]
6. Богатый на деньги, бедный на выдумки. [8, с. 29]
7. Сытый голодного не разумеет, бедный богатому не верит [1, с. 297];
8. В богатстве сыто брюхо, голодна душа. [1, с. 34].
5) Збагачення відбувається на людському нещасті
1. Тому не прожить без убытка, кто богатится от зла прибытка. [1, с. 301]
2. Богатство рождается на людских слезах и горе [1, с. 23]

Більше половини російських прислів’їв із концептом «багатство» – це ті, котрі містять 
негативну конотацію цього концепту – 53%, у той час як серед японських прислів’їв та-
ких 31%. Різниця є доволі значною. Такий відсоток негативної конотації у російських 
прислів’їв свідчить про те, про росіянам було властиво негативно та з осудом ставитися 
до багатих, у той час, як японці рідше засуджували тих, хто мав великі статки. Спільним 
у японських та російських прислів’їв цієї групи є те, що засуджувались майже одні й ті 
самі вади багатіїв: жадібність, бездуховність, неправедний шлях отримання багатства. 
Але в цілому російський «спектр» бачення негативного в багатіїв є значно ширшим за 
японський: багатії знаються з нечистою силою («Кто богат, тот и рогат».«Отдай душу в 
ад, так будешь богат» [1, с. 248] «Не пустишь душу в ад, не будешь богат». [1, с. 223]), 
свої статки вони здобули зрадництвом ближнього («Нажил богатство, забыл и братство» 
[1, с. 202]), з ними неможливо мати нормальні стосунки («Легче в пещере со змеей жить, 
чем с богатым дружить» [1, с. 160], «За богатство пойдешь – добра не найдешь»), їх 
жадібності немає меж («Кто не богат, тот копейке рад, а богатому – и тысяч мало» [1,  
с. 151]). 
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Таким чином, можна зробити висновок, що російські та японські прислів’я з концеп-
том «багатство» відображають значно суворіше ставлення росіян до цієї категорії людей, 
ніж ставлення японців.

Нейтральна конотація концепту «багатство» 
Російські прислів’я

1. Богатый как хочет, бедный как может [8, с. 29];
2. Богатый на паре скачет, а бедный на своем двоем плетется [8, с. 29]; 
3. Богатый носит что хочет, бедный – что может [1, с. 24];
4. Богачу жаль корабля, бедному – костыля [1, с. 24]; 
5. В драке богатый лицо бережет, убогий – кафтан [1, с.35];
6.К богатому – за мукой, к бедному – за золой [1, с.121]; 
7. Нищий болезней ищет, а к богатому они сами идут [1, с. 236]; 
8. Обманом не разбогатеешь, а обеднеешь [8 с. 260]; 
9.Чужим богат не будешь [1, с. 330];
10. Богатый не тужит, а скучает [8, с 373];
11. Тот и богат, кто нужды не знает [8, с 151];
12. Богатого по отчеству, убогого по прозвищу. [1, с. 23].

До цієї групи прислів’їв я віднесла ті, у яких немає ні засудження багатих та їх дій, 
ні схвального ставлення до них. Якщо сформулювати спільну рису цих прислів’їв, яка 
об’єднує їх при всьому змістовому різноманітті, то можна сформулювати наступним чи-
ном: в них констатується якийсь факт, без надання оцінки цьому факту. 

На відміну прислів’їв з концептом «багатство» з позитивною конотацією, японські 
та російські прислів’я з нейтральною конотацією суттєво відрізняються, в першу чергу, 
відсотком серед загальної кількості: японські – 59%, російські – 22%. На мій погляд, така 
статистика є доволі красномовною: як видно, кількість прикладів такого функціонування 
цього концепту серед японських прислів’їв перевищує сумарну кількість прислів’їв з по-
зитивною та негативною конотацією. На мою думку, це цікаво характеризує особливості 
світосприйняття японців: вони не прагнуть оцінювати те, що навколо них, не намагають-
ся бути «суддями» – вони спостерігають за плином життя і фіксують свої спостереження. 
Спільним меседжем у таких прислів’ях у японській та російській мовах є протиставлен-
ня багатих та бідних та констатація того, що суспільство наділяє повагою багатих вже 
за те, що вони багаті, а бідних, навпаки, зневагою тільки за те, що вони бідні – 12-те 
прислів’я серед російських та 15-те і 17-те відповідно в японських. 

Цікавим фактом, на мій погляд, є те, що 5 японських прислів’їв цієї групи виражають 
ідею того, що багатство не вічне. Слід зазначити, що в російських прислів’ях ця думка 
не зустрічається. 

Загалом можна сказати, що таке співвідношення прислів’їв із нейтральною 
конотацією концепту «багатство» та решти прислів’їв свідчить про те, що японці 
менш «емоційно» сприймали це явище у своєму житті, ніж представники російської 
культури. 
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Серед російських прислів’їв, що містять концепт «багатство», є 6, у яких представле-
но іронічне вживання цієї лексеми: 

1. Богат, как церковная мышь [1, с. 23].
2.Богат стал: вместо лаковых сапог надел липовые [8, с. 28]. 
3. Женится ленивый на сонливой – богато бы им жить [1, с.97]. 
4. У бедного богатства – блохи да вши, больше не ищи [1, с. 303]. 
5. Богато живут – с плота воду пьют [1, с. 23].
6. Богат Мирошка, а животов – собака да кошка [1, с.23].
У цих прислів’ях слово «багатий» вжито в протилежному значенні. Це, на мій по-

гляд, свідчить про вміння народу, що створював цей фольклор, з гумором ставитися до 
найскладніших життєвих обставин.

Таким чином, можна зробити висновок, що сучасна лінгвістика визнає концепт 
багатоінформативною одиницею для вивчення особливостей національної свідомості 
носіїв тієї чи іншої мови. Концепт «багатство», на думку багатьох дослідників, дозволяє 
краще зрозуміти духовні цінності тієї чи іншої нації. 

Загальновідомо, що російська та японська культури дуже відрізняються одна від 
одної, тому порівняння функціонуванняв російських та японських прислів’ях (а саме 
прислів’я традиційно вважаються духовною скарбницею будь-якого народу) концепту 
«багатство» дозволяє зробити цікаві спостереження щодо схожості-відмінності базових 
моральних цінностей обох народів.

Мною було проаналізовано 58 російських та 32 японських прислів’я з концептом 
«багатство». Загальний компаративний аналіз концепту «багатство» в російських та 
японських прислів’ях дозволяє зазначити наступне:

 - загалом у російських та японських пареміях стверджуються однакові цінності 
щодо багатства: засуджується неправедний шлях отримання достатку, викликають непо-
вагу бездуховність, жадібність, байдужість, пихатість багатіїв, багатство «програє» ро-
зуму та духовності людини. Водночас у японській культурі більш стримане засудження 
багатих людей:якщо японці щось і засуджують, то, з загальнолюдської точки зору, це не 
такий страшний гріх: в японських пареміях відсутній зв’язок багатих та чорта та ін., на 
відміну від російських.Вони не вважають, що багатство -- цещось настільки погане, що 
його володарібудуть горіти в аду;

 - красномовно демонструє відмінності функціонування концепту «багатство» у 
російських та японських прислів’ях відсоткове співвідношення прислів’їв з позитивною 
конотацією, негативною, нейтральною та іронічною всередині кожної з мов.

Як можна побачити з наведених діаграм, японці більш стримані у своєму сприйнятті 
багатих людей: найбільша частина їх прислів’їв із концептом «багатство» містить ней-
тральну конотацію цієї лексеми, у той час як у росіян перебільшують прислів’я із засуд-
женням багатіїв. На мою думку, це є ознакою різної ментальності двох народів, що як раз 
і виявилося у створенні прислів’їв, що містять концепт «багатство». 

Таким чином, лінгвокультурологічний компаративний аналіз концепту «багатство» 
в російських та японських прислів’ях відкрив цікаві ментальні відмінності між двома 
народами, та підтвердив, що дослідження мовних одиниць допомагає не тільки краще 
пізнати ту чи іншу мову, а й збагачує інформацію щодо національної концептосфери 
кожного з народів та дозволяє краще зрозуміти національні цінності різних народів. 
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 Автор описує зміст своєї нової книжки “Стилістичні ознаки японського науково-
технічного мовлення” з метою її критичного обговорення та підготовки до публікації. 
Для цього коротко аналізує всі її розділи, підкреслює необхідність їх студіювання і від-
значає обґрунтованість головних положень кожного з розділів книжки.

Ключові слова: графічна структура, лексика канго та гайрайго, синонімія, багато-
значність, науково-технічні тексти, патентні описи.

За останні 30 років в Україні була видана велика кількість. навчальної та педаго-
гічної літератури про Японію, її мову, художню літературу, поезію, освіту, мистецтво, 
економічну ситуацію. . Але значно менше було написано про виробництво, про сільське 
господарство, про науку та техніку.

Правда, в 2012 році в Києві була видана книжка “Сучасна японська літературна 
мова”, авторів Т.К Комарницької і К. Ю. Комісарова. Київ, 2012 рік в якій в японській 
мові були відзначені такі аспекти: семантико – графічний, лексико – граматичний, ри-
торичний, жанровий та історичний. [1, сс. 335 – 337 ]. Про науково – технічний аспект 
японської мови там не було згадано.

Але вже в книжках “Теорія і практика перекладу. Японська мова”. Київ с 1914р. та 
“Стилістика японської мови Київ 2015 р. А. О.Букрієнка і К.Ю. Комісарова, з’явилися 
розділи про переклад науково-технічних текстів і навіть про японський патент на сс. 160- 
174 в першій книжці і під назвою “Науково-технічний стиль” в другій на сс. 195 – 208. 
В першій визначені тексти, які відносяться до науково-технічних , стверджується про 
невелику кількість умовних підрядних речень і про більшість протиставних. В другій 
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говориться про китайське та європейське походження японської лексики, про складові 
елементи японських патентних описів. Зокрема про їх бібліографію. Але цього всього 
недостатньо і дуже мало для повної характеристики.

Тим більше що в 2017 році ті самі автори видали “Японсько-український переклад” 
том 2 Практичний курс [2 ]. Вони запропонували для перекладу на українську мову  
32 тексти. Та лише один називається “Цифрова революція і професійна майстерність”. 
Чому майже відсутні тексти безпосередньо з науково-технічної тематики ?

Може в Японії немає ні промисловості, ні науки, ні техніки і не друкуються десятки 
і сотні науково-технічних часописів і книжок? Але ж це суперечить сучасним найнові-
шим зразкам японських комп’ютерів, автомобілів, відеотехніки, електроніки. У японців 
є чому повчитись. Не даремне за останні 30 років Японія одержала 20 нобелівських пре-
мій. [3]

Взагалі то ще в 2012 році автор цих рядків видав “Особливості перекладу японських 
науково - технічних текстів українською мовою” [ 4 ]. Ця книжка не була ані всеохоплю-
ючою, ані капітальною , але вона була однією з перших в цій галузі і сьогодні її вже немає 
на полицях книжкових крамниць. 

Ось чому видання доповненого шістьма новими розділами та кардинально пере-
робленого посібника під назвою “Стилістичні ознаки японського науково – технічного 
мовлення”, який ми пропонуємо, є необхідним і своєчасним. Тому що нова техніка, нові 
винаходи, нові наукові досягнення, нові розробки швидко старіють і стають буденними. 
Автори книжки “Фахова українська мова” з цього приводу висловлюють дуже правильну 
і добре обґрунтовану думку: “Для багатьох перекладів необхідною умовою є своєчас-
ність і швидкість виконання: [ 5, с.136 ] .

Зміст книжки, яку ми пропонуємо, такий. 
В першому та другому розділах розглядається графічна структура ієрогліфів та при-

клади їх вживання в науково-технічних текстах. 
Як відомо, японські ієрогліфи уявляють собою письмові знаки, які складаються з 

рисок і означають не окремі літери, а слова або й цілі поняття. Тобто кожний ієрогліф 
має певне значення, в той час як букви алфавіту інших мов значення не мають. Кількість 
рисок в одному ієрогліфі може коливатись від однієї до 20 і більше. Риски самі по собі 
досить прості і записуються без відриву ручки від паперу за один прийом, наприклад: 
―　│ く ノ ゝ　し　ろ. Хоча загальне число рисок невелике , кількість їх комбінацій 
практично необмежена. З цієї причини кабінет міністрів Японії у 2010 році затвердив 
нормативний ієрогліфічний перелік, який містив, починаючи з 2010 року 2136 ієрогліфів, 
а до 2010 року 1945 ієрогліфів. Вони , як правило, позначають корені слів. 

Ієрогліфічна писемність базується на найпростіших зображальних та вказівних зна-
ках. В японській мові розрізняють піктограми - зображальні знаки, які спочатку були 
спрощеними малюнками. Їхня кількість дуже невелика. Та ідеограми - ієрогліфи у ви-
гляді малюнків з умовним змістом. Їх більше. Але ієрогліфів без жадної подібності до 
реальних об’єктів значно більше.

Чи можна запам’ятати, як читаються, пишуться і що означають зазначені піктограми 
та ідеограми ? Чи є якийсь зв’язок між графічною формою ієрогліфів і їх семантикою? 
Що може допомогти їх кращому розумінню, вивченню та запам’ятанню і більш доскона-
лому перекладу саме в науково-технічних текстах? 
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Щоб відповісти на ці питання розглянемо кілька ієрогліфів, які вживаються для 
утворення науково-технічних понять. Візьмімо ієрогліф 金. Китайці позначали землю за 
допомогою не лише однієї горизонтальної риски, але й цілого ієрогліфа 士. Дві риски 
всередині цього знака служили для позначення землі з домішками якогось металу або 
руди, а дашок і горизонтальна лінія над ієрогліфом, тобто 金, означали велику кількість 
металу в руді. Найціннішим металом у давні часи було золото і тому ієрогліф 金 (кін) 
означав у першу чергу саме цей метал, а значить і гроші. Сьогодні з цим ієрогліфом існує 
багато лексичних одиниць:

　　 　金属 кіндзоку –  метал
　　 　金坑 кінкоо –  копальня золота
　　 　金点 кінтен –  точка плавління золота
　　 　金属化	кіндзокука –  металізація
　　 　金師 кінсі –  стрічка з фольги
　　 　Деякі сполучення з цим ієрогліфом, пов’язані з поняттями грошей та різних 

фінансових операцій і об’єктів:
　　 　金品 кінпін –  гроші та цінні речі
　　 　金力 кінрьоку –  влада грошей
　　 　金利 кінрі –  банківський процент
　　 　金子 кінсу –  гроші
У багатьох лексичних одиницях ієрогліф 金 стоїть на другому місці. Але тут все одно 

неважко помітити чітке абстрагування його змісту в такій послідовності: золото – інший 
метал – гроші – фінанси. Правда, читатися він може і як кін і як кане (гане), наприклад:

　　 　白金 нанкін –  платина
　　 　合金  гокін –  сплав
　　 　純金	 дзюнкін –  чисте золото
　　 　\針金  харіганe –  дріт
　　 　お金  окане –  гроші
　　 　冶金  якін –  металургія
В складних ієрогліфах елемент кін 金 зберігає значення металу:
銀 сірогане срібло, 銅 акагане мідь, 鉄 курогане залізо, 鉛 намарі свинець, (нагадай-

мо, що 金 кін означає в першу чергу золото) .
У словнику Б.П. Лаврентьєва нараховується 112 ієрогліфічних сполучень, які від-

носяться до металів, золота та обігу грошей та у яких ієрогліф金 (кін) стоїть на почат-
ку слова [6. сс.221 224]. У спеціальному термінологічному словнику відмічено 80 по-
дібних сполучень. З них 62 сполучення включають термін金属 (кіндзоку), що означає 
метал .А японський словник А.Нельсона нараховує 304 сполучення з цим ієрогліфом,  
[7, сс. 1110 – 1114] . 

Спробуймо прослідкувати за ієрогліфом 車 ся, курума, який означає транспортний 
засіб на колесах. Це легко уявити, дивлячись на малюнок в горизонтальному положенні. 
Ось кілька слів і термінологічних сполучень з ієрогліфом на початку слова:

　　 　車両 сярьоо транспортний засіб, автомобіль
　　 　車綸 сярін колесо
　　 　車線 сясен полоса руху транспортних засобів
　　 　車台 сядай шассі автомобіля
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　　 　車庫 сяко гараж, депо, парковка
Тепер низка термінів з ієрогліфом у кінці слова:
　　 　馬車 бася каляска, кінна карета
　　 　人力車 дзінрікіся рікша, екіпаж, ручний возик
　　 　単車 танся мотоцикл
　　 　自動車 дзідося автомобіль, машина
　　　 [ 8, сс.1672 -1673 ].
Всі наведені лексичні одиниці відносяться до певного транспортного засобу або до 

елементів його конструкції чи функціонування. 
Отже розуміння значення одного ієрогліфа дає можливість передбачити поняттєвий 

зміст не одного, а цілої досить великої групи термінологічних сполучень.
Ієрогліф 計 кей складається з двох елементів言 і 十. Перший 言означає дію гово-

ріння, в якій квадратик 口- це рот, а чотири горизонтальні рисочки – це слова. Проте 
увесь ієрогліф має дещо інше значення, а саме дію вимірювання, рахування, обчислення. 
Відбувається перенос значення. Маємо такі приклади:

　　 　水星計 суйрьокей водомір
　　 　電圧計 денацукей вольтметр
　　 　温度計 ондокей термометр
　　 　波長計 хатьоокей хвилемір
　　 　高度計 коодокей висотомір
Ієрогліф 計 кей в цих лексичних одиницях стоїть у суфіксальній позиції. 
В префіксальній позиції він фігурує в таких терміносполученнях:
　　 　計画 кейкаку план
　　 　計器 кейкі інструмент, прилад, лічильник
　　 　計数器 кейсуукі лічильник
　　 　計圧器 кейацукі манометр
Наведені вище приклади допомагають зрозуміти значення не однієї, а кількох груп 

слів з подібною семантикою. При цьому і в префіксальній і в суфіксальній позиціях. 
Таким чином розуміння значення деяких ієрогліфів за допомогою їх зовнішнього ви-

гляду є не тільки можливим, а і безсумнівним і абсолютно реальним.
Наступні ДВА РОЗДІЛИ КНИЖКИ ПРИСВЯЧЕНІ ДВОМ ВИДАМ ЯПОНСЬКОЇ 

ЛЕКСИКИ – КАНГО ТА ГАЙРАЙГО. Канго це китайські ієрогліфи. Їхня. головна при-
кмета це здатність створювати нові слова шляхом афіксації, тобто приєднання суфіксів, 
префіксів та закінчень до основи слова. Наприклад: китайські ієрогліфи з основою -ОН 
можуть утворювати дієслова за допомогою слова – суру, прикметники за допомогою 
закінчення – ні, іменники за допомогою різних афіксів і таким чином змінюють свою 
семантику. Отже морфологічна структура слів КАНГО є дуже важлива для визначення 
семантичних змін новоутворюваних лексичних одиниць. Саме з цієї точки зору ми під-
даємо аналізу слова КАНГО, зокрема терміни КАНГО, маючи на меті їх переклад на 
українську мову, який, на нашу думку, є значно складнішим і значно важчим порівняно з 
іншими елементами японської лексики. 

Очевидно, для того щоб зрозуміти зміст цілого слова або терміна чи термінологічної 
сполуки непогано було б знати значення його окремих частин, тобто афіксів, коренів, 
морфем, закінчень. 
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Розглянемо один з багатоутворюючих і досить плідних афіксів цієї лексики морфему 
回 – кай, мавару, яка означає оберт, поворот, рух обертання. Про її значення при певній 
уяві теж можна здогадатися. У префіксальній позиції вона може утворювати безліч тер-
мінологічних сполук. В залежності від супроводжуючих ієрогліфів утворювані лексичні 
одиниці можуть належати до зовсім несуміжних галузей науки чи техніки або просто 
суспільного життя. Проте стосуються вони усе ж таки переважно обертального руху або 
чогось такого, що говорить про рух у зворотному напрямі, про повернення до попере-
днього стану, про якусь схему, монтаж або пристрій з заплутаною мережою елементів. 
Наприклад:

　　 　回転 кайтен – оберт 
　　 　回路 кайро – контур, схема 
　　 　回転子 кайтенсі – ротор
　　 　回数 кайсуу – частота 
　　 　回線 кайсен – телефонна лінія 
　　 　回路技答 кайро-гідзюцу – схемотехніка..
Всього в словнику з радіоелектроніки [9,с.274-276 ] ми нарахували 77 термінів і тер-

мінологічних сполучень з префіксом кай. З них 36 терміносполучень зі словом 回転 кай-
тен – оберт. 

Наступний розділ посібника присвячений опису ще одного виду японської лексики, 
який називається ГАЙРАЙГО. В ньому представлені японські лексичні одиниці, що запо-
зичуються з інших іноземних мов і особливо з англійської мови шляхом транслітерації. 
Транслітерація ж передбачає відтворення чужоземних слів і виразів літерами мови, на 
яку перекладається текст. Лексичні одиниці ГАЙРАЙГО записуються КАТАКАНОЮ, 
а не ієрогліфами, хоча нерідко можуть семантично пов’язуватись з ієрогліфами і су-
проводжуватись цими ієрогліфами. Запис КАТАКАНОЮ відбувається у відповідності 
з японськими правилами читання, тобто згідно з її фонетикою. Завдяки цьому слова 
ГАЙРАЙГО не виглядають чужомовними елементами у японських текстах, хоча звучать 
вони у цих текстах іноді не зовсім звично для українського читача чи науковця. Іноді для 
запису ГАЙРАЙГО вживається також хірагана. 

Наведемо лише один приклад з хімічного науково-технічного тексту з термінами 
катакана.

このような材料はスパッタ法, 蒸 法により, よく洗浄されたグレ－ズドアルミナ, 
ガラス, セラミックなどの基极上に形成される. Коно йоона дзайрьоо ва супатта хоо, 
дзьоотяку хоо нійорі, йоку сендзьо сарета гуреедзудо аруміна, гарасу, серамікку надо-но 
кіхандзьоо-ні кейсей сареру.

(Подібні матеріали одержуються шляхом розпилення або напилення на добре очище-
ні та остекловані глиноземні, скляні, керамічні та інші підложки).

В цьому реченні є вісімнадцять слів, з яких п’ять, (це 27 %, вони виділені) є запози-
ченнями з англійської мови, тобто ГАЙРАЙГО.

В тому числі значна кількість науково-технічних термінів .
Після канго та гайрайго в книжці докладно описується термінологічна лексика, 

притаманна в першу чергу – технічній діяльності людей в різних сферах виробни-
цтва та науки і їх розвитку. Звідси дві кагорії термінів – загально наукові та вузько 
спеціальні. 
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Для кращого розуміння автор книжки запропонував своє власне визначення терміна 
як словесної одиниці і уточнив поняття термінологічності термінів та різних її рівнів чи 
ступенів. Більш докладно автор описав функціювання деяких термінів з математиці та 
фізики .

В наступному розділі автор книжки переходить до опису загальновідомого лінгвіс-
тичного явища, яке називається синонімією. Що стосується японської мови, то синоні-
мія в ній характеризується широкою матеріальною основою, великими комбінаторними 
можливостями, намаганням тих, хто говорить, вживати варіанти. 

А.А. Пашковський розрізняє в японській мові наступні групи (види) синонімів:
•	 Синоніми з ідентичними значеннями
•	 Ідеографічні або понятійні синоніми
•	 Стилістичні синоніми
•	 Функціонально-стильові синоніми [11, сс. 191,192 , 193].
В роботі Гальперіна зазначається, що синонімія – це є відношення, в яких елементи 

синонімічної групи формують основне значення, або ж значення цих елементів є поді-
бними чи ідентичними. Це відношення часто демонструється за допомогою головних 
синонімічних слів у однині, як наприклад [ 9, сс. 180а, 181а].

РЕЧОВИНА зображується такими ієрогліфами (цифри вказують на номери ієроглі-
фів у словнику)

質 сіцу речовина, якість, субстанція 2808
物 буцу річ, предмет, матеріал 874
材 дзай будівельний матеріал, ліс, матеріал 836
料 рьоо платня, сировина, речовина, матеріал 1292
資 сі ресурси, фонди, матеріали, засоби 　2695 　[ 9, с. 182а].
Далі перераховується чотири особливості синонімії в японських науково-технічних 

текстах та шість причин вживання в них синонімії [9, с. 112].
Після синонімії автор книжки зосереджується на характеристиці ще однієї особливос-

ті науково-технічних текстів –  багатозначності. Він наводить думку Т.К. Комарницької 
і К.Ю. Комісарова, що в японській мові полісемія – це коли значення однієї лексеми 
складається з кількох семем, які мають спільне значеннєве ядро. Причинами полісемії, 
продовжують вони, є наступні речі: 1. необхідність відобразити в мові зв’язки, які іс-
нують в навколишній дійсності; 2. необхідність закріпити результати абстрагуючої та 
аналітичної роботи мислення; 3. особливості формування асоціативних зв’язків та умови 
функціонування слова у мові [2, с. 151].

Японський учений Т. Куніхіро однією з причин багатозначності в японській мові 
вважає омонімію. Він відзначає, що ці два поняття тісно пов’язані одне з одним. 
Він докладно розглядає семантичну структуру полісемії і в тім числі метафоричну, 
метонімічну та родовидову багатозначність [12, с. 165]. Як один з прикладів багато-
значних дієслів він наводить слово 回る- мавару, яке має 12 значень. З них значення 
1 означає –  рухатись навколо своєї вісі, здійснювати оберти, та значення 2. рухатись, 
описуючи круг навколо чогось, часто вживаються в науково-технічному мовленні. 
Дійсно в технічному словнику іменник回り маварі, утворений від того самого іє-
рогліфа, має три хоч і досить близької, але різні значення: 1. оберт, 2. обертання,  
3. поворот [10, с. 249].
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Друге слово 飛ぶ тобу має, згідно з Т. Куніхіро, 14 різних значень, з яких 1,2,3,4 
значення можуть мати відношення до техніки, зокрема до авіації, наприклад: рухатись 
у повітрі, носитись у повітрі, прямувати кудись на літаку, підніматися у повітря [12,  
с. 174-175].

Загальнонаукова лексична одиниця 使う цукау, яка в науково-технічному тексті 
стає як правило терміном, має такі значення: здійснювати, застосовувати, користува-
тися, витрачати, споживати, говорити якоюсь мовою [див. 6, с. 605]. А в словнику 
А. Нельсона вона має аж 12 значень : use, handle, manipulate, employ, need, want, spend, 
consume, speak, practice, taкe, circulate [7, с. 87]. 

У висновках підкреслюється, що одна з причин полісемантичності японських термі-
нів це багатозначність китайських ієрогліфів.

Перш ніж приступити до аналізу побудови японських науково-технічних текстів слід 
згадати про те, що узагальнений зміст якого завгодно наукового дослідження або експе-
рименту включає наступні послідовні та логічно об’єднані етапи:

підбір необхідної інформації з метою визначення завдання, 
 вивчення умов та засобів вирішення цього завдання, 
формування вихідного положення та гіпотези, 
планування та організацію експерименту чи дослідження,
виконання цього експерименту чи дослідження, а також узагальнення та аналіз одер-

жаних результатів,
перевірку вихідної ідеї з використанням одержаних даних, 
формулювання нових фактів, їх пояснення.
 Далі в книжці після схеми зовнішньої мікрокомпозиції японських науково-технічних 

текстів слідує переклад статті “Розробка високоефективних електричних систем”, а та-
кож її текст японською мовою.

Останній розділ книжки присвячений композиційному та мовному аналізу патент-
ного опису як основного юридичного та технічного документу, який одержує автор ви-
находу, якщо патентний інститут визнає винахід патентноздібним. Потім автор книжки 
називає такі головні частини кожного патентного опису: бібліографію, автора винаходу, 
назву винаходу та клас патентної класифікації, критичний опис попереднього технічного 
рішення сутність нового технічного рішення, патентні вимоги, опис відповідного ілю-
стративного матеріалу.

На закінчення пропонується переклад патенту українською мовою і сам текст патен-
ту японською мовою.

Для кращого засвоєння матеріалу в кінці книжки долається короткий японсько-укра-
їнський словник.
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕЧИ 
ЯПОНИИ

 
Автор описывает содержание своей новой книжки “Стилистические признаки на-

учно-технической речи Японии” с целью критического ее обсуждения и подготовки к 
публикации. Для этого он кратко анализирует все ее разделы, подчеркивает необхо-
димость их изучения и определяет обоснованность основных положений каждого из 
разделов.

Ключевые слова:. графическая структура, лексика канго и гайрайго, синонимия, 
многозначность, научно-технические тексты, патентные описания.
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Minneapolis, USA

STILISTIC FEATURES OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL LANGUAGE OF 
JAPAN

The article discloses the content of the book named “Stylistic features of Japanese scientific 
and technical language” which is to be critically discussed and 

 published. Necessity of describing and studying Japanese scientific and technical 
language including patent specificayions is underlined and that’s why all chapters of the book 
are described and analyzed as well as principal ideas of each chapter are well reasoned.

 Key words. Graphical structure ,kango, gairaigo, synonymy, polysemy, scientific and 
technical speech, patent specifications.
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ГАЛУЗЕВЕ ЛІНГВОУКРАЇНОЗНАВСТВО

Лінгвокраїнознавча проблематика інтенсивно і зацікавлено розроблялася в Україні –  
в методиці викладання російської, а потім й української мови іноземним громадянам. 
Досягнення українських дослідників і практиків викликали значний інтерес у дослідників 
лінгводидактичних процесів. Термін «лінгвоукраїнознавство» був певною мірою запо-
зиченням, калькою, однак, впроваджуючи його, українські лінгводидакти успішно роз-
робляли цей напрямок в методиці викладання української мови як іноземної і прагнули 
розширити пошук дослідників у цьому перспективному й актуальному напрямі. 

Певних успіхів було досягнуто. Відтоді в Україні паралельно розроблялися і 
лінгвокраїнознавча, і лінгвоукраїнознавча проблематики.

У статті викладено історичний контекст поняття «лінгвоукраїнознавство» 
ізапропоновано новий термін – «професійно орієнтоване (галузеве) лінгвокраїнознавство 
/лінговукраїнознавство».

Ключові слова: мова і культура, лінгвокраїнознавство, лінгвоукраїнознавство, 
терміносистема, медична термінологія, галузеве (профільне) лінгвокраїнознавство, га-
лузеве (профільне) лінгвоукраїнознавство, медичне (фармацевтичне) лінгво україно - 
знавство.

Постановка проблеми в загальному та її зв’язок з важливими науковими та 
практичними завданнями. Перша конференція «Мова і культура» відбулася у 1991 ро - 
ці. І відтоді вона проходить щороку. Серед організаторів і фундаторів її проведення – 
Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Інститут української мови НАН 
України, Інститут літератури ім. Тараса Шевченка НАН України, Інститут психології 
імені Г. С. Костюка АПН України, Інститут вищої освіти НАПН України, Національна 
музична академія ім. П. І. Чайковського, Видавничий Дім Дмитра Бураго. Наразі доповіді 
публікуються у періодичному науковому виданні «МОВА І КУЛЬТУРА», затвердженому 
ВАК України з філологічних дисциплін (мовознавство, літературознавство) як фахове 
спеціалізоване видання. Побачило світ уже понад 200 томів. Починалося все з випуску 
тез до першої конференції[15].

Аналіз досліджень та публікацій, у яких започатковано розв’язання проблеми 
і на які спирається автор. Коли вперше кілька років тому ми ввели до навчально-ме-
тодичного обігу термін лінгвоукраїнознавство [8], то, насамперед, прагли привернути 
увагу українських лінгводидактів до тих нових пошуків, що велися у світі й знаходили 
вияв у низці публікацій – з культурної грамотності у США, з культури та цивілізації у 
Франції, з лінгвокраїнознавства на терені колишнього СРСР [1, 2, 4]. Лінгвокраїнознавча 
проблематика інтенсивно і зацікавлено розроблялася в Україні – у методиці викладання 
мови іноземним громадянам. Здобутки українських дослідників та практиків викликали 
неабиякий інтерес у світової освітянської спільноти, які досліджували лінгводидактичні 
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процеси. Термін лінгвоукраїнознавство був певною мірою запозиченням, калькою,  
однак, впроваджуючи його, ми прагли того, аби спрямувати пошук українських лінгво-
дидактів у цьому перспективному і, як нам здавалося, актуальному напрямку. З часом 
прийшло розуміння, що йдеться, власне, про два методичних явища лінгводидактики –  
лінгвоукраїнознавство та українолінгвознавство [7, 13]. Потреба в обох термінах, 
на нашу думку, визначалася розвитком методичної науки. Практика засвідчила, що ці 
відгалуження можуть бути окремими дидактичними напрямками.

На перший погляд може здатися повна тотожність цих понять [11]. Проте вони, не 
зважаючи на спільні термінотворчі складові, відрізняються. Ми вважали, що термін 
лінгвоукраїнознавство має обслуговувати насамперед дидактичні потреби української 
мови. Він охоплює низку понять, мовних явищ, факти з історії мови, походження слів, 
цікавих явищ навколо слова – все, що має дотичність до української мови як до світового 
феномена. Однак у лексичному запасі мов світу чимало таких слів, котрі стають мов-
ними знаками певної національної культури:в одній мові - образи, що відбивають 
наявність верб, ставків, тополь, річки чи моря: в іншій – евкаліптів, верблюдів, оаз чи 
пустель: в третій пануватимуть образи безмежно високого неба, безкрайнього степу, 
таємничо-піднесених у височінь гір, а в четвертій – стиснутість джунглями чи ущели-
нами, безмовність льодовиків чи тундри [5, с. 121], адже мова від природи є не тільки 
формою буття кожного етносу (народу, нації), а й самим буттям. Мовою зафіксовано яви-
ща різних культурних стратів, різних світів. Проте кожна мова має явища національної 
культури, які сконденсовані у слові. Вони по-різному сприймаються у тому чи іншому 
віці, носієм тієї чи іншої культури. В будь-якому разі за цим словом стоїть певний 
текст – вербальний чи невербальний, знання з того чи іншого виду людської діяльності. 
І це – царина українолінгвознавства. На наш погляд, виникла потреба ще в одно-
му лінгвокультурологічному терміні – «слово-тема», якому належить чільне місце у 
розширенні культурної пам‘яті тих, хто навчається. Ми проілюстрували це у посібнику 
«Хата: слово-тема і культурознак» [12]. 

Ми навели тільки один приклад того, як ідеї, викладені Є.Верещагіним та 
В.Костомаровим на початку 70-х років у книжці «Мова та культура» [2], набували роз-
витку, поширення. Згодом, на думку авторів, суть ідей цієї праці не застаріла, однак 
форма потребуваламодифікації [1, 6]. Активізувалося поняття «лінгвокультурологія» 
з терміном «лінгвокультурема» [3]. Спрощуючи і схематизуючи ситуацію, дослідники 
розрізняли: а) слово (вираз, фразу, фразеологізм) – одиницю, значення якої є узагальнен-
ня прикладів її вживання; б) термін – одиницю, значення якої задано більш або менш 
довільною дефініцією; в) лінгвокультурему – одиницю, значення якої є репрезентація 
якогось значущого тексту [3, с. 76]. 

З часом В.Г.Костомаров і Н.Д.Бурвікова [6] дійшли висновку вважати за доцільне 
кожній з одиниць семіотичної системи мови, за якою стоїть певний когнітивний смисл, 
певне знання, певна інформація (інколи навіть оформлена в текст), дати загальне ім‘я, на-
звавши їх логоепістемами (з грецької: логос – слово, епістема – знання), тобто знання, 
котре зберігається в одиниці мови. Логоепістеми функціонують у текстах як голос мину-
лого і часто використовується при поясненні сучасних проблем. Джерелом логоепістеми 
може бути: 1) народна поетична творчість; 2) пам‘ятки історії та суспільної думки, а 
також спеціальні дослідження з різних галузей знання; 3) висловлювання видатних  
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діячів науки, мистецтва та літератури, 4) літературні твори як вторинні змодельовані 
системи; 5) видатні особистості як модель національної особистості; 6) думки та суд-
ження іноземців про націю та культуру як зіставний фон. У цей час ми виокремили 
нове лінгводидактичне поняття слово-тема, розвиваючи думки дослідників-лінгвістів, 
культурологів. Воно відрізняється від просто слова тим, що, як результат компресії пев-
них знань, потребує прийомів з розгортання цих знань у методичному полі – найперше 
культурологічного, професійно вартісного плану. Поняття «слово-тема» – одиниця, зна-
чення якої є презентація якогось значущого знання, а«культурознак» – одиниця, яка це 
значуще знання увібрала в себе [12].

Виділення не розв’язаних раніше частин загальної проблеми, котрим 
присвячується означена стаття. Культура і по вертикалі (освіта від дошкілля – впро-
довж життя), і по горизонталі (через усі дисципліни і всі освітньо-виховні заходи) має 
бути визначальним чинником плекання особистості, громадянина. Це – святий хрест, 
який несе педагогіка, займаючись і навчанням, і вихованням водночас. Можливо, цей 
хрест і є педагогіка [10].

Лінгвоукраїнознавство нині – галузь, яка досліджує мову як складник української 
культури, аналізує явища культури через українську мову. Започатковане як галузь ме-
тодики викладання мови як іноземної. Проте сьогодні ми ведемо мову про необхідність 
актуалізації у цьому руслі «національного» поняття з галузевої терміносистеми. Цього 
частково торкаютьсяфахівці, котрі звертаються до історії фахового мовлення в курсі 
«Українська мова за професійним спрямуванням» [18]. Ми вважаємо, що ця тема має 
розвиватися. Нещодавно на конференції «Лексико-граматичні інновації в сучасниї 
словя’нських мовах» у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гон чара 
вперше для апробації було представлено понятття «Професійно орієнтоване лінгво-
українознавства» (назва у програмі) і «Галузеве (медичне) лінгвоукраїнознавство» (назва 
у збірнику матеріалів) [16]. Майже в той же час у Грузії в журналі міжнародної організації 
філологів “WEST-EAST” (ISPOP) опубліковано статтю «Отраслевое лингвострановеде-
ние (на примере медицинского лингвоукраиноведения)» [17] було опубліковано статтю, 
назва якої в перекладі англійською представлена так: «Sectoral linguocountry studies (on 
the example of medical linguo-ukrainian studies)». Як бачимо, пошук термінологічного 
відповідника триває. Наша мета сьогодні – представити нове явище в контексті розвитку 
лінговкраїнознавства (на прикладі лінгвоукраїнознавства).

Виклад основного матеріалу дослідження.Пошук нових шляхів у розвитку лінгво-
країнознавчої проблематики спонукав нас до розробляння нового спецкурсу за вибо-
ром. Ми позначили його як «Галузеве лінгвоукраїнознавство» для студентів напрям-
ку «Охорона здоров’я», девперше зробили спробу включити в освітній простір нове 
професійно орієнтоване явище – галузеве лінгвоукраїнознавство (на прикладі набуття 
медичного /фармацевтичногофаху). Володимир Юкало в статті «Структура спеціальної 
мови і професійного спілкування» окреслив термінологічну парадигму досліджень 
спеціальної мови і професійного спілкування, проаналізував структуру і реальний 
стан на прикладіоднієї з професійних мов – медичної професійної мови. Він, зокрема, 
зазначає, що дослідники виділяють такі різновиди мови професійного спілкування ме-
дичних працівників – медичної професійної мови: мова медицини (медична наукова 
мова), медична розмовна мова, мова медичної документації, мова медичної реклами.  
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Мова медицини, або медична наукова мова, – головний кодифікований різновид 
професійної мови медичних працівників, що служить для наукового спілкування у 
галузі медицини (медичної науки). Основу цієї мови становить медична термінологія, 
загальнонаукові терміни, інші мовні засоби, які вживаються переважно для оформлення 
наукового тексту. Застосовується в інтрапрофесійній та інтерпрофесійній писемній та 
усній комунікації (жанри: дисертація, монографія, підручник, медичний словник, науко-
ва, науково-популярна стаття на медичну тему, патент, інструкція щодо медичного засто-
сування препарату, наукова доповідь на медичну тему, лекція на медичну тему, наукова 
дискусія на медичну тему, участь у радіо-, телепрограмі на медичну тему тощо) [19]. Як 
бачимо і тут, і в інших наукових і навчальних джерелах відсутнє явище, котрому присвя-
чене нашедослідження – галузеве лінгвоукраїнознавство. 

Мета вивчення запропонованого нами спецкурсу – навчити студентів володіти фа-
ховими українознавчими знаннями , розвивати їхнє мовлення й мислення з опертям на 
ці знання , розвивати та збагачувати образно-емоційну пам’ять, активізувати поняття 
«галузеве \ медичне лінгвоукраїнознавство». У програмі враховуються міжпредметні 
зв’язки цієї дисципліни з курсами соціально-гуманітарнихі профільних дисциплін. 

Завдання курсу полягає в тому, щоб системно засвоїти лінгвістичний та україно-
знавчий матеріал, який сприятиме національному вихованню студентів засобами 
мови і українознавства, забезпечить високий інтелектуальний розвиток, сприяти-
ме підвищенню фахової, мовної, культурологічної, медіаосвітньої та комунікативної 
компетенцій. За навчальним планом передбачено лекційний курс, практичні заняття, 
самостійна робота та індивідуальні завдання. Окрім яскраво вираженої пізнавальної 
спрямованості, дисципліна має важливе виховне значення, містить лва боки : «Загальне 
лінгвоукраїнознавство» і «Медичне / фармацевтичне лінігукраїнознавство». Галузевий 
(другий) блок складається з кількох комплексних тем-занять. Представимо їх:

1. «Рослинні слова-символи. Символи – назви істот. Символізація предметних назв. 
Лікувальні рослини та їхні властивості. Народніназви лікарських рослин: українознавчий 
аспект. Символізація назв явищ природи».

2. «Українські назви хвороб,походження, ознаки, способи лікування. Українські наз-
ви хвороб у лінгвістичних дослідженнях».

3. «Українознавство: народні методи лікування: від давнини до сьогодення. Терміни 
українськогопоходження». 

На практичних заняттях студенти мають ознайомитись і представити з позицій 
лінгвоукраїнознавства фахові видання, звернути увагу на україномовні назви термінів-
відповідників. Пропонуються: 1) «Фармацевтична енциклопедія» – українське довідкове 
видання, яке містить статті з фармацевтичної науки і практики: хімічне, організаційно-
економічне, технологічне виробництво ліків і конструювання лікарських систем, методи 
контролю і реалізації, сертифікації, стандартизації лікарських засобів, вивчення лікарських 
рослин, лабораторна діагностика тощо. Енциклопедія призначена для працівників 
фармацевтичної галузі, лікарів, студентів. 2) «Ліка́рські росли́ни: енциклопеди́чний 
довідник» – україномовне довідкове видання, розраховане на лікарів і широке коло всіх, хто 
цікавиться лікарськими рослинами. Довідни́к містить 1297 статей і 754 ілюстрації. У книзі 
стисло описано лікарські рослини, розглянуто їхні морфологічні та ботанічні відомості, 
способи заготівель, зберігання і використання, подано їхній хімічний склад. Наведено 
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поширені рецепти приготування ліків із застосуванням цілющих рослин. Метою довідника 
вказано: полегшити взаємне зосередження медиків і ботаніків на питаннях дальшого 
вивчення і використання лікарських рослин, підкреслити й узагальнити відомий досвід 
практичної і народної медицини, зіставити там, де це можливо, з науково обґрунтованими 
методами використання лікарських рослин.

Ще одне практичне заняття орфєнтує на розвиток медіакомпетеності майбутніх 
фахівців, залучає в освітнй простір новітіні медіаджерела. Звернення, наприклад, до 
представлення фармацевтичної галузі в статтяхУкраїніської Вікіпедії орієнтує студентів 
на пошук фахових статей, на їх наявність в латиномовному і англомовному розділах 
Вікіпедії, що поліпшує знання фахових понять цими мовами: Представте і схарактери-
зуйте 10 статей (терміни, ліки, дослідники та ін.).

Самостійна робота з професійно-орієнтованої дисіипліни «Галузеве лінгвоукраїно-
знавство» включає в себе опрацювання лекційного матеріалу, підготовку до практичних 
занять, а також опрацювання матеріалу, який не викладається на лекціях. Тож метою 
самостійної роботи з курсу є розвиток соціокультурної, комунікативної і медіаосвітньої 
компетентностей здобувачів вищої освіти, набуття знань про соціально-культурну 
маркованість.

Висновки з дослідження, теоретичне і практичне значення, можливе впровад-
ження, перспективи наукових розробок у цьому напрямку. Ми схарактеризували 
один із лінгвокраїнознавчиз напрямків розвитку проблематики в контексті «Мова і куль-
тура», який відстежувався, зокрема, й у кількох публікаціях однойменної конференції. 
Теоретико-практичне значення нашого дослідження – впровадження в освітній простір 
вищої школи нового спецкурсу «Галузеве лінгвоукраїнознавство». Потребу його впровад-
ження ми відчули під час викладання теми про фазову термінологію в курсі «Українська 
мова за професійним спрямуванням»[18]. Наші пропозиції базуються на прикладах 
освітньої підготовки майбутніх фахівців за напрямком «Охорона здоров’я». На прикладі 
їхньої підготовки висвітлено прийоми і методи використання професійно орієнтованого 
лінгвокраїнознавства у навчальному процесі вищої школи. Вважаємо за доцільне запро-
понувати такий курс у вищі навчальні заклади різних напрямків підготовки , адже фахові 
«національні» терміни присутні в багатьох галузях, вони розширюють світогляд і розви-
вають мовотворчі й аналітичні здатності студентів. 
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ОТРАСЛЕВОЕ ЛИНГВОУКРАИНОВЕДЕНИЕ

Лингвострановедческая проблематика интенсивно и заинтересованно разрабаты-
валась в Украине – в методике преподавания русского, а потом и украинскогоязыка 
иностранным гражданам. Достижения украинских исследователей и практиков вызы-
вали значительный интерес у исследователей лингводидактических процессов. Термин 
«лингвоукраиноведение» был в определенной степени заимствованием, калькой, одна-
ко, внедряя его, украинские лингводидакты успешно разрабатывали это направление в 
методике преподавания украинского языка как иностранного и стремились расширить 
поиск исследователей в этом перспективном и актуальном направлении. Определенные 
успехи были достигнуты. С тех пор в Украине параллельно разрабатывались и лингво-
страноведческая, и лингвоукраиноведческая проблематики. 

В статье изложен исторический контекст понятия «лингвоукраиноведение и 
предложен новый термин – профессисонально-ориентированное (отраcлевое лингво  - 
страноведение»).

Ключевые слова: язык и культура, лингвострановедение, лингвоукраинове-
дение, терминосистема, медицинская терминология, отраслевое (профильное)
лингвострановедение,отраслевое (профильное) лингвоукраиноведение, медицинское 
(фармацевтическое) лингвоукраиноведение.

The problems oflinguocountry study have been intensively and intensively studied in 
Ukraine – in the methods of teaching Russian and then Ukrainian to foreign citizens. The 
achievements of Ukrainian researchers and practitioners have aroused considerable interest 
among scholars of linguodidactic processes. The term linguo-Ukrainian studies were to some 
extent a borrowing, a travesty, but by introducing it, Ukrainian linguodidacticians successfully 
developed this direction in the methodology of teaching Ukrainian as a foreign language and 
sought to expand the search of researchers in this promising and relevant direction. Certain 
successes have been achieved. Since then, both linguo-country study and linguo-Ukrainian 
issues have been developed in parallel in Ukraine. 

In recent years, the Ukrainian language of professional communication has been 
compulsory for higher education institutions. The Ukrainian language for non-philologists has 
attracted the attention of many professionals. Study guides, methodological developments and 
new teaching technologies have appeared. The need to develop a country study direction in 
this course has arisen, which is demonstrated in this article using the example of teaching the 
Ukrainian language at a medical institute. 

The author has developed a special course “Medical linguo- Ukrainian studies”, the purpose 
of which is to enable students to assimilate not only terminological, but also Ukrainian- studies 
material systematically. Such course will contribute to national education of students by means 
of language, culture and Ukrainian studies, will guarantee high intellectual development of 
future specialists, as well as improvement of their professional, linguistic, culturological, 
media, socio-cultural and communicative competences.
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«ФОНОВЫЕ» ПОЭТОНИМЫ В ДРАМЕ ЕЛЕНЫ ГРЕМИНОЙ  
«САХАЛИНСКАЯ ЖЕНА»: ПАРАДИГМАТИЧЕСКИЙ, 

ПОЛЕВЫЙ И ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 

В статье исследуется система «фоновых» имен собственных, функционирующих в 
контексте «ностальгической» драмы «Сахалинская жена» популярного русского драма-
турга конца ΧΧ века Елены Греминой, в парадигматическом, прагматическом, полевом 
аспектах. Проприальное пространство русского театра рубежа веков, в том числе и 
пьес Елены Греминой, ранее не изучалось, а между тем оно занимает особое место и 
играет важную роль в осмыслении и дальнейшем развитии теоретических основ лите-
ратурной ономастики. 

Ключевые слова: ономапоэтическое пространство, поэтонимосфера, имя соб-
ственное, «фоновые» онимы.

Междисциплинарные исследования являются наиболее актуальными направления-
ми в современной филологии начала XXI века. Литературная ономастика же – как раз 
та отрасль, которая находится на стыке двух смежных дисциплин: языкознания и ли-
тературоведения. Данная статья затрагивает новый материал в изучении литературной 
ономастики – своеобразие «фоновых» имен собственных (далее ИС) в современной 
русской драматургии, выбор которых обусловлен определенным творческим методом, 
избранным художником слова. Предметом изучения являются онимические средства 
проприального пространства вышеназванной пьесы в полевом, парадигматическом, 
прагматическом аспектах. Объектом исследования в нашей работе стали «фоновые» 
ИС, активно функционирующие в художественном контексте (ХК) драмы «Сахалинская 
жена» Е. Греминой. Для детального изучения «фоновых» поэтонимов нами используют-
ся также метод количественных подсчетов, лингвокультурологический и семантический 
анализ. Целью исследования является определение специфики «фоновых» онимических 
средств, их места и роли в поэтонимосфере [3, с. 40] пьесы «Сахалинская жена» драма-
турга Е. Греминой, а также соответствие избранных автором лексем тому художествен-
ному методу, в рамках которого создано произведение.
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Жанр «ностальгической» драмы соединяет в себе черты документальной и психо-
логической пьес. В «Сахалинской жене» Е. Гремина обращается к реальным историче-
ским событиям, на основе которых строит смелые гипотезы и дает волю воображению. 
Система избранных писателем ИС в ономапоэтическом пространстве драмы отражает 
ностальгию автора по историческому прошлому России. 

Нами выявлено и проанализировано 37 языковых единиц ИС, не включая вариан-
ты их употребления, функционирующих в пьесе. В ХК представлены антропоэтонимы 
(11 языковых единиц – 30%) и «фоновые» номинации (26 онимов – 70%). Как видим, 
«фоновые» онимы – наиболее многочисленная группа ИС в ХК пьесы. В «ностальгиче-
ской» драме они данного типа обладают своей спецификой, выполняют информацион-
но-стилистическую и эмоционально-стилистическую функции. «Фоновые» номинации 
сообщают информацию о денотате (причем, не в полной мере, а только ту, что нужна для 
текстового пространства) и одновременно реализуют оценочный компонент, т.е. опреде-
ленные чувства по отношению к изображаемому. Более того, именно эти онимы содер-
жат в себе яркие идеологические и страноведческие коннотации. 

Исследованию «фоновых» номинаций, на наш взгляд, в ономапоэтике практически 
не уделялось должного внимания при исследовании ХК литературного произведения. 
Между тем эта группа ИС весьма многочисленна и значима. Данные онимы, порой, могут 
выступать в качестве изобразительного средства – ономастической детали. Вкрапление 
«фоновых» ИС воспроизводит подробности предметного мира (обстановку, местополо-
жение, интерьер), формирует наглядно-образное представление и характеристику персо-
нажей (их окружение, интересы, увлечения). Все это создает эффект реальности, матери-
альности художественного бытия. У Е. Греминой «фоновые» номинации имеют истори-
ческую отнесенность, что еще раз подтверждает тезис о принадлежности пьесы автора 
к «ностальгической» драме. Исходя из парадигматического подхода к исследованию 
«фоновых» ИС, в художественном тексте (ХТ) драмы активно употребляются разные 
виды топонимов: хоронимы Сибирь, Сахалин, Россия, Дугинская долина – 11%, комо-
ним Дугинская станция – 3%, гидронимы Нева, Татарский пролив – 5%, полисонимы 
Москва, Петербург, Рязань, Тамбов, Пенза, Смоленск – 16%; встречаются также би-
блеизмы Авраам, Господи Святый Боже, светлая Матушка Пресвятая Богородица –  
8%; зооним Петя (петух) – 3%, библионим (заголовки книг, произведений) «Остров 
Сахалин», «Сахалинская жена» – 5%, идеонимы (названия песен) «Летавши по воле 
орел молодой…», «Хуторок», «Окрасился ветер багрянцем…», «Ванька-ключник» – 
11%; эргонимы Дугинская кандальная тюрьма, Сахалинская колония – 5%, фитоним 
Аконитум напеллюс / Аконит / Аконит-борец – 3%, еще одно ИС используется как 
компонент хорошо известной идиомы (Пифагоровы штаны). 

Все ономастические разряды «фоновых» ИС с точки зрения полевого подхода в ис-
следуемом нами тексте могут принадлежать к ядерным, околоядерным и периферийным 
номинациям. Ядерные номинации, безусловно, – это, в первую очередь, антропоэтони-
мы главных действующих лиц драмы (Иван, Степан, Марина, Ольга), но также и такие 
«фоновые» ИС, как библионим «Сахалинская жена», идеоним «Ванька-ключник» и то-
понимы Сахалин, Россия. ИС этой группы притягивают к себе околоядерные поэтонимы  
(Доктор, Унтер, Чехов, Петербург, Нева). И, наконец, все остальные, перечисленные ра-
нее «фоновые» ИС, не занимают столь весомого места в ХТ, порой, разово употребляются  
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в пьесе и составляют периферию, но также имеют определенное предназначение. 
Несомненно, в ономапоэтическое пространство ХТ включается заглавие (библионим) 
драмы. «Называя литературное произведение, мы имеем в виду не то, как выглядит кни-
га, а ее содержание», – делает вывод А.В. Суперанская [6, с. 14]. Главное «фоновое» ИС, 
заглавие пьесы «Сахалинская жена», в плане грамматического оформления представ-
ляет собой словосочетание, которое отражает тему данного ХТ. Разумеется, у читателя / 
зрителя сразу же при знакомстве с названием формируется догадка относительно темы 
пьесы: судьбе замужней женщины, которая живет на острове Сахалине. После прочтения 
же драмы заголовок приобретает более широкий идеологический подтекст, связанный с 
непростой исторической судьбой данного острова и его обитателей, которые положи-
ли на плаху свои жизни для освоения и преображения территории Сахалина. Название 
(идеоним) песни «Ванька-ключник» значимо и соотносится с прозвищем главного героя 
пьесы ссыльнокаторжного Ивана. Оним Ванька-ключник перекликается с именем фоль-
клорного разбойника Ваньки-ключника из одноименной старинной русской народной 
песни, мотив которой отчетливо слышится в тексте драмы. Сюжет песни фактически 
дважды повторяется в судьбе героя и звучит рефреном в ХК. Иван неслучайно оказался 
на Сахалине, он «через бабу на каторгу попал» [2, с. 296]. Со слов гилячки Марины 
мы узнаем о том, что «красивый Иванушка» [2, c. 295], якобы «за поджог сюда при-
шел», «семь человек пожег» [2, с. 288]. Сам Иван возражает: «Каких семь? Одного сжег. 
Старого князя. Так тот сам меня убить хотел» [2, с. 288]. Марина же добавляет: «А ты 
его с женой разлучил» [2, с. 288]. ХК драмы пронизывают слова русской народной песни 
о Ваньке-ключнике: «Ванька-ключник, Злой разлучник, Разлучил князя с женой…» [2, 
с. 296]. И здесь на среднем Сахалине история заново повторяется. Уже, находясь на по-
селении, ссыльнокаторжный Иван вновь прелюбодействует, на этот раз с сахалинской 
женой своего названого брата Степана Андреича, с которым Ванька-ключник совсем не-
давно обменялся крестами, поклявшись ему в бесконечной преданности, а затем поджи-
гает дом, где находятся Степан и Ольга. И снова в ХК звучит песня: «Ванька-ключник, 
Злой разлучник, Разлучил князя с женой… Гори-гори ясно, чтобы не погасло!» [2, с. 310]. 
Такая перекличка имен и наслоение текстов оказывают сильнейшее эмоциональное воз-
действие на читателя / зрителя, вызывают в его сознании определенные ассоциативные 
ряды, переносят в иной, особенный, неповторимый и самобытный мир.

Ядерные номинации в ХТ, на наш взгляд, – это и такая разновидность топонимов, как 
хоронимы Сахалин и Россия. Эти ИС, во-первых, занимают центральное место в драме, 
во-вторых, на их противопоставлении строится весь трагизм судеб героев произведе-
ния, в-третьих, значимость и роль топопоэтонимов [3, с. 40] настолько велика в ХТ, что 
именно на них базируется сюжет произведения, имеющий отношение к историческому 
прошлому страны и литературному наследию. Это и освоение острова Сахалина, и судь-
бы первых поселенцев, и влияние поездки на Сахалин на дальнейшую судьбу литерато-
ра А.П. Чехова, и связь пьесы с такими произведениями классика Чехова, как «Остров 
Сахалин», «Вишневый сад», «Дядя Ваня», а также прочие детали, выражающие миро-
воззренческие позиции драматурга Е. Греминой [см. об этом в работах: 1; 5]. Сахалин –  
это тот суровый фон, на котором разворачиваются происходящие в пьесе события. 
Ему противопоставляется другой хороним – Россия. Это основные лейтмотивы пье-
сы. Названные ИС многократно употребляются автором, задают пьесе преобладающее  
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настроение грусти, тоски, отражают главную тему, основной идейный и эмоциональный 
тон литературно-художественного произведения писателя, а также ностальгического ли-
тературного направления. Хоронимы Россия и Сахалин активно сопоставляются в ХТ, 
противостоят друг другу, словно рай и ад. Сахалин в драме выступает в роли мисти-
ческого дна России, ее ада, предела. Ассоциации с адом усиливаются подбором геро-
ев (все заключенные здесь убийцы), акцентированием определенной философии: «Без 
греха нельзя. Потому как Сахалин» [2, с. 290]; «Сюда тот едет, кого грех гонит. Здесь 
один есть грех» [2, с. 299]. Так рассуждает местная гилячка Марина, с наивностью ди-
карки обнажая то, что до определенного времени думают все: «Без греха здесь нельзя. 
Здесь всякий не зря прислан» [2, с. 299]; «Здесь честно жить русским нельзя. Потому 
как Сахалин. Нарочно всех таких присылают, чтоб не обидно жить вместе» [2,  
с. 299]. Каждый из обитающих в «сахалинской глуши» несет свою ношу: «ДОКТОР. Вы 
сосланы сюда на поселение, после отбытия каторжных работ, а я здесь потому как 
больше служить мне негде. Сахалин для русского человека – конец света. Вот мы с 
вами и на конец света попали. …. Здесь, на Сахалине все забывается быстро. Два-три 
года – и самой памяти нет» [2, с. 302]; «УНТЕР. … Дальше Сахалина не пошлют, ниже 
полиции не упадешь» [2, с. 290]. То, что жизнь на Сахалине другая, постоянно подчер-
кивает драматург в репликах своих героев: «ИВАН. Здесь почва вся просоленная! Туман 
ползет!»; «ИВАН (отплевываясь). Тьфу? Сахалин. Вода и та сахалинская. <…> Нет, 
отчего, ты скажи – красноватая она? Отчего такой цвет?» [2, с. 291]; «ИВАН…. Здесь 
же пустыня! Сахалин, одно слово!» [2, с. 296] «ИВАН. …Там (в России – И.П.) речки, 
там поля, там деревья, там люди! Там мужчины, женщины. Там кошки. А здесь одно: 
Сахалин, Сахалин,Сахалин!» [2, с. 307]; «СТЕПАН. Сахалин. Будь ты проклят» [2,  
с. 309] «СТЕПАН. Кругом море, а посереди горе. Это про что говорится, про остров 
наш, про Сахалин» [2, с. 310] и др. 

Однако хороним Сахалин обладает и иным прагматическим смыслом. В драме он 
воспринимается двояко. С одной стороны, возникают ассоциации с адом и они усили-
вают мистические ноты. Например, дикарка Марина варит яд из травы Аконит (фи-
тоним), растущей здесь повсеместно. С другой стороны, Сахалин – это райский сад, 
возрождение, рождение. Так, например, убийцы своих супругов Ольга и Степан созда-
ют новую семью, в которой всё-таки рождаются дети. Жизнь в «Сахалинской жене» бе-
рет верх, побеждает смерть. И прообразом райского сада становится поле, на котором 
благодаря стараниям бывших грешников начинают расти побеги зерна, посаженного 
ссыльнопоселенцами. 

Герои драмы, хоть и неправедны, но они обычные живые люди, у которых есть завет-
ная мечта и теплится последняя надежда, связанная с тем, чтобы когда-нибудь вернуть-
ся в Россию, добраться до нее. На протяжении всего развертывания сюжета обитатели 
острова ностальгируют по жизни в России, земле обетованной, где «косят траву». В ХТ 
постоянно повторяются фразы с этим топонимом: «МАРИНА. А у вас в России нынче 
траву косят. Высокая трава» [2, с. 286]; «ИВАН. …А в Сибири люди живут. Можно 
до России добраться» [2, с. 287]; «ИВАН. В России вода голубая. Светлая. Серебряная 
вода в России. Из самого последнего болота – серебряная!» [2, с. 292]; «СТЕПАН. … Ольха 
в России тоже растет» [2, с. 287]; «УНТЕР. Помните ли вы меня там, в великолепной 
России, где нет моря, где так весело и тепло?» [2, c. 294 – 295] и прочие реплики героев. 
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Так, конкретные хоронимы Сахалин и Россия, называющие реальные объекты, настой-
чиво повторяемые драматургом в ХК, с которыми связаны постоянные переживания ге-
роев или ситуации, и будучи ключевыми словами в произведении, служат единой цели –  
раскрытию писательского замысла. В процессе повторения онимов Сахалин, Россия, 
их пересечения, противопоставления лейтмотив ностальгии, вызываемые ассоциации, 
усиливаются, обретая в драме Е. Греминой особые идейные, символические и психоло-
гические глубины. 

Околоядерные топонимы весьма важны для понимания ХК, а также характеристики 
персонажей и воспроизведения сюжетных линий. Особое отношение к ссыльнопоселен-
цу Степану со стороны других персонажей пьесы во многом обусловлено и тем, что он 
выходец из Петербурга, культурной столицы России. Несмотря на то, что Степан здесь 
находится, как и остальные, за убийство, тем не менее, его считают «привилегированным 
сословием», «образованным человеком» [2, с. 289] и уважительно называют чаще все-
го по имени отчеству. Гидроним Нева раскрывает трагедию еще одной героини драмы 
Ольги, которая тоже из Петербурга. Она утопила в Неве мужа за его бесконечные при-
дирки и издевательства. «ОЛЬГА.… Я – неродящая. Тот мой муж… Он тоже все детей 
хотел. Потом издеваться стал. <…> ИВАН (осторожно). А как он умер … <…> ОЛЬГА 
(шепотом). Утонул … поехали прокатиться по Неве… в праздник… Лодка… перевер-
нулась…ИВАН. … А – кто предложил кататься? ОЛЬГА (нехотя). То-то и оно, что я. 
Следствие это и установило первым делом. И что буря начиналась, что знала я, тоже 
вызнали…» [2, c. 301]. В настоящее время в ономапоэтике исследуются в основном ядер-
ные и околоядерные онимы, периферийные же ИС чаще всего остаются вне сферы инте-
ресов ученых, а если и рассматриваются, то в основном в качестве фона при комплексном 
исследовании ономастиконов отдельных произведений. Анализируются они, как прави-
ло, не с лингвистических позиций, а с историко-культурологических, страноведческих. 
Однако некоторые исследователи Волгоградской ономастической школы уделяют боль-
шое внимание изучению периферии ХТ. Так, И.В. Крюкова считает, что «периферийные 
онимы согласно замыслу авторов являются важными, частотными и функционально на-
груженными элементами художественного текста» [4, c. 98]. Драматург Е. Гремина при-
бегает к использованию периферийных «фоновых» онимов, принадлежащих к разным 
ономапоэтическим классам: хоронимы Сибирь, Дугинская долина, комоним Дугинская 
станция, гидроним Татарский пролив, полисонимы Москва, Рязань, Тамбов, Пенза, 
Смоленск; встречаются также библеизмы Авраам, Господи Святый Боже, светлая 
Матушка Пресвятая Богородица, зооним Петя, идеонимы «Хуторок», «Окрасился 
ветер багрянцем»; эргонимы Дугинская кандальная тюрьма, Сахалинская колония, 
библионим «Остров Сахалин», а также ряд прецедентных антропонимов (Шопенгауэр, 
Лессинг, Пирогов). Эргонимы и идеонимы, библеизмы и библионимы, как топонимы и 
антропонимы, представляют собой лингвокультуремы, т.к. к обычным составляющим 
(знак – значение) добавляется еще культурно-понятийный компонент. Топонимы, эрго-
нимы в ХТ служат не только для того, чтобы, используя пространственную соотнесен-
ность топонимии, поместить в пространстве действующих лиц и создать достоверный 
фон для изображаемого действия (место, где живут поселенцы, – это Дугинская долина, 
цель их пребывания – создание Сахалинской колонии и проч.). Топонимы могут ста-
новиться важным характеризующим средством и непосредственно оказать влияние на 
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воплощение общего художественного замысла (как, например, Сахалин, Россия). Под 
воздействием экстралингвистических условий топонимические номинации (хоронимы, 
полисонимы, урбанонимы), а также идеонимы, эргонимы могут превращаться в идеоло-
гемы общественного сознания своей эпохи.

Одной из отличительных особенностей «фоновых» онимов является страноведче-
ская и идеологическая информация. Данные ИС соотносят развитие событий с текстом, 
временем и социальной средой, при этом в значительной степени содействуют созданию 
художественного образа. Ассоциативное развёртывание текста опирается на достаточно 
значимые для отражения художественной правды жизни ключевые слова. Со смысловой 
и эстетической точки зрения они связаны с глубинным идейно-художественным смыс-
лом всего произведения писателя.

Итак, ономапоэтические «фоновые» единицы участвуют в передаче авторского за-
мысла, способствуют формированию содержательно-смысловой структуры художе-
ственного произведения, взаимодействуют с другими компонентами текста, играют 
роль ключевых элементов в драме. Автор, используя в ономапоэтическом простран-
стве «фоновые» номинации, стремится, прежде всего, к эмоциональному воздействию 
на читателей, создает определенные ассоциативные ряды, пытается воспроизвести 
совершенно уникальный, особенный хронотоп, одномоментно подчеркивающий зам-
кнутость и в то же время безграничность мира драматургических героев. Поэтому 
вполне закономерны статистические подсчёты, которые продемонстрировали, что 
большую часть поэтонимосферы пьесы Е. Греминой «Сахалинская жена» составляют 
все же «фоновые» ИС. Такое соотношение лишь подтверждает стремление драматурга 
Е. Греминой использовать весь потенциал, заключенный в «фоновых» номинациях, 
для реализации собственных замыслов в рамках избранного автором художественного 
метода.
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«ФОНОВІ» ПОЕТОНІМИ В ДРАМІ ОЛЕНИ ГРЕМІН «САХАЛІНСЬКА 
ДРУЖИНА»: ПАРАДИГМАТИЧНІ, ПОЛЬОВІ ТА ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ

У статті досліджується система «фонових» власних назв, що функціонують в 
контексті «ностальгічної» драми «Сахалінська дружина» популярного російського дра-
матурга кінця ΧΧ століття Олени Гремін, в парадигматичному, прагматичному, польо-
вому аспектах. Пропріальний простір російського театру рубежу століть, в тому числі 
і п’єс Олени Гремін, раніше не вивчався, а тим часом він посідає особливе місце і відіграє 
важливу роль в осмисленні подальшого розвитку теоретичних основ літературної 
ономастики.

Ключові слова: ономапоетичний простір, поетонімосфера, власна назва, «фонові» 
оніми.
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“BACKGROUND” POETONIMS IN THE DRAMA BY ELENA GREMINA 
“SAKHALIN’S WIFE”: PARADIGMATIC, FIELD AND PRAGMATIC ASPECTS

The article examines the system of “background” proper names functioning in the context 
of the “nostalgic” drama “Sakhalin’s wife” by the popular Russian playwright of the late ΧΧ 
century. Helena Gremina, in the paradigmatic, pragmatic, field aspects. The proprietary space 
of the Russian theater at the turn of the century, including the plays by Helena Gremina, has 
not been previously studied, but meanwhile it occupies a special place and plays an important 
role in the comprehension and further development of the theoretical foundations of literary 
onomastics.

Key words: onomapoetic space, poetonymosphere, onomapoetic field, proper name, “back-
ground” onyms. 
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ФУНКЦЫЯНАВАННЕ БІБЛЕЙСКІХ ПРЭЦЭДЭНТНЫХ 
ОНІМАЎ У  МАСТАЦКІМ ТЭКСЦЕ

У артыкуле разглядаюцца асаблівасці ўжывання біблейскіх прэцэдэнтных імёнаў 
у мастацким тэксце як актуалізатараў адпаведных прэцэдэнтных сітуацый і 
выказванняў. Прааналізаваны два аспекты функцыянавання такіх адзінак у творах бе-
ларускай літаратуры – дэнатацыйны і канатацыйны. 

Ключавыя словы: біблеізм, дэнататыўны, канатацыйны, онім, прэцэдэнтны 
феномен. 

У сучаснай лінгвістычнай навуцы вялікая ўвага надаецца разнастайным праяўленням 
«чалавечага фактару» ў мове, узрастае інтарэс да лінгвакультуралагічнай праблематыкі і 
ў сувязі з гэтым – да прагмакамунікатыўнай функцыі ўласнага імені, якое можа ўжывацца 
ў якасці сімвала і адлюстроўваць у сабе чалавека ці пэўную з’яву. Таму ўзнікае пытан-
не пра экстралінгвістычныя крыніцы і ўмовы трансфармацыі гэтай катэгорыі імёнаў у 
сімвал, знак культуры і прэцэдэнтнае імя. Галоўны крытэрый прэцэдэнтнасці – гэта на-
следаванне наступнымі пакаленнямі пэўнага сімвала, вобраза, знака, народжанага з прэ-
цэдэнтнай крыніцы. Жаданне індывіда ўзбагаціць свой тэкст (як пісьмовы, так і вусны) 
імёнамі з успрынятых раней тэкстаў або алюзіямі на іх назіраецца ва ўсіх відах дыскурсу. 
І мастацкі тэкст не з’яўляецца выключэннем, паколькі прэцэдэнтным імя можа стаць 
толькі ў працэсе камунікацыі, самай простай формай якой выступаюць зносіны «аўтар 
твора – чытач (глядач, слухач)». 

На працягу многіх стагоддзяў адбываецца працэс непарыўнага ўнутранага звароту 
чалавека да сакральнага пратэксту. У Заходняй лінгвакультуры як адной з макракуль-
тур свету такім цэнтральным тэкстам з’яўляецца Біблія (параўн.: Каран – ва Усходняй 
лінгвакультуры). Сёння цяжка пераацаніць ролю спасылак на біблейскі тэкст, паколькі 
нават не выступаючы ў ролі аргумента, словы біблейскага паходжання здольны 
ўзмацняць сілу ўздзеяння аргументацыі. У працэсе даследавання біблейскіх фрагментаў 
у шырокім сэнсе лінгвісты паслядоўна карыстаюцца тэрмінам біблеізм (К. І. Болігер, 
Я. М. Верашчагін, У. Р. Гак, Ю. М. Караулаў, В. А. Ляшчынская, І. Б. Фаменка і інш.), 
які адлюстроўвае «любую інтэртэкстуальную рэалізацыю біблейскага тэксту ў любым 
іншым тэксце культуры ці дыскурсе» [2: 8].

Згодна з лінгвістычнымі назіраннямі, у сучаснай беларускай мове функцыянуе 115 
фразеалагізмаў і 19 прыказак, якія сваім жыццём абавязаны Бібліі (ад Адама, адамаў 
яблык, соль зямлі; Не хлебам адзіным жыве чалавек; Няма прарока ў сваёй айчыне і 
інш.) [4: 9]. Аналізуючы фразеалагізмы з біблейскім кампанентам-тапонімам як знакі мовы 
і культуры, В. А. Ляшчынская адзінкі біблейскага паходжання вылучае ў асобную групу і 
адзначае, што «яны сталі своеасаблівымі праваднікамі культуры, пачалі выконваць функ-
цыю сімвала, эталона, стэрэатыпу, тым самым адыгрываючы ролю культурнага знака»: са-
дом і гамора, вавілонскае стоўпатварэнне, егіпецкая кара, іерыхонская труба [5: 34–35]. 
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Разам з частатой ужывання страце асацыятыўнай сувязі паміж тэкстам і народ-
жаным ім устойлівым выразам могуць спрыяць розныя змены ў жыцці соцыуму. Так, 
фразеалагізм спяваць (пець) Лазара – ‘прыкідвацца няшчасным, каб расчуліць каго-н.; 
скардзіцца на свой лёс’ – першапачаткова звязаны з прэцэдэнтным тэкстам, але не 
з’яўляецца цытатай. Духоўны верш «Лазар бедны» заснаваны ў сваю чаргу на біблейскім 
сюжэце, быў вядомы на Русі як любімая песня вандроўных жабракоў. Адсюль ужыван-
не гэтага фразеалагізма ў значэнні ‘імкнуцца разжаліць, маючы на ўвазе якую-небудзь 
выгаду’. Прэцэдэнтным тут быў не столькі змест тэксту, колькі выкананне яго членамі 
пэўнай сацыяльнай групы. Са знікненнем дадзенай групы тэкст перастаў быць прэцэ-
дэнтным, а выраз спяваць Лазара, страціўшы сувязь з тэкставай крыніцай, ператварыўся 
ў звычайны фразеалагізм.

У межах тэорыі прэцэдэнтнасці тэкст Кнігі кніг разглядаецца намі як адзін з відаў 
прэцэдэнтнага феномена, у якім вылучаюцца прэцэдэнтныя сітуацыі (гібель Садома і 
Гаморы, здрадніцтва Іуды, суд Саламона і інш.), прэцэдэнтныя выразы (Калі хочаш 
прамудраваць, прытрымлівайся запаветаў; Няма нічога патаемнага, што не зрабілася 
б відавочным; блудны сын; несці крыж і інш.), прэцэдэнтныя імёны (Ісус, Адам, Ева, 
Ірад, Галгофа, Давід, Сатана і інш.). Прэцэдэнтныя феномены біблейскага паходжання 
вылучаюцца ў асобную сферу-крыніцу ў даследаваннях С. В. Баннікавай, К. І. Болігер, 
А. А. Нахімавай, Ю. Б. Пікулевай, А. Я. Супруна, С. А. Сянкевіч і інш. 

Для мастацкай літаратуры Біблія здаўна з’яўляецца невычэрпнай крыніцай 
шматлікіх тэм і вобразаў, якія, уваходзячы ў мастацкі тэкст, могуць набываць новыя 
сэнсавыя адценні і пэўным чынам трансфармавацца. У гэтым артыкуле мы разгледзім 
асаблівасці функцыянавання біблейскіх прэцэдэнтных імёнаў у творах беларускай мастац-
кай літаратуры. Такія адзінкі выступаюць маркёрамі біблеізмаў на лексічным узроўні і 
рэпрэзентуюць прытчавыя тэксты, адлюстроўваючы міфалогію хрысціянскай рэлігіі: 
Авель, Адам, Бетсабея, Галіяф, Давід, Дзева Марыя, Ева, Ісус, Іона, Каін, Майсей, Ной, 
Пілат, Садом і Гамора, Саламон, Самсон, Эдэм, Юда і інш.

Біблія з’яўляецца самай цытуемай крыніцай у свеце. Біблейскае імя, уведзенае ў 
мастацкі тэкст ці замацаванае ў складзе фразеалагізма, становіцца крытэрыем ацэнкі, 
прыкладам паводзін, арыенцірам у той ці іншай сітуацыі, які дапамагае здзейсніць выбар 
паміж дабром і злом. Так, выразнікам эталоннага ўяўлення пра такія вечныя паняцці, як 
дабро і цярпімасць, лічыцца прэцэдэнтнае імя Ісус, пра зло – Сатана, пра здрадніцтва – 
Іуда. Такія адзінкі мы адносім да ўніверсальна-прэцэдэнтных, паколькі яны ўваходзяць 
ва «ўніверсальную» кагнітыўную прастору чалавецтва, вядомы любому сярэдняму су-
часнаму homo sapiens і выяўляюць міжмоўныя сувязі. 

Прэцэдэнтныя імёны характарызуюцца поліфункцыянальнасцю. Гэтыя адзінкі акрамя 
асноўных функцый, выконваюць кумуляцыйную, ідэйна-эстэтычную і некаторыя іншыя: 
першая з іх знаходзіць сваё выражэнне ў адметным для ўсіх уласных імёнаў нацыянальна-
культуралагічным кампаненце, другая – у яго ідэйна-эстэтычным аспекце, што дазваляе 
пісьменніку праз агульнавядомыя, канатацыйна насычаныя онімы, ужытыя ў кантэксце 
мастацкага твора, выражаць свой светапогляд і ацэнку адлюстраванага ў творы, перадаваць 
думкі і пачуцці персанажаў. Выкарыстанне прэцэдэнтных адзінак у спалучэнні з іншымі 
лексічнымі сродкамі, што характарызуюць самыя розныя паняцці і катэгорыі этнакуль-
турнага зместу, дазваляе аўтару стварыць мастацкі тэкст, насычаны багатай інфармацыяй, 
якая спрыяе ўздзеянню на чытача і данясенню да яго задуманай пісьменнікам ідэі.
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Улічваючы прагматычны патэнцыял прэцэдэнтных антрапонімаў, якія генетыч-
на ўзыходзяць да сферы-крыніцы “Біблія” (у шырокім сэнсе слова), і прасачыўшы 
асаблівасці іх ужывання, мы прыйшлі да высновы, што такія адзінкі выкарыстоўваюцца ў 
межах мастацкага твора для прамой ці ўскоснай характарыстыкі персанажаў. Разгледзім 
два спосабы функцыянавання прэцэдэнтных імёнаў біблейскага паходжання ў мастацкіх 
тэкстах беларускай літаратуры:

 Дэнататыўны – прэцэдэнтнае імя захоўвае сваё экстэнсіянальнае (прамое) значэн-
не, сувязь з дэнататам, аднак характарызуе персанаж шляхам семантычнага паралелізму. 
Такое ўжыванне найбольш характэрна для так званых парных прэцэдэнтных імёнаў, якія 
эксплікуюць пэўную прэцэдэнтную сітуацыю, суадносную з тэкстам Бібліі: Помніш, як 
мы вывучалі ў Новым завеце: Пілат пытаўся ў Хрыста: а што ёсць ісціна? I адказу 
не пачуў. (Я.Колас. На ростанях); Не падавіўшы пчол, мёду не есці, – рашуча выдыхнуў 
з цемры тэўтон. – Пайшлі, Браціла. Ісус і Дзева Марыя абароняць нас (Л.Дайнека. Меч 
князя Вячкі); [Домна]: Не сунь носа, сама ведаю. З мазгоў, з шыі, з плеч, з хрыбетнай 
касці, з рабёр, з жыл, з крыві, з хаты. І ссылаю вас, бесы-д’яблы, нячыстыя сілы, на 
мхі, на балоты, на гнілыя калоды, на паганыя воды, дзе Садом і Гамора стрыблены 
(Г.Марчук. Новыя прыгоды Несцеркі); [Эдмунд]: Адам, найпершы чалавек, праз словы 
Евы / Сцягнуў на цэлы род людскі нябёсаў гневы (В.Дунін-Марцінкевіч. Апантаны); –  
Давід забіў Галіяфа, –радасна сказаў тады епіскап. І сёння пры ўспаміне аб тым дні ў 
яго ўсхвалявана забілася сэрца... – Бог выпрабоўвае сваіх абраннікаў, як золата ў агні,– 
весела сказаў ён клірыкам. Яны зразумелі, што ў мансіньёра добры настрой, бо заўсёды 
пры такім настроі епіскап пачынаў гаварыць (Л.Дайнека. Меч князя Вячкі); – Бачыш, 
Ляксандра, вунь быццам чалавек ідзе сагнуўшыся, нясе нешта… Кажуць, гэта Каін 
Авеля нясе забітага (М.Зарэцкі. Мар’я); І пра вопратку што турбуешся? Паглядзіце на 
лілеі польныя, як яны растуць: не працуюць, ні прадуць… але кажу вам, што і Саламон 
ва ўсёй сваёй славе сваёй не апранаўся так, як кожная з іх… Шукайце ж найперш 
Царства Божага і Праўды Яго, і гэта ўсё дадасца вам… (А.Бароўскі. Сцеражыся май-
го гневу). У прыведзеных прыкладах у аргументацыйнай функцыі ўжываюцца прэцэ-
дэнтныя феномены, за якімі замацаваны ўстойлівыя сэнсавыя канатацыі, што дазваляе 
эканоміць тэкставыя сродкі ў працэсе ўвядзення гэтых адзінак у кантэкст.

2. Канатацыйны (інтэнсіянальны) – прэцэдэнтнае імя набывае метафарычнае зна-
чэнне і выкарыстоўваецца для характарыстыкі таго ці іншага персанажа ці з’явы. Такія 
адзінкі могуць уваходзіць у склад параўнання ў выглядзе тоеснай канструкцыі, маркё-
рам якога з’яўляюцца злучнікі як, так як, а падставай – падабенства сітуацый: Панам 
пацеха і забава, / І ў іхнім гусце гэта справа; / А ты, як Каін, валачыся, / У будане па 
тыднях гніся, Ды часам пану не ўнаровіш (Якуб Колас. Новая зямля); Чалавечак на кар-
ме ўсё яшчэ круціў прашчу. Пасля закінуў яе за плячо. Амаль велічны. Амаль як Давід 
(У. Караткевіч. Хрыстос прызямліўся ў Гародні); Вежа пачала загарацца, але тэўтоны 
ў латах, ахвяруючы сабою, рынуліся да падножжа вежы, разламалі, пасеклі колы, 
патушылі полымя. Град камянёў і стрэл паляцеў на тэўтонаў, некалькі дзесяткаў іх 
загінула, ды вежа ацалела і, як бязлітасны Галіяф, стаяла поруч з гарадскім валам 
(Л.Дайнека. Меч князя Вячкі) – біблейсікія імёны Давід і Галіяф скіроўваюць чытача 
да прэцэдэнтнага тэксту легенды, паводле якой непераможны філістымскі волат Галіяф, 
узброены кап’ём і мячом, быў адолены пастухом Давідам з дапамогай прашчы.
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Адной з дыферэнцыяльных характарыстык прэцэдэнтнага імені з’яўляецца яго 
здольнасць 1) выконваць ролю эталона культуры; 2) функцыянаваць як згорнуая метафа-
ра; 3) выступаць як сімвал якога-небудзь феномена ці сітуацыі [3: 198]. Так, прэцэдэнтны 
онім Каін, семантычна дэтэрмінаваны біблейскім тэкстам, апелятызаваўся і ператварыўся 
ў агульнавядомы сімвал братазабойства і здрадніцтва: Віктар. Марыся! Андрэй! Даруйце 
мне! Я здраднік! Я Каін! (У.Караткевіч. Млын на Сініх Вірах). Параўн. таксама: –Няўжо 
ж ён зробіць гэта? Ах, Юда, прадажнік! Не! Гэтага ён не павінен зрабіць! (Якуб Колас. 
Нёманаў дар). Гэтыя імёны функцыянуюць у беларускай камунікатыўнай прасторы і як 
біблеізмы, уваходзячы ў склад фразеалагізмаў: Юдаў пацалунак, Каінава пячаць (пячат-
ка). Многія апелятызаваныя прэцэдэнтныя імёны ўзыходзяць да прозвішчаў персанажаў 
з вядомых мастацкіх твораў (параўн.: абломавы, гуканы, гарлахвацкія, зёлкіны, кручко-
вы, манілавы, тулягі, хлестаковы, чычыкавы і г. д.) і, ужываючыся ў новым кантэксце, 
з’яўляюцца інфармацыйна насычанымі і выконваюць характарыстычную функцыю. 

У некаторых выпадках агульнавядомыя біблейскія імёны аказіянальна мадыфікуюцца 
аўтарам і могуць ужывацца з супрацьлеглым значэннем. Параўн.: Дзева Марыя – жан-
чына, якая без шлюбу нарадзіла ажно шасцёра дзяцей: Дзеву Марыю ў калгасе добра 
ведалі. Нарадзіць шасцёра дзяцей, і без мужа, заўсёды без мужа, гэта ж не жартачкі 
(В.Казько. Выратуй і памілуй нас, чорны бусел). Аўтар на аснове супрацьпастаўлення 
намінацыі біблейскага вобраза і мастацкага персанажа падкрэслівае бездухоўнасць і 
грэшнасць гераіні твора. Стварэнню такога эфекта спрыяе станоўчая канатацыя вобраза 
біблейскай Дзевы Марыі, яе непарочнасць, маральная чысціня. Мастацкі ж персанаж 
супрацьпастаўляецца сваёй семантыкай, адмоўнай канатацыяй рэальнаму на аснове 
еднасці намінацыі.

Такім чынам, біблейскія прэцэдэнтныя імёны маюць дакладна акрэсленую мараль-
на-этычную накіраванасць, паколькі ўзыходзяць да такіх вечных рэлігійна-філасофскіх 
катэгорый, як “дабро”, “зло”, “вера”, “справядлівасць”. Акрэсленыя адзінкі лёгка распаз-
наюцца і шырока ўжываюцца ў мастацкім тэксце, адлюстроўваючы яго сэнсавае багац-
це, пры гэтым яны з’яўляюцца сродкам характарыстыкі і выконваюць аргументацыйную 
і валюнтатыўную функцыі, уздзейнічаючы на ўспрыманне і эмацыйны стан рэцыпіента 
(слухача ці чытача).
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ОНІМ В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ

У статті розглядаються особливості використання назв біблійних прецедентів у 
художньому тексті як актуалізаторів відповідних прецедентних ситуацій та виразів. 
Проаналізовано два аспекти функціонування таких одиниць у творах білоруської 
літератури – денотація та конотація.
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The article deals with the use of biblical precedent names in belles-lettres as actualizers of 
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functioning of such units in the works of Belarusian literature – denotational and connotational.
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НЕВЕРБАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ В КОММУНИКАЦИИ КАК СРЕДСТВО 

ДИАГНОСТИКИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
 

В статье в психолингвистическом ключе анализируется роль невербальных компо-
нентов коммуникации во взаимодействии взрослого и ребенка и характер их реализации 
в ситуации эмоционального стресса, вызванного онкологическим заболеванием у детей. 
Изучение специфики коммуникации между матерью и ребенком в ситуации стресса 
является практически значимым, поскольку результаты такого исследования могут 
быть полезны специалистам при оказании психологической помощи в работе с детьми 
и составлении программ психологического сопровождения.

Ключевые слова: коммуникация «взрослый-ребенок», невербальные компоненты 
общения, эмоциональное напряжение, коммуникативные стратегии, дистантный,  
кинестетико-контактный и визуально-контактный типы взаимодействия.
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 В современной психолингвистике существует тенденция устойчивого интереса к 
изучению языковой личности и ее составляющих в норме и патологии, в частности ана-
лиз речевой коммуникации в состоянии эмоциональной напряженности, который дает 
представление о взаимообусловленности когнитивных и речевых механизмов в рам-
ках дискурсивной деятельности, полнее раскрывает специфику взаимодействия языка 
и мышления. При этом в психолингвистике постулируется первичность невербального 
мышления [1], репрезентируемого в процессе коммуникации в разного рода невербаль-
ных средствах общения; а также отмечается увеличение использования невербалики в 
ситуации эмоционального стресса. 

Безусловно, онкологическое заболевание у ребенка и многочисленные трудности, 
которые оно вызывает, являются серьезным источником эмоционального стресса и по-
тенциального дистресса для всей семьи и большим испытанием. Пребывание ребенка 
в больнице, переход на домашнее обучение и другие особенности условий его жизни 
приводят к тому, что общение со взрослыми в этот период становится определяющим в 
развитии личности детей и оказывают сильное влияние на их дальнейшую адаптацию 
и вторичную социализацию. Такого рода коммуникация может быть исследована с точ-
ки зрения психолингвистики в рамках антропоцентрической парадигмы, в которой осо-
бую значимость приобретает в последнее время изучение невербальной составляющей 
дискурса. 

Более того, в стрессовой ситуации общения невербальная  составляющая коммуни-
кации становится центральной фигурой анализа, что обусловлено существованием реф-
лекторных связей между эмоциями и невербальным поведением. Наиболее значимыми 
для диагностики успешности или не успешности коммуникации при этом могут  являть-
ся, на наш взгляд, такие невербальные знаки, как: визуальный контакт, мимическое и 
жестовое выражение эмоций, телесный контакт, пространственное расположение, сим-
метрия движений и поз и др. 

Целью данной статьи является демонстрация значимости и роли невербальных ком-
понентов коммуникации и особенностей их реализации в общении взрослого с ребен-
ком, иллюстрация их особенностей в ситуации эмоционального стресса, в частности вы-
званного онкологическим заболеванием у детей. Подобного рода исследования являются 
практически значимыми, поскольку определение специфики невербального взаимодей-
ствия между матерью и ребенком в эмоционально напряженной ситуации позволит вы-
явить проблемы коммуникации на ранней стадии и вовремя оказать профессиональную 
психологическую поддержку.  Материалом для анализа  послужили видеозаписи взаи-
модействия в  коммуникативных парах «мать – ребенок» в ходе их совместной деятель-
ности, которые были сделаны в процессе выполнения научного исследования специфи-
ки общения детей с диагнозом «острый лимфобластный лейкоз» (в стадии ремиссии) в 
рамках магистерской диссертации на базе Детской областной поликлиники и отделения 
детской онкологии Научно-исследовательского онкологического института. 

В результате реализации интенсивных программ противоопухолевой и сопроводи-
тельной терапии в последнее время увеличилась общая продолжительность жизни и без-
рецидивная выживаемость детей с онкопатологиями, что ведет к необходимости   иссле-
дования особенностей их коммуникации для диагностики проблем с социальной адапта-
цией и оказания им своевременной психотерапевтической помощи с целью повышения 
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качества жизни в период ремиссии.  Особенности жизни ребенка в период его лечения 
(продолжительное нахождение в стационаре,  домашнее обучение) постепенно приводят 
к потере контактов со сверстниками, что  ведет к снижению его коммуникативной ком-
петенции в виде способности устанавливать и поддерживать контакт с помощью невер-
бальных и вербальных средств общения. И в этом случае  именно общение со взрослыми 
может стать существенным фактором в развитии личности ребенка и повлиять на его 
языковую социализацию и особенности коммуникации в целом. 

Специфика социальной коммуникации детей от 6-ти до 12-ти лет в подобного рода 
условиях была рассмотрена в рамках взаимодействия в диаде «мать-ребенок» в процессе 
совместного выполнения ими определенного задания (рисования). При этом анализиро-
валось соотношение вербальных и невербальных компонентов коммуникации в ситуа-
ции эмоционального стресса, вызванного тяжелым заболеванием у детей, их значимости 
и роли во взаимодействии матери и ребенка для выявления диагностических возможно-
стей невербалики при определении оптимального или неоптимального типа общения и 
возможностей его последующей коррекции. 

В качестве критерия выделения того или иного типа коммуникативного взаимодей-
ствия нами была использована модель социальной интеракции, которая включала в себя 
вербальные, паравербальные и невербальные ее составляющие. Для анализа каждой 
стратегии были использованы в первую очередь следующие параметры невербального 
модуса: жесты, мимика, движение глаз, направление взгляда, движения тела, позы и др. 
Затем рассматривались такие параметры паравербального модуса, как мелодика, тембр, 
сила голоса, функциональная характеристика реплик (дидактические, инициативные и 
т.п.). Были изучены параметры материального субстрата:  обстановка палаты, коридо-
ра, больницы, а также объекты, связанные непосредственно с процессом рисования и 
влияющие на взаимодействие матери и ребенка. А также были исследованы параметры 
временного модуса, значимого в стрессовом общении: длительность пауз в процессе ин-
теракции в диаде «мать-ребенок», общая длительность взаимодействия.

В рамках представленного комплекса параметров и с учетом критерия ориентирован-
ности взаимосвязанных актов вербальной, невербальной, интенциональной и аффектив-
ной активности матери на формирование в когнитивном опыте ребенка определенной 
модели взаимодействия нами был проанализирован сформированный исследователь-
ский корпус; выявлен ряд стратегий общения, наличие в которых общих существенных 
признаков  позволило составить их типологию.

В результате проведенного анализа видеозаписей общения в диадах «мать-ребенок» 
в ходе включенного наблюдения за процессом совместного рисования были выделены 
три типа взаимодействия (дистантный, кинестетико-контактный, визуально-контакт-
ный), которые дают возможность оценить с психолингвистической точки зрения опти-
мальность или не оптимальность коммуникативных стратегий, реализуемых участника-
ми коммуникации.

Заметим, что для первого, то есть дистантного, типа взаимодействия характерна ну-
левая стратегия общения. Признаками этого является отсутствие вербальных и мини-
мальное использование невербальных коммуникативных знаков, направленных скорее 
на выполнение «задания», чем на  взаимодействие друг с другом. Перечислим характер-
ные черты, выявленные для дистантного типа общения: отсутствие контакта глаз, парал-
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лельное расположение на пространстве рисунка, минимизация вербального взаимодей-
ствия. При этом можно выделить две ситуации, когда инициатором общения выступает 
ребенок, а мать не реагирует на эту инициативу, и, наоборот. 

Кроме того, в этом типе взаимодействия между матерью и ребенком отсутствуют 
внешние признаки переживания эмоций. Наблюдаются продолжительные паузы (до 
двух минут и более), тихая речь, общая напряженность и зажатость. Встречается мало 
иллюстрирующих жестов, телодвижений, кивков головой. В качестве характерной осо-
бенности можно отметить сосредоточенность скорее не на взаимодействии, а на самой 
деятельности (в нашем случае на рисовании). Таким образом, коммуникация между ма-
терью и ребенком происходит только на основе совместной «задачи» – рисования, что 
может быть рассмотрено в качестве способа ухода от взаимодействия, при этом общение 
замещается решением «задачи». 

При этом вербальный и невербальный компоненты общения практически полностью 
отсутствуют, а временной компонент представлен длительными паузами при неболь-
шой длительности взаимодействия. Следует отметить, что данный тип коммуникации 
не только не является успешным с точки зрения установления контакта и достижения 
коммуникативных целей, но и может оказывать дестабилизирующее влияние на эмоци-
ональное, психологическое и физическое состояние матери и в особенности ребенка, и 
требует корректирующего вмешательства специалиста.

Полученные при анализе этого типа коммуникации данные подтверждают результа-
ты исследований, свидетельствующие о том, что в ситуации эмоционального стресса не-
вербальный компонент общения становится доминирующим [2; 3], что может сопрово-
ждаться негибкостью поведения, гипермобильными действиями, направленными на не-
осознанный разрыв контакта с собеседником, снижением организованности поведения.

В результате исследования был выявлен также второй тип взаимодействия – кинесте-
тико-контактный. В группе, реализующей кинестетико-контактный тип взаимодействия, 
общая стратегия общения ориентирована на успешное, скоординированное выполнение 
задания. В этом случае контакт глаз может так же отсутствовать, но уже наблюдается 
наличие тесного телесного контакта. Но вербальное взаимодействие еще сведено к ми-
нимуму. При этом стоит отметить наличие общего пространства рисунка (для матери и 
ребенка). 

По звучанию речь при таком виде общении тихая. О взаимодействии между комму-
никантами сигнализирует симметрия движений и поз. В этом случае также встречаются 
длительные паузы (до трех минут). И при данном типе взаимодействия тоже можно кон-
статировать, как и в первом случае, наличие сосредоточенности на деятельности, а не на 
взаимодействии.

Тем самым, во втором типе коммуникации в равной степени представлен невербаль-
ный и материально-объектный модус, что наглядно представляет описанную нами ситу-
ацию общения, которая включает совместные действия по решению «задачи» рисования 
и невербальную коммуникацию между матерью и ребенком, представленную тактиль-
ным модусом. Также можно заметить, что вербальный и временной модусы выражены в 
большей степени, что отражает наличие вербальной коммуникации и большую длитель-
ность взаимодействия в диадах «мать-ребенок», в связи с чем кинестетико-контактный 
тип коммуникации является более гармоничным, нежели дистантный. Однако следует 
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отметить, что в нем также присутствуют некоторые маркеры эмоционального стресса: 
незавершенность фраз, тихая речь, отсутствие зрительного контакта.

Как показывает исследование, чаще большую диагностическую ценность имеет не-
вербалика, невербальные компоненты общения, так как именно они превалируют в по-
добного рода общении: в коммуникативном взаимодействии исследованных пар «мать-
ребенок». Наиболее значимы для диагностики успешности коммуникации такие невер-
бальные знаки, как: визуальный, телесный контакт, мимическое и жестовое выражение 
эмоций, телесный контакт, пространственное расположение, симметрия движений и поз 
и др. [4: 233]. 

Как и дистантный тип взаимодействия, кинестетико-контактный тип может расцени-
ваться в качестве первого признака наличия эмоционального стресса, но выраженного в 
меньшей степени.

Третий тип взаимодействия в диаде «мать-ребенок», выделенный в ходе анализа, 
визуально-контактный, так как в первую очередь при данном виде общения наблюда-
ется визуальный контакт, организуется коммуникантами общее поле деятельности. 
Визуально-контактный тип взаимодействия реализуется на базе наиболее гармоничного 
соотношения невербального и вербального компонентов общения, основу которого со-
ставляет визуальный контакт матери и ребенка.  

Этот тип коммуникации является наиболее оптимальным, поскольку в нем проявля-
ется эмоциональная поддержка ребенка со стороны матери, встречающая отклик ребен-
ка, следствием чего становится формирование единой коммуникативной системы, где 
элементы поддерживают друг друга, что является основой для успешной социальной 
адаптации ребенка после выхода из ремиссии онкологического заболевания. Вербальное 
взаимодействие в данном виде общения характеризуется использованием реплик-повто-
ров, вопросов со стороны взрослого, вызывающих у ребенка ответную реакцию. Мать 
уступает ребенку инициативу, подстраиваясь под него в процессе рисования, занимая 
то мягко направляющую, то подчиненную роль. В этом случае мы можем наблюдать 
выражение эмоций с помощью мимики и речи. Таким образом, происходит построение 
взаимодействия на основе совместной деятельности. 

Подчеркнем, что для визуально-контактного типа коммуникации характерно наибо-
лее гармоничное соотношение всех модусов социальной интеракции: вербального, не-
вербального, временного и материально-объектного. Это выражается в том, что мать и 
ребенок в диаде такого типа выстраивают коммуникацию на основе совместной деятель-
ности, с использованием вербальных и невербальных знаков, выходя при этом в своем 
общении за пределы необходимого для выполнения «задачи» минимума как в эмоцио-
нальном аспекте коммуникации, так и во временном.

Подводя итоги, заметим, что анализ коммуникации в диаде «мать-ребенок» демонстри-
рует значимость невербалики как средства диагностики уровня эмоционального стресса, 
испытываемого детьми, имеющими онкологическое заболевание в стадии ремиссии, и не-
обходимости оказания им терапевтической помощи. Полученные результаты могут быть 
использованы специалистами для диагностики влияния эмоционального стресса на взаи-
модействие взрослого и ребенка в ситуации заболевания. Изучение в дальнейшем типов 
акцентуации взрослого и ребенка также могут помочь в направленной работе с парой с 
учетом их индивидуальных особенностей для восстановления контактности.
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НЕВЕРБАЛЬНІ КОМПОНЕНТИ В КОМУНІКАЦІЇ ЯК ЗАСІБ ДІАГНОСТИКИ 
ЕМОЦІЙНОЇ НАПРУГИ

У статті в психолінгвістичному ключі аналізується роль невербальних компонентів 
комунікації у взаємодії дорослого і дитини і характер їх реалізації в ситуації емоційного 
стресу, викликаного онкологічним захворюванням у дітей. Вивчення специфіки комунікації 
між матір’ю і дитиною в ситуації стресу є практично значущим, оскільки результати 
такого дослідження можуть бути корисні фахівцям при наданні психологічної допомо-
ги в роботі з дітьми та складанні програм психологічного супроводу.

Ключові слова: комунікація «дорослий-дитина», невербальні компоненти 
спілкування, емоційне напруження, комунікативні стратегії, дистантний, кінестетик-
контактний і візуально-контактний типи взаємодії.
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DIAGNOSTICS OF EMOTIONAL TENSION

The article analyzes the role of non-verbal communication components in the interaction 
of an adult and a child in a psycholinguistic way and the nature of their implementation in 
a situation of emotional stress caused by cancer in children. The study of the specifics of 
communication between a mother and a child in a stressful situation is practically significant, 
since the results of such a study can be useful to specialists in providing psychological 
assistance in working with children and drawing up psychological support programs.
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СЛОВОТВОРЕННЯ ЯК ЕТАП АДАПТАЦІЇ АНГЛІЗМІВ  

В УКРАЇНСЬКОМУ ГЕЙМЕРСЬКОМУ СЛЕНГУ
 

Стаття присвячена аналізу геймерського сленгу англомовного походження в 
аспекті деривації. Продемонстровано, що англізми активно адаптуються у системі 
сучасної української мови, набуваючи властивих питомим лексемам граматичних оз-
нак. Визначено, що сленгізми вступають у процеси словотворення, послуговуючись 
українськими морфемами, причому найбільш продуктивними виявилися префіксальний, 
суфіксальний, постфіксальній та відносно безафіксний способи деривації.

Ключові слова: деривація, сленг, англізми, новітні запозичення.

Процес масового запозичення слів з англійської мови в українську без посеред-
ництва інших ідіомів розпочався у другій половині XX століття [5, с. 26]. Протягом 
останніх десятиліть він все більше інтенсифікується, торкаючись усіх сфер комунікації. 
І якщо літературна мова здатна відфільтрувати значну частину запозичень, то сленг ак-
тивно послуговується лексемами англомовного походження, які не лише заповнюють 
семантичні лакуни, а й замінюють питому лексику.  Одним із різновидів українського 
ідіома, що відповідає такому опису, стала мова кіберспортсменів та непрофесійних 
гравців у відеоігри, зокрема онлайн. Цей феномен побіжно згадують у своїх робо-
тах дослідники соціолектів як таких (Ю. Заремблюк, Н. Кучеренкова, О. Медвідь,  
Л. Ярощук та ін.). Окрему статтю щодо вживання сленгізмів у мові-оригіналі та їх пере-
кладу присвятили А.К. Павельєва та І.О. Лобко [4]. Проте більшість аспектів запозичен-
ня та функціонування геймерського сленгу англомовного походження залишилася поза 
увагою вчених. Зокрема й словотвірні процеси, у які вступають англізми в українській 
мові. Відстежити дериваційні відносини, описати їх особливості та дослідити ступінь 
адаптованості запозичень з англійської мови в українському сленгу гравців у відеоігри –  
завдання цієї розвідки. 

Варто наголосити, що для геймерського сленгу англійська мова стала джерелом 
абсолютної більшості лексичних одиниць навіть у порівнянні з ідіомом-реципієнтом. 
Тобто генетично англійських коренів на порядок більше, ніж українських. Це має як 
екстралінгвальні (глобалізація, кіберспорт як міжнародна та від початку англомовна 
сфера), так і власне мовні причини. Зокрема, запозичення сприяють виконанню функцій 
сленгу як такого: номінативної [2, 128] (для називання власне ігрових явищ, що вже 
названі в іншій мові), ідентифікаційної [3, с. 8] (відмова від питомої лексики сприяє за-
темненню значення для «негеймерів»), економії часу [1, с. 11, 18]. (обирають 1-2-складові 
корені). І хоча, як і інші англізми, сленгізми «усвідомлюються мовцями як чужорідний 
елемент і зберігають ознаки свого походження» [5, с. 26], геймерська лексика активно 
адаптується під граматику української мови. Так, питомі суфікси отримують дієслова в 
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інфінітиві (rush – рашити) та особових формах (heal – гілити – гілю – гілиш), прикметни-
ки (ситерський, геймплейний), дістають заміну деякі суфікси іменників (achievement – / 
ачівка) тощо. 

Одним із маркерів успішної адаптації запозичених слів у мові-реципієнті є їхня 
дериваційна активність. У рамках геймерського сленгу вона є досить активною. Процес 
творення нових лексем органічно послуговується звичними для української мови спосо-
бами словотворення.

Одним із найуживаніших є префіксальний спосіб. За допомогою префіксів утворю-
ють переважно нові дієслова з метою додавання нової семи дії, яку описують, та / або 
зміни категорії виду. Наприклад, від одиниці рашити (нападати на суперника швидко, 
часто на початку гри) утворено зарашити, що означає напасти на суперника на початку 
гри та перемогти його таким чином. Дамажити означає завдавати шкоди персонажу 
комп’ютерної гри, а похідне від нього задамажити – нанести достатньо шкоди, щоб зни-
щити цього персонажа. Тобто в обох випадках бачимо утворення доконаного виду та 
значення завершеності дії за допомогою префікса за- (за аналогією до гнати – загнати). 
Такі ж видові відносини простежуються у парі гілити (в узусі – хілити) – відгілити (в 
узусі – відхілити), де твірне слово означає відновлювати здоров’я персонажа, а похідне – 
відновити. Для цього використано префікс від-, що у цьому випадку означає відновлення 
до початкового стану (за аналогією до реставрувати – відреставрувати). Ще одним ак-
тивним у використанні є префікс на-, що також указує на доконаний вид та відтінок 
значення завершеності дії, пов’язаної з поступовим накопиченням чого-небудь. Так, 
лутати значить отримувати ігрові цінності з убитих ворогів чи певних предметів по-
шуку, а налутати – отримати певну значну (достатню) кількість таких цінностей. Тобто 
простежується аналогія до збирати – назбирати. 

Суфіксальний спосіб словотворення також є активним у мові геймерів. Його викори-
стання не обмежене однією частиною мови. За допомогою суфіксів утворено іменники, 
прикметики, діслова та прислівники, причому дериваційні зв’язки простежуються 
як між різними частинами мови, так і всередині класів, хоча і зі значним кількісним 
переважанням першого варіанту. Так, частотним є утворення віддієслівних іменників: 
гілити (відновлювати здоров’я персонажа) – гілка (предмет, за допомогою якого це 
здоров’я відновлюють); ресити (оживляти персонажа у бою) – реска (предмет для умож-
ливлення цього). Є і внутрішньокласова деривація: читер (той, хто порушує правила 
гри, використовує чит-коди) – читерство (порушення правил, використання чит-кодів). 
Прикметники утворюються частіше від іменників: читер – читерський (пов’язаний з 
порушенням правил, використанням чит-кодів); дамаг (показник атаки персонажа гри) 
– дамажний (той, що має високий показник атаки); скіл (навичка, уміння) – скіловий 
(той, що має багато навичок та/або їх високі показники). Для дієслів твірною є основа 
іменників: танк (1. Воєнна машина. 2. Персонаж з великою кількістю очків здоров’я 
або броні, що здатний першим вступати у безпосередній бій із ворогами) – танкува-ти 
(1. Грати у “World of Tanks” – взагалі або у певній позиції: гравець стріляє з-за кута, по-
казучи ворогу лише дуло та мінімально видиму задню частину машини, щоб приховати 
уразливі зони. 2. Першим іти у безпосередній бій із ворогом); читер – читерити (викори-
стовувати чит-коди); летсплей (жанр стрімів та попередньо записаних відеороликів, що 
демонструють проходження гри, часто з коментарями автора) – летсплеїти (записувати 
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такі відеоролики або грати в прямому ефірі). Також суфікси використовують для утво-
рення дієслів доконаного виду, переважно із додатковою семою одноразовості дії: ресити 
(оживляти персонажа) – реснути (оживити персонажа); рашити (вдаватися до швидкої 
атаки) – рашнути (вдатися до швидкої атаки). 

Постфіксальний спосіб представлений частим використанням постфікса -ся: ре-
сити – реситися, гілити – гілитися. Зустрічаються поодинокі випадки застосування 
суфіксально-постфіксального способу: шоп (внутрішньоігровий магазин) – шопити-ся. 

Виконання властивої сленгу функції економії часу сприяє використанню безафіксного 
способа словотворення, хоча і у частково деформованому, міжмовному варіанті: ре-
дукують -інг (-инг), що є суфіксом у англійських словах на -ing, проте у запозичен-
нях традиційно вважається не окремою морфемою, а частиною кореня, оскільки такої 
морфемної одиниці в ідіомі-реципієнті немає. Однак англізми так суттєво проникли у 
мовне сприйняття україномовних людей, що власне англійський суфікс уже сприймається 
як такий. Принаймні це доводять приклади частотного уживання слів рейт замість рей-
тинг, фарм замість фармінг (легке отримання ресурсів шляхом знищення ігрових ботів 
чи легких супротивників або збір ресурсів) тощо. При цьому у сленгу зберігаються як 
довші, так і коротші варіанти. 

Важливо розуміти, що не всі родинні зв’язки між лексемами можуть бути розглянуті 
у рамках аналізу словотвірних процесів у сленгізмах української мови, навіть якщо 
дериваційні контакти є очевидними. Варто пам’ятати, що більша частина таких слів була 
запозичена уже із цим зв’язком: наприклад, значення лексем гіл (процес відновлення 
здоров’я персонажа або здатність до такого процесу), гілер (той, хто має здатність до 
відновлення здоров’я інших персонажів) та гілити (відновлювати здоров’я інших 
персонажів) очевидно пов’язані між собою, однокореневі. Однак дериваційні зв’язки між 
ними були встановлені в англійській мові (між словами heal – healer – heal відповідно), і 
у геймерський сленг ці лексеми потрапили уже із відповідними значеннями, а не створи-
ли їх на ґрунті української мови. Таким чином, ці слова варто розглядати як семантично 
пов’язані та адаптовані за допомогою морфем мови-реципієнта лексичні одиниці, однак 
говорити про них в аспекті словотвору помилково.

Отже, можна стверджувати, що основні способи словотворення, характерні для 
української мови, використовуються і у ідіомі гравців у відеоігри. Продуктивними ви-
явилися префіксальний, суфіксальний та постфіксальний способи, а також адаптова-
ний безафіксний.  Водночас більш складні (префіксально-суфіксальний, префіксально-
постфіксальний, основоскладання тощо) у проаналізованих лексемах не було знайдено 
зовсім. Запозичені одиниці активно адаптуються у системі українського ідіома, про що 
свідчить їх граматичне оформлення засобами мови-реципієнта та продукування но-
вих одиниць із використанням українського морфемного арсеналу. Однак ігнорування 
складніших способів деривації підтверджує, що англізми геймерського сленгу не близькі 
до поглинання питомою лексикою навіть у перспективі.  
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СЛОВООБРАЗОВАНИЕ КАК ЭТАП АДАПТАЦИИ АНГЛИЦИЗМОВ  
В УКРАИНСКОМ ГЕЙМЕРСКОМ СЛЕНГЕ

Статья посвящена анализу геймерского сленга англоязычного происхождения в 
аспекте деривации. Продемонстрировано, что англицизмы активно адаптируются к 
системе современного украинского языка, обретая свойственные исконной лексике гра-
матические признаки. Определено, что сленгизмы вступают в процессы словообразо-
вания, используя украинские морфемы, причем наиболее продуктивными оказались при-
ставочный, суффиксальный, постфиксальный и относительно безафиксный способы 
деривации.

Ключевые слова: деривация, сленг, англицизмы, новые заимствования. 
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WORD FORMATION AS A STAGE OF ADAPTATION OF ANGLICISMS  
IN UKRAINIAN GAMING SLANG

The article is devoted to the analysis of gamer slang of English origin regarding derivation. 
It has been demonstrated that Anglicisms are actively adapting to the system of the modern 
Ukrainian language, acquiring grammatical features characteristic of the native vocabulary. 
It was determined that slangisms enter the processes of word formation using Ukrainian 
morphemes, and the most productive were the prefix, suffix, postfix and relatively non-fixed 
methods of derivation.
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П’ЯНИЦЯ  – НЕДБАЛИЦЯ: ЗАСУДЖЕННЯ ПИЯЦТВА В УКРАЇНСЬКІЙ 
ФОЛЬКЛОРНІЙ ТРАДИЦІЇ

Великим безчестям і гріхом в українській народній культурі вважалося пияцтво, адже 
пияк ставав поганим робiтником, втрачав моральну подобу, занепащав родину, чинив со-
ром громадi, «видавав свою душу дияволовi», який і вигадав горілку, про що розповідається 
у народних піснях та переказах, численних  пареміях. В уснословесних творах йдеться і 
про причини такої поведінки, серед них і соціальні. Пияцтво трактується громадою як 
моральний гріх, така поведінка  має неодмінно каратися, людьми чи Богом. Як механізми 
регулювання до пʼяниці застосовували присоромлення і висміювання. 

Ключові слова: пияцтво, народні пісні, перекази,  паремії, гріх, чорт, покарання, 
висміювання. 

Великим безчестям і гріхом у традиційній українській культурі вважалася  пияцт-
во, адже пияк ставав поганим робiтником, втрачав моральну подобу, занепащав родину, 
чинив сором громадi, бо, як казали в народi, «видавав свою душу дияволовi». Про те, 
що  ця вада зараховувалася народом до гріхів, свідчать спогади старих людей, що «обми-
рали», тобто впадали в клінічну смерть, кому тощо і, прийшовши до тями, розповідали, 
як побували на іншому світі, детально описуючи  покарання за гріхи ( напр., у М. Куліша 
в «Записках о Южной Руси» та ін.). Так, у наративі «Подорож по небі і пеклі» йдеться 
про таке: «…бо я видів такі знайомі люди, що на сім світі грішили горілкою, п’яничили, 
блудство провадили, людей шахрували, ненавиділися одне з одним» [19, с. 221]. В одно-
му з духовних віршів показано, що пияк – це грішник,  цим він доводить себе до біди: 

«Пішов грішник в єврейський дом
Хмелю укусить;
Хмелю укусив – грішити змусив,
Ум погубив.
У неділю бардзо рано
Не пийте вина,
Бо в тім вині бруду много
То й зведе з ума»
  [11/ІІ, с. 128].
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Протиставляються старі й нові часи, коли люди почали більше пити і цим скороти-
ли собі життя:

«Люде давно старосвіцки 
Горівки не пили, 
ІІо сто годовъ по п’ятдесят
          Та на світі жили. 
Але теперь, як узяли 
Дуже напивати, 
То по сорокъ сповна
Не будутъ тревати» 
  [Там само, стр. 466].
За свідченням М. Драгоманова, ще 1787 р. Онгельман писав, що українці працьовиті 

і як інші європейці п’ють з розумом і не схильні до пияцтва [4, с. 36].
Метою нашого дослідження є аналіз фольклорних джерел, де йдеться про засуд-

ження пияцтва, поведінки пʼяниці, її трактування як порушення поведінкових норм 
спільноти, морального гріха. Даній тематиці присвячено чимало пісенних творів, а також 
прозові наративи – перекази та численні паремії. Указану тематику у складі української 
побутової культури загалом вивчали М. Костомаров, М. Сумцов, І. Франко, В. Гнатюк та 
ін., у наш час нею цікавилися  М. Гайдай, М. Пазяк, Г. Разумцева, І. Сенько, Н. Скрипник, 
Л. Мушкетик та ін.

Недарма, як вважає народ, горілку вигадав заклятий ворог людства і призвідник усіх 
його гріхів – чорт, «без нечистого куцого не обійшлось». У наративі під назвою «Водка» 
оповідається, як чорт вирішив зварити питво з нехворощу, щоб той, хто вип’є, дурів і 
робив усяку шкоду, чим він його потішить. [9, с. 17–18]. В іншому варіанті чорт робив 
горілку з «див-дерева», Спаситель, святі Петро і Павло якось навідалися до чорта, він  
пригостив Петра і Павла горілкою, а по тому почав вимагати плату. Спаситель сказав, 
що така плата буде: душі людей, які вмиратимуть від горілки, належатимуть чорту. Тому 
чорт постійно живе в корчмах, де підбурює людей пити горілку до смерті [160, с. 109]. 
Ще один етіологічний переказ повідомляє, звідки виникла сама назва горілки. Чорти ви-
гадали «мутящую воду», та не знали як назвать. Один біс Кай так напився цієї води, що 
вона в ньому запалала і він згорів. Тоді налякані чорти почали бігати і кричати: «Згорів 
Кай, згорів Кай» і від цього утворилаося слово «горілка» [Там само, с. 44].

Стимулюючими механізмами морального порядку в селянському суспільстві були 
такі поняття як честь  і сором (честь у значення мораль), що були механізмом гро-
мадського контролю. Про це складено паремії: «Хто утратив стид, той утратив честь»; 
«Поганому виду нема стиду», а ще побутує апокриф «П’яниця гірше собаки». Христос з 
Петром побачили на дорозі величезного пса з вишкіреними зубами. Петро налякався, та 
Бог його заспокоїв і пес справді їх не чіпав. Далі вони побачили п’яницю, який, заточую-
чись та щось вигукуючи, йшов з корчми. Побачивши їх, він схопив палицю і кинувся до 
небожителів, аби їх побити, однак заточився і впав. Христос сказав, що п’яний гірший 
від пса. Отже, порок пияцтва веде до втрати людського вигляду, навіть звір кращий за 
п’яницю, який викликає відразу: 
            «Диветеся люде добри, що пьяниця мае!  
            А що видить – бере з хаты, за горевку дае,  
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            Затягнувся сам у корчму, тай став голдувати,  
            А що занис – усе пропив, жид вытрусив з хаты.  
            Лезе в потич до домочку, страшный як блощиця.  
            Голый як бык, дурный як цап, подряпани лиця,  
            Обскубли го як гусака, голого пустили,  
            Аж го слёзы обливають: от тож то го били»

   [6, с. 318].
У пародіях на релігійні славословія гумористично глорифікується горілка та корчма, 

про це йдеться у розділі «Жартівливі легенди і сатири на святі теми» з книги легенд 
Володимира Гнатюка, у творах «Тропар А», «Тропар Б», «Кондак» та ін.: «Слава в корчмі 
вчера і нинї, лежать по під коршмою піяки як свинї. О преблаженная, заутрная браго, не 
єдиного ти человіка звела єси наго; а корда ся пастиріє яко чотиріі братя позапивають, 
тога ся по дорозі і в болотї як свинї валяють, то люшнями, то кіями голову пробивають. 
Тим же тя, великомученице, горілице, паскуднице виславляєм» [2/2, с. 212]. Та й самі 
попи не цураються випивки: «І там були великії піякове, попи і дякове! І взяли велику 
мученицю горілицю вихваляти. Ти єси наше покріпленіє, грошей загубленіє, попід  пло-
ти величаніє і псом писки облизаніє!» [Там само, с. 211].

Таким чином, пʼяниця порушує засади «правильного життя», вікові і статеві норми 
поведінки, що були основою замкнутої, партикулярної моралі українського села. Саме 
створення родини означало взяту на себе відповідальність. Сенс життю чоловіка надава-
ло виконання праці, що йшло від почуття обов’язку стосовно родини. Отже, необхідність 
утримання сім’ї є найважливішою з погляду оцінки приватної сфери чоловіка. Його 
негативні вчинки також обтяжує те, якою мірою він може нашкодити своїй родині. Крім 
її утримання основу чоловічого авторитету складала його роль глави сім’ї, адже це було 
умовою того, що спільнота вважатиме його своїм повноправним членом. Авторитет гла-
ви сім’ї слід було набувати, що означало управління родиною як у господарському, так 
і в моральному плані. Чоловік керував, розподіляв завдання, стежив за дотриманням 
дисципліни. Давніше церковна і світська влада також опиралася на главу сім’ї, як мо-
ральний авторитет. 

Чоловік мав дбати про свій престиж і в публічній сфері, адже як глава сім’ї він 
прилюдно репрезентував свою родину. Дружина теж мала піклуватися про авторитет 
чоловіка, демонструвати, що він є господарем у хаті, у тому числі і перед дітьми, навіть 
захищати його в разі неправильної поведінки. Ще важливіше, жінка перед чужими мала 
виказувати пошану чоловікові.

Пияцтво порушувало ці усталені норми. П’яниця передусім ставав поганим господа-
рем, лінтюхом, що викликали великий осуд спільноти, адже працьовитість було оздобою 
чеснот у громаді. В одній з пісень показано, що п’яниця усвідомлює, що чинить непра-
вильно, однак не може чи не хоче змінювати ситуацію:
            «Нич моя свитла и зиронька ясна, 
            Доленька ж моя прекрасна!
            Люде едуть орати, а мы в корчму гуляти, 
            Люде едуть по дрова, а у нас болить голова, 
            Люде едуть по сино, а на нас лихо насило» 

    [6, с. 415].
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Він втрачає набуте майно, яке постає як успадкована з минулого порядність, адже 
майно не що інше, як акумульована старанність. Отже, в цьому розумінні воно теж має 
моральний зміст.
            «Ой чи пити, то пити,
            Корівоньку пропити
            А якую? Рябую,
            Ще й до неї другую.
            Нехай вона реве,
            З хати стріхи не дере. –
            Горілочко-сивухо,
            Люблю тебе пся-юхо!
            Я за тебе – срібло-злото,
            А ти мене – у болото,
            Я за тебе – срібняки,
            А ти  мене  в будяки!»

  [7, с. 140].
Дослідниця Н. Скрипник з’ясувала, що концепт „лінощі” як ядерну зону має низку 

вербалізаторів із коренями лін-, лед-, леж-: лежень, лежебока, ледар, лінивець, лінь, ле-
дарюга, ледащиця, та ін. Крім того він має яскраво виражену периферію, яка за характе-
ром лексичного наповнення складається з метафоризованих і переосмислених номінацій 
з додатковою семантикою „небажання працювати”, „некваліфікована праця”, „працю-
вати абияк”. Основне значення зосереджене навколо гіперсемантики марнування часу, 
соціально осудних дій: (гуляти, пити, свистіти, грати (в карти, дурня), тому ця зона 
має тісний перетин із концептом асоціальна поведінка» [15, c. 17]. Так, атрибутом лінивої 
жінки, яку Ісус Христос утворив зі свині в оповіді «Легенда про три жіночі вдачі» [12, 
с. 55–66; 3, с. 74–85] є пляшка: «Друга лежала на  соломі, гола, товста, біля неї пляшка 
горілки. Вона повідомила, мовляв, чоловік пішов молотити, згодом принесе їсти і пити». 

У домашньому господарстві велика вага надавалася утриманню домашніх тварин. 
Поряд із землею худоба теж тісно пов’язувалася з селянським ідеалом правильного жит-
тя. Доволі важливим у людському присуді щодо господаря було його ставлення до тва-
рин. У народних піснях засудження пияка подеколи відбувається через художній засіб 
діалогу з голодними волами, кіньми, кинутими напризволяще безвідповідальним госпо-
дарем. Так, у пісні «Гей, воли ж мої половії» зображено процес поступової моральної і 
фізичної деградації чумака. Пісня починається типовим образом голодних, негодованих 
волів, яких питають, що з ними сталося. Воли відповідать, що їх нікому глядіти, бо чумак 
запив-загуляв. Далі шинкарка забирає волів за борги. Народ суворо засуджує чоловіка, 
адже він утрачає свою власність, з якої живе, тим паче в господарстві завжди цінувалися 
великі тварини, догляд за ними був неодмінним обов’язком кожного господаря:
            «Ой, дурний чумак, ще й ледащо,
            Пропив воли, не зна й за що.
 
            Гей, пропив воли, пропив вози,
            Пропив ярма, ще й занози.
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            Ой, пропив дрючки, ще й важницю
            За чорняву молодицю…»

    [8, с. 42].
Любов до випивки псує родинні, любовні стосунки, підсилює інші гріхи, вони йдуть 

укупі. Так, дівчині не випадало ходити до корчми, яка часто асоціюється з негативним 
локусом, місцем пияцтва і розпусти:

«Нехай научає, нехай пам’ятає:
По заході сонця в корчму не пускає.
Ой бо та корчемонька – велика зрадонька,
Зрадить не їдную дівчину дурную»

   [1, c. 288].
Згідно з окремою мораллю села стосовно хлопців і дівчат у пісні «За горою 

крем’яною» хлопець не хоче брати на себе відповідальність за негідний вчинок, його 
поведінка позначена моральною атараксією, безтурботним ставленням до життя, він ви-
нить у  гріху  саму зведену дівчину, горілку тощо: 

«Не я ж тобі вінця збавив
А збавила темна нічка, (2)
Солодкая горілочка (2)» 

   [13, c. 284]. 
Пияцтво засуджується у багатьох родинних піснях, де від п’яниці насамперед 

страждає його жінка та діти: 
«...вдарив милу по плечи, тай по билому лици,
Аж полилась кровь червона по шитому рукавци.
Не жаль мыни шитых квит, як жаль мыни моих лит:
Шиты квиты отперутся, лита-ж мои не вернутся» 

    [16/5, с. 584].
Відомо, що волосні суди виносили присуд п’яницям-чоловікам за побиття жінок, 

причинення їм тілесних ушкоджень. Водночас жінка мала терпіти пияцтво. Авторитет 
чоловіка в родині у зразках жіночої поведінки обумовлювали три взаємопов’язані нор-
ми: покірливість, терплячість і вміння слухати. Тож слід було терпіти побиття, пияцтво 
чоловіка та ін. Навіть батьки не ставали на бік жінки, яка «не хотіла терпіти». 

В окремих випадках любить випити й сама жінка. Т. Рильський записав пісню з ци-
клу про сварливих, агресивних жінок, у якій йдеться про те, що жінка пила горілку й 
загубила очіпок, розізлившись, прийшла додому і побила чоловіка, вигнала з хати, нака-
зала йому шукати очіпка, адже чесна заміжня жінка не має «світити волосами», не мати 
на голові очіпка. У творі звучить насмішка як над самою жінкою, так і над безвольним 
чоловіком, який прийшов до корчми питати очіпка, пропонуючи тому, хто знайде, вина-
городу [14, с. 279]. Інколи чоловік не насмілюється бити свою бідову жінку: «Запитали 
одного козака (жонатого), чи бʼє він свою жінку. – Та бʼю,– одказує, – Хоча як по правді, 
то один раз бив! Так бив, що сам насилу втік!» [17, с. 14].

У піснях знаходимо і пояснення згубної пристрасті до алкоголю. Так, парубкові не 
дозволили оженитися, кохана вийшла заміж за іншого, ачи не любить. Від самотності 
страждають дівчина-сирота, стара дівка, які не знаходять у близьких розради. Чоловік 
починає зазирати до чарки, втративши дружину і дітей. У піснях констатується – ще 
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гірше, коли п’є жінка, мати, вона може тинятися по шинках, навіть покинути родину, 
дітей. В одній з балад «Немирівна розпилась на меду і пропила свою дочку молоду», це 
привело до загибелі дівчини. Така жінка соромить усю родину, аби ця неслава не шири-
лася селом, в одному з творів звучить порада чоловікові взятися за батіг, аби відучити 
дружину «волочитися», краще вже випити вдома, у колі родини, якщо неможливо по-
збутися цієї вади:

«Коли бъ милый добрый
Та взявъ батиг довгій, 
Та став милу бити: 
Не йди въ коршму пити. 
Возьми квартиночку, 
Збери родиночку, 
Та й дома напийся, 
Та й не волочися»

   [16/5, с. 678].
Часто до пияцтва призводять соціальні причини, тяжка робота, почуття неправди, 

несправедливості тощо. Пили через панщину, безвихідь, злидні. Пияцтво, за словами 
Івана Франка, це своєрідний протест «нашого мужика – особливо біднішого, проти того 
ладу, котрого всіх кінців і движучих пружин він не може збагнути своїм розумом, серед 
котрого він не може придумати для себе ніякої підмоги. От він і пускається, опустивши 
руки, в той вир, котрий несе його до загибелі…Пияцтво корениться не в злій натурі на-
роду. А в його цілім економічнім і родиннім житті» [18, с. 55–56]. Згадаймо Чіпку з тво-
ру Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні». Ширенню залежності сприяли й 
численні заклади, які сприяли  визискуванню селян, про що заходимо згадки в козацьких 
думах:

«Як от Кумивщины та до Хмельнищины, 
Як от Хмельнищины та до Брянщины, 
Як от Брянщины та й до сего-жъ то дня, 
Якъ у земли кралевскои та добра не було;
Як жиды-рандари 
Вси шляхи казацьки зарандовали,
Що на одной мили 
Да по три шинка становили, 
Становили шинки по долинах, 
Зводили щогли по высокихъ могилах» 

    [5/II, с. 20].
Звідси й прислів’я: «Шинкар п’яницю любить, та дочку за нього не видасть».
Водночас помірна випивка у свята і т.п. згідно з народною думкою шкоди не при-

несе, а звеселить товариство, про що йдеться, окрім окремих фразеологізмів, у тостах: 
«Випиймо по повній, бо наш вік не довгий; не биймося, не лаймося – будьмо здорові»; 
«Без горілки – нема говірки»; «На здоров’я нам, на злість ворогам, на безголов’є великим 
панам і тім бісовим синам, що завидують нам»; «Як цьому сволоку не розвиваться, так 
нам не упиваться»; «Хто не вип’є до дна, той не мисле добра». У випивці, як і у всьому, 
треба дотримуватися міри, не переходити межу допустимого:
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«Ой хмелю мій, хмелю, тонкая хмелыво! 
Треба зъ тобою, хмелю, зъ розумомъ жыты: 
Не по повній чар и медъ-горилочку пыты, 
Бо горилочка тума зведе парня зъ ума. 
Ишовъ парень у корчму якъ панська дытына, 
Выйшовъ парень изъ корчмы, якъ мать народила,
Бодай же ты, корчмо, сю ничку згорила,
Якъ ты мене молодого, изъ свита зьялыла!
      (Отъ кр. м. Онѣтина Маріи Галавуровой)»

   [10, с. 268].
До прикладу, горілкою, так би мовити, скріпляли вагомі події, напр.. коли сімʼя 

розрізняється, тобто батьки виділяють сину землю і хату. Після благословення батьками 
сина той пригощає батьків і сусідів, що зібралися, горілкою. Батько, відпиваючи, каже: 
„Дай, Боже, тобі здоровʼя у новій хаті! Щоб ти жив і всього добра нажив”. Батьки ого-
лошують сусідам: «Глядіть, ми їх не обіжаєм, хлібом, сіллю, худобою наділяєм”. Сусіди 
також пʼють з побажаннями: „Дай же, Боже, щоб усього було повно і доволі”» [Там само, 
с. 290].

Пияцтво і його наслідки є тематикою багатьох прислів’їв та приказок. Це й загальні 
настанови, застороги проти гріха пияцтва: «Пиття не доводить до пуття»; «Вільному  
воля, а п’яному – рай»; «У чарці більше людей тоне, як у морі»; «Чарка горілки – лиха 
ківш»; «Та він би маму свою пропив»; втрата п’яницею розуму, здорового глузду: 
«Пияцтво розум з’їло»; «Пийте більше – дурними будете»; «П’яному море по коліна, а 
калюжа морем здається»; «Втопив розум у горілці»; «Бувай здоров, розуме, не побачи-
мося й завтра»; «Не п’яний плаче, а горілка». Пияцтво тягне за собою сварки: «Де чарка, 
там і сварка»; «Не бивши кума, не пити пива»; «На підпитку нема спинку»; «Від п’яного 
поли вріж та втікай»; родинні трагедії: «На жлукто спотикнулась, на корито впала, 
вийшла заміж за п’яницю – навіки пропала»; «Чоловік п’є – дах горить, жінка запила – 
 уся хата горить»; «Пропив вівці на горівці, а корови на меду, прийшов з коршми додо-
моньку, та бʼє жінку молоду». Це й смертельні випадки: «Пив не на живо, а на смерть»;  
утрата честі людини, людської подоби: «Горілка багато шкоди робить і на зле штовхає»; 
«Горілка біла ніс красить на червоно, а честь начорно», «Лежить за ворітьми догори 
чобітьми». П’яниця не хоче працювати, пропиває все своє майно: «Він не хоче ґаздувати, 
тільки пити-гайнувати»; «Пий, брате, пий, а на старість – торба й кий; «П’яниця! Пропив 
штани та ще й чваниться»; «Пяниця – недбалиця». 

Образ пияка дотепно змальовано такими засобами як порівняння, метафори, епітети, 
він «п’яний, як квач, як чіп, як ніч», «чорно п’є», «оре носом», йому «у п’яти вступило», 
«аж чуприна курить», «джмелі гудутъ». «Достоїнства» п’яниці, які викликають сміх, пе-
рераховано у його діалозі-звертанні до Бога: «Господи вишній! Чим я тобі грішний?! – чи 
я горілки не п’ю, чи я жінки не бʼю, чи я шинки не минаю, чи я в церкві не буваю? За що 
ти мене так важко наказуєш?» [9, с. 39].

Отже пияцтво в народних уявленнях є моральним гріхом, що спонукає до вчинен-
ня інших правопорушень, втрати честі і сорому. Воно веде до порущення пʼяницею 
поведінкових норм традиційного суспільства, пониження авторитету чоловіка (жінки), 
його престижу в  родині та спільноті, занехаяння господарства, відповідальності за  
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родину і майно. В уснословесних творах йдеться і про причини такої поведінки, серед 
них і соціальні. Як механізми регулювання до пʼяниці застосовували присоромлення і 
висміювання, зосібна у фольклорних текстах на дану тематику.
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«DRUNKARD – IDLER»: CONDEMNATION OF DRUNKENNESS IN THE 
UKRAINIAN FOLK TRADITION

Drunkenness was considered a great dishonor and a sin in Ukrainian folk culture. The 
drunkard became a bad worker, lost his moral character, harmed his family, was ashamed 
in front of the community, “gave his soul to the devil”, who invented horilka. This is told in 
folk songs and legends, numerous paremias. Oral works also talk about the reasons for such 
behavior, in particular social. Drunkenness is treated by the community as a moral sin. Such 
behavior must be punished by people or God. Shame and ridicule were used as a mechanism 
for influencing the drunkard.
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Мушкетик Л.Г., доктор филол. наук, чл.-корр. НАНУ, ведущий научный сотрудник
Институт искусствоведения, фольклористики и этнологии им. М. Т. Рыльского НАН 

Украины, Киев

«ПЬЯНИЦЯ – К РАБОТЕ НЕ ТЯНЕТСЯ»: ОСУЖДЕНИЕ ПЬЯНСТВА  
В УКРАИНСКОЙ ФОЛЬКЛОРНОЙ ТРАДИЦИИ

Большим бесчестием и грехом в украинской народной культуре считалось пьянство, 
ведь пьяница становился плохим работником, терял моральный облик, разорял семью, 
был позором для общества, «отдавал свою душу дьяволу», который и придумал водку, 
о чем рассказывается в народных песнях и преданиях, многочисленных паремиях. В ус-
нословесных произведениях речь идет и о причинах такого поведения, в том числе и 
социальных. Пьянство трактуется коллективом как моральный грех, такое поведение 
должно обязательно наказываться, людьми или Богом. В качестве механизмов регули-
рования к пьянице применяли пристыжение и осмеяние.

Ключевые слова: пьянство, народные песни, предания, паремии, грех, черт,  наказа-
ние, высмеивание.
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ЯЗЫК И МУЗЫКА КАК СРЕДСТВО МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ 

В статье рассматривается проблема интерпретации музыкального языка, об-
суждается возможность понимания музыки как средство коммуникативной системы 
и анализируется ее сходство со словесным языком. В статье на основе проведенного 
анализа существующих концепций языка и их сравнения с музыкальным языком уста-
навливаются их коренные сходства и различия. В статье автором проводится сравни-
тельный анализ ведущих особенностей семантики вербального языка и музыки, и вы-
являются сходства и различия. 

Ключевые слова: интонация; музыка; музыкальный язык; семиотическая система; 
культура; межкультурная коммуникация.

Коммуникация пронизывает все культурные процессы современного информаци-
онного общества, именно поэтому она требует глубокого изучения в контексте совре-
менной социокультурной ситуации. Она лежит в основании мира, и изменение форм 
ее функционирования в культуре является одной из важных проблем, от решения кото-
рой зависит понимание места и роли человека в системе бытия. Коммуникация между 
людьми осуществляется в форме обмена информациями (сообщениями), в которых, в 
основном, фиксируются знания, мысли, идеи, ценностные ориентации, эмоциональные 
состояния и т. д. Обмен информацией при общении осуществляется многими другими 
способами. Сюда относятся средства невербального общения – жест, мимика, взгляд, 
живопись, музыкальное произведение и др.

Коммуникация является одной из характеристик и главной движущей силой разви-
тия культуры и человека. Культура, являясь программным обеспечением ума, представ-
ляет собой информационное явление: она аккумулирует и перерабатывает информацию 
различного рода. Образно говоря, культура для социума – это то же, что память для че-
ловека. В основе межличностных конфликтов лежат, в первую очередь, различия в куль-
турах. Вести успешную коммуникацию без знания особенностей культуры собеседника 
является нереальным, так как эффективность межкультурного общения определяется не 
только знанием языка (лингвистические знания). Правда, знание языка является первым 
условием общения, однако кроме языка, необходимо знать культуры народа. Неслучайно, 
что еще В. фон. Гумбольдт писал, что «в каждом языке заложено самобытное миросо-
зерцание» [1; 80]. 

Культурное своеобразие проявляется во всех аспектах человеческой деятельности. 
Культура, как образ жизни людей, пронизывает все ее стороны. Она является комму-
никативной системой, обслуживающей коммуникативные функции. В основе любой 
культуры лежит свойственная ей система ценностей, которые являются ведущими  
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жизненными ориентирами и определяют культуру данного общества. По точному опре-
делению Л.С. Выготского, «культура создает особые формы поведения, она видоизменя-
ет деятельность психических функций человека» [2; 45]. 

Музыкальный язык является кодирующей системой, предназначенной для передачи 
особой информации. Музыка, как древнейшее средство коммуникации людей, прису-
щая всем культурам мира, хотя «каждый тип культуры не только отбирает те явления 
и тексты, которые он считает музыкальными, но и вырабатывает свое понятие музыки 
и «музыкального», органически связанное со всем комплексом основных структурных 
принципов той или иной культуры» [3; 73]. 

Музыка отражает социальную действительность и внутренний мир человека. 
Отражая социальную действительность, окружающий мир, музыка становится и его не-
заменимой частью. Она объединяет людей в едином ощущении, соответственном ситу-
ации, она настраивает их на подобающий моменту лад. Музыка и естественные языки 
являются двумя полюсами единого звукового континуума: только язык представляет со-
бой дискретное образование, а музыка, наоборот, непрерывное. Кроме того, музыка как 
вид искусства обладает чрезвычайной выразительностью и разнообразием, так как пред-
метом ее отражения является все богатство внутреннего мира человека. Общность языка 
и музыки лежит в их звучности. Музыка – выражение потребности людей воспринять 
мир и запечатлеть в интонационной форме. В процессе развития общества музыка об-
ретает свое особое и важное место как в духовной жизни отдельного человека, так и в 
качестве составной части культуры в целом, становясь одним из характерных «знаков» 
этой культуры.

Будучи национальным достоянием, музыка всегда существовала рядом с челове-
ком. Музыка несет социальную информацию и выполняет социальную функцию или 
функцию общественного взаимодействия. Музыка обладает широкими возможностями 
в выражении гаммы человеческих эмоций, а также способна изображать явления внея-
зыковой действительности. Она несет особую информацию и передает специфические 
сигналы между различными поколениями людей. Многозначность интерпретации му-
зыкальной информации позволяет говорить об этом уникальном феномене как универ-
сальном средстве коммуникации ввиду отсутствия жесткой связи между означаемым и 
означающим. 

Музыкальный язык развертывается по осям одновременности и последовательности, 
что позволяет провести определенную параллель к синтагматике и парадигматике язы-
кового знака. Однако музыкальная комбинаторика не имеет эквивалента в естественном 
языке. Если в синтагматической оси музыкального текста есть момент одновременности 
реализации звуков, то в естественном языке в синтагматике два звука (две фонемы) не 
могут реализоваться одновременно. Парадигматике музыки также не характерна селек-
ция, т. е. в музыкальном произведении возможно одновременное звучание нескольких 
звуков. Итак, музыкальная комбинаторика, определяемая гармонией и контрапукнктом, 
не имеет эквивалента в языке, в котором как парадигма, так и синтагма определяются 
правилами упорядочивания.

Музыкальный язык является тканью комбинаций и последовательностей различным 
образом соединенных звуков. В музыкальном языке каждый звук определяется только 
своим положением на шкале высот, и ни один из них не обладает функцией означивания. 
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Эти единицы не являются знаками, а представляют собой лишь ступени внутри установ-
ленного диапазона на некоторой шкале. В отличие от музыкального языка, естественный 
язык является системой с означивающими единицами. Музыка же представляет собой 
систему с неозначивающими единицами, т.е. незнаками. Вследствие этого музыкальная 
семиотика не имеет обратимости по отношению к семиотике языкового знака.

Интерпретация музыки как особого языка, подобного вербальному языку, стала воз-
можной благодаря развитию семиотики. Теперь музыка стала рассматриваться в этом 
свете как другой, невербальный, хотя и легко соединяющийся со словесным языком 
человеческого общения. В семиотике знак интерпретируется как нечто, замещающее 
другой предмет по какому-либо признаку в актах обмена информации. Он является 
единством означающего и означаемого, которые находятся в произвольном отношении, 
однако их использование подчиняется определенным правилам, принятым в обществе. 

В современной лингвосемиотических изысканиях существуют значительные расхож-
дения во взглядах ученых по отношению к музыкальным знакам. Одни ученые считают 
музыку семиотическим явлением, другие принимают их как особые семиотические эле-
менты, которые обладают лишь коннотативным содержанием, но не имеют денотации. 
Наиболее характерными являются следующие точки зрения: по мнению М.Арановского, 
музыкальный язык не имеет интонаций-знаков, поскольку «является незнаковой семио-
тической системой» [4; 104]. Согласно Э.Бенвенисту, музыка входит в группу систем с 
беззнаковыми единицами, т.к. она – «язык, у которого есть синтаксис и нет семиотики» 
[5; 80]. По мнению А.Н.Сохора, знаковость музыкального языка носит факультативный 
характер и проявляется дискретно [6]; В.В.Медушевский придерживается точки зрения 
Ч.Пирса, согласно которой существуют три вида музыкальных знаков – иконические, 
индексные и конвенциональные [7]; по мнению Л.А. Мазеля, музыкальный язык име-
ет дело с одним сложным видом знака, сочетающим в себе все три указанных призна-
ка одновременно [8] Если, по А.А.Фарбштейну, музыку нецелесообразно приравнять 
к языку, а можно «лишь уподобить знаковой системе. Произведение искусства можно 
рассматривать в качестве семантического объекта, а не отдельно взятого знака» [9; 86], 
то согласно М.Ш.Бонфельду, «произведение является знаком, обозначающим единство 
обозначаемого/обозначающего» и одним из «заблуждений, является нивелирование фун-
даментального различия, возникающего между произведением в целом, которое знаком 
является и любым его элементом, которые знаком быть не могут» [10; 32]. М.Бонфельд 
наделял понятие знака в музыке особым значением, считая, что всякое отдельное само-
стоятельное музыкальное произведение есть единый целостный знак, и одновременно 
всякое музыкальное произведение - это речь.

Любой знак, в том числе и языковой знак, претендует на устойчивость и универсаль-
ность. Языковой знак имеет денотацию, т.е. конкретное указание на референт, а также 
он может иметь коннотацию. При применении модели языкового знака к музыкальному 
языку, обнаруживаются следующие трудности: во-первых, трудно определить в музыке 
определенную устойчивую смысловую единицу, поскольку язык музыки имеет контину-
альную природу; во-вторых, даже если условно принять за единицу, например, мелодию, 
то становится невозможным обнаружение означаемого вне языковой действительности. 
Итак, с позиции семиотической концепции отсутствие означаемого (референта) стано-
вится отсутствием смысла в музыкальных высказываниях.
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Музыка, как самое чувственное и интеллектуальное из искусств, непосредственно 
влияет на чувства слушателей и пробуждает эмоции без участия слов. Любая музыка 
использует некий очень простой и мощный механизм, который воздействует на чело-
веческое сознание прямым путем. Музыка обладает чрезвычайной выразительностью 
и разнообразием, так как предметом ее отражения является все богатство внутреннего 
мира человека. При передаче информации музыкальный язык опирается на интуитивное 
ощущение слушателей, так как в нем нет ничего подобного словам вербального языка. 
У музыки и речи наличествует общий корень - звучность, однако эволюционное развет-
вление ее на речь и музыку привела к разным принципам передачи информации. Если 
словесная речь опирается на семантическую определенность слов, то музыка имеет дело 
с эмоциональной окраской. Музыка передает эмоциональные состояние людей, а также 
выражает связанные с чувствами идеи общего плана. Основой характеристикой музыки 
является звук, который лишен смысловой конкретности слова, не воспроизводит фик-
сированных, видимых картин мира. Но при этом он специфическим образом организо-
ван и имеет интонационную природу. Иными словами, единственная точка пересечения 
между речью и музыкой - это интонирование речи, так называемая мелодия речи, уточ-
няющая значение слов. 

Музыка, как форма общения, на протяжении веков вбирала в себя опыт всей чело-
веческой коммуникации. Коммуникативность является общим признаком языка и му-
зыки. Неслучайно, что музыка и язык считаются основными формами человеческого 
общения. По своему жизненному значению человеческий язык многофункционален. 
Он является средством общения, средством мышления, носителем памяти, инфор-
мации. Музыка, как знаковая система, несет смысловую нагрузку – информацию. Но 
эта информативность совсем другая, чем в естественных языках. Она возвышается 
над понятийным языком, потому что она является лишь отражением представлений 
о предметах и явлениях окружающей внеязыковой действительности. Музыка нераз-
рывно переплетена и связана с миром чувств и эмоций, и поэтому музыкальный язык 
иногда может передать глубже и выразительнее полный смысл высказывания. А такие 
внутренне присущие музыке свойства, как проникновенность, интегративная способ-
ность, доступность, делают ее незаменимым средством общения в межкультурной 
коммуникации. Она выступает ведущим фактором регуляции взаимоотношений не 
только между представителями одной культуры, но и всех людей, принадлежащих к 
разных культурным ценностям и традициям.

Таким образом, можно констатировать, что музыка является мощным средством ком-
муникации и объединения людей, она способствует снятию барьера между людьми, воз-
никновению массового заражения и наступлению сотрудничества. Каждый слушатель 
испытывает чувство единения, всеобщего воодушевления от сознания причастности к 
образовавшейся группе людей, сплоченной музыкой. В музыкальном общении много-
кратно перекрещиваются сложные связи между всеми участниками живого общения. 
Подобная всеобщность отражает наиболее значительные черты музыкальной культуры 
народа и позволяет наделить его конкретными душевными характеристиками.
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MUSIC AND LANGUAGE AS A MEANS OF INTERCULTURAL 
COMMUNICATION 

The article considers the problem of interpretation of musical language, discusses the pos-
sibility of understanding music as a means of communicative system, analyzes the similarities 
of its verbal languages. Based on the analysis of existing language theories and their compari-
son with musical language is done. In the article, the author makes a comparative analysis of 
the leading features of the semantics of verbal and musical language and reveals similarities 
and differences.
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НОВІТНЄ БАЧЕННЯ МОВНОГО РЕЛЯТИВІЗМУ У ВИВЧЕННІ 
ЄВРОПЕЙСЬКИХ МОВ ТА КУЛЬТУР

Стаття містить аналіз історичних та новітніх релятивістських мовних теорій 
та обґрунтовує актуальність так званого «нового» або «м’якого» мовного релятивізму 
для сучасних мовознавчих студій. Підкреслено роль європейської лінгвофілософської 
традиції релятивістського спрямування та її вплив на американську етнолінгвістику.

Ключові слова: мовний релятивізм, «новий» релятивізм, «жорстка» версія, «м’яка» 
версія.

Метою нашої розвідки є спроба проаналізувати взаємовпливи ідей у межах важливої 
для європейської лінгвістичної та філософської думки концепції мовного релятивізму у 
його традиційній, «жорсткій» та новітній «м’якій» версіях. Актуальність дослідження 
зумовлена, на наш погляд, зростанням інтересу саме до такого «нового мовного 
релятивізму».

Очевидним фактом є те, що теоретичні підвалини для виникнення релятивістських мов-
них концепцій були закладені у європейському та американському неогумбольдтіанстві 
[3; 11]. Незаперечною є роль В. фон Гумбольдта у акцентуванні уваги наукової спільноти 
не лише на сутності мови, як засобу комунікації, в унікальній соціокультурній спільноті 
(де він був далеко не першим), а й універсального засобу визначення світогляду. У ХХІ 
сто літті, після короткого періоду жорсткої ідеологічної критики, уже аксіоматичним 
видається розуміння того, що мова справді відіграє ключову роль у пізнавальних про-
цесах, доповнює і коригує логічну, поняттєво-концептуальну, мисленнєву картину світу. 

Значним є внесок в розробку проблеми національно-культурного детермінування 
плану змісту мовних одиниць нашого геніального земляка О. Потебні [8; 9]. Ми солідарні 
з тими дослідниками, які не схильні вважати О. Потебню «чистим» гумбольдтіанцем 
і релятивістом, чи простим продовжувачем традицій німецької «народної психоло гії» 
Штейнталя і Лацаруса [6, с. 51]. Зрештою, найвидатніший європейський неогум больд-
тіанець німець Лео Вайсгербер [13] працював на кілька десятиліть пізніше. Потебнянське 
розуміння духу нації, як усвідомленої розумової діяльності, постулювання об’єктивної 
і соціальної природи ядра лексичної семантики, соціальної детермінованості знання, 
акумульованого в слові як «логосі», його транслювання через семантику слова наступ-
ним поколінням членів етнокультурної спільноти – усе це суттєво відрізняється від 
містично-туманного «духу народу» Гумбольдта. Тому російські класики Є. Верещагін і 
В. Костомаров назвали теорію О. Потебні культурно-історичною концепцією семантики 
[2, с. 289-299], а вітчизняний дослідник О. Остапович – концепцією культурно-етнічної 
детермінації лексичної семантики [5, с. 58], яка торувала грунт для пізнішої появи 
континічних семантичних теорій. Цитований автор називає О. Потебню представником 
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європейського напрямку «м’якого континічного релятивізму – мовної доповняльності» 
[6, с. 56]. 

Теорію мовного релятивізму у науковій літературі все ж прийнято ототожнювати 
передовсім з американською етнолінгвістикою середини XX століття, конкретніше – із 
принципом лінгвального релятивізму або напівлегендарною гіпотезою Сепіра-Уорфа 
[12; 15; 16]. Вважаємо слушним зауваження про те, що «…гіпотезу мовної відносності 
не можна стовідсотково відносити до американської лінгвістичної традиції і ототожню-
вати лише з американською етнолінгвістикою. Від Гумбольдта та його попередників че-
рез океан йде неперервна лінія впливу – через його учня австрійця Франца Боаса, якому 
судилося стати фундатором північноамериканської етнолінгвістичної школи і вчителем 
Сепіра та Уорфа» [6, с. 56].

Так само обгрунтованим нам видається скепсис сучасних авторів щодо само-
го існування гіпотези Сепіра-Уорфа, як чогось нероздільно цілісного, та пропозиція 
розділити цей напрямок в лінгвістично-філософській теорії на гіпотезу лінгвістичної 
детермінованості Е. Сепіра і теорію мовного релятивізму Б. Уорфа (терміни О. Остаповича) 
[5, с. 57]. Рядянський вірменський філософ Г. Брутян ще в 60-і рр. ХХ століття, начебто 
критикуючи Уорфа, запропонував принцип лінгвістичної доповняльності [1], де-факто, 
на нашу думку – саме «м´яку» версію мовного релятивізму. Його критика була значно 
об’єктивнішою за роботи навіть західних дослідників (таких як американець Макс Блек 
чи поляк Адам Шафф), які виходили саме з «жорсткого» прочитання принципу мовного 
релятивізму – повної детермінованості світогляду зовнішньою мовною, в тому числі, 
граматичною структурою, твердження ad absurdum про начебто повну неперекладність 
різних мов. Як справедливо зауважив сучасний швейцарський дослідник І. Верлен, при 
цьому Уорфа критикували саме за те, чого у його текстах при уважному прочитанні вия-
вити неможливо [14, c. 2; 27-28; 201; 238-239]. 

Проте саме ці начебто уорфіанські тверждення про абсолютну мовну специфіку 
національної картини світу подекуди й сьогодні викликають жорсткі заперечен-
ня. У новітній праці А. Кривоносова «Философия языка» [4, c. 610-652] гіпотеза 
лінгвістичної відносності Е. Сепіра і Б. Уорфа названа спробою ототожнення мови і 
мислення, з наділенням мови виключно функціями відображення і так само виключною 
національною специфікою мовного світогляду аж до неможливості адекватного пере-
кладу і порозуміння між культурами (нічого цього у такій категоричній формі в тек-
стах Сепіра й Уорфа немає), гіпотеза лінгвістичної доповняльності Г. Брутяна названа 
неспроможною. Натомість висунуто постулат логічного абсолютизму – принципової 
єдності концептуального мислення у всіх народів, безвідносно до специфіки структу-
ри національних мов; обслуговуючої і залежної від мислення, інструментальної функції 
мови – суто конвенційного набору довільних знаків. Механізм цієї конвенційності ав-
тором не розкрито взагалі. Очевидний факт різного членування мовними системами 
позамовної дійсності не заперечується, але його вплив на світогляд і картину світу 
цілковито заперечується. Тверждення, що мислення всіх народов, незалежно від мови, 
є не просто загальнолюдським, але «європейським», Арістотелівським – суб’єктно-
предикатним, суперечить усьому, що відомо науці про типологічну класифікацію мов. 
Автор жорстко критикує саме поняття «мовної картини світу», вважаючи його «невдалою 
метафорою», запозиченою у фізиків школи А. Айнштайна, спробою підмінити функції 
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мови функціями мислення, «псевдонімом» семантико-граматичного устрою мови. І хоч 
автор доречно відзначає, що знання про світ значно ширші за набір семантичних значень 
мовних одиниць (базова евристика для лінгвістів існує уже не одне десятиліття), проте 
вважає, що вони не можуть існувати окремо від концептуально-логічної, мовної картини 
світу, яка б доповнювала першу. Це знову ж-таки суперечить теоретичним напрацюван-
ням мовознавства з часу «когнітивного перевороту» і таку критику не можна вважати 
обгрунтованою.

Автор дорікає представникам теорії національної мовної картини світу, що вони 
начебто допускають існування, попри чуттєво-спостережне і концептуально-логічне, 
ще й третього типу – суто мовного знання про навколишній світ. Нічого подібного в 
теорії мовної картини світу, щоправда, немає. Сучасні емпірично коректні концепції 
виходять радше з наївно-донаукового, міфологічного і психічно первинного характеру 
національної мовної картини світу відносно суворо наукового світогляду. Саме цим, 
на думку науковців, пояснюється наявність в різних мовах різноманітних лісовиків, 
водяників, домовиків, русалок, які начебто не мають стосунку до об’єктивної реальності. 
Таким чином, ми вважаємо більш підставовою гіпотезу обопільної комплементарності 
національної мовної і концептуальної картини світу при їх збігу в логіко-семантичному, 
загальнолюдському інваріанті. Ця концепція нам видається ближчою до реальних 
емпіричних фактів.

Ми вважаємо, що гіпотезу Уорфа можна коректно сформулювати саме у «м´якому» 
варіанті: вона не заперечує об’єктивного існування позамовної дійсності, лише звертає 
увагу на частковий вплив структур мови на образ цієї реальності (за Уорфом, «picture of 
the universe») [15, c. 214], що ніяк не суперечить мовній доповняльності Г. Брутяна. 

Ці відмінності не є нездоланними і знімаються логічною рефлексією. Дослідники 
відзначали, що «…у західному мовознавстві після короткого сплеску інтересу до мов-
ного релятивізму у 40-60-і рр. ХХ століття, а потім десятиліть «насмішок», на початку 
ХХІ століття cпостерігається новий інтерес до гіпотези Уорфа [14, c. 31]. Передовсім у 
США, попри, здавалось би, тотальне панування хомськіанської формальної лінгвістики, 
було здійснено, починаючи з 2000 року, декілька спроб експериментальної перевірки 
принципу мовного релятивізму на емпіричному матеріалі прикметників, що познача-
ють колір квантитативного мовного членування довкілля (J. Lucy), іменників-позначень 
абстрактних просторово-часових понять і відношень (J. Gumperz, D. Slobin). Відгомін 
«неоуорфіанізму» очевидний не тільки у фреймово-сценарній семантиці Філмора і 
Мінського, концептуальних метафорах Лакоффа і Джонсона, теорії прототипів Рош, се-
мантичних примітивах и культурних скриптах Вержбіцької, а й у дослідженні новітньої 
евфемії – «political correctness» (S. Elgin), навіть у гендерній лінгвістиці останніх 
десятиліть [14, c. 31-85]. Вони фактично підтвердили коректність «м’якої» версії прин-
ципу мовного релятивізму [5, с. 60].  

На наш погляд, саме існування явища ідіоматичності у мові, «народної етимології», 
мовно-культурної символіки, є вагомим аргументом на захист тези про когнітивно-
психологічну первинність донаукової, наївної мовної картини світу (Sprachliche 
Weltansicht за Гумбольдтом) по відношенню до суворо наукової, концептуальної. 
Аргументом на захист саме «м’якої» версії гіпотези Сепіра-Уорфа, сформульованої уже 
згаданим Г. Брутяном у вигляді «гіпотези мовної доповняльності». 
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Ми дотримуємося точки зору, що мовна картина світу справді суттєво коригує 
поняттєву, вносить до неї специфічні поправки, зовсім не обов’язково науково істинні, 
таким чином, але лише до певної міри, «нав’язуючи» певний тип світогляду. Як писав 
німецький лінгвіст Г. Гіппер: «Ми давно уже мислимо як Коперник, але все ще говоримо 
як Птолемей» [10, c. 58]. Саме так можна інтерпретувати відому у всіх досліджених на-
укою мовах персоніфіковану метафору «сходу/заходу сонця». Очевидно, що мова не може 
обмежуватися лише дзеркально адекватним, науково істинним відображенням об’єктивної 
реальності, нехтуючи її поетико-естетичною функцією. У цьому контексті О. Остапович 
логічно зауважив, що «…намагання приписати мовній картині світу функцію адекватно-
го дзеркального (а значить – пасивного) відображення начебто об’єктивної реальності, 
тобто повного збігу мовної і логічно-наукової, поняттєвої картини світу… є вульгарно-
примітивним. Цьому суперечить уся мовна фігуративність, тропеїчна метафорика, в ши-
рокому сенсі поетична функція мови за Р. Якобсоном. Мова співвідноситься із дійсністю в 
категоріях вираження, а не відображення, і навіть значною мірою конструювання мовної 
реальності, виступає поведінковим регулятивом (див. напівлегендарний приклад Б. Уорфа 
про повні й порожні баки з бензином). Мовна ж картина світу цілком очевидно повинна 
мати ключову інтерпретаційну, експланаторну складову, є «актом світорозуміння» і «за-
лежить від призми, через яку відбувається світобачення» (див. такий же легендарний при-
клад Л. Вайсгербера про відсутні у живій природі, але сформовані у свідомості під впли-
вом різних національних мовних позначень образи небесних сузір’їв)» [7, с. 458]. 

Висновки
Ми вважаємо мовний релятивізм американською версією європейської філософсько-

лінгвістичної традиції. Недостатньо дослідженим, на наш погляд, дотепер залишається 
тісний зв’язок Уорфа з європейською, перш за все, німецькою класичною ідеалістичною 
філософією – не лише Гумбольдтом, Потебнею, Штейнталем, Лацарусом, Вайсгербером, 
а й Локком, Гердером, Гегелем, Кантом, Вундтом, Гадамером, Гайдеггером. 

Американські етнолінгвісти привернули увагу наукової думки в Європі до неіндо-
європейських, палеоазійських мов американських індіанців, цілковито відмінних за 
внутрішньою структурою від того, що Уорф назвав SAE (Standard Average European –  
Середньоєвропейський стандарт). Першим, як відомо, це зробив великий Гумбольдт з 
мовою каві на острові Ява. 

Самі тексти Уорфа можуть слугувати доказом певного, хоч і некритичного впливу 
мови на світогляд. На наш погляд, значною мірою помилкова рецепція Уорфа та його 
критика, серед інших, структуралістською школою Л. Блумфілда та генеративними 
універсалістами Н. Хомського, зумовлена некоректним прочитанням, а в радянській 
лінгвістичній традиції – частково й неправильним перекладом базових термінів його 
робіт з англійського оригіналу – «linguistic relativity/relativism», «picture of the universe», 
«linguistic background», «linguistics as a science», «to be calibrated», аж до перебільшення 
окремих, цитованих поза контекстом суперечливих тез і вторинного чи третинного циту-
вання й поганого знання першоджерел. 

Нова хвиля популярності мовного релятивізму і формування у США та Нідерландах 
«м’якої версії» гіпотези Уорфа – праці Кая, Берліна, Лусі, Слобіна та ін. – що корелю-
ють з уже неодноразово згаданою гіпотезою мовної доповняльності Г. Брутяна, була 
об’єктивно обумовлена. Вона, на наш погляд, значно ближча до емпіричної мовної 
реальності.    
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НОВЕЙШЕЕ ВИДЕНИЕ ЯЗЫКОВОГО РЕЛЯТИВИЗМА В ИЗУЧЕНИИ 
ЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР

Статья содержит анализ исторических и новейших релятивистских теорий язы-
ка, обосновывает актуальность так называемого «нового» или «мягкого» языкового 
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релятивизма для современных языковедческих исследований. Подчеркивается роль ев-
ропейской лингвофилософской традиции релятивистского направления и ее влияние на 
американскую этнолингвистику.

Ключевые слова: языковой релятивизм, «новый» релятивизм, «жесткая» версия, 
«мягкая» версия. 
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THE NEWER VIEW OF LINGUISTIC RELATIVITY IN STUDY OF EUROPEAN 
LANGUAGES AND CULTURES

The article deals with the analysis of historical and modern relativistic theories of the 
language, disputes for the actuality of the so-called «new» or «soft» linguistic relativity in 
the modern linguistic studies. The role of the European linguophilosophic tradition of the 
relativistic character and its influence on the American ethnolinguistics is emphasized.

Key-words: linguistic relativity, «new» relativity, «hard» version, «soft» version.
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РОДИЛЬНО-КРЕСТИЛЬНАЯ ОБРЯДНОСТЬ БЕЛОРУСОВ  
(НА МАТЕРИАЛЕ ФОЛЬКЛОРА ГОРОДА ГОМЕЛЯ)

В статье на богатом фактическом материале, записанном в полевых экспедициях 
на территории города Гомеля, рассматриваются регионально-локальные особенности 
бытования родильно-крестильной обрядности. Детально анализируются местные осо-
бенности структурных компонентов городского родильно-крестильного обрядового 
комплекса и связанные с ними народные верования, а также характеризуются мифоло-
гические представления, связанные с дородовым периодом. 

Ключевые слова: родильно-крестильный обрядовый комплекс, обряд, обычай, ритуал,  
народные верования, мифологические представления, приметы и поверья, регионально-
локальные особенности.

Фольклорно-этнографические материалы по родильно-крестильной обрядности, со-
бранные в городе Гомеле во время проведения экспедиций можно условно разделить 
на две части, одну из которых представляют сведения, записанные от тех жителей, ма-
лой родиной которых являются сёла разных районов Гомельской области. Вторая часть 
материалов – это воспоминания самих уроженцев города Гомеля. Собранные сведения,  
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архивные и частично опубликованные, дают возможность реконструировать отдель-
ные элементы родильно-крестильного обрядового комплекса, отметить при этом факт 
обогащения городской традиции родин за счёт привнесения различных локальных 
традиций, носьбитами которых выступают в данном случае жители Ветковского, Буда-
Кошелёвского, Речицкого, Гомельского, Хойникского, Брагинского, Лоевского районов 
Гомельской области, Полоцкого района Витебской области. Цель данного исследования –  
выявление особенностей структурных компонентов родильно-крестильного обрядового 
комплекса и связанных с ними мифологических представлений. Объектом исследования 
являются фольклорно-этнографические материалы, записанные в полевых экспедициях, 
проведённых в городе Гомеле. Предмет исследования – местная специфика городской 
родильно-крестильной обрядности.

Родильно-крестильную обрядность принято в фольклористике делить на три перио-
да: дородовый, родовый и послеродовый. В структуре дородового цикла родильно-кре-
стильного обрядового комплекса важное место отводится приметам и поверьям, связан-
ным с беременностью женщины. Среди функционально-тематических групп тех правил, 
с которыми было связано сохранение здоровья ребёнка в дородовый период, можно вы-
делить следующие: соблюдение определённых предписаний, чтобы:

- не навредить внешнему виду ребёнка;
- предупредить болезни и смерть новорождённого; 
- содействовать формированию и развитию морально-этических норм поведения. 
Обратимся к рассмотрению первых двух вышеназванных групп правил и запретов. 

Из поколения в поколение передаются предписания и правила, которыми руководствова-
лись будущие матери, чтобы ребёнок родился здоровым и красивым. В связи с этим за-
прещалось роженице, чтобы не навредить здоровью ребёнка, переступать через верёвку, 
заниматься вязанием: «Нельзя ей вязать, переступать через разные верёвки, шоб дитё-
нак не закрутился в пупавину» (записано в г. Гомель от Сидоренко Любови Фёдоровны, 
1926 г.р. (приехала из д. Великое Село Полоцкого р-на); «Беременной нельзя через ве-
рёвки переступать: пуповина закручивается у малого за шею» (записано в г. Гомель от 
Савенковой Ларисы Васильевны, 1938 г.р.); «Беременной женщине нельзя было, если 
шнур, пруты лежат, нельзя перешагивать, чтобы препятствий не было при родах, чтобы 
легко рожать»; «Нельзя было у порога стоять, через порог надо было быстро переша-
гивать, нельзя стоять у калитки, чтобы ребёнок быстро родился» (записано в г. Гомель) 
[1:165]. 

Опасались беременные женщины пожаров, ибо, по народным верованиям, послед-
ствия могли быть тяжёлыми, например, это отражалось во внешности новорождённого: 
«Нельзя, когда смотришь на огонь, держатца за живот, а то у дитёнка будут родимые 
пятна» (записано в г. Гомель от Сидоренко Любови Фёдоровны, 1926 г.р. (приехала из 
д. Великое Село Полоцкого р-на); «Не хапайся на пажары за твар рукамі, а то ў малога 
будзе радзімае пятно» (записано в г. Гомель) [1:167]. Исходя из народных представлений, 
беременной женщине нужно было смотреть «на красівых людзей, а на дракі не трэба. Я 
помню, калі была бярэменнай сваім первым сынам, ішла ў апцеку і бачыла драку. А калі 
прышла дадому і расказала аб гэтым сваёй маці, яна сказала мне: «Нікагда не нада сма-
трець туда, куда не нада»» (записано в г. Гомель от Барановой Ольги Яковлевны, 1933 г.р.).  
Среди других правил и предписаний, связанных с сохранением здоровья роженицы и 
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ребёнка, можно назвать следующие: запрещалось беременной женщине работать в 
праздничные дни: «Не рабі ў святы, а то дзіця народзіш калекам» (записано в г. Гомель) 
[1:167]; «В святые дни беременным запрещалось шить, вязать, работать. Считается, 
что роды будут тяжёлыми» (записано в г. Гомель от Хвостовой Нины Геннадьевны,  
1943 г.р.); нельзя было, полоская бельё в речной воде, «выкручивать» его в ней: «Як 
пойдзеш паласкаць на рэчку бялізну, не круці яе ў вадзе, а то будзе непаўнацэнны або 
пупавіна закруціцца» (записано в г. Гомель) [1:167]. Распространённым среди жителей 
города Гомеля был запрет для беременной женщины посещать похороны: «Беременным 
на похороны ходить нельзя. Когда с кладбища приехали, надо помыть руки» (записано в 
г. Гомель от Сидоренко Любови Фёдоровны, 1926 г.р.).

Что касается третьей группы правил, то, исходя из народных верований, беременной 
женщине запрещалось, например, «воровать», считалось, что «всё отражается на ребён-
ке» (записано в г. Гомель от Котовой Натальи Александровны, 1962 г.р.). 

Важная роль, как отмечают информанты, в период подготовки к родам и во время 
родов принадлежала повивальной бабке, действия которой обозначались словом «ба-
бить»: «Баба-поветуха принимала роды, и она считалась как «бабило». Она перерезала 
пуповину, поэтому она уже была как родственница, как настоящая бабушка» (записано в  
г. Гомель от Кальковой Надежды Демидовны, 1940 г.р.); «Кагда-то ражалі з бабкамі. 
Бабка была лучшэ акушэркі» (записано в г. Гомель) [1:171]. Повивальную бабку выби-
рали из числа тех женщин, которые имели опыт, владели определённым багажом маги-
ко-ритуальных знаний: «Каго па вёсцы бралі ў бабкі, было вельмі пачэсна. Таму людзі 
гаварылі: «У бабкі бяруць -- аўтарытэтная»» [1:167]. Перевязыванию пуповины прида-
вали магическое значение. Обычно повивальная бабка совершала это действие трижды, 
так как верили, что развязывание узлов в период совершеннолетия обеспечит благосо-
стояние в будущей жизни: «Бабка-повитуха три раза перевязывала пупок, чтоб отпал. 
Три узла этих, что от пупка отпало, отдавать матери. Для того, когда уже дитя будет в 
совершеннолетии и развяжет эти узлы, то в жизни узла никакого не будет, в жизни у него 
всегда будет успех, удача. Так говорили, а кто его знает» (записано в г. Гомель) [1:166].

Обязательным компонентом в структуре родильно-крестильного обрядового ком-
плекса были «отведки», когда через неделю после рождения ребёнка приходили к роже-
нице и приносили продукты, подарки: «Дзе-та чэраз нядзелю пасля родаў к жэншчыне 
прыходзілі госці. Прыносілі ей канфеты, пячэнне, жалалі ей здароўя, штоб дзіцятка зда-
ровым было» (записано в г. Гомель от Ермаковой Тамары Фёдоровны, 1937 г.р.). По вос-
поминаниям жителей, отведывали роженицу и повивальная бабка, и другие (родствен-
ники и соседи): «У першыя дні пасля народзін былі адведкі: бабка-павітуха прыходзіла 
абавязкова тры разы (тры дні запар), несла з сабой падарункі. Раней была вялікая бед-
насць, неслі кусок самаробнага палатна або навогул рукаў ад сарочкі на пялёнкі малому, 
варылі кісель або кампот з сухафруктаў, неслі сушаныя грушы, яблыкі, неслі, калі было, 
сала і яйкі, каб падтрымаць здароўе маці, пазней нізку баранак або печыва. Таксама з 
падарункамі прыходзілі радня і суседзі» (записано в г. Гомель) [1:167]. 

Важный момент в системе родильно-крестильной обрядности – подготовка к кре-
щению новорожденного, поэтому родители должны были выбрать крёстных, которых 
величали в народе «кумовьями» и, когда ходили их приглашать, то принято было нести 
«хлеб-соль»: «Бяруць крайчык хлеба і ідуць да кумы (кума), кажуць: «Наце вам хлеб-
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соль, а мне дайце куму (кума)». Бяруць дзіця і нясуць хрысціць. Прыносяць з хроста, і 
хросная аддае дзіця маці і кажа: «Ваша дзіця нарадзёнае, а маё хрышчонае»» (записано 
в г. Гомель) [1:169].

 К выбору кума и кумы относились ответственно, считалось, что «хросныя несут 
большую ответственность перед Богом, чем родители. Они должны молиться за него» 
(записано в г. Гомель от Любиной Клавдии Николаевны,1937 г.р.). На вопрос, почему 
нужно было обязательно покрестить ребёнка, информанты отвечали, что издавна су-
ществует поверье, согласно которому «… малому дзіцю, якое пабудзе пад Хрыстом, 
па жыцці будуць дапамагаць сілы звыш» (записано в г. Гомель от Сергиенко Светланы 
Владимировны, 1967 г.р.).

Когда кумовья с ребёнком возвращались из церкви, то начиналось праздничное за-
столье: «Прыехаўшы, увайшлі ў хату. Кум узяў младзенца на рукі і на дзвярах паздравіў: 
«Паздраўляю з (імя)», тры разы. Аддалі малога маці. Самі селі за стол са всемі гасцямі. 
Пілі за ўсіх: за малога, за папку, за маці»» (записано в г. Гомель) [1:172 – 173]. До сегод-
няшнего дня в праздновании крестин важное место отводится обряду «бабиной каши», 
даже в городской среде: «Тая баба, што прынімала роды, варыла кашу. Калі выкуплялі 
кашу, баба казала: «Мая каша з канапелькамі, а вы, людзі, падходзьце з рублямі-
капейкамі»» (записано в г. Гомель) [1:171].

 Разбивание горшка з кашей – кульминация застолья. Как правило, разбивал его тот, 
кто положит больше денег «на кашу», обычно кум получал эту возможность: «Калі ўсе 
госці падаравалі гаспадарам, кум яшчэ кладзе грошы і кажа: «Мая каша!» Госці кры-
чаць: «Кумава каша!» І дазваляюць біць. Кум з сілай разбівае гаршок з кашай аб стол»» 
(записано в г. Гомель) [1:168 –169]. Все присутствующие на крестинах далжны были 
обязательно «ўхваціць бабінай кашы, так як у вёсцы кажуць, калі яе з’ясі, зубы балець 
не будуць» (записано в г. Гомель) [1:169]. Когда разбивали горшок с кашей, то все го-
сти должны обязательно съесть хоть немного каши: «Разбил горшок – все берут кушать 
кашу. Говорят, что комары не будут тогда кусать» (записано в г. Гомель от Шкарубо Анны 
Ивановны, 1932 г.р.).

Черепки от разбитого горшка с кашей наделялись магическими свойствами, верили 
в их чудодейственную магическую силу воздействия (продуцирующую) на появление 
ребёнка в семье, возможность забеременеть («Потом эту кашу разбивали и черепки кла-
ли незамужним ещё девочкам, чтобы вышли замуж» (записано в г. Гомель от Ниченко 
Татьяны Федосовны, 1934 г.р.); «Маладым усім чарапкі на галаву кладуць, штоб дзеці 
былі» (записано в г. Гомель) [1:169]; «Кашу разбівалі, чарапкі клалі на галаву мужчынак, 
каб у іх радзілася дзіцё» (записано в г. Гомель) [1:171]. 

По народным представлениям, гости стремились принести черепки с кашей домой 
и положить в сарай, чтобы в хозяйстве «свиньи велись»: «Хватаюць таксама і чарапкі з 
гаршка, прыносяць дамоў і кідаюць у пуню свінням, каб вяліся» (записано в г. Гомель) 
[1:169]; «Патом кашу разбівалі і раздавалі усем гасцям па кусочку этай кашы і па малень-
каму чарапку ад макатра. Кагда госці прыходзілі дамоў, кідалі гэты чарапок у свінарнік, 
каб свінні вадзіліся» (записано в г. Гомель от Ермаковой Тамары Фёдоровны, 1937 г.р.); 
«Чугунок разбівалі, і кажды, хто клаў грошы, забіраў абломак чугунка, а самы бальшы – 
хросны. Кашу аддавалі курам, штоб добра неслісь» (записано в г. Гомель) [1:171]. По све-
дениям некоторых информантов, черепки от разбитого горшка с кашей гости забирали  
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домой, чтобы быть счастливыми: «Той, хто выкупіў, разбівае гаршок з кашай, і кожны 
забірае кавалак. Гэта прыкмета шчасця і ўдачы» (записано в г. Гомель от Сергиенко 
Светланы Владимировны, 1967 г.р.).

Завершающим компонентом празднования крестин являлся обряд отвоза повиваль-
ной бабки в магазин (корчму): «Прыглашалі бабку-павітуху абязацельна, і ўжо пасля 
гуляння было «катанне»: мужыкі хацелі болей выпіць і ўжо садзілі бабку на цялегу, штоб 
яна іх везла ў магазін, купіла канфет і водкі. Бывала, што і скідывалі бабку з цялегі, 
еслі не купіць бабка чаго-небудзь» (записано в г. Гомель от Севастьяновой Марии 
Васильевны, 1933 г.р.). Юмористический характер ситуаций, связанных с бабкой-пови-
тухой, обусловлен верой в магическую силу смеха, который наделялся в данном случае 
функцией обеспечения здоровья и счастливой жизни новорожденного и имел продуци-
рующее значение.

Проанализированный фактический материал по родильно-крестильному обрядово-
му комплексу свидетельствует о проявлении богатой специфики локальных особенно-
стей на разных уровнях его структурных компонентов, связанных с мифологическими 
представлениями. Сведения, записанные от информантов (как коренных гомельчан, так 
и тех, местожительством которых раньше были разные районы Гомельской области), 
свидетельствуют о том, что родильно-крестильная обрядность города Гомеля представ-
ляет собой своеобразный «конгломерат» традиций города и села. В материалах, пред-
ставленных в статье, нашёл отражение широкий спектр человеческих чувств и пережи-
ваний, связанных с рождением ребёнка и включением его в семью и жизнь социума.
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У статті на багатому фактичному матеріалі, записаному в польових експедиціях 
на території міста Гомеля, розглядаються регіонально-локальні особливості побуту-
вання пологово-хрестильної обрядовості. Детально аналізуються місцеві особливості 
структурних компонентів міського пологово-хрестильного обрядового комплексу та 
пов’язані з ними народні вірування, а також характеризуються міфологічні уявлення, 
пов’язані з допологовим періодом.
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The article uses the rich factual material recorded in field expeditions in Gomel, the re-
gional and local features of maternity and baptismal rites have been studied. The local features 
of structural components in the maternity and baptismal ritual complex and the folk beliefs 
associated with them, as well as the mythological representations of the prenatal period are 
revealed in the article.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ДОМОВИКЕ В СИСТЕМЕ НАРОДНЫХ ВЕРОВАНИЙ 
БЕЛОРУСОВ (НА МАТЕРИАЛЕ ФОЛЬКЛОРА ГОРОДА ГОМЕЛЯ)

В статье на основе полевых экспедиционных материалов архива научно-учебной 
фольклорной лаборатории ГГУ имени Ф.Скорины теоретически осмыслены, исходя 
из народных верований, такие компоненты в описании домовика, как местонахожде-
ние, внешний вид, функциональность, способы защиты от его сверхъестественного 
воздействия.

Ключевые слова: мифологические представления, народные верования, поверья, бы-
личка, персонаж низшей мифологии, домовик, функциональность.

Домовик – один из домашних духов, с которым связаны неоднозначные представле-
ния как о мифологическом персонаже, которого можно соотносить с такими существа-
ми, как ласка и домашний уж. В четвёртом томе книги «Народная демонология Полесья» 
(М., 2020) составители Л.Н. Виноградова и Е.Е. Левкиевская посвятили отдельный раз-
дел трём персонажам, связанным с домашним пространством, отметив, что представле-
ния о данных духах «в разных частях Полесья частично пересекаются и накладываются 
друг на друга, образуя сложную контаминацию» [1: 8]. 
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Объектом статьи являются фольклорно-мифологические материалы, записанные в 
городе Гомель. Предмет исследования составляют народные верования, связанные с до-
мовым духом. Цель исследования – выявление на аутентичных материалах регионально-
локальной парадигмы, связанной с домовиком. Анализ элементов данной парадигмы ка-
сается их расположения на разных уровнях: внешний вид персонажа, местонахождение, 
амбивалентность функций, способы защиты от его сверхъестественного воздействия и 
т.д. Следует отметить, что региональный подход к изучению образа домовика – надёж-
ный и корректный, ибо позволяет выявить богатство локальных и микролокальных осо-
бенностей бытования быличек. 

По мнению Е.Е. Левкиевской, «сам термин домовик имеет несколько значений – в 
полесской традиции он может обозначать по крайней мере четыре типологически раз-
ных персонажа, как имеющих статус домашнего персонажа, так и не имеющих» [1: 8]. 
Исходя из сделанных исследователем обобщений, домовик – это, во-первых, персо-
наж, который является покровителем дома, во-вторых, «ходячий» покойник, в-третьих, 
летающий змей, в-четвёртых, домовиком могут называть чёрта [1: 8 - 9]. Выявленная  
Е.Е. Левкиевской типология полесского домовика позволит сделать соответствующие 
выводы при обращении к конкретным фактическим материалам, например, записан-
ным в г. Гомель. Обратимся к анализу фактических материалов, связанных с внешним 
видом персонажа, исходя из которых, можно предположить, что одни информанты не 
имеют чёткого представления о том, как выглядит домовик («Домовой, я не знаю, как 
он выглядит, но говорят, домовой есть» (записано в г. Гомель от Севастьяновой Марии 
Васильевны, 1933 г.р.)), («Даўно яны, дамавыя, на свеце ёсць. Невідзімыя, ходзяць праз 
сцены» (записано в г. Гомель от Короленко Ольги Фёдоровны, 1933 г.р.)); другие харак-
теризуют как видимый персонаж, отмечая его либо антропоморфный облик («Сам ён 
маленькі дзядок, лахматы і з барадой да каленаў” (записано в г. Гомель от Николаенко 
Елены Владимировны, 1930 г.р.)), либо говорят о совмещении в описании персонажа 
элементов антропоморфного и зооморфного обликов («Можым і пабачыць дамавіка ў вы-
глядзе мужчыны, ката” (записано в г. Гомель от Иванцовой Раисы Фёдоровны, 1939 г.р.)). 
«Для полесских представлений, как и вообще для представлений о любом мифологиче-
ском персонаже, характерна дихотомия видимости / невидимости домовика: в принципе 
он невидим, но при этом он имеет определённый облик» [1: 27]. Приведённый тезис кон-
статирует факт противоречивости народных верований, связанных с домовиком. Это на-
ходит подтверждение и в многих вариантах быличек о домовом, в частности в той части 
сюжета, где представлено описание внешнего вида данного персонажа: в виде человека 
маленького роста или большого («Ён маленькага росту, валасаты, з барадою» (записано 
в г. Гомель от Плавиной Лидии Ефимовны)); («Казалі бабы, што ён нявідзімы, а можа 
паявіцца маленькім дзядком, гарбаценькім ад работы па дому» (записано в г. Гомель от 
Короленко Ольги Фёдоровны, 1933 г.р.)); «Только я прилегла на кровать, как откуда ни 
возьмись, появился огромный мужчина: сам в белом, весь волосатый, с огромными воло-
сатыми руками» (записано в г. Гомель от Желобковой Любови Александровны, 1949 г.р.).

Что касается места пребывания домовика, то, как свидетельствует фактический 
материал, топос дома является определяющим практически во всех текстах быличек: 
«Зпакон вякоў вераць, што ў хаце жыве дамавік» (записано в г. Гомель от Севастьяновой 
Марии Васильевны, 1933 г.р.); «У меня дома живёт домовой. Я чувствую его даже»  
(записано в г. Гомель от Любиной Клавдии Николаевны, 1937 г.р.). «Достаточно устойчи-
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выми выглядят поверья о постоянном пребывании в доме домовика (как антропоморф-
ного духа) в восточных районах» [2: 276]. Следует отметить, что только в нескольких 
текстах городских быличек, в отличие от сведений о домовом, записанных в сёлах, 
конкретизируется место нахождения домового, например, указываются печь («Дамавік 
жыве пад печкай ці на печы» (записано в г. Гомель от Плавиной Лидии Ефимовны)) и 
чердак («… в доме моей мамы, на чердаке, тоже жывёт что-то или кто-то. Мы уже давно 
приметили, что только перед чей-нибудь смертью из близких нам людей с потолка до-
носятся шаги» (записано в г. Гомель от Чаусовой Анжелы Ивановны, 1970 г.р.)). 

Обратимся к рассмотрению спектра действий домовика на материале городской 
мифологической прозы. Амбивалентность функциональности этого персонажа прояв-
ляется в том, что, с одной стороны, он помогает человеку, а с другой стороны, вредит.  
Е.Е. Левкиевская отмечает, что «если домовик любит хозяина, то помогает ему, способ-
ствует ведению хозяйства, если не любит – вредит хозяйству и людям» [1: 33]. По народ-
ным представлениям, характер действий домовика зависит от хозяина: «Бывают добрые 
и злые домовики. Если хозяин дома положительный, то и домовик такой» (записано в г. 
Гомель от Хвостовой Нины Геннадьевны, 1943 г.р.); «У харошых людзей у хаце дамавік 
жыве харошы» (записано в г. Гомель от Севастьяновой Марии Васильевны, 1933 г.р.). 
Мотив помощи хозяевам со стороны домового (помогает по хозяйству, оберегает от злых 
духов, охраняет дом) нашёл выражение во многих текстах быличек. «Многія дамавікі 
памагаюць па хазяйству, памагаюць жыць мірна» (записано в г. Гомель от Севастьяновой 
Марии Васильевны, 1933 г.р.); «А калі палюбіць хазяеў, так будзе злых духаў адганяць 
ад дома, каб не было скандалаў, штоб мір быў і шчасце ў доме» (записано в г. Гомель 
от Николаенко Елены Владимировны, 1930 г.р.); «Он бережёт мой дом. Я, когда спать 
ложусь, говорю: «Спасибо, что сохранил мой дом»» (записано в г. Гомель от Любиной 
Клавдии Николаевны, 1937 г.р.).

Вредоносные действия домовика обусловлены, как свидетельствуют информан-
ты, несоблюдением хозяевами или членами семьи этических правил поведения (ру-
гаются между собой, обманывают), отсутствием чистоты и порядка в доме: «Дамавік 
не любіць, калі ў доме шмат шуму, калі гаспадары сварацца» (записано в г. Гомель от 
Плавиной Лидии Ефимовны); «А я … звалілася і пабіла гладышкі з малаком. А маткі ска-
зала, што дамавы паразбіваў. Легла я спаць на печы і прыкрылася кажухом. Праснулася я, 
а мяне нешта кашлатае душыць» (записано в г. Гомель от Павленок Марии Антоновны,  
1927 г.р.); «Пра дамавога я знаю ўсякае. Ета хазяін дома, храніцель. Ён не любіць непарадку 
ў хаце. Тады шкодзіць» (записано в г. Гомель от Короленко Ольги Фёдоровны, 1933 г.р.);  
«Домовик не любит, когда грязно в доме, если пьянки, скандалы. Тогда может ночами ду-
шить, щекотать» (записано в г. Гомель от Иванчиковой Людмилы Алексеевны, 1962 г.р.).

Как следует из содержания мифологических рассказов о домовом, он наваливается 
ночью на человека и душит его («Это было вечером. Уложив ребёнка спать, сама тоже 
легла, а ночью проснулась от ощущения, что кто-то её душит. Открыв глаза, она увидела 
старичка … » (записано в г. Гомель от Соколовской Елены Адамовны, 1956 г.р.)), может 
спрятать вещи, стучать («Калі дамавік сердзіцца, можа схаваць ключы, стукнуць та-
леркай» (записано в г. Гомель от Рабыкиной Екатерины Тимофеевны, 1942 г.р.)).

Среди записей сведений о домовом встретился только один текст, где имеет место 
мотив «домовик гоняет скот в хлеву»: «Потым прыйшоў Іван і паведаміў нам, што ў яго 
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не ўсё ладна з яго канямі, быццам ездзіць на ніх нехта. Яны спачатку грукацяць, а праз 
нейкі час у мыле стаяць, як бы на іх ездзілі і не проста ездзілі, а заезджваюць» (записано 
в г. Гомель от Концевого Ивана Николаевича, 1929 г.р.). В связи с приведённым текстом 
можно отметить и такой один из оберегов от домовика, как вывешивание в хлеву убитой 
сороки: «А назаўтра павесіў Іван у хляве сваім сароку забітую, якая, як казалі, засцерагае 
ад нячысцікаў» (записано в г. Гомель от Концевого Ивана Николаевича, 1929 г.р.). 

Чтобы защитить себя и дом от сверхъестественного вредоносного воздействия домо-
вика, использовали разные способы, например, обращались к нему с просьбой отогнать 
нечистую силу, если услышали вдруг «разныя скрыпы, дзыньканні, шажкі, хлапкі, хрып, 
уздыханне»: «Дамавік, дамавік! Адгані нячыстую сілу ад вакон, ад дзвярэй, ад пасцелі 
маей» (записано в г. Гомель от Короленко Ольги Фёдоровны, 1933 г.р.), стремились 
«освятить дом» («Я потом спросила у женщины на работе, так мне сказали, что надо 
пригласить священника и освятить дом» (записано в г. Гомель от Желобковой Любови 
Александровны, 1949 г.р.), а также использовать молитву («Дамавік баіцца малітвы. 
Ежалі табе здаецца, то нада сказаць: «Госпадзі, ідзі туды, адкуль прыйшоў»») (записано 
в г. Гомель от Иванцовой Раисы Фёдоровны, 1939 г.р.).

Представленные в статье материалы свидетельствуют о том, что и в памяти город-
ских жителей устойчиво сохраняются народные верования, связанные с персонажами 
низшей мифологии, в частности с домовым духом, выступающим чаще всего покровите-
лем дома. Вышесказанное даёт основание утверждать, что мифологические представле-
ния занимают важное место в современной духовной культуре белорусов и демонстри-
руют богатство регионально-локальных особенностей, проявляющихся на разных уров-
нях описания образов низшей мифологии, как это было проиллюстрировано на примере 
народных поверий о домовике.
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народних вірувань, такі компоненти в описі домовика, як місцезнаходження, зовнішній 
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РИТОРИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ ЭКСПРЕССИВИЗАЦИИ ДИСКУРСА 
БЕЛОРУССКИХ НАРОДНЫХ ЗАГАДОК

В статье на фактическом материале белорусских народных загадок определяет-
ся роль риторических приёмов, основанных на антитезе, в экспрессивизации дискурса. 
В число риторических приёмов повышения экспрессивного потенциала текста зага-
док в статье включаются диатеза, амфитеза, акротеза, альтернатеза, дизъюнкция, 
антиметабола и мукабола, описывается их структурно-грамматическая и семантико- 
смысловая характеристика, определяется стилистическая функция.

Ключевые слова: загадка, дискурс, риторический приём, диатеза, амфитеза, акро-
теза, альтернатеза, дизъюнкция, антиметабола и мукабола, изобразительная вырази-
тельность, экспрессивность.

Загадки, как и пословицы, относятся к малым жанрам устного народно-поэтиче-
ского творчества. По мнению фольклористов, они принадлежат к одному из самых 
древних фольклорных жанров. Загадки «возникли, когда человек полностью был еще 
во власти природной стихии, и явления природы были для него непонятной, страшной 
тайной» [1: 9].
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Как считает В.В. Митрофанова, «в глубокой древности загадки у славян имели обря-
довое значение, а также были связаны с тайной, иносказательной речью <…> Загадки ус-
ваивались как необходимый комплекс жизненной мудрости» [2: 37-38]. Прагматическая 
направленность дискурса загадок обусловила их когнитивную функцию – развитие по-
знавательной деятельности человека, формирование навыков его мышления и поэтиче-
ского взгляда на мир.

Загадкой называют «замысловатое поэтическое выражение, в котором признаки от-
гадываемого предмета даны в зашифрованном, уводящем в сторону, виде» [3: 110], это 
«иносказательное образное описание какого-либо предмета или явления на основе сход-
ства между скрытым предметом, который нужно отгадать, и тем, который заменяет его 
в загадке» [1: 10]. 

Загадки от других жанров отличает лаконичная и иносказательная форма выраже-
ния содержания, сочетающаяся с образностью, художественным мастерством и изобра-
зительной выразительностью. Исследователи устного народного творчества отмечают 
высокое поэтическое мастерство создателей загадок. «В основе загадок – поэтическое 
мышление. В них образно-поэтический талант народа проявляется, пожалуй, в наиболь-
шей степени, чем в других жанрах фольклора» [4]. 

Цель настоящей статьи – определение роли риторических приёмов в экспрессивиза-
ции дискурса белорусских народных загадок. Источником фактического материала явил-
ся сборник белорусских народных загадок [5]. 

Как утверждают исследователи, «в широком смысле под риторической фигу-
рой понимается всякое специальное средство усиления изобразительности» [6: 119]. 
Риторическим приёмом обычно называют приём речевого воздействия, – способ постро-
ения речи, основанный на мотивированном отклонении от нормы или её нейтрального 
варианта с целью оказания воздействия на адресата [8: 173].

Большинство риторических приёмов, используемых в белорусских народных загад-
ках для усиления выразительности их формы, основаны на антитезе. Антитеза образует 
своеобразную антонимическую парадигму, оппозициями в которой являются противо-
поставленные значения антонимов – названия действия: «Летам апранаюцца, зімой 
раздзяваюцца. Лісцёвыя дрэвы» [№ 399]; «Ляжыць Лася, расцяглася, а як устане, то й 
неба дастане. Дарога» [№ 2909]; обстоятельств, при которых они совершаются: «Удзень 
спіць, а ўночы крычыць. Сава» [№ 1372]; свойства предметов: «Летам зялёны, а восен-
ню чырвоны. Яблык» [№ 799]; их признаки: «На тым свеце жывы, а на гэтым мёрт-
вы. Рыба» [№ 1382]; пространственное расположение объектов: «Туды йду – за жалеза 
бяру, адтуль йду – за жалеза бяру. Клямка ў дзвярах» [№ 2272]; «Уніз макушкамі, уверх 
камлямі. Саламяная страха» [№ 2119]; качества предметов: «Дзяжа старая, а века но-
вае. Зямля і снег»[№ 92]; «Белае поле, чорнае насенне разумны сее. Пісьмо» [№ 3049]; 
их количество: «Рук многа, а нага адна. Дрэва» [№ 397]. Антонимы, присутствующие 
в одном контесте и создающие эффект контраста, являются не только средством изо-
бразительной выразительности, но и важным тексто- и смыслообразующим средством 
дискурса загадки.

Антитеза, используемая в загадках, при соответствующем грамматическом оформле-
нии приводит к образованию таких риторических приёмов изложения содержания, как 
диатеза, амфитеза, акротеза, альтернатеза, дизъюнкция, антиметабола, мукабола, 
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которые, как отмечается в научной литературе, выражают отношения взаимного отри-
цания, сопоставления, причины и следствия, распределения, дополнения, разделения, 
сравнения, соединения, чередования и др. [6; 7; 8].

Чаще всего в структуре антонимической парадигмы используется риторический при-
ём диатеза – повтор в качестве союзов отрицательных частиц ні – ні , не – не, ані – 
ані, создающих отношения взаимного отрицания объектов сопоставления: «Ні нажом, 
ні тапаром – само дзелаецца. Шчыліны, трэшчыны» [№ 2096]; «Коціцца катушка – ні 
звер, ні птушка, ні камень, ні вада, а што – адгадай! Сонца» [№ 32]; «Ні свет ні зара 
бяжыць хвост задзіра. Дым» [№ 2244]; «Не сучок, не лісток, не краска, а на дрэве рас-
це. Кара» [№ 433]; «Ані воч, ані вушэй – сляпога водзіць. Палка» [№ 2617].

При использовании в структуре антонимической парадигмы повтора сочинительных 
союзов і – і создается отношение сочетания, объединения в единое целое противополож-
ных явлений, свойств, действий, объектов и субъектов и образуется риторический приём 
амфитеза: .«І ў нас, і ў вас парасёнак увяз. Мох у сцяне» [№ 2091]. 

Разновидностью амфитезы можно, на наш взгляд, считать значение объединения 
противоположных или различных сопоставляемых явлений при помощи парных союзов 
и созных слов: як – так : «Як гукнецца, так і адгукнецца. Рэха» [№ 321]; як – дык: «Як 
прыставіць, дык плыве, як адставіць, дык раве. Гаршчок у печы» [№ 2486]; колькі – 
столькі: «Колькі на небе зорачак, столькі на зямлі дзірачак. Іржышча» [№ 1544]; туды –  
сюды: «Туды баць, сюды баць, пад загнётам спаць. Венік» [№ 2567]. 

К значению объединения противоположных или различных сопоставляемых явле-
ний в данном случае присоединяется выражение причинно-следственных отношений 
между описываемыми объектами, что углубляет содержание загадки. 

Включение в состав антонимической пары сопоставительных союзов с противи-
тельным значением але, ды, а создаёт риторический приём акротезы и приводит к рас-
пределительным отношениям между сопоставляемями явлениями, повышая контраст-
ность их описания и усиливая экспрессивность изложения. При этом контрастируются 
определенные действия: «У рубашцы радзіўся, а голы ходзіць. Сыр» [№ 2005]; «Што 
нас корміць, а есці не просіць? Зямля» [№ 86]; качества: «Дзяжа старая, а века новае. 
Зямля і снег» [№ 92]; признаки и действия: «Белы бык падняў траснік, а чорны бык 
паваліў траснік. Дзень і ноч» [№ 389]; обстоятельства и предметы: «Удзень, як абруч, а 
ўночы, як вуж. Пояс» [№ 2708]. Акротеза часто используется в так называемых отрица-
тельных загадках, структурно-семантическая модель которых включает названия опре-
деленных действий, качеств, свойств и состояний, не характерных для загадываемого 
предмета. В загадках подобного типа проводятся аналогии с явлениями, не имеющими 
отношения к зашифрованному предмету. Такие описания подсказывают алгоритм от-
згадки, направляя мысль на правильный путь рассуждения, как бы предупреждая о 
возможных ошибках: «Чырвона, ды не дзеўка, зялёна, ды не дуброва. Морква» [№ 738]; 
«Круглае, ды не гарбуз, з хвастом, да не мыш. Рэпа» [№ 756] ; «Не шыта, не кроена, а 
ўся ў рубцах. Капуста» [№ 662].

Изобразительную выразительность дискурса народных загадок повышает также 
риторический приём альтернатеза, в котором при помощи распределительных пар-
ных союзов то – то передаётся значение чередования, последовательности опреде-
ленных действий, явлений и свойств: «То сям пац, то там пац, пад прыпечкам спаць. 
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Венік»” [№ 2574]. Альтернатеза придаёт повествованию в загадках динамичность и 
экспрессивность.

Значение чередования, разделения противоположных по смыслу явлений и поня-
тий выражает риторический приём дизъюнкции, при котором используются повторные 
разделительные союзы ці – ці, або – або. Дизъюнкция позволяет показать изменение 
различных состояний и действий предметов, оживляет дискурс и создает живописную 
картину объективной действительности: «Ці ўдзень, ці ўначы, .вываліўшы бельмачы. 
Акно» [№ 2317].

Повышает изобразительную выразительность в загадках и риторический приём ан-
тиметаболы, или хиазм, который состоит в перекрестном повторе одних и тех же слов, 
включающих антонимические оппозитивы: «Сястра да брата ў госці ідзе, а брат ад 
яе хаваецца. Сонца і месяц» [№ 48]; «Усім цёпла – яму сцюдзёна, а ўсім сцюдзёна – яму 
цёпла. Склеп» [№ 2626].

Антонимическая оппозиция в загадках может сопровождаться сравнением при ис-
пользовании парных союзов чым – тым, что создает риторический приём синойкейосис, 
усиливающий значение контраста и повышающий изобразительную выразительность: 
«Чым больш мы ў яе кладзём, тым меншай яна робіцца. Яма» [№ 2628]. 

Нередким в загадках является парное или цепное противопоставление, создающее 
риторический приём мукаболы: «Ні свет ні зара пайшоў гнуты са двара. Каромысел» 
[№ 2526]; «Зялёная, а не луг, белая, а не снег, кучаравая, а без валасоў. Бяроза» [№ 411]; 
«Ішоў маладзён ні дарогай, ні пуцём, а памыўся ні вадою, ні расою, а ўцёрся ні тканым, 
ні праным. Месяц» [№ 55]. Смысловая функция мукаболы проявляется в усилении кон-
траста сопоставляемых явлений, а структурная – в создании синтаксического паралле-
лизма конструкции и ритмической организации дискурса загадок. 

Таким образом, в дискурсе белорусских народных загадок активно используются 
разнообразные риторические приёмы, основанные на антитезе, которые вносят допол-
нительное значение в содержание загадки, способствуют структурно-семантической 
организации текста, повышению его образности и изобразительной выразительности, 
ритмико-интонационному оформлению высказывания.
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РИТОРИЧНІ ПРИЙОМИ ЕКСПРЕСИВІЗАЦІЇ ДИСКУРСУ БІЛОРУСЬКИХ 
НАРОДНИХ ЗАГАДОК

У статті на фактичному матеріалі білоруських народних загадок визначається 
роль риторичних прийомів, заснованих на антитезі, в експресивізації дискурсу. У число 
риторичних прийомів підвищення експресивного потенціалу тексту загадок в статті 
включаються діатеза, амфітеза, акротеза, альтернатеза, диз’юнкція, антиметабола і 
мукабола, описується їх структурно-граматична і семантико-смислова характеристи-
ка, визначається стилістична функція.

Ключові слова: загадка, дискурс, риторичний прийом, діатеза, амфітеза, акроте-
за, альтернатеза, диз’юнкція, антиметабола і мукабола, образотворча виразність, 
експресивність.

Stankevich A., dr. Ph., professor
Gomel state university, Belarus

RHETORICAL TECHNIQUES OF EXPRESSIVIZATION OF THE DISCOURSE  
OF BELARUSIAN FOLK RIDDLES

The article uses the factual material of Belarusian folk riddles to determine the role of 
rhetorical techniques based on the antithesis in expressivization of discourse. Among the rhe-
torical methods of increasing the expressive potential of the text of riddles, the article includes 
diathesis, amphithesis, acrothesis, alternathesis, disjunction, antimetabola and mukabola, de-
scribes their structural-grammatical and semantic-semantic characteristics, defines the stylis-
tic function.

Keywords: riddle, discourse, rhetorical device, diathesis, amphitesis, acrotesis, alterna-
tesis, disjunction, antimetabola and mukabola, visual expressiveness, expressiveness.
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ОБ ОТТЕНКАХ КРАСНОГО В БЕЛОРУССКИХ И УКРАИНСКИХ 
ЗАГАДКАХ

В статье рассматривается употребление в белорусских и украинских загадках адъ-
ективов, обозначающих красный цвет. Многообразие оттенков красного в природе вли-
яет на привлечение в загадки разных названий соответствующего цвета. Авторы смог-
ли точно отразить специфические свойства скрытых в загадке реалий. Используемый в 
белорусском и украинском языках колороним чырвоны (червоний) имеет древние корни и 
исторически связан с процессом окрашивания в древности.

Ключевые слова: фольклор, загадка, адъектив, колороним, оттенок, выразитель-
ность, лексика.

В фольклоре белорусского и украинского народов имеется большое количество за-
гадок, интересных как по содержанию, так и по языку, что обусловило постоянное вни-
мание к этому фольклорному жанру. Монографии Н.С. Гилевича [3], К.П. Кабашникова 
[5], А.Г. Алфёровой [1] характеризуются основательностью научных исследований. 
Лингвистические особенности загадок еще не изучены полностью. Поэтическая красота 
загадок создаётся прежде всего благодаря их языку [9; 10]. Характерное свойство языка 
белорусских и украинских загадок – богатство образных определений как своеобразных 
ключей к расшифровке, указывающих на характерную черту реалии, которую нужно от-
гадывать [10]. Особенно часто встречаются цветообозначения – колоронимы.

Наименования некоторых цветов проявляют большую частоту употреблений в срав-
нении с другими. В белорусских и украинских загадках часто встречается цветообозна-
чение красного – чырвоны (червоний): Чырвоны певень у зямлі пяе (бурак) [4, с. 95]; За 
лісом, за пралісом червоне плаття (сонца) [7, с. 48]. Распространённость цветообознача-
ющих прилагагательных обусловлена яркостью соответствующего цвета и достаточным 
его присутствием в действительности, окружающей человека, вообще и в природе, в 
частности. Извечная наблюдательность древних сочинителей загадок и стремление бо-
лее точно охарактеризовать загаданное явление и сформулировать название цвета, тем 
самым предлагая аудитории более веские подсказки для отгадывания, привела к наличию 
в загадках разнообразных адъективных колоронимов, называющих оттенки красного.

Цель статьи – характеристика обозначения оттенков красного цвета в белорусских и 
русских загадках. 

Белорусский и украинский фольклор предлагает целую гамму оттенков красного. 
Колоронимы имеют целью фиксирование признаков задуманной реалии, за счёт чего в 
загадках об огне встречаются разлиные названия оттенков красного: Рыжая карова неба 
ліжа [4, с. 256]; Чырвона-рыжы чорнага ліжа [4, с. 256]; Червона ружана у полі ле-
жала сім літ, не росла [7, с. 181]. Суффиксы субъективной оценки отражают извечный  
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почтительный страх перед стихией огня: Ясненькі петушок па жэрдачцы скача [4,  
с. 256]; Красненький кочеток по нашестці біжить [7, с. 181].

В некоторых текстах загадок колороним, называющий оттенок красного, помогает 
распознать насекомое: Ёсць у мяне рыжанькі канёк, пабег у равок, ні яго здагнаць, ні 
следу спазнаць (Прусак) [4, с. 178].

Для обозначения оттенков красного в украинских загадках встречается лексема чер-
лений: Черлена ружана на полі лежала, За сім літ трави ніт (Вогонь) [7, с. 181]; В лісі, 
в пралісі черлені хусти висять (Калина) [7, с. 99]. Прилагательное черлений сохранилось 
в восточнославянском фольклоре с древних времен. Именно из восточнославянского 
черлений с вариантами чрьленый, чьрленый, червленый, по мнению исследователей, бе-
рут истоки обозначения цвета с корнем *сеrѵ- в многих славянских языках: польское 
czerwony, чешское červeny, болгарское червен [2, с. 134-135]. Среди таких колоронимов –  
белорусское чырвоны и украинское чирвоний. По мнению М. Фасмера, все эти цветоо-
бозначения восходят к древнему причастию червенъ, червленъ, *čьгѵіеnъ [8, с. 334].

Древнерусское прилагательное известно любителям и историкам славянской куль-
туры по языку общевосточнославянского памятника письменности «Слово о полку 
Игореве»: Русичи великая поля чрьлеными щиты прегородиша; Чрьленъ стягъ, бѣла хо-
рюговь, чрьлена чолка, сребрено стружіе [6, с. 31]. По происхождению лексема является 
производной от существительного черлень «розово-красная краска, которая приготов-
лялась из особого насекомого – червеца» [6, с. 199]. Как замечают этнографы, «червец 
был для славян тем же, чем античный пурпур для греков» [2, с. 135]. Общеславянские 
обозначения цвета с корнем *сеrѵ- таким образом исторически связаны с процессом и 
способом окраски [2, с. 141]. В древних памятниках слово черленый в различных фоне-
тических и орфографических вариантах обозначало «довольно конкретный оттенок, по-
лучаемый при крашении общеизвестным и достаточно общедоступным красителем» [2, 
с. 144]. Это был «тёмно-красный, может быть, более близкий к багровому или пурпурно-
му» [2, с. 145]. Исследователи считают, что «со временем прилагательное как цветообоз-
начение абстрагируется от своего первоначального значения и обозначает более яркий, 
более чистый цвет, т.е. не только тот, который связан с известным красителем» [2, с. 145].

Современный славянский колороним чырвоны в загадках обозначает довольно ши-
рокий диапазон оттенков. В некоторых текстах адъектив означает более темный тон: 
Чырвоны колер, вінны смак, каменнае сэрца (Вішня) [4, с. 109]. Поскольку колороним 
имеет слишком неточную семантику для определения скрытой в загадке реалии, в тексте 
имеются другие подсказки, что позволяет уточнить отгадку.

Приведенные тексты белорусских и украинских загадок ярко иллюстрируют богат-
ство восточнославянских языков. Многообразие оттенков красного в природе влияет на 
привлечение в загадки разных названий соответствующего цвета. Авторы смогли точно 
отразить специфические характерные свойства скрытых в загадке реалий. Используемый 
в белорусском и украинском языках колороним чырвоны (червоний) имеет древние корни 
и исторически связан с особенностями процесса окрашивания в древности.
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ПРО ВІДТІНКИ ЧЕРВОНОГО В БІЛОРУСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ЗАГАДКАХ

У статті розглядається вживання в білоруських і українських загадках ад’єктивів, 
що позначають червоний колір. Різноманітність відтінків червоного в природі впливає 
на потрапляння до загадок різних найменувань відповідного кольору. Автори змогли точ-
но відобразити специфічні властивості прихованих в загадці реалій. Використовуваний 
в білоруській та українській мовах колоронім чырвоны (червоний) має давнє коріння і 
пов’язаний з особливостями процесу фарбування в давнину.

Ключові слова: фольклор, загадка, ад’єктив, колоронім, відтінок, виразність, лексика.
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ABOUT RED SHADES IN BELARUSIAN AND UKRAINIAN RIDDLES

The article deals with the use of adjectives, denoting red in Belarusian and Ukrainian 
riddles. The variety of shades of red in the nature is reflected on the use of different names of 
the corresponding color in the riddles. The authors were able to reflect accurately the specific 
properties of the realities hidden in the riddle. The coloronim chyrvony (chervonyy) using in 
the Belarusian and Ukrainian has ancient roots and is associated with the peculiarities of the 
coloration process in antiquity.

Key words: folklore, riddle, adjective, color, shade, expressiveness, vocabulary.
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DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA ORGANIZACJI POLONIJNYCH  
W KAMIEŃCU PODOLSKIM

Streszczenie: artykuł opisuje dwa największe stowarzyszenia polonijne, Centrum Jedności 
św. Jana Pawła II oraz Centrum Języka i Kultury Polskiej przy Narodowym Uniwersytecie 
im. I. Ogijenki w Kamieńcu Podolskim. Podaje zakres działalności oraz rolę i znaczenie 
stowarzyszeń, zrzeszających ukraińskich obywateli polskiego pochodzenia w kultywowaniu 
tradycji i świąt narodowych. Prezentuje struktury organizacji oraz wpływ Kościoła 
rzymskokatolickiego na podtrzymywanie i pielęgnowanie polskości. W artykule przedstawiono 
zadania Centrum Jedności św. Jana Pawła II, do których można zaliczyć prowadzenie 
działalności oświatowej, ewangelizacyjnej i charytatywnej. Centrum Języka i Kultury Polskiej, 
jako organizacja świecka, zajmuje się doradztwem metodycznym, jak też propagowaniem 
mowy i kultury polskiej. Wszystkie zaprezentowane organizacje podejmują, działania mające 
na celu integrację środowiska polonijnego. 

Słowa klucze: organizacje polonijne, Kościół rzymskokatolicki, Centrum Jedności św. 
Jana Pawła II, Centrum Języka i Kultury Polskiej, oświata. 

Koniec lat 80. XX w. przyniósł aktywizację przedstawicieli mniejszości polskiej 
zamieszkałej w Ukrainie. Stopniowo zaczęły powstawać różne grupy animatorów dążących do 
zmian. Z jednej strony starali się oni uczestniczyć w działaniach dominującej na danym terenie 
grupy etnicznej, a z drugiej – docierać do rodaków. Do końca lat 90. XX w. w każdym zakątku 
Ukrainy doszło do powstania jakiejś polskiej struktury. Wynikało to z istniejących potrzeb, 
szczególnie w zakresie języka, kultury i religii. Stąd też środowisko tworzyło organizacje, 
zajmujące się głównie działalnością kulturalną. W wyniku trwającego trzy dekady rozwoju, 
doszło do powstania kilkuset samodzielnych i niesamodzielnych (oddziałów) stowarzyszeń, 
zrzeszających tysiące osób. Z biegiem czasu obok organizacji kulturalnych pojawiły się 
również inne o charakterze środowiskowym – lekarskie, oświatowe czy naukowe. Powstały 
towarzystwa pomocowe, charytatywne czy opiekujące się polskimi pamiątkami narodowymi, 
cmentarzami itp. Wszystkie pracowały na rzecz polskości. Zabiegały o prowadzenie zajęć 
w języku polskim, promowały kulturę i  zwyczaje narodowe, wydawały polskojęzyczne gazety, 
przygotowywały programy radiowe i telewizyjne.

W rys narodowego odrodzenia mniejszości polskiej w latach 90. XX w. wpisuje się „Polskie 
Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie im. Józefa Rollego w Kamieńcu Podolskim”, które 
powstało w 1989 roku. Jednak Stowarzyszenie swoją działalność rozpoczęło o wiele wcześniej. 
Jak wspominają: „Dzięki naszym dziadkom oraz rodzicom, którzy walczyli o kościół, polską 
szkołę oraz podtrzymywali tradycje, wiarę i kulturę swojego narodu, otrzymaliśmy mocny 
fundament, na którym było łatwiej budować naszą przyszłość. Możemy powiedzieć że 
podstawą dla naszego Stowarzyszenia był kościół, który łączył nas we wspólnej modlitwie 
w języku ojczystym, gdzie mogliśmy zawsze odczuć duch polskości.” Stowarzyszenie 
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jest najstarszą i najliczniejszą organizacją, zrzeszającą obywateli ukraińskich polskiego 
pochodzenia w Kamieńcu Podolskim, liczy 485członków. W jego strukturach powstały inne 
organizacje i zespoły. W 2001 roku Związek Polaków na Ukrainie zarejestrował wspólnotę 
polskich naukowców na Ukrainie, przy Stowarzyszeniu także powstała taka organizacja. Na 
początku liczyła ona 5 osób, z czasem liczba członków wzrosła do 14 osób. Obecnym prezesem 
tej organizacji jest Sergiusz Borkowski. Stowarzyszenie powołało również chór katedralny –  
„Sursum Corda”, którego 80% to członkowie organizacji. Chór z okazji różnych uroczystości 
wykonuje utwory patriotyczne, narodowe i religijne. Kolejną inicjatywą Stowarzyszenia było 
założenie w 1993 r. zespołu dziecięco–młodzieżowego „Kwiat na kamieniu”. Członkowie 
Stowarzyszenia mają duży udział w reaktywacji nauczania języka polskiego. W 1987 roku 
na terenie szkoły numer 8 powstały pierwsze polskie klasy. Została zaproszona nauczycielka 
z Polski. Później szkoła polska została przeniesiona na Polskie Folwarki. W tym czasie swoją 
pracę w Kamieńcu rozpoczęli kolejni nauczyciele z Polski. Wszystkie przedmioty w tym 
okresie były prowadzone w języku polskim. Dzieciom umożliwiono również udział w lekcjach 
religii. Wychowankowie uczyli się z polskich podręczników, wyjeżdżali i zwiedzali Polskę. W 
późniejszych latach przeniesiono polskie klasy z centrum miasta do szkoły numer 3, a potem 
numer 13. Obecnie przy Stowarzyszeniu istnieje punkt nauczania dla polskiej mniejszości 
narodowej w Kamieńcu Podolskim, gdzie zajęcia są prowadzone dla dzieci i młodzieży oraz 
osób dorosłych. Co roku do pracy zapraszani są nauczyciele z Polski, skierowani przez ORPEG 
w Warszawie. Punkt ten prowadzi również działalność kulturalną i integracyjną. Młodzież 
ma możliwość spotykania się z rówieśnikami w Polsce. W 2015 roku, dzięki staraniom 
proboszcza katedry kamienieckiej ks. Romana Twaroga, wiceprezesa Stanisława Nagórniaka 
oraz polskiego konsulatu w Winnicy w podziemiach Domu Biskupiego uroczyście otwarto 
nową siedzibę Stowarzyszenia.

Drugą prężnie działającą organizacją polonijną w Kamieńcu Podolskim jest założone w 
2010 r. „Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Jana Pawła II”, które istnieje przy Sanktuarium 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Praca członków organizacji związana jest z „Centrum 
Jedności św. Jana Pawła II” w Kamieńcu Podolskim. W 2011 r. podczas odpustu, odbyło 
się uroczyste pobłogosławienie Centrum. Budowa Centrum trwała 5 lat. Mieści się w nim 
przedszkole, świetlica środowiskowa, szkoły: ewangelizacji, muzyczna, tańca, języków. 
Odbywa się tam cała gama zajęć katechetyczno-duszpasterskich. Centrum jest miejscem 
działalności Stowarzyszenia Polskiej Kultury im. Jana Pawła II, wielu akcji o charakterze 
kulturalnym, oświatowym i charytatywnym. Przez Centrum przewija się każdego tygodnia 
około 500-600 osób. Działalność Centrum sprzyja wzrostowi liczby parafian. Proboszczem 
parafii i dyrektorem Centrum Jedności jest ks. Jerzy Molewski.

„Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Jana Pawła II”, podobnie jak „Polskie Kulturalno-
Oświatowe Stowarzyszenie im. Józefa Rollego”, posiada chór „Vox cordis” oraz prowadzi 
punkt nauczania języka polskiego.

Należy zaznaczyć, że w zakres działalności obu organizacji wpisuje się odznaczanie 
ważnych rocznic, świąt religijnych i narodowych. Święta i uroczystości są szczególnie 
ważne tak dla poszukiwania tożsamości grup i społeczeństw, jak i dla budowy, zachowania 
i legitymizacji porządku w społeczeństwie lub jakiejś dziedzinie społecznej. Świętowanie 
wymaga obecności innych osób, jest działalnością zbiorową, wspólnym uczestnictwem w tym, 
na co święto ukierunkowuje. Świętowanie zatem towarzyszy tworzeniu życia społecznego, 
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a nawet można powiedzieć, że życie społeczne tworzy się poprzez wspólne świętowanie 
rodzin i grup społecznych. Świętowaniu towarzyszą wspólnie przyjmowanie wartości, 
wspólnie wypowiadane słowa, wspólnie używane przedmioty, wspólnie wykonywane 
czynności, wspólne przeżycia. Do obchodów świąt zapraszani są wszyscy członkowie 
stowarzyszenia, przedstawiciele innych organizacji polonijnych, osoby duchowne, władze 
konsularne RP. W tym aspekcie wspólne świętowanie pełni również bardzo ważną funkcję 
integracyjną środowiska polonijnego. Ponadto obchody świąt narodowych stwarzają 
możliwość przyswojenia dzieciom i młodzieży gruntownej i możliwie bezstronnej wiedzy o 
Polsce. Uczniowie poznają nie tylko historię narodu polskiego, lecz także kulturę, położenie 
geograficzne, a nawet krajobraz.

Kolejną organizacją działającą na zasadach stowarzyszenia jest zarejestrowane w 2020 r.  
Centrum Języka i Kultury Polskiej przy Narodowym Uniwersytecie im. I. Ogijenki w 
Kamieńcu Podolskim. Członkami tej organizacji są pracownicy Wydziału Filologii Obcej, 
gdzie prowadzone jest nauczanie języka polskiego. Zadaniem Centrum jest organizowanie 
i prowadzenie działalności, mającej na celu podnoszenie poziomu zawodowego nauczycieli 
uczących języka polskiego i w języku polskim, inicjowanie i popieranie wszelkich działań 
związanych z propagowaniem języka i kultury polskiej, także wykonywanie prac naukowych, 
badawczych i innych, prowadzonych samodzielnie lub we współpracy z wyższymi uczelniami 
i innymi jednostkami badawczymi oraz podmiotami gospodarczymi. Zadaniem Centrum 
jest również integracja polonijnego środowiska na poziomie oświatowym i kulturalnym. We 
wrześniu 2021 r. pracownicy Centrum planują zorganizować konkurs „Śladami polskości na 
Podolu”, będzie on skierowany do dzieci i młodzieży polonijnej, uczniów szkół średnich, tam 
gdzie jest prowadzone nauczanie języka polskiego oraz do studentów. 

Podsumowując, działalność największych polonijnych organizacji w Kamieńcu Podolskim 
oparta jest na ścisłej współpracy z Kościołem rzymskokatolickim. Powstały one przy parafiach, 
księża byli pierwszymi animatorami odrodzenia życia kulturalnego i językowego miejscowych 
Polaków. Budynki parafialne stanowią bazę lokalową dla obu organizacji. Jest to dość typowy 
sposób tworzenia organizacji polonijnych w Ukrainie. Kościół katolicki na Kresach zawsze 
odgrywał wielką rolę i to nie tylko religijną. Parafie katolickie były ostoją polskości, silnymi 
ośrodkami szerzenia oświaty i kultury polskiej, obrońcą tradycji narodowych, symbolem więzi 
z historyczną ojczyzną ojców.

Obie największe organizacje prowadzą punkty nauczania języka polskiego. W ich 
działalność wpisuje się kalendarz odznaczania świąt religijnych i narodowych. Obchody świąt 
spełniają bardzo ważną funkcję społeczno-kulturową, związaną z identyfikacją grupową i 
zacieśnianiem więzi społecznych. Przechodzące z pokolenia na pokolenie, są świadectwem 
korzeni, związku teraźniejszości z przeszłością oraz świadectwem szczególnej postawy wobec 
przeszłości, więzi rodzinnych i społecznych, łączących ludzi różnych pokoleń i różnych 
czasów. Stanowią zatem ciągłość tradycji, a kultura polska zawdzięcza im swoją odrębność, 
swoje jedyne i niepowtarzalne barwy. 

Zadania Centrum Jedności św. Jana Pawła II, choćby ze względu na ewangelizacyjny 
charakter czy wzrost liczby parafian, różnią się od zadań Centrum Języka i Kultury Polskiej –  
jest to organizacja świecka, której głównym celem jest pomoc metodyczna i propagowanie 
mowy i kultury polskiej.
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КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛОНІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ  
В КАМ’ЯНЦІ-ПОДІЛЬСЬКОМУ

У статті описується діяльність двох найбільших полонійних організацій: Центра 
Єдності святого Яна Павла ІІ та Центра польської мови і культури Національного 
університету імені Івана Огієнка в Кам’янці-Подільському. Діапазон обов’язків 
організації і її роль та значення українських товариств як об’єднання громадян 
польського походження в культивуванні традицій і національних свят. Представлено 
структуру організації та вплив римо-католицької Церкви на підтримання і вихо-
вання «польскості». В статті розкриваються завдання Центру Єдності св. Яна 
Павла ІІ, серед яких відзначаються: освітня, євангелізаційна і благодійна діяльність. 
Центр польської мови і культури як світська організація займається як методичним  
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дорадництвом, так і пропагуванням польської мови і культури. Всі репрезентовані 
організації займаються діяльністю, метою яких є інтеграція полонійного осередку.

Ключові слова: полонійні організації, Римо-католицька церква, Центр Єдності  
св. Яна Павла ІІ, Центр польської мови і культури, освіта.  

CULTURAL AND EDUCATIONAL ACTIVITIES OF POLISH COMMUNITY 
ORGANIZATIONS IN KAMIENIEC PODOLSKI

The article describes two of the largest Polish associations, the St. John Paul II Unity 
Center and the Polish Language and Culture Center at the I. Ogijenko National University in 
Kamieniec Podolski. The scope of the organizations’ activities and the role and importance of 
associations associating Ukrainian citizens of Polish descent in the cultivation of traditions and 
national holidays. It presents the structures of the organization and the influence of the Roman 
Catholic Church on maintaining and cultivating Polishness. The article presents the tasks of 
the John Paul II Center for Unity, which include conducting educational, evangelistic and 
charitable activities. The Center for Polish Language and Culture, as a secular organization, 
deals with methodological counseling, as well as the promotion of Polish language and 
culture. All the presented organizations undertake activities aimed at integration of the Polish 
community.

Keywords: Polonia organizations, Roman Catholic Church, St. John Paul II Unity Center, 
Center for Polish Language and Culture, education.

УДК 821.02.09
Халюк Л.М., кандидат філологічних наук, науковий співробітник ІМФЕ  
ім. М. Т. Рильського НАНУ, Київ

ПОЛЬСЬКА МЕНШИНА В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ

Одним з найяскравіших виявів національної свідомості кожного народу є його куль-
тура, побут, звичаї, уснопоетична творчість тощо. Іноетнічні групи України, які або 
споконвіків проживали тут або ж з’явилися на цій території внаслідок численних мігра-
цій і переселень, зберегли свою творчість, накопичувану віками. 

Зважаючи на те, що польська громада в Україні виступає чинником збереження її 
етнокультурної самобутності , що позитивно позначається на українсько-польських 
міждержавних відносинах, заплановано окреслити виникнення етнічних анклавів у різ-
них регіонах України,  мережу громадських, культурних і освітніх організацій та ді-
яльність представників польської громади в Україні в різних сферах культурно-громад-
ського життя.

Ключові слова: польська меншина, товариство, етнічність.



254

Закон України «Про національні меншини в Україні» від 25 червня 1992 року за-
значає наступне: «До національних меншин належать групи громадян України, які не є 
українцями за національністю, виявляють почуття національного самоусвідомлення та 
спільності між собою» [17, С. 529]. На відміну від корінних народів у нацменшин є «ма-
теринська держава», наприклад, в угорців – Угорщина, у болгар – Болгарія. У 1991 році 
Україна прийняла Декларацію прав національностей, в якій гарантувала всім народам, 
національним групам, громадянам, які проживають на її території, рівні політичні, еконо-
мічні, соціальні та культурні права. Зокрема в Декларації зазначено, що в Україні прожи-
вають громадяни понад 100 національностей, які разом із українцями «становлять народ 
України» [17]. За даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року, на території 
України проживають представники понад 130 національностей і народностей. У націо-
нальному складі населення переважна більшість – українці, чисельність яких становила 
на 2001 рік 37541,7 тис. осіб, або 77,8% від загальної кількості населення. Друге місце 
за чисельністю посідали росіяни. У першу п’ятірку найбільших національних спільнот, 
які проживають на території України входять білоруси, молдавани, кримські татари та 
болгари. У другу – угорці, румуни, поляки, євреї, вірмени [16].

Незважаючи на той факт, що чисельність поляків в Україні внаслідок природних і 
штучних демографічних процесів та масового виїзду на історичну батьківщину, пік яко-
го припав на кризові 1995–1997 рр.,зменшилася з 219 тис. у 1989 році [10, С. 4–5] до 
144 тис. у 2001 році [10, С. 13], вони і надалі демонструють свою етнічну присутність 
і займають одне з домінуючих місць серед іноетнічних груп нашої держави. Польська 
спільнота належить до найбільш інтегрованих в українське суспільство етноменшин, 
яка, попри асиміляційні та урбанізаційні явища, зберегла основні ознаки своєї самобут-
ності, активно інтегруючись в національно-культурне відродження України [6].

З проблем міграційних процесів, що відбувались в Україні, в тому числі, й історії 
розселення і проживання польської людності в Україні накопичено чималий ґрунтовний 
науковий матеріал [1; 3; 4; 11; 12].

Територія України в межах кордонів кінця XIX – початку XX ст., відповідно до історії 
міграційних процесів, умов розселення і соціальної структури польської людності, що 
проживала в державі, поділяється на три регіони, Правобережної України, Лівобережної 
України та Південної України.

За першим загальним переписом населення Російської імперії 1897 р. чисельність 
польської людності становила приблизно 70% від загальної чисельності поляків в того-
часній Російській державі. Переселятися в Правобережну Україну польське населення 
почало ще понад тисячу років тому назад – в І тисячолітті нашої ери. Але найперша 
основна хвиля польських мігрантів ринула в Україну в XIV–XVI ст., після, включення її 
до складу Речі Посполитої. Міграційний рух на Волині здійснювався з Заходу на Схід – 
по лінії: Володимир-Волинський – Луцьк – Рівне – Новоград-Волинський – Житомир. 
Тому основними регіонами історичного розселення поляків на Волині стали її централь-
ні повіти та південний захід – межиріччя Стиру – Горині – Случі.

Заселення Подільської губернії відбувалось також в XIV –XVI ст. через Кам’янець-
Подільський і Проскурів (зараз – Хмельницький) поляки переходять в Центральну і 
Східну Подолію – Брацлавщину і Вінниччину, і далі – на Київщину. В Київській гу-
бернії – третій за чисельністю польського населення (17,7% всіх поляків України),  



255

вихідці з Речі Посполитої з’являються в XV–XVI ст., просуваючись із західних губер-
ній – Волинської і Подільської на Київщину, і далі на схід – на Лівобережну Україну, і 
на південь вздовж Дніпра, розселяючись в замках і поселеннях, що утворювали навколо 
Києва декілька оборонних рубежів, а само розселення мало дисперсний характер, при-
чому польське міське населення зосереджено лише в трьох містах – Києві, Бердичеві і 
Умані.

За соціальним етаном майже чверть поляків правобережних українських губерній 
були спадковими, або особистими дворянами і чиновниками. В соціально-економічному 
житті Правобережної України поляки відігравали суттєву роль: після росіян і українців 
займали третє місце в державно-адміністративному апараті губерній, приватній юридич-
ній діяльності, медицині, освіті, тобто, завдяки своєму досить високому рівню освіти і 
професійної підготовки ні в чому не поступалися ні правлячій, але дуже малочисельній 
російській етнічній групі, ні багаточисельному українському населенню.

Наступним регіоном, який мав свої особливості історії міграційних процесів, місць 
розселення і соціальної структури польської людності, була Лівобережна Україна з її 
трьома губерніями – Чернігівською, Полтавською, Харківською, де проживали 13 095 по - 
ляків, які складали 3,37% всієї польської людності тогочасної України.

На Чернігівщині, де основна маса поляків – 60,72% проживала на селі. На Полтавщині 
75,58% поляків проживали в містах, причому 66,33% всієї польської людності губер-
нії були сконцентровані лише в чотирьох з них: Кременчуці, Полтаві, Ромнах, Хоролі. 
Особливістю Харківської губернії було те, що майже три чверті польського населення 
69% проживали безпосередньо в центрі – Харкові і його повітах.

Серед польського населення Харківщини багато поляків-військовослужбовців та за-
робітчан. На Чернігівщині дворянами і чиновниками були 45,42% всієї польської люд-
ності губернії, тобто, майже кожний другий поляк. Таким чином, Чернігівщина стала 
справжнім заповідником для польського дворянства, де вони змогли зберегти свої най-
кращі, духовні, культурні і інтелектуальні надбання.

Ще одним регіоном в Україні, який мав свої особливості історії міграції, місць 
розселення і соціальної структури – був її південь, де на території Катеринославської, 
Херсонської і Таврійської губерній в 1897 р. проживав 53 371 поляк, або 13,74% всі-
єї польської людності України. Перші поляки в цих губерніях почали з’являтися ще в 
першій половині XIX ст. Це були польські повстанці, які після придушення збройних 
виступів за свою незалежність, були вислані за межі етнічної Польщі і розселені на пів-
дні України, і тим самим своєю самовідданою працею сприяли освоєнню природних 
багатств і становленню господарства цього південного регіону. В 60–80 х рр. XIX ст. з 
початком розвитку промисловості на півдні України, заснуванням і відкриттям там про-
мислових підприємств, в цей регіон з етнічної Польщі почали прибувати промисловці і 
висококваліфіковані робітники [12, с. 77].

У 20-х роках XX ст. у зв’язку з жовтневим переворотом та громадянською війною 
багато поляків повернулися до відродженої Польської держави. Чимало їх виїхало з 
України після Другої світової війни внаслідок репатріації із західноукраїнських земель. 
У повоєнні роки кількість поляків на Україні сильно скоротилася – з 2295 тис. у 1931 ро - 
ці, у сучасних межах, до 363 тис. у 1959 році. Відповідно зменшилася частка поляків –  
з 5,5% до 0,9% від усього населення – внаслідок масового вивезення в Сибір і в інші 
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райони СРСР протягом 1939–1941 років, втрат під час окупації та в результаті україн-
сько-польських міжнаціональних конфліктів, обміну українсько-польським населенням 
у перші повоєнні роки. У наступні роки число поляків на Україні продовжувало зменшу-
ватися за рахунок їх виїзду в Польщу тощо. 

Польська громада значно відрізняється від інших національних громад. Відмінність 
полягає насамперед у мовній особливості, адже за даними перепису населення, це єдина 
етнічна громада в Україні (71 % поляків), яка визнає українську своєю рідною мовою, 
тим самим зміцнюючи її позиції [8, С. 105] і лише 1,4 % не знають її взагалі. Польською 
мовою однаковою мірою володіють як у сільській (71,4 %), так і в міській (71 %) місце-
вості [7]. Особливості мовної асиміляції поляків простежуються і у соціологічних опиту-
ваннях 33,3 % поляків спілкується польською у родинах, 15,6 % використовує російську 
мову, а 33,3 % розмовляє українською у сім’ї, 38,8 % обирає мову залежно від комуніка-
тивної ситуації [2]. 

Попри значний рівень мовної асиміляції, поляки мають свої школи, у яких викла-
дання проводиться польською. Однак переважна більшість учнів відвідує україно-
мовні школи і вивчає рідну мову як окрему шкільну дисципліну [5]. Типові навчальні 
плани для шкіл з польською мовою навчання передбачають вивчення державної, рід-
ної, а також європейських мов. Багато поляків продовжує навчання у Польщі [2]. Такі 
можливості та зв’язки з материковою Польщею поряд із мовою та релігією є тим під-
ґрунтям, що забезпечує полякам збереження національної ідентичності. У релігійному 
спілкуванні, тобто в офіційній сфері, переважає польська мова, яка у віруючих має 
статус „престижної”. 

Польська мова викладається і в багатьох ВНЗ. До закладів, в яких функціонують 
кафедри чи інститути полоністики, належать Київський національний університет ім. 
Т. Шевченка, Київський славістичний університет, Національний університет «Києво-
Могилянська академія», Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, 
Львівський національний університет ім. І. Франка, Чорноморський державний універ-
ситет ім. П. Могили та ін. Незначна кількість закладів початкової та середньої освіти 
для представників польської національної меншини в Україні пояснюється дією низки 
негативних факторів, серед яких – нерівномірне, розсіяне розселення поляків на терито-
рії нашої держави, кадрові, фінансові проблеми загальнодержавного характеру, а також 
високий рівень асиміляції представників меншини, у зв’язку з чим багато батьків не ви-
являють великого бажання, аби їхні діти навчалися рідною мовою чи хоча б вивчали її 
факультативно або в недільних школах при громадських об’єднаннях. 

У західних регіонах України до потреб польської громади частково пристосована і 
сфера ЗМІ. Наприклад, на каналі «Житомир» виходить щотижнева телепередача «Слово 
польське, на «ТРК Союз-ТВ» за поданням ТК «Полонія» щодня транслюються переда-
чі для українських поляків. На частоті львівської радіостанції «Незалежність» мовить 
«Radio Lwow», виходить програма «Program katolicki»[15]. 

Одним із факторів збереження національної ідентичності поляків в Україні висту-
пає також релігійна сфера. Ще 1991 р. на території нашої держави було скасовано всі 
обмеження щодо Римо-католицької церкви. В Україні функціонує митрополія Римо-
католицької церкви, у системі якої працюють священнослужителі, з яких майже полови-
на – іноземці, здебільшого поляки.
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Відомо, що основною формою національної мобілізації представників меншин, які 
проживають за межами держави свого походження, виступають громадські організації 
й об’єднання, створювані задля реалізації потреб та інтересів їхніх учасників. Відтак 
вони є підґрунтям, на якому відбувається утвердження ключових атрибутів національ-
ної ідентичності меншин.. На сьогодні функціонують такі типи об’єднань української 
полонії: 1) культурно-освітні (Спілка поляків України, Федерація польських організа-
цій в Україні, Польсько-українське культурно-освітнє товариство ім. А. Міцкевича, 
Товариство польської культури ім. Е. Фелінської, Польський інститут у Києві та ін.); 
2) фахові (Об’єднання вчителів польської мови, Товариство польських інженерів, Союз 
підприємців поляків України тощо); 3) молодіжні й дитячі (Рівненський обласний хар-
церський гуфець «Волинь», Польське гімнастичне товариство «Сокіл» у Тернополі, 
Молодіжна спілка поляків України «Квіти Полонії» та ін.) [14]. Завдяки сприянню гро-
мадських організацій польської меншини в Україні в межах нашої держави функціо-
нує близько 100 колективів художньої самодіяльності (вокальні ансамблі, танцювальні 
групи, оркестри народних інструментів, хори), які є незмінними учасниками щорічного 
мистецького фестивалю національних меншин «Усі ми діти твої, Україно!», фестивалів 
польської культури в Житомирі, Києві, Львові, Городку.
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Халюк Л.Н., кандидат филологических наук, научный сотрудник
ИИФЭ им. М. Ф. Рыльского НАНУ, Киев 

ПОЛЬСКОЕ МЕНЬШИНСТВО В УКРАИНЕ: ИСТОРИЯ И НАСТОЯЩЕЕ

Одним из самых ярких проявлений национального сознания каждого народа – его 
культура, быт, обычаи, устнопоэтическое творчество. Иноэтнические группы 
Украины либо испокон веков проживали здесь, либо появились на этой территории в 
результате многочисленных миграций и переселений, сохранили свое творчество, на-
капливаемое веками.

Поскольку польская община в Украине выступает фактором сохранения ее этно-
культурной самобытности, что положительно сказывается на украинско-польских 
межгосударственных отношениях, запланировано выявить возникновение этнических 
анклавов в разных регионах Украины, сеть общественных, культурных и образователь-
ных организаций и деятельность представителей польской общины в Украине в различ-
ных сферах культурно-общественной жизни.

Ключевые слова: польское меньшинство, сообщество, этничность.

THE POLISH MINORITY IN UKRAINE: HISTORY AND PRESENT

One of the brightest manifestations of the national consciousness of each nation is its cul-
ture, way of life, customs, oral poetry, etc. Foreign ethnic groups in Ukraine, who either lived 
here from time immemorial or appeared in this territory as a result of numerous migrations and 
resettlements, have preserved their creativity, accumulated over the centuries.
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Given that the Polish community in Ukraine is a factor in preserving its ethno cultural 
identity, which has a positive effect on Ukrainian-Polish interstate relations, it is planned to 
outline the emergence of ethnic enclaves in different regions of Ukraine, a group of public, 
cultural and educational organizations and the Polish community in Ukraine. in various 
spheres of cultural and public life.

Key words: Polish minority, community, ethnicity.
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РОЛЬ ФЕСТИВАЛІВ
У ЗБЕРЕЖЕННІ ІДЕНТИЧНОСТІ БОЛГАР УКРАЇНИ

Стаття присвячена дослідженню фольклорної фестивальної культури болгарської 
спільноти України. Розглянуто характерні особливості фольклорної фестивальної куль-
тури болгарської спільноти України, визначено основні функції фольклорних фестива-
лів, описано фольклорні фестивалі, що відбуваються в місцях компактного проживання 
болгарської спільноти України. 

Ключові слова: фольклорний фестиваль, болгарська спільнота, фольклор, 
ідентичність.

Метою нашого дослідження є охарактеризувати фольклорну фестивальну культу-
ру болгарської спільноти України. Актуальність дослідження зумовлена інтересом до 
фольклорної культури етнічних спільнот України в наш час.

Відтворення фольклорних традицій в сучасній народній культурі болгар України стає 
можливим завдяки щорічним конкурсам фольклорних колективів. З метою збереження, 
відродження і передавання народних традицій Асоціація болгар в Україні, її підрозділи 
в регіонах, всеукраїнська організація «Конгрес болгар України» чи місцеві товариства 
організовують як локальні, так і регіональні фестивалі народної творчості. Локальні фес-
тивалі організовуються або в межах одного населеного пункту чи району, а регіональні –  
в межах області. Щорічна організація фестивалів підтверджують намагання виконавців 
зберегти народну творчість свого етносу. Оскільки фольклор є мистецтвом для невеликої 
групи людей, то у виконавці, які представляють його перед своїми односельцями, як пра-
вило, ставлять завдання співати так, як колись співали у їхньому селі. Через локальні свя-
та задовольняються естетичні потреби власне учасників і важливим при цьому є сприй-
няття їх глядачами. Регіональні фольклорні фестивалі розраховані на більшу аудиторію, 
окрім аматорських гуртів в них можуть брати участь і професійні колективи. Репертуар 
учасників зазвичай обмежений якоюсь кількістю творів, фольклорні тексти тут зазнають 
більшого ступеня трансформації. Власне уявлення про автентичність фольклорного тво-
ру, що презентується на сцені і виключений з відповідного контексту, є значною мірою 
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відносним, оскільки за таких умов фольклорний твір зазнає змін, а сам процес виконання 
є наслідуванням фольклорних традицій. Регулярне проведення соборів, фестивалів, свят, 
оглядів, конкурсів, концертів, на яких відроджуються фольклорні традиції, відбувається 
розуміння важливості рідної мови і культури, свідчить про стабільний інтерес до своєї 
народної культури. 

Перший Всеукраїнський фестиваль болгарської культури відбувся в Болграді у серп-
ні 1991 року[7, с. 5-37].

В Україні проводиться три собори болгарської спільноти – Собор болгар України, 
«Хан Кубрат збирає своїх нащадків», Собор болгар Таврії «Роднина», а також шість 
болгарських фестивалів. Товариство болгарської історії та культури «Родолюбие»  
(м. Бердянськ) з 2002 року організовує регіональний фестиваль болгарської народ-
ної творчості «Джерело» («Извор»), Кримське республіканське товариство болгар 
імені Паїсія Хілендарського проводить міжнародний фестиваль народної культури 
«Болгарські зустрічі» («Български срещи») (відбувається в різних містах зараз окупо-
ваного Криму, починаючи з 2006 р.), болгарський молодіжний клуб «Актив» – фести-
валь болгарської музики і танців «Є контакт», що проходить з 2004 р. в с. Нова Іванівка 
Арцизького р-ну Одеської області, Ботіївський болгарський культурно-освітній центр 
«Світло» («Светлина») – відкритий фестиваль болгарської культури «Болгарами за-
лишимося» («Българи да си останем») (с. Ботієве Приазовського району, 2020 р.) і в 
Бессарабії, обласний фестиваль болгарської пісні й танцю «Да трьпне българското сер-
це», Приморська районна рада – регіональний дитячо-молодіжний болгарський фес-
тиваль «Молодість» («Младост»). В Болграді Одеської області проводяться фестивалі 
«Трифон Зарезан», «Георгіїв день». Також є низка фестивалів етнічних спільнот, в яких 
зазвичай регулярну участь беруть колективи болгарської спільноти. Це, зокрема, такі 
заходи, як Міжнародний фестиваль народної творчості «Бессарабія фолк», міжнародний 
етнічний фестиваль «Вінок Дунаю»; міжнародний поліетнічний фестиваль «Дивокрай»; 
міжнародний фестиваль мистецтв «Дунайська весна»; міжнародний фестиваль музич-
ного, поетичного та хореографічного мистецтва «Бессарабія – наша оселя», фестиваль 
«Буджакско надсвирване» та ін..Останнім часом популярності набирають гастрономічні 
фестивалі, зокрема такі, як «Bolgrad Wine Fest» (проводиться з 2010 р. з метою відро-
дження винної культури регіону), фестиваль національної їжі і культури «Великий кур-
бан» (з 2018 р., с. Каракурт Болградського району), етнофестиваль «Буджак Фест» та ін., 
на яких, окрім болгарської кухні, представлено й пісенну народну творчість болгарської 
спільноти України.

Собор болгар України – основна соціально-культурна подія для болгарської менши-
ни України. Метою цього зібрання є збереження і розвиток традицій, поширення на-
ціональної культури болгарської меншини України. Це найбільший етнофестиваль бол-
гарської спільноти. На сьогодні проведено дев’ять Соборів болгар України: перші шість 
в Одесі в 1998 р. (І), 2001 р. (ІІ), 2003 р. (ІІІ), 2005 р. (IV), 2007 р. (V), 2013 р. (VI), 
VII і VIII – в Білгород-Дністровському в 2016 р. і 2018 р., ІХ Собор – в Мелітополі в 
2020 р. На прикладі останнього проведеного до цього часу Собору болгар проілюстру-
ємо як він проходить. Так, IX Собор болгар України відбувся в Мелітополі в 2020 р.. і 
став першим собором, проведеним поза межами Одеси і Одеської області. Свято роз-
почалося відкриттям пам’ятника болгарському національному герою Хаджі Димитру в 
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сквері «Площа Слівен». Важливою частиною собору стала святкова хода містом пред-
ставників болгарських фольклорних колективів, культурних товариств, усіх учасників 
і великий етнічний концерт, в якому взяло участь понад п’ятдесят колективів. В рамках 
Собору працювали виставки різних народних майстрів, які проводили майстер-кла-
си для всіх бажаючих, була представлена розгорнута експозиція болгарського побуту 
й національного одягу, фуд-зона національних страв. На завершення Собору було про-
ведено флешмоб «Найдовше болгарське хоро». В дні проведення Собору відбулася 
XV Міжнародна конференція «Болгари в Північному Причорномор’ї» («Българите в 
Северно Причерноморие»), на якій було обговорено актуальні проблеми зі збереження 
і популяризації нематеріальної культурної спадщини болгар Приазов’я, історії болгар і 
болгар в історії, болгарської діаспори в Україні і Молдові, традиції і сучасності в культу-
рі, літературної, мовної і культурної спадщини. Собор болгар України об’єднує не лише 
болгар, а й представників інших національних меншин, популяризуючи єднання куль-
турних традицій.

Собори мають багатовікові традиції, раніше їх проводили в селах у дні храмового 
свята. Варто зазначити, що в с. Гюнівка Приморського району Запорізької області збе-
реглися собори болгар сільського значення. Зараз вони відбуваються з нагоди пам’ятних 
дат, наприклад, переселення болгар у Бессарабію, переселення болгар з Бессарабії в 
Північне Приазов’я та ін.[2, c. 304]. Собори виконували і виконують консолідуючу роль 
для болгарської меншини України [6, c. 5-7]. 

Собор «Кубрат збирає своїх нащадків» відбувається у с. мала Перещепина 
Новосанжарського району Полтавської області, де в 1912 році було знайдено скарб 
праболгарського хана Кубрата, засновника Великої Булгарії [3; 4]. Проводить цей за-
хід громадська організація «Всеукраїнська Асамблея болгар України», яку очолює Дора 
Костова, що також є головним редактором газети «Роден край». Місце віднайдення 
скарбу вважається місцем поховання хана, тут було встановлено пам’ятний знак ханові 
Кубрату. Воно стало «…центром тяжіння, консолідації, підтримки історичної пам’яті, 
поєднувальною ланкою з історичною батьківщиною» [5, c. 158], а «Мала Перещепина 
стала символом єднання усіх болгар» [5, c. 158]. Собор «Хан Кубрат збирає своїх на-
щадків» проводиться з 2001 року, на сьогодні проведено 18 соборів. У Соборі зазвичай 
беруть участь болгари з різних регіонів України, а також представники інших етносів, 
що походять від праболгар, - татарського, кримськотатарського, гагаузького. Зазвичай 
приїздять і з Болгарії – всі, кому це цікаво, фольклорні колективи, офіційні особи. 

Всеукраїнська Асамблея болгар України в зв’язку з 10-річчям проведення Собору 
«Хан Кубрат збирає своїх нащадків» 2011 рік найменувала роком Великої Болгарії, було 
проведено низку заходів. У 2012 році Собор «Кубрат збирає своїх нащадків», присвяче-
ний сторіччю віднайдення скарбу, відбувався таким чином: в перший день - покладання 
квітів до пам’ятника хану Кубрату, встановленому на місці знахідки скарбу за селом, 
вітальні промови організаторів і гостей Собору, відкриття двох виставок картин «Я бол-
гарин, і це означає…» («Аз съм българин, и това значи…»), «Великий скарб Великої 
Болгарії» («Великото съкровище на Велика България»), як результату конкурсів, оголо-
шених газетою «Рідний край» («Роден край»), виставки фотографій «Ми тут, щоб пере-
йнятися болгарською величчю» («Тук сме за да се проникнем с българската велич»), від-
відання музею україно-болгарської дружби, що знаходиться в місцевій школі, слухання  
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розповіді про віднайдення скарбу і його долю, проведення концерту за участю колек-
тивів «Рідний край» («Роден край») з м. Рені, «Надія» з с. Дмитрівка Татарбунарського 
району Одеської області, окремих виконаців; в другий день – проведення круглого столу 
«Тільки шануючи своє минуле – можемо говорити про майбутнє» в с. Нові Санджари, 
екскурсія в м. Полтава [10, c. 4]. Святкування сотої річниці з часу віднайдення скарбу в 
Малій Перещепині привернуло увагу значної кількості зацікавлених осіб. На одному з 
соборів, в 2018 році, було прийнято рішення створити регіональні зв’язки з Болгарією –  
підписано угоду про співпрацю с. Мала Перещепина і м. Пліска, першою столицею 
Болгарії. Існує проект створення меморіального комплексу на місці віднайдення скар-
бу [8]. В музеї на базі Малоперещепинської школи існує відділ українсько-болгарської 
дружби, де зберігаються матеріали з щорічних соборів болгар [9, c. 88].

У Запорізькій області регулярно проводиться Собор болгар Таврії «Родич» 
(«Роднина»), на якому збираються болгари Запоріжжя, Мелітополя, Бердянська, При-
морська, а також Приморського, Приазовського та Бердянського районів Запорізької 
області. На сьогодні проведено шість таких соборів. Перший собор болгар Північного 
Приазов’я відбувся в 1992 р. у с. Лозоватка. Він був присвячений 130-річчю переселення 
болгар до Північного Приазов’я. Собор організували і провели болгарські громадські 
організації Запорізької області. Другий, четвертий, п’ятий Собори болгар Таврії відбу-
лися в 2009 р., 2013 р., 2015 р. відповідно в с. Преслав, їх організувало Запорізьке міське 
болгарське товариство «Роднина». Третій Собор болгар Таврії організовано в 2011 р. в 
Запоріжжі і присвячено 15-й річниці з часу заснування Запорізького міського болгар-
ського національно-культурного товариства «Роднина». VI Собор болгар Таврії про-
йшов в м. Приморську в 2017 р. присвячений 155-річниці переселення болгар в Північне 
Причорномор’я.

Проходить собор традиційним чином: урочиста хода учасників заходу в національ-
них костюмах, виступи фольклорних колективів, ярмарок – болгарська кухня, вироби 
ремісників і прикладне мистецтво, конкурси – спортивні, з болгарської кухні, з болгар-
ської мови і літератури, історії та культури Болгарії, виставка речей народного побуту й 
одягу, експозиції до якої готували більшість сіл Приазов’я з компактним проживанням 
болгарської спільноти, виставка виробів народних майстрів. Зазвичай, в рамках собору 
відбуваються засідання, на яких обговорюються різні питання, пов’язані з болгарською 
спільнотою Північного Причорномор’я, наприклад, про роль та місце болгарського етно-
су в соціокультурному житті країни (2013 р., 2017 р.).

Одним із щорічних фольклорних оглядів є Регіональний фестиваль болгарської на-
родної творчості «Джерело» («Извор»), що проводиться в м. Бердянську з 2001 р. На 
сьогодні цей фестиваль проведено вісімнадцять разів. Організатором фестивалю є 
Товариство болгарської історії та культури «Родолюбие», проте активну участь у ор-
ганізації цього фестивалю беруть й інші громадські організації болгарської спільноти 
Запорізької області. Спершу проведення фестивалю приурочувалося до Дня слов’янської 
писемності і культури і відбувалося в кінці травня, згодом фестиваль почали проводити у 
рамках заходів, присвячених до дня міста в вересні. Зазвичай свято розпочинається з по-
кладання квітів до пам’ятника Василю Левському, продовжується урочистою ходою усіх 
учасників центром Бердянська. Основна програма фестивалю – концертна програма. На 
фестивалі широко представляється народна творчість та звичаї болгар як фольклорними 
вокальними чи танцювальними колективами, так і окремими виконавцями.
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Окремі виступи вирізняються автентичною манерою виконання. Окрім виступів, 
під час фестивалю можуть відбуватися й інші заходи. Наприклад, Під час фестивалю 
«Извор» в 2010 р. відбувався конкурс на знання болгарської мови і культури «Мис и 
мистър фолк». Учасники розповідали про себе болгарською мовою, декламували вірші 
і співали народну пісню або танцювали народний танець. У 2008 році з метою популя-
ризації болгарської пісенної народної творчості і танцю було знято фільм «Фестиваль 
«Извор» – духовная сила болгарского фольклора» [13, c. 73]. На кожному фестивалі 
«Извор» прийнято вивчати якусь народну болгарську пісню, яку всі присутні вивчають, 
а потім співають разом з фольклорними колективами. 2010 – історична пісня «Дона пере 
на реката». На закінчення фестивалю всі присутні зазвичай танцюють хоро, а потім ку-
штують страви традиційної болгарської кухні [13, c. 76].

До регіональних фестивалів належить і міжнародний фестиваль народної культури 
«Болгарські зустрічі» («Български срещи»), що організований Кримським республікан-
ським товариством болгар імені Паїсія Хилендарського і відбувається в різних містах 
Криму, починаючи з середини 90-хрр.ХХ ст. Головною метою фестивалю «Болгарські 
зустрічі» було зібрати розділену за роки депортації болгарську спільноту в Криму. З 2006 
року фестиваль отримав статус міжнародного і з того часу регулярно відбувався в різних 
містах Криму (І – в 2006 році в Севастополі, ІІ – в 2007 році в Ялті, ІІІ – в 2009 році в 
різних містах Криму (Сімферополі, Севастополі, Бахчисараї, Коктебелі, Алушті), IV – в 
2011 році в Судаку). Так, наприклад, в 2011 р. до програми фестивалю «Болгарські зустрі-
чі» ввійли: ХІІ Міжнародна наукова конференція «Болгари Північного Причорномор’я», 
круглий стіл «Середньовічний Крим: праболгари і візантійці», презентації книг, показ 
болгарських художніх фільмів, виступи болгарських фольклорних колективів.

Також одним з регіональних заходів є фестиваль болгарської музики і танців «Є 
контакт» («Есть контакт»), що проходить з 2004 р. в різних болгарських селах Одеської 
області: Нова Іванівка, Вільне, Нові Трояни, Багате, Кам’янка, Острівне, організований 
болгарським молодіжним клубом «Актив». Захід створено для зібрання болгарської мо-
лоді, середній вік учасників 25 років [11, c. 288]. До фестивалю «Є контакт» залуча-
ють болгарських народних майстрів, які передають свій досвід молодому поколінню, 
тут проводяться конкурси на знання болгарських традицій, співають, танцюють, готують 
страви болгарської кухні та ін. Заохочується присутність на заході в національному кос-
тюмі. Участь в таких заходах сприяє усвідомленню молодю своєї етнічної приналеж-
ності, спонукає пам’ятати болгарські традиції, а також сприяє знайомству і подальшому 
контактуванню.

Регіональний фестиваль народної творчості бессарабських болгар «Българи да си 
останем!»з 2001 р. проводиться щороку в м. Рені, організований Обласним центром 
національних культур. На сьогодні проведено 19 фестивалів. Фестиваль болгарської 
культури з такою ж назвою - «Българи да си останем!» - в 2020 році вперше було прове-
дено в с. Ботієве Приазовського району Запорізької області. Організаторами локального 
фестивалю виступили місцеві органи влади, а також Асоціація національних меншин 
Запорізької області і громадська організація «Ботіївський болгарський культурно-освіт-
ній центр «Світло» («Светлина»). Як і більшість подібних фестивалів етнічних спіль-
нот, він розпочався зі святкової ходи від пам’ятного знаку Христо Ботевуі продовжився 
концертною програмою – виступами місцевих фольклорних болгарських колективів, 
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таких як «Вайсал», «Білатроянда» («Бяла роза»), «Радостіна» («Радостіна»), «Іскра» 
(«Искра»), «Чушмелій» («Чушмелий»), «Джерело» («Извор»), «Фольклорні іскри» 
(«Фолклорни искри»), «Балкани» («Балкани»), «Кружіння» («Врътеница»), «Вечорниці» 
(«Седянки»), «Молодіжні серця» («Младежки сърца»), «Детеліна» («Детеліна»), 
«Червона гілка»(«Червена китка»)та ін. На фестивалі було відтворено болгарські обряди 
«Вибілювання полотна» («Белене на платно») и «Збивання масла» («Биене на масло»). 
Завершився фестиваль спільним болгарським хоро, яке танцювали всі присутні. В 2021 р.  
фестиваль в с. Ботієве було проведено вдруге, цього разу в ньому взяли участь представ-
ники болгарської спільноти з усієї України.

Ще одним регіональним заходом болгарської пісні й танцю є фестиваль «Да 
трьпне българското серце». Фестиваль відбувався вісім разів, востання в 2014 році. 
Організаторами фестивалю виступили Всеукраїнська громадська організація «Конгрес 
болгар України» і вже згаданий болгарський молодіжний клуб «Актив». Фестиваль 
відбувався в різних населених пунктах Одеської області – в с. Нова Іванівка Арцизського 
району, с. Кам’янка Ізмаїльського району, м. Болград.

Регіональний дитячо-молодіжний болгарський фестиваль «Молодість» («Младост») 
вперше відбувся в 2016 р. в м. Приморськ. На сьогодні фестиваль проводиться двічі, 
вдруге в 2019 р. В ньому брали участь дитячі та юнацькі фольклорні болгарські колекти-
ви Запорізької області, вік учасників – від 5 до 18 років. Як і більшість дитячих фестива-
лів, регіональний дитячо-молодіжний фестиваль «Молодість» має конкурсний характер, 
конкурси проводилися в чотирьох номінаціях: хореографічний жанр, сольний спів, ко-
лективний спів, усне болгарське слово. 

Щодо фестивалів етнічних спільнот, на яких широко представлена народна пісен-
на, танцювальна й музична культура болгар України, то одним з таких фестивалів є 
Міжнародний фольклорний фестиваль народної творчості «Бессарабія Folk». Фестиваль 
проводиться з 2018 року у с. Городнє Болградського району, на сьогодні проведено три 
фестивалі – в 2018, 2019, 2021 рр.. Організатор цього етнофестивалю – Громадська 
організація «Центр розвитку Бессарабії». Учасники фестивалю беруть участь у чоти-
рьох номінаціях – танцювальний, вокальний колектив, соло й театральна постановка. 
Варто відзначити, що переможці ІІ фестивалю «Бессарабія folk» отримали сертифікати 
на участь в Соборі народної творчості і тваринництва в Рожені (Болгарія): номінація 
«соло» - Сергій Нейчев (с. Кирнички Ізмаїльського району), Євгенія Шлопак (с. Городнє 
Болградського району),«вокальний ансамбль» – «Дулакчія» (с. Делень Арцизького ра-
йону), «хореографічний колектив» – «Джерело» («Извор») (с. Городнє), «Колорит»  
(с. Кам’янка Ізмаїльського району). 

У с. Кубей Болградського району Одеської області двічі проводився  етнічний фес-
тиваль «Кубейський майдан» («Кубейски мегдан»), організаторами якого є місцева сіль-
ська рада і громадська організація «Кубей тур», що займається розвитком етнографічно-
го туризму і відродженням традицій різних етносів Бессарабії. Фестиваль відбувається 
з 2018 року. Окрім виступів фольклорних колективів, на першому фестивалі відбули-
ся показ давнього одягу та відкриття музею «Стара хата» («Стара къща»). В 2019 році 
фестиваль мав масштабніший характер. Захід розпочався з урочистої ходи під назвою 
«Кубейська хода», в якій взяла участь молодь, одягнена в давній автентичний одяг з 
колекції Олександра Полізби, співаючи народні пісні і граючи на народних музичних 
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інструментах. Фестиваль проходив в парку с. Кубей, там відбувалися виставка сільсько-
господарської продукції, конкурс на кращих виробників села в шести номінаціях. Було 
представлено інсценізоване кубейське подвір’я з давніми знаряддями праці, що збере-
глися в місцевих мешканців. Паралельно з вокальними й танцювальними виступами 
втривали майстерки народних майстрів, працювала зона гастрономії, відбувалися спор-
тивні змагання, розваги для дітей. Олександр Полізба показав варіанти носіння хусток 
жінками різних сіл Бессарабії. У місцевому музеї було відкрито картинну галерею з робіт  
художників Бессарабії.

В Арцизі відбувається регіональний фольклорно-етнографічний фестиваль 
«Artsyzopenfest». Фестиваль організовують з 2016 року, планується проводити що-
року. Так, наприклад, в 2017 р. фестиваль розпочався парадом учасників фольклор-
них колективів різних етносів з Арцизького, Болградського, Кілійського, Саратського, 
Тарутинського районів Одеської області, а також з Болгарії – фольклорно-танцюваль-
ного клубу «Невелике хоро» («Хорце»), автентичної фольклорної групи «Дика герань» 
(«Здравец»), фольклорної групи «Монастирські іскри» («Манастирски искри») в націо-
нальних костюмах різних етносів – українських, болгарських, молдавських, російських, 
гагаузьких, єврейських, циганських та ін.. 

Висновки. Отже, популярним напрямом діяльності болгарської національної спіль-
ноти є відродження національних традицій з метою представлення своєї культури, пісен-
ного фольклору. Регулярне проведення соборів, фестивалів є важливим для збереження 
етнічної ідентичності болгар України. Фольклорні фестивалі популяризують болгарську 
культуру в Україні не тільки серед болгарської спільноти, а й серед представників інших 
етносів України.
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РОЛЬ ФЕСТИВАЛЕЙ В СОХРАНЕНИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ БОЛГАР УКРАИНЫ 

Статья посвящена исследованию фольклорной фестивальной культуры болгарского 
сообщества Украины. Рассмотрены характерные особенности фольклорной фести-
вальной культуры болгарского сообщества Украины, определены основные функции 
фольклорных фестивалей, описано фольклорные фестивали, происходящие в местах 
компактного проживания болгарского сообщества Украины. 
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идентичность.
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THE ROLE OF FESTIVALS IN PRESERVING THE IDENTITY OF BULGARIANS 
OF UKRAINE

The article is devoted to the study of the folk festival culture of the Bulgarian community of 
Ukraine. The characteristic features of the folklore festival culture of the Bulgarian community 
of Ukraine are considered, the main functions of the folklore festivals are determined, the 
folklore festivals taking place in the places of compact residence of the Bulgarian community 
of Ukraine are described. 
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ЛІТЕРАТУРНИЙ ТВІР ТА ЙОГО ЕКРАНІЗАЦІЯ:
ДО ПРОБЛЕМИ ІНТЕРМЕДІАЛЬНОСТІ

Екранізація  – інтермедіальна взаємодія літератури і кінематографу  – є значущим 
феноменом сучасної культури. Кіно і телебачення з самого початку свого існування 
стали інтерпретаторами літературних творів, часто впливаючи і на їх сприйняття. 
Екранізація може відчутно відходити від першоджерела або, навпаки, дбайливо і обе-
режно ставитися до нього. Причини звернення екранних мистецтв до літератури –  
це і брак оригінальних сценаріїв, і комерційні міркування, і бажання вступити в діалог 
з оригіналом. Інтерес компаративістики до екранізацій посилився з кінця 1970-х,  
зокрема, у зв’язку з медіалізацією літератури, тобто залученням інших медіа до 
літературного виробництва. В компаративних студіях екранізація розглядається як 
інтертекстуальність, як форма перекладу (перекодування) або інтерпретація.

Ключові слова: література, екранні мистецтва, екранізація, інтермедіальність, 
компаративістика.

Екранізація  – тобто інтермедіальна взаємодія літератури і кінематографа  – надзви-
чайно важливий феномен сучасної культури, що обумовлено насамперед популярністю 
кіноверсій літературних творів серед глядацької аудиторії. Екранізації приваблюють і 
тих, хто не читав першоджерела і тих, хто з ним знайомий і має бажання, перш за все, 
порівняти його з екранною версією, перевірити власне своє сприйняття оригіналу, при-
гадати деталі. Часто екранізація спонукає реципієнта до (пере)прочитання твору. Коли 
радянські кінематограф і телебачення активно продукували екранізації за творами класиків 
(Л.Толстого, Ф.Достоєвського, М.Булгакова, В.Шекспіра, М.Коцюбинського та ін.),  
а також популярної літератури (А.К.Дойля, Ю.Семенова, А.Крісті, В.Коллінза та ін.), в 
бібліотеках і книгарнях спостерігався справжній бум навколо книжок цих авторів.

Попередньо ознайомлений з першоджерелом читач під час перегляду його кіно(теле)
версій найчастіше оцінює його за критерієм «схоже/несхоже»; відхилення від оригіналу 
може викликати невдоволення, особливо, якщо вже склалося візуальне уявлення про 
персонажів, місце подій тощо. Але ж екранізації іноді дуже відчутно відрізняються 
від першоджерел: випускаються сюжетні ходи, змінюються акценти (наприклад, зату-
шовуються або висуваються на перший план соціальні моменти), зміст фільму може  
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узгоджуватися з актуальними ідеологічними потребами  – як ранні радянські екранізації 
(«Двобій» В.Гардіна за мотивами оповідань О.Гріна; «По Європі блукає примара» 
В.Гардіна за творами Е.По та ін.). «Підганяючи» літературні твори до «вимог часу», 
кінематограф певною мірою сприяв спотворенню уявлень про оригінальні джерела 
екранізацій.

Змістові зміни літературного першоджерела в процесі його екранізації спостерігаються 
протягом усієї історії кінематографу, причому не лише з причин ідеологічних (як в ра-
дянському кіно).

Часто зміни диктувалися потребою адаптації літературного твору відповідно до 
уявлень (етичних, естетичних) глядачів-сучасників творців фільму. Або, наприклад, за-
вданням спростити елітарний словесний твір до рівня сприйняття масової глядацької 
аудиторії. Як відомо, Умберто Еко був незадоволений екранізацією його роману «Ім’я 
Троянди». В кіноверсії складний постмодерністський твір, що поєднує елементи різних 
жанрів (детективу, роману жахів, інтелектуального та історичного романів), значною 
мірою втратив інтертекстуальність та пародійність.

Відповідно до сучасної моралі «підкорегований» відомий твір Оскара Уайльда 
«Портрет Доріана Грея». В романі красень Доріан закохався в юну актрису Сибіллу 
Вейн, однак прикро розчарувався в ній, коли дівчина стала грати на сцені погано, без 
душі  – всі думки її були зосереджені на Прекрасному Принцеві (під таким ім’ям знали 
Доріана в театрі). Покинута коханим, Сибілла вчинила самогубство. У фільмі «Доріан 
Грей» (2009, реж. Олівер Паркер) дівчина стала коханкою героя, завагітніла і, покинута 
ним, рішилася на роковий крок. Зображене в романі наївне платонічне кохання могло б 
видатися сучаснику недостатнім приводом для самогубства.

Редукція літературного твору, як і викривлення його змісту, можуть пояснюватися, 
крім актуальних ідеологічних вимог і зміни моральних орієнтирів, також комерційною 
спрямованістю екранізацій (заплановане «спрощення» чи «осучаснення» першоджерела 
може мати на меті розширення глядацької аудиторії).

Іноді в екранізаціях відбувається зміна жанру. Гомерівська «Еліада» (героїчний епос) 
стала джерелом для низки кіноверсій; найпопулярніша  – «Троя» (2004, реж. Вольганг 
Петерсен) з Бредом Пітом у ролі Ахіллеса; жанр цього фільму визначають як «бойовик», 
«воєнний бойовик». Існує і чимало прикладів обережного і дбайливого ставлення до 
літературних першоджерел, насамперед класичних: англійські телесеріали за романами 
Ч.Діккенса, «Відлетіла з вітрами» за М.Мітчелл (1939 реж. Віктор Флемінг, у 2004 ре-
ставрований за принципом комп’ютерної обробки).

Теоретичне дослідження екранізацій розпочалося пізніше, ніж виникла теорія кіно, 
ця тема стала особливо актуальною в другій половині ХХ століття, коли компаративістика 
починає серйозно займатися взаємодією літератури з театром і кінематографом. 
Взаємодія літератури з музикою, образотворчим мистецтвом привертала увагу вчених 
ще з другої половини ХVІІІ ст. (Г.Е.Лессінг «Лаокоон, або про межі живопису й поезії», 
1766).

Вже у 20-ті роки минулого століття проблема міжвидової взаємодії мистецтв вивча-
лася або побіжно, або в контексті загального вивчення кінематографу (В.Шкловський 
«Література і кінематограф», 1923; Б.Ейхенбаум «Література і кіно», 1926). У 
вітчизняному кінознавстві екранізаціям (як продукту взаємодії літератури і кіно) 
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присвячені кінознавчі праці Л.Погрібної («Твори Коцюбинського на екрані», 1971), 
Л.Брюховецької («Література і кіно: проблеми взаємин. Літературно-історичний нарис», 
1988).

Перше компаративне літературознавче дослідження феномену екранізації належить 
американському вченому Дж.Блюстоуну («Роман у фільмі: перетворення художньої 
літератури на кіно», 1957). Автор його досить скептично ставився до змішування двох 
мистецтв. Він і його послідовники вважали кіноверсії літературних творів продукта-
ми вторинними і шукали насамперед схожості або відмінності між першоджерелом і 
екранізацією (так само, як оцінюють їх глядачі, знайомі з літературними першоджере-
лами). Лише наприкінці ХХ століття екранізація починає сприйматися як художній про-
дукт, рівний у правах з літературою.

В українському літературознавстві увага до зв’язків літератури з іншими, окре-
ма аудовізуальними, мистецтвами, зростає лише з 1980-х. Сьогодні існує вже низ-
ка філологічних робіт, присвячених екранізаціям (О.Довбуш, У.Левко, Т.Свербілова, 
Н.Овчаренко, Н.Висоцька, О.Пронкевич, О.Дубініна). У 2019 році вийшла колективна 
монографія «Література на полі медій», присвячена 90-річчю академіка Д.С.Наливайка 
(якому зокрема належить програмна стаття «Література в системі мистецтв як галузь 
порівняльного літературознавства») [3].

Екранізація в компаративних студіях розглядається в різних аспектах: як 
інтертекстуальність (відтворення особливостей першоджерела, наслідування його сти-
льових прийомів  – таких як, наприклад, алюзія, ремінісценція, пародіювання, стилізація 
тощо); як форма перекладу (або перекодування  – в процесі творення кіноверсії мовне 
повідомлення передається сутністю іншим кодом); як інтерпретація (тут на перший план 
висувається індивідуальна манера творців фільму, які дають оригінальну трактовку пер-
шоджерела  – часто в анотаціях до таких стрічок зазначено «за мотивами»).

Вивчення екранізацій відбувається у кількох напрямах. Наприклад, аналізуються 
сценарії, створені на основі літературних творів, іноді об’єднується кілька текстів од-
ного автора (кінокомедія «Не може бути!»  – поєднання кількох оповідань М.Зощенка).

Предметом дослідження можуть бути екранні версії творів одного автора або од-
ного літературного твору (наприклад, існують чисельні екранізації романів А.Дюма, 
Ч.Діккенса, А.Крісті, Ж.Сіменона, оповідань А.К.Дойля…)

Можна досліджувати творчу манеру режисера та інших виробників фільму (акторів, 
операторів, художників), порівнювати творчість кінематографістів різних країн, різних 
історичних періодів, ураховуючи національну специфіку, вплив історико-культурних 
особливостей епохи, а також адаптацію інонаціональних літературних текстів. В остан-
ньому випаду йдеться про подвійний переклад або ж інтерпретацію: літературний твір 
перекладається на іншу мову, і переклад стає джерелом екранізації.

В ідеалі перекладач словесного тексту має належати світові двох культур: своєї 
рідної й тієї, до якої він звертається (тобто мати досконале знання мови оригіналу, куль-
тури, до якої він належить). Однак це знання не завжди убезпечує від «неминучих втрат» 
у процесі перекладу: невірної передачі базових концептів, інтонацій, порушення ритму, 
неспівпадіння родів іменників тощо.

В екранізації ця «неповна перекладність» словесного тексту, звичайно, може 
зберігатися, однак іноді творці фільму здатні передавати зміст першотвору більш  
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адекватно, ніж мовний переклад. Глядач отримує «картинки», що дають йому яскравіше 
і правдоподібніше уявлення, наприклад, про історичну епоху і країну, в якій відбувається 
дія, про реалії інонаціонального життя. Згадаємо хоча б один з кращих телефільмів із 
серії «Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона» (1981 р., реж. Ігор Масленников). 
Детально представлено у стрічці інтер’єр і атмосферу квартири славетного сищика на 
Бейкер-стріт, похмурого холодного палацу старовинного дворянського роду, безрадісні 
пейзажі Девонширу – безкрайні болота, серед яких стирчать кам’яні залишки будівель 
доісторичної людини. Навряд чи пересічний читач зміг би з такими подробицями уявити 
собі цей куточок Англії, де Шерлок Холмс розкриває таємницю загадкового злочину.

***
Особливої ваги у виробленні методологічних засад компаративного аналізу взаємодії 

літератури та екранних мистецтв набувають семіотичний підхід, наратологічний метод 
зіставлення, жанровий підхід.

Одним з найскладніших питань у вивченні екранізацій є відмінність між словом 
і візуальним образом – а відтак, можливість (чи неможливість) заміни вербальних 
образів візуальними. Однак деякі вчені вважають, що це протиріччя є умовним. На дум-
ку Ю.Лотмана, парадокс полягає в тому, що мистецтво як вторинна моделююча систе-
ма використовує, в принципі, лише іконічні знаки. «…варто придивитися до художніх 
текстів і вдуматися в історію мистецтв, як стає ясно, що словесні мистецтва, поезія, 
а пізніше й художня проза, прагнуть із матеріалу умовних знаків побудувати словес-
ний образ, іконічна природа якого виявляється хоча б у тому, що чисто формальні рівні 
вираження словесного знаку: фонетика, граматика, навіть графіка – у поезії стають 
змістовними. З матеріалу умовних знаків поет створює текст, що є знаком образотвор-
чим. Одночасно відбувається й протилежний процес: малюнком, що по своїй знаковій 
природі не створений для того, аби служити засобом оповіді, людина незмінно прагне 
розповідати. Тяжіння графіки й живопису до оповіді становить одну із найбільш пара-
доксальних й одночасно постійно діючих тенденцій образотворчих мистецтв» [2, с.294].

Англійська дослідниця К.Еліот вважає, що між словом і візуальним образом немає 
нездоланної прірви, і на доказ цього звертається до гібридних творів – ілюстрованих 
романів, фільмів німого кіно. Такі романи з’явилися ще у другій половині ХVІІІ століття 
і були дуже популярні. Пізніше ця мода зникає (хоча твори літератури – і «низової», 
і «високої» нерідко видавалися у супроводі ілюстрацій). Нині ця форма активно 
використовується масовим мистецтвом.

Фільми німого кіно  – своєрідні зразки віртуально-вербального наративу: титри їх 
розміщувалися у рамці й являли собою зображальні знаки.

 Німий кінематограф, у свою чергу, оригінальним чином впливає на сучасну літературу, 
створюючи новий тип гібридного тексту  – «роман-фільм». Приклад  – «Смерть на бру-
дершафт: Роман-кіно» Б.Акуніна (Г.Чхартішвілі)  – цикл з десяти повістей у цьому ек-
спериментальному жанрі, що суміщає літературний текст з візуальністю кінематографа. 
Спільна тема цих творів  – Перша світова війна, протистояння російської та германської 
розвідок.

Книги цієї серії мають оригінальне оформлення: на першій сторінці першої 
повісті у рамці з двох колон читаємо: «Фильма первая. Младенецъ и чертъ. Комедія. 
Операторъ Игорь Сакуровъ. Тапёръ г-н Акунинъ» (зберігається тогочасний правопис).  
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На чисельних ілюстраціях у детально виписаних ітер’єрах зображені персонажі (у 
реалістично-гумористичному ключі), внизу сторінок  – ремарки з означенням музичного 
супроводу («Исполняется “Марш Пребраженского полка”», інші популярні марші та ро-
манси початку ХХ  ст.). А завершується кожна «фільма» розділом «Хроніка», що містить 
тогочасні фотографії  – солдати на полі бою, госпіталь, краєвиди Швейцарії  – «острову 
миру посеред океану війни»,  – «зірки сцени», актори вар’єте тощо.

Жанр «роману-кіно» є свідченням того, що прийоми літератури і кінематографу 
здатні поєднуватися, створюючи своєрідну вербально-візуальну нарацію, актуалізувати 
властивості та принципи кіномистецтва.

Однак «кінематографічність» літературних текстів спостерігалася у словесному 
мистецтві ХХ століття і раніше, виступаючи, може, не так явно, виявляючись в окремих, 
специфічних для кіно, рисах («кіноповість», монтажність, видовищність тощо).

Г.Сиваченко розглядає роман В.Винниченка «Сонячна машина» як приклад 
«кінематографічної» прози, одна з ознак цього  – кліповість тексту. «Якщо тлумачити 
кліповість естетично,  – пише вона,  – то її можна співвіднести з іконоцентричністю <…> 
Кліповість сьогодні розуміють як картинку, тобто мислення, передусім готове сприймати 
й розуміти поняття й судження, явлені в текстах» [4, с.243]. Ця особливість мислення  
(і ширше  – світобачення) властива насамперед масовій культурі, в якій візуальні образи 
заміщують логіко-словесні, що сприяє формуванню кліпової свідомості, тобто сприйнят-
тя дійсності не цілісно, а як розрізнені аудиовізуальні образи. До речі, серійність, прита-
манна масовій літературі та мистецтву, також розкладає цілісність художньої реальності 
на елементи, прості ланки одного ланцюга. Г.Сиваченко зазначає, що кліповість властива 
[сучасним] текстам «навіть реалістичного спрямування, в якому принцип детермінізму 
базовий» [4, с.243], а кліповий текст «Сонячної машини» «робить читача, як і глядача в 
кіно, співучасником того, що відбувається на екрані чи в тексті» [4, с.245].

Монтажність  – прийом, що прийшов, як відомо, у кіно з літератури  – використовується, 
за спостереженням дослідниці, у романі як розбивка на плани, зміна величини предметів, 
контрастні зіткнення, монтажна техніка композиції  – спільний прийом для літератури 
і кінематографа, синтез яких дає кінематографічну прозу, що актуалізує прийоми кіно.

Таким чином, в деяких словесних текстах (що належать до «високої», «істинної» 
літератури) уже закладена можливість їх віртуальної візуалізації.

Можна погодитися з висновком О.Дубініної, що інтермедіальне зіставлення літератури 
і кіно «в аспекті екранізації не видається незграбним з теоретико-методологічної точки 
зору» [1, с.223].

 А інтерес сучасної літературної компаративістики до екранізацій виник зокре-
ма у зв’язку з медіалізацією літератури (тобто залученням інших медіа до процесу 
літературного виробництва).
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ И ЕГО ЭКРАНИЗАЦИИ: К ПРОБЛЕМЕ 
ИНТЕРМЕДИАЛЬНОСТИ

Экранизация – интермедиальное взаимодействие литературы и кинематографа – 
является значимым феноменом современной культуры. Кино и телевидение с самого 
начала своего существования стали интерпретаторами литературных произведений, 
часто влияя и на их восприятие. Экранизация может ощутимо отходить от первоис-
точника или, наоборот, бережно и осторожно относиться к нему. Причины обращения 
экранных искусств к литературе – это и недостаток оригинальных сценариев, и ком-
мерческие соображения, и желание вступить в диалог с оригиналом. Интерес компара-
тивистики к экранизации усилился с конца 1970-х, в частности, в связи с медиализацией 
литературы, то есть привлечением других медиа к литературному производству.

В компаративных исследованиях экранизация рассматривается как интертексту-
альность, как форма перевода (перекодирования) или интерпретация.

Ключевые слова: литература, экранные искусства, экранизация, интермедиаль-
ность, компаративистика.

Screening – an intermediate interaction of literature and cinema – is a significant 
phenomenon of modern culture. From the very beginning of its existence, cinema and 
television have become interpreters of literary works, often influencing their perception. 
Screening can significantly deviate from the original source or, conversely, be careful and 
cautious. The reasons for the appeal of the screen arts to literature are the lack of original 
scripts, commercial considerations, and the desire to enter into a dialogue with the original. 
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The interest of comparative studies in film adaptations has increased since the late 1970s, in 
particular due to the mediaization of literature, ie the involvement of other media in literary 
production.In comparative studios, filming is seen as intertextuality, as a form of translation 
(recoding) or interpretation.

Key words: literature, screen arts, film adaptation, intermediality, comparative studies.
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К ВОПРОСУ О СТИЛЕВЫХ ЧЕРТАХ ТВОРЧЕСТВА АЛЬФРЕДА ШНИТКЕ 

Интертекстуальность, полистилистика как универсальные качества постмодер-
низма, составляют основу композиционного метода композитора А. Шнитке. Его му-
зыкальному тексту свойственны множественность интерпретаций, двойное кодирова-
ние, открытость формы, интеграция академических и массовых жанров, использование 
киномузыки в академических жанрах. В сложных общественно-политических условиях 
советского времени Альфред Шнитке стал одним из лидеров музыкального авангарда 
второй половины XX века. Он продолжает оставаться одним из самых интересных 
и загадочных личностей этого времени. Композитор оставил после себя объёмное на-
следие: оперы, в том числе, «Одиннадцатая заповедь« и «Жизнь с идиотом«, «История 
доктора Иоганна Фауста«; балеты, «Лабиринты», «Пер Гюнт»; 9 симфоний; 20 кон-
цертов; музыку к фильмам и спектаклям; камерные и вокальные произведения. В 70-ые 
годы Шнитке начал использовать в музыкальном мышлении полистилистику, сочетая 
в одном произведении различные музыкальные эстетики – Баха и нововенскую школу, 
Глинку и Вагнера. Процесс этот композитор открыл циклом Сoncerto Grosso и  Первой 
симфонией. В контексте сказанного в статье рассматриваются центральные произ-
ведения композитора периода 70-х годов – Первая симфония, фильм «Агония», Concerto 
grosso №1. 

Ключевые слова: постмодернизм, полистилистика, аллюзия, симфония, киносимфо-
низм, Concerto grosso.

 
Неповторимый творческий стиль Альфреда Шнитке сформировался в середине 60-х 

годов. Шнитке одним из первых в Советском Союзе стал использовать метод алеато-
рики, дающий исполнителям большие возможности для импровизации. В 70-ые годы 
Шнитке начал использовать в музыкальном мышлении полистилистику, сочетая в одном 
произведении различные музыкальные эстетики – Баха и нововенскую школу, Глинку 
и Вагнера. Последующая деятельность композитора включает ещё два периода: синтез 
стилей или «новая простота» (80-е годы) и «немецкий» 90-е годы). Процесс полистили-
стики композитор открыл Первой симфонией (1974 год). Открытие феномена полисти-
листики как предмета исследований теории и истории музыки, а также внедрение терми-
на в лексикон советского музыковедения связано с научной деятельностью композитора 
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Шнитке. Активно изучая в 1960-е годы технические, стилевые и стилистические аспекты 
произведений композиторов XX века Шнитке пришёл к заключению, что в творчестве 
многих авторов, принадлежащих к различным школам и направлениям, прослеживаются 
чёткие тенденции к «сознательному использованию элементов “чужого” стиля». Всё 
разнообразие явлений композиторского творчества, рождённых  практикой стилевых со-
вмещений, учёный обозначил термином «полистилистика». Итоги работы по теорети-
ческому осмыслению феномена учёный представил 8 октября 1971 года на VII конгрессе 
Международного музыкального совета, где зачитал доклад «Полистилистические тен-
денции в современной музыке» (Соколов 2004: 144-148).

 Отношение к композитору-модернисту позволило разрешить  премьеру Первой сим-
фонии лишь в г. Горький (Нижний Новгород). Новаторство этого произведения, поло-
жившего начало в советской музыке направлению полистилистика, не блекнет и сегодня. 
Необычен визуальный облик симфонии – недаром композитор намеревался назвать её 
«Антисимфонией». Начинается она с рассаживания музыкантов за пультами. Их настрой 
прерывается появлением дирижёра. Театральность присуща и другим частям. В конце 
второй части флейтист уводит музыкантов-духовиков со сцены и они возвращаются 
и присоединяются к оркестру в четвёртой части. В заключении симфонии оркестран-
ты вновь покидают сцену и на ней. Почти в полной темноте, звучит финальная тема 
скрипки из Прощальной симфонии Гайдна. И вдруг вновь звуковой круговорот как в 
начале симфонии. Музыкальный язык симфонии далёк от академизма. В ней сталкива-
ются самые разные стилистические слои: современное сложно-диссонансное письмо. 
Серийность соседствует с ритмами официозных триумфальных маршей. Цитаты класси-
ческой музыки с джазовыми импровизациями. В этой симфонии композитор использует 
приём коллажа. 

Такая пестрота и стилистическая размытость произведения укладывается в тради-
ционную композицию классической симфонии. В ней традиционные четыре части, сим-
фонизм проявляется тематическими связями и сквозным драматургическим развитием. 
Рассмотрим архитектонику произведения. Первая часть драматически действенного 
характера. Кульминация части точно воспроизводит начало финала пятой симфонии 
Бетховена, что воспринимается как символ классической героики и которая сразу же 
сметается вихрем драматизма. Вторая часть симфонии похожа на скерцо в цикле клас-
сических симфоний. Начинается часть со стилизации в духе мелодизма Гайдна. Затем 
наслаиваются сигнал трубы, маршевые интонации и ритмы. Середина стилизована под 
звучание Concerto grosso Баха, которое сменяется российским патриотическим маршем, 
импровизационным джазовым дуэтом скрипки и фортепиано и маршевого характера со-
ветской песней. Всё обрывается. Под предводительством флейтиста духовики покидают 
сцену, которые возвратятся в четвёртой части. Медленная третья часть трагически-со-
средоточенного характера следует без перерыва. Кластеры фортепиано сменяются зву-
чанием струнных. Четвёртая часть lento. Allegro. грандиозный по размаху финал, без-
условный центр и итог сочинения, где стягивается в единый узел всё содержание симфо-
нии. Начало части представляет стилистический калейдоскоп: траурный марш Шопена 
соединяется с вальсом Штрауса «На прекрасном голубом Дунае» в который вторгается 
начало Первого фортепианного концерта Чайковского. Затем следует соло литавр с рит-
мом хоруми, активное звучание трубы с интонациями Dies irae, хаотическое движение м.2  
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сменяется джазовой импровизацией. Дальнейший калейдоскоп звучания и срыв. Из ти-
шины рождается мелодия и снова срыв. Протяжный звук скрипки интонирует финал 
«Прощальной симфонии» Гайдна. И возвращение к начальному хаотическому звуча-
нию симфонии. которое завершается вполне определённым тоническим аккордом tutti. 
Такое звуковое напластование создаёт картину апокалипсиса. Симфонию сам Шнитке 
намеревался назвать «антисимфонией». .Все «антисимфонические» черты несомнен-
но выразили потребность композитора сказать о своем времени языком этого времени. 
Содержание симфонии подобно изменчивой жизни, которая движется и отражает духов-
ную сущность реального мира и место человека в этом мире. В целом идею симфонии 
можно определить так: отражение перипетий человека в современном мире. Впервые в 
советской музыке в одном произведении была показана необъятная панорама всех сти-
лей. жанров и направлений. 

Ещё одну особенность симфонизма Шнитке определяет такое качеством как мно-
жественность концепций подчас кажущихся взаимоисключающими (Холопова 2003:93). 
То как Шнитке переплетает и развивает сложные драматургические линии его всё чаще 
сравнивали с Достоевским И в тоже время симфония традиционна не только по струк-
туре, но и потому что ставит присущие всему европейскому многовековому симфониз-
му такие вечные вопросы как глобальные проблемы истории, культуры и человеческой 
личности. 

Уже первая симфония показала что Шнитке художник-философ, который такой хаоти-
ческой стилистикой отражает непримиримые конфликты действительности. Этим произ-
ведением было положено начало всему дальнейшему характеру творчества композитора:  
напряжённому размышлению р природе зла, о противостоянии жизни и смерти, о власти 
пошлой обыденности и торжества высокого духа Что касается его пяти симфоний то в 
Первой симфонии это образ мира как вавилонского столпотворения, разрушающего вся-
кую ценностную иерархию (Холопова 2003:101). Идея строгого, свыше установленного 
миропорядка господствует во второй как её называют симфонии-мессе (симфония своей 
стилистикой наиболее классицистская и барочная). В основу Второй симфонии положе-
ны подлинные литургичекие мелодии, расположенные согласно структуре католической 
мессы”: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus.Benedictus. Agnus Dei. Грандиозный шестичастный 
цикл складывается как диалог мессы и симфонии. «Спрессованное» историческое время 
определяет характер Третьей симфонии, а «Эпическая вечность» содержание Четвёртой. 
Круг образов Четвёртой симфонии перекликается со второй. В её основе тоже ритуал – 
15 эпизодов из жизни Богоматери. Двоякий, модулирующий жанр (Симфония/-Concerto-
grosso) определяет концепцию Пятой симфонии. 

Многие особенности композиционного мышления Шнитке кинематографичны. 
Первая симфония возникла в атмосфере работы над документальным фильмом М. Ромма 
«И всё таки я верю» и некоторые её особенности прямо ассоциируются со стилистикой 
кино. Особенность кинопартитур Шнитке отдельная тема исследования. 70-ые годы в твор-
честве Шнитке связаны с таким шедевром как фильм Э. Климова «Агония». музыкальное 
решение которого   поистине стало новаторским. Шнитке сам выделял эту работу среди 
своих киематографических произведений. Музыкальное решение фильма настолько но-
ваторское что его можно определить как киносимфонизм. Работу над фильмом, начатую 
в 1967 году, несколько раз запрещали. Фильм был завершён в 1975 году, однако к прокату 
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был допущен лишь в 1981. Историческая драма «Агония» представляет собой личност-
ный взгляд режиссёра и композитора на исторические события начала века, загадочную 
фигуру Распутина и его влияние на судьбу России. В “Агонии” кризис России 1916 года 
показан с присущей режиссёру Э.Климову синтезом иронии и психологизма. Фарсовые, 
эксцентрические сцены сменяются страшными натуралистическими видениями... В цен-
тре картины – мощная фигура Григория Распутина. Бродячий «святой старец», “прови-
дец”, “целитель”, алкоголик и сексуальный маньяк, сумевший войти в доверие царской 
семьи, оказывать влияние на ход государственных дел. Таким он показан в “Агонии”. 
Распутина играет Алексей Петренко. Актер сумел добиться поразительного результата. 
Роль выстроена на перепадах вулканического темперамента, животного страха, нечело-
веческой силы, униженной слабости, развращенности и религиозности. Задача сложней-
шая, но актеру удалось уловить нерв роли, воплотить на экране неоднозначный характер. 
Не менее сложной была задача и у Анатолия Ромашина, сыгравшего роль императора 
Николая Второго. Здесь было очень легко сбиться на плакатный тон или гротеск. Но 
А. Ромашин сыграл человека, проигравшего страну, своим бездействием обрекшим ее на 
страдания и разрушения. Вокруг этих фигур – царя и Распутина – выстраивается слож-
ная, многоплановая композиция фильма со множеством персонажей. И словно рассекая 
фильм на части, вторгается в сюжетную ткань историческая хроника. Благодаря доку-
ментальным кадрам весь сюжет приобретает особое качество – достоверность. Режиссёр 
подчёркивал, что “помимо хроники он вводил ещё фрагменты старых игровых фильмов 
обработанные под хронику» (Мирошкина 2016:96). Есть в фильме и эпизоды, снятые 
под хронику. Включён большой документальный фотоматериал и подделки под старые 
фотографии. Через такой хроникальный принцип народ в фильме показан как некая 
аморфная, безликая масса. Особенность и оригинальность фильма «Агония» не только в 
режиссёрском и актёрском раскрытии истории и персонаже, но и в его музыкальной дра-
матургии. Музыка не просто фон, а составяющая часть единого драматургического раз-
вития фильма. Всё строится на музыке и музыкальная партитура сама по себе составляет 
единую непрерывную логическую линию. Кризисная ситуация-это та планка, которая 
всегда была привлекательна для Шнитке. Мотивы зла, фантасмагории, смерти прони-
зывают многие сочинения композитора, в том числе и его кинопартитуры. Музыкальная 
драматургия фильма «Агония» строится на резком соединении контрастных образных 
сфер. Все эпизоды фильма увязаны со следующими музыкальными формулами: вальс, 
танго, мотив смерти, тема России и лейтмотив надежды, цитаты, сонсорные звукоком-
плексы, шумы и музыка за кадром. Доминантные лейтжанры фильма вальс и танго, ис-
пользуемые для раскрытия основных образов фильма.

Царствующая семья передана вальсовой ритмоформулой, лирический характер кото-
рой наглядно очерчен лишь при первом появлении. Затем в движении баса четко воспро-
изводится интонация средневековой секвенции Dies irae как символа смерти (Мирошкина 
2016 : 97). Рядом с царской семьёй стоит фигура Распутина. Личность мистическая. Но 
композитора он интересует как олицетворение порока, невежества, цинизма. Для такой 
характеристики мистически- порочного образа Шнитке, в противовес жанра вальса, ис-
пользует жанр танго, танца рождённого в недрах разгульной уличной жизни Аргентины. 
Музыкальное развитие идёт таким образом что показывает развитие трагического образа к 
трагическому финалу .Сладостно и маняще у скрипки соло и в партии сопрано (без текста)  
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звучит танго как голос смерти (звонки незнакомки Распутину) (Мирошкина, стр.97). 
Угрожающе, яростно у всего оркестра звучит тема танго в сцене драки Распутина в ре-
сторане. В сцене отравления Распутина танго резко меняется, звучит фальшиво, много-
численные паузы рвут музыку на части, танго как бы теряет свой жанровыё облик. 

Трагическую линию партитуры продолжает мотив смерти .Особенно наглядно он 
звучит в эпизодах «Тиф» и «Убийство». Основа мотива – медленное «раскачивающееся» 
движение по звукам м.2, которое словно постепенно «расширяется» через б. 2, терцию, 
квинту и доходит до септимы (Мирошкина 2016:97). «Шумы» (термин Шнитке) или 
сенсорные звукокомплексы усиливают эмоциональное напряжение. Наиболее рельеф-
но они звучат в сцене сумасшествия Распутина. Большую роль в драматургии фильма 
играют различные цитаты. Особо выделены эпизоды с включением церковного пения. В 
заключение можно сказать что вся музыкальная партитура фильма это «cуперколлажная 
композиция» (Мирошкина 201:100), в которой соединяются образы трагические, гро-
тескно-сатирические и бытовые. Всё смешалось в судьбе России и мира. И это ярко и об-
разно представлено не только режиссёрским и актёрским решением, но и музыкальной 
партитурой фильма.

Рассматривая стилистику творчества Шнитке 70-х годов и её роль в истории музы-
кального постмодернизма следует выделить ещё одно этапное произведение Concerto 
grosso №1. Первая симфония, при всей цельности её замысла, во многом оставалась гран-
диозным коллажем, а Concerto grosso уже окончательно закрепило новаторство полисти-
листики. Concerto grosso № 1 стал новым словом – элементы самых разных, казалось бы, 
взаимоисключающих стилей слились здесь в единое целое. Несмотря на академическое 
название именно это произведение стало возмутителем общественного спокойствия. 
Для творчества Шнитке этих лет подобный эпатажный приём весьма характерен. К это-
му времени композитор приходит к двум стилистическим методам: принципу цитиро-
вания и принципу аллюзии. Concerto grosso (большой концерт) основной вид концерта 
в эпоху барокко. Архитектоника такого концерта строится на соревновании не только 
между солирующими инструментами и оркестром, но и между оркестровыми группами. 
Обращением к жанру эпохи барокко композитор строит музыкальный материал на сти-
листических приёмах, которые использовали Корелли. Вивальди, Бах и другие компози-
торы того времени. Таким образом достигается создание аллюзии на инструментальную 
музыку этих композиторов. Система стилистических противопоставлений представляет 
концептуальную основу и ведущий архитектонический принцип произведения.

Метод цитирования используется во всех шести частях концерта: Прелюдии, Токкате, 
Речитативе, Каденции, Рондо, Постлюдии. Темы шестичастного произведения заимство-
ваны из фильмов с музыкой Шнитке. Первая тема из первой части исполняемая на под-
готовленном фортепиано и взятая из картины А. Митты «Сказ про то как царь Пётр 
арапа женил», проходит через весь Concerto grosso. Она звучит как хриплая музыка часов 
и ассоциируется с фатальным рефреном времени. Во второй части, возглавляемой бы-
строй темой a la Вивальди, проводятся другие темы из того же фильма « Сказ про то как 
царь Пётр арапа женил». В третьей части – серьёзной, наполненной интонациями плача, 
скорби,– используется музыка из фильма «Восхождение» Л. Шепитько. При переходе к 
пятой части вступает кружащаяся тема из мультфильма А. Хржановского «Бабочка». В 
ту же пятую часть инкрустируется шокирующее танго из фильма Э.Климова «Агония». 
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Вероятно, это самая известная мелодия Шнитке; он любил её и много лет спустя по-
вторил в опере «Жизнь с идиотом», где её исполнял на рояле Мстислав Ростропович. 
Как уже отмечалось модель концерта для двух скрипок, клавесина и струнного оркестра 
апеллирует к шедеврам Баха, Вивальди, Корелли. Однако дребезжащее «подготовленное 
фортепиано», звучащее в начале и в конце, сразу даёт эффект отстранения, будто играет 
«охрипшая музыкальная шкатулка». Вскоре вроде бы начинается взаправдашний ста-
ринный концерт, однако барочная тема быстро становится банальной, сохраняя в то же 
время ложную серьёзность благодаря тембрам скрипки и клавесина. Общую концепцию 
анализируемого произведения можно представить как контрастирующие сферы, пока-
занные тремя различными тематическими пластами и которые создают основу для по-
листилистического диалога. Эти пласты следующие: 1. Авторская музыка как область 
глубокой рефлексии и медитации; 2. Цитаты, аллюзии на музыку прошлого, в частности 
на музыкальный материал эпохи барокко; 3. Банальная музыка быта, но окрашенная, 
как ни странно, в несколько ностальгические оттенки. Этот последний. третий пласт, 
придаёт концепции многогранность так как добавляет пародийно-иронический смысл. 
Иногда критики сравнивали Сoncerto grosso №1 с «Дон Жуаном» Моцарта, отмечая об-
щую атмосферу некоей «трагической карнавальности» (Левая 1986:184). Трагизм кон-
цепции Сoncerto grosso №1 Шнитке, безусловен, однако не оставляет по прослушивании 
ощущения безнадежности. Напротив, глубокая эстетичность музыкального материала и 
безупречно выстроенная композиция приводят слушателя через кульминацию – к катар-
сису, очищению. Сам Шнитке так определял замысел концерта: «Задача моей жизни –  
преодоление разрыва между Е (Ernst – серьёзная музыка) и U (Unterhaltung – развлека-
тельная музыка), даже если я при этом сломаю себе шею. Мне мерещится утопия еди-
ного стиля, где фрагменты Е и U представляются не шуточными вкраплениями, а эле-
ментами многообразной музыкальной реальности. Поэтому в рамках Concerto grosso я 
ввёл некоторые не согласующиеся со стилем отрывки (которые раньше были отрывками 
музыки для кино): бойкий детский хорал, ностальгически-атональную серенаду – трио, 
гарантированно подлинного Корелли (сделано в СССР) и любимое танго моей бабушки, 
которое играет её прабабушка на клавесине...» (Ивашкин 1994:.243,). Анализируемые 
произведения 70-х годов помогают воспринимать творчество Шнитке в едином пост-
модернистском художественном пространстве и времени. Говоря о стилистике постмо-
дернизма творчества Шнитке надо отметить такие черты как фантазия автора, зашиф-
рованность текста, активное взаимодействие различных художественных структур. 
Полистилистика, ставшая одним из ведущих композиционных методов Шнитке, это яр-
кий способ показать конфликт классической гармонии мироощущения и современной 
перенапряженности. 
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In the complex socio-political conditions of the Soviet Union, the ethnic German Alfred 

Schnittke (1934-1998) became the leader of the European musical avant-garde of the second 
half of the 20th century. He still remains as one of the most interesting and enigmatic persons. 
The composer has left a great inheritance: operas, among them „Gesualdo“ , „Life with an 
Idiot„ , “The History of Doctor Johann Faustus”, the ballets „Labyrinths“, „Peer Gynt“:  
9 symphonies, 20 concerts: music for movies and performances; chamber and vocal works. 
His distinctive creative style was formed in the second half of the 60’s. Schnittke was one of 
the first, who gave performers a great opportunity to improvise, which is associated with the 
avant-garde progression aleatoric. Such type of work has become the first symphony (1974). 
The name of the composer is related to the establishment of collage composing method. The 
composer started this process with the movie music and became the characteristic principle of 
his creativity. In the article the composing method of Schnittke is discussed on the example 
of El. Klimov’s film “The Agony” (1975). The composer has called this method polystilistics. 
Not only the term “polystilistics”, but creation of the concept of it belongs to Schnittke. In one 
composition, creation of the overall picture of the universe is possible only with the different 
“music” (classical, jazz, song, chorale) realization. The composer assumed that none of the 
separated styles – classical, neoclassical, avant-garde, or subculture-jazz, folk, urban song and 
others – did not provide enough space for contemporary composer’s thinking.The composer 
uses the principles of citing and allusion to present the diversity of the reality of the universe. 
The old genre Concerto Grosso No. 1 (1977) has become the newest word in the process 
of polystilistic methodology: the contradictory styling elements turned out to be united as a 
whole. The composer of the same color explains the essence of the concert: “The task of my 
life is to bridge the gap between E (Ernst – serious music) and U (Unterhaltung – entertaining 
music), even if I break my neck. I see the utopia of a single style, where the fragments of  
E and U are not comic inclusions, but elements of diverse musical reality”. Polysilistics is 
a clear way to demonstrate the concept of classical harmony world view in conflict with the 
modern overload and reflects the characteristic features of postmodernist aesthetics such as 
author’s imagination, text encoding, active interaction of different artistic structures, and all 
this puts Alfred Schnittke in the foremost postmodernist composers.

Keywords: Postmodernism, Polystilistics, „The Agony”,”Concerto Grosso“, Symphony  
№ 1.
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«PR И СМИ В КАЗАХСТАНЕ» – СБОРНИК НАУЧНЫХ СТАТЕЙ:  
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ

В статье речь идет об истории сборников научных трудов «Қазақстандығы PR мен 
БАҚ. – PR и СМИ в Казахстане». Сборник выходит с 2003 года. Это первое издание в 
Казахстане, посвященное таким новым научным проблемам, как PR и СМИ. Инициатор 
создания сборника и главный редактор – профессор Л.С. Ахметова

В выпусках сборника отражается история PR и СМИ в Казахстане, опыт как прак-
тический, так и методический, методологический, научный, воспитательный, социаль-
ный – все, что имеется в копилке казахстанского сегмента этих профессий. 

Состав редколлегии сборника – международный, представлены ученые из Казахста-
на, Германии, Кыргызстана, России, США, Турции, Украины. 

Статьи публикуются на казахском, русском, английском, кыргызском, украинском 
языках. 

Ныне в Казахстане это единственный сборник научных работ, выпускаемый регу-
лярно два раза в год, не имеющий государственного финансирования, но имеющий свиде-
тельство о государственной регистрации прав на авторское право.

История сборников научных трудов «Қазақстандығы PR мен БАҚ. – PR и СМИ в 
Казахстане» имеющая за плечами 18 лет развития, непростая, со своими сложностями, 
проблемами. В далеком уже 2003 году такими научными проблемами, как PR и СМИ в 
Казахстане мало кто занимался. Тогда и было принято решение создать сборник научных 
работ и изучать научную часть проблемы, отражать историю PR и СМИ в Казахстане, 
делиться опытом как практическим, так и методическим, методологическим, научным, 
воспитательным, социальным – всем, что имеется в копилке казахстанского сегмента 
этих профессий. 

Ныне в Казахстане это единственный сборник научных работ, выпускаемый регуляр-
но два раза в год, не имеющий государственного финансирования, но имеющий свиде-
тельство о государственной регистрации прав на авторское право.

В системе «Универ» сайта http://www.kaznu.kz/ обычно размещается такое 
объявление: 

– Уважаемые преподаватели, докторанты, магистранты, студенты! Возобновил свою 
работу журнал «Қазақстандағы PR жəне БАҚ. Ғылыми еңбеқтер жинағы» – «PR и СМИ 
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в Казахстане. Сборник научных трудов» при центре ЮНЕСКО по журналистике и  ком-
муникации КазНУ им. аль-Фараби. Сборник научных трудов будет выходить, как обыч-
но, 2 раза в год. Требования к оформлению статей аналогичные требованиям, предъ-
являемым к научным публикациям в журналах и бюллетенях КазНУ им. аль-Фараби. 
Готовится к изданию сборник №7 – 2014 г. На конкурсной основе принимаются научные 
работы объемом не более 5 страниц, шрифт 14, Times New Roman на казахском, русском, 
английском, немецком языках. Срок сдачи статей до 13.00. 17 февраля 2014 г. Работы 
сдавать по электронному адресу: laila_akhmetova@mail.ru Главный редактор, профессор  
Л.С. Ахметова [1]. Такие объявления делались с самого начала и по сей день

В 10 социальных сетях, 7 сайтах размещаются объявления подобного плана. С 2018 го- 
да объявление размещается и в украинских партнерских сайтах. Мы открыты для 
всех. История сборника научных трудов «Қазақстандығы PR мен БАҚ. – PR и СМИ в 
Казахстане» ведет свое начало с 2003 года. Но правомерно ли говорить о том, что вот взя-
ли и создали сборник научных трудов кафедры, и все – начало. Разумеется, нет. Скорее 
всего, есть необходимость сказать, что были созданы все условия для создания сборника. 
Какие же? 

На тот период почти 60-летняя история Казахского Национального университета им. 
аль-Фараби и факультета журналистики, создание в сентябре 2001 года кафедры менед-
жмента СМИ и рекламы, которую возглавляла в ту пору Л.С.Ахметова, инициатива и 
работа в этом направлении. Если смотреть со стороны изданий, то есть необходимость 
отметить, что в КазНУ им. аль-Фараби имелись и имеются сборники научных трудов, 
бюллетени, журналы, вестники и другие издания. Да и на самом факультете журнали-
стики они были, есть и будут. Старейший из них на факультете и, безусловно, основной 
и самый главный – «Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Серия «Журналистика», имеющий 
гриф ККСОН. В советское время опубликоваться в нем было престижно и необходимо 
каждому преподавателю, аспиранту и человеку, занимающемуся научной разработкой 
проблем журналистики в Казахстане. Сейчас иные времена. Есть огромное количество 
изданий, где можно опубликовать научные труды по журналистике. Но свой авторитет 
и значимость «Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Серия «Журналистика» не уронил, и 
публикация в Вестнике считается главным среди исследователей медиа, теперь уже и 
исследователей новых специальностей, таких, как издательское дело, дизайн, реклама, 
связь с общественностью и других специальностей нашего профиля. 

Преемственность поколений и традиций продолжаются на факультете журналисти-
ки. И поэтому создание сборника научных трудов «Қазақстандығы PR мен БАҚ. – PR и 
СМИ в Казахстане» в 2003 году не стало особым событием в ряду исторически значимых 
на факультете и в университете. Однако знаковым оно стало потому, что кафедра менед-
жмента СМИ и рекламы, в которой, кроме студентов специальности «Журналистика», 
большинство учащихся обучалось специальности «Связь с общественностью», была 
сама по себе особой и неординарной. С самого начала создания кафедры стояла задача 
стать первой и лучшей кафедрой в университете, разработать свою рекламную продук-
цию, стать первыми среди тех, кто выпускает PR-специалистов. Но для этого необхо-
димо было сначала не только заявить о себе, но и показать себя через многие составля-
ющие учебного, методического, научного, воспитательного, производственного, эконо-
мического, общественного, социального и других процессов. Поэтому в ряду многих 
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мероприятий кафедры менеджмента и рекламы СМИ появился сборник научных трудов 
«Қазақстандығы PR мен БАҚ. – PR и СМИ в Казахстане». В Казахстане только начал 
развиваться рынок PR, появились первые практики, в основном, это были журналисты, 
которые еще не имели специального образования. Теперь с выходом сборника практики, 
исследователи, журналисты и педагоги в Казахстане приобрели свой сборник, где могли 
бы публиковать свои научные изыскания специалисты PR. Поясним, почему же изда-
ние названо все-таки сборником, а не журналом. Создатели сознательно не стала делать 
журнал, так как уже тако й опы работы главный редактор имел. И специально к «PR» до-
бавили «СМИ», так как было еще мало собственных, казахстанских материалов по связи 
с общественностью. Специальность имела большое будущее. 

 В первых трех выпусках сборника на 2 странице были отмечены следующие данные: 
автор проекта и главный редактор, доктор исторических наук, профессор политологии 
Л.С. Ахметова. Три первых сборника были изданы на ее личные средства. Эти сборники 
были на казахском и русском языках, изданы издательством «НҮР». Тираж – 500 экзем-
пляров. Первоначально планировалось выпуск двух сборников в год – весной и осенью. 
Первые 2 сборника были изданы в 2003 году. Первый сборник имел 119 страниц. На  
1 странице – приветственное слово декана факультета журналистики Б. Жакып. Затем – 
«История кафедры менеджмента СМИ и рекламы» заведующего кафедрой, профессора 
Л.С. Ахметовой. 

1 раздел оказался большим, на 86 страницах, то есть занял 72,3% места в сборнике. 
Остальные 27,7% осталось на 2 раздел «СМИ в Казахстане». Итак, какие же матери-
алы были опубликованы в 1 разделе «PR в Казахстане»? 12 публикаций. Среди них –  
11 статей преподавателей кафедры, 1 материал – аспиранта кафедры политологии КазНУ  
им. аль-Фараби. Профессор Л.С. Ахметова написала об особенностях освещения в СМИ 
вопросов терроризма и психологических аспектах. Доцент Ш.И. Нургожина осветила во-
прос PR в финансовой сфере. Доцент Л.Ф. Адилова – о роли средств массовой коммуни-
кации в конструировании политического имиджа. Доцент Р. Е. Алтынбекова рассказала 
о медиабизнесе в Казахстане. Доцент Ж. Калыбай поднял вопросы PR в Казахстане, пути 
развития и решения проблем в настоящем и будущем. Аспирант В. Адилов – о функцио-
нальных особенностях PR. Ст. преподаватель, к.ф.н. Д. Шорохов – о факторах идеологи-
ческого воздействия современной телевизионной рекламы. Доцент Н.Т. Шынгысова – о 
маркетинговых исследованиях. Ст. преподаватель М.О. Негизбаева – об экономических 
аспектах в прессе Казахстана. Ст. преподаватель Б. Асылбекова – об актуальных пробле-
мах PR в издательстве. Соискатель И. Б. Терентьева – о психологическом воздействии 
рекламы на человека. Ст. преподаватель А. Садуакасов – о менеджменте в СМИ и про-
блемах преподавания предмета. 

2 раздел «СМИ в Казахстане» имел следующие темы и их авторов: Ж. Калыбай. 
Новые казахскоязычные газеты: характеристика и тенденции развития. А. Садуакасов. 
Программа Шалкар на Казахском радио. Л. Пухович, аспирант. Патриотизм в 
СМИ США. Н. Шынгысова. Новые книги. Новости. Г. Аширбекова. Публицистика  
А. Токмагамбетова. Содержание. Затем шла страничка: К сведению авторов. Новые кни-
ги, изданные в 2002 г. преподавателями кафедры [2]. Таким был первый сборник науч-
ных трудов. 



283

Практически аналогичным был 2 сборник по формату и содержанию разделов, ко-
торые так же были разделены на PR и СМИ, изданный во второй половине 2003 го-
да. Однако он носил название «Евразия: проблемы PR», 159 страниц. Тираж – 500 эк-
земпляров. Особенностью этого сборника была публикация профессора из Москвы 
М.Д. Валовой «Public Pelations: эволюция концепций», то есть появился междуна-
родный аспект. Авторы сборника – декан факультета Б. Жакып, преподаватели ка-
федры: Ахметова Л.С., Адилова Л.Ф., Бакенова Г.С., Кенжегулова Н.С., Нургожина 
Ш.И., Шорохов Д.П., Садуакасов А. Кроме того, аспиранты и магистранты факультета  
Л. Пухович, И. Терентьева, М. Иманалиева, Э. Гильмудинова, Н. Крылова, С. Ремизова, 
А. Сабралиева, то есть против трех в 1 сборнике появились 7 молодых ученых. Темы 
публикаций: электоральный процесс, имидж Казахстана, бизнес-темы, психология в соз-
дании образа, менеджер на Казахском радио, PR в гражданском обществе, менеджмент 
телевидения, публицистика, история журналистики, рецензии на учебное пособия, осве-
щение в СМИ США войны в Ираке, методы сбора информации, прямой эфир, освещение 
в СМИ жилищной реформы в Казахстане, гендер и СМИ, СМИ в политической социа-
лизации личности. Как видим, темы самые разнообразные и актуальные для казахстан-
ского общества, работников PR и журналистов. На последней странице была напечатана 
информация о благотворительной деятельности кафедры по передаче опубликованных 
книг в библиотеки и университеты страны [3]. 

3-ий сборник вышел в свет в 2005 году. Тираж – 500 экземпляров. То же издатель-
ство, которое было переименовано в «ЕЛ НҮР». Практически тот же состав редколлегии 
представлялся на казахском и русском языках. Однако были и особенности. Здесь не 
было двух разделов, хотя материалы публиковались на те же темы по названию сбор-
ника. Не было аннотаций на казахском-русском-английском языках. Сборник вновь 
стал «Қазақстандығы PR мен БАҚ. – PR и СМИ в Казахстане». Состав редколлегии и 
авторов был, в основном, таким же: профессорско-преподавательский состав кафедры 
менеджмента СМИ и рекламы. Третий сборник был впервые обозначен номером – 3. 
Авторы сборника: профессорско-преподавательский состав кафедры и факультета, аспи-
ранты и магистранты факультета. Темы публикаций: модернизация и PR-технологии в 
современном образовании, имидж Евразии против PR войны, имидж Президента, марке-
тинговые исследования, роль PR-технологий в государственной политике, менеджмент 
и маркетинг в системе спортивной печати, электронный университет – будущее КазНУ 
им. аль-Фараби, проблемы консалтинга в Казахстане, PR-технологии в образовательном 
процессе, PR как область профессиональной деятельности, инновационные технологии 
в процессе работы студентов PR-отделения, использование PR- коммуникаций в системе 
образования, спортивная тематика в печатных СМИ Казахстана под призмой патрио-
тизма, источники кейсов и методологическое содержание кейс-метода, спортивная жур-
нальная периодика Казахстана, о талантах, издательской деятельности, социологии в 
СМИ, избирательной кампании, Казахском радио [4]. Все три сборника и отличаются 
друг от друга, и в целом – похожи. Тем не менее вижно, как изменилось содержание 
третьего сборника. Здесь уже появились проблемы технологий, электронное обучение, в 
целом, проблемы образовательной системы. 

Следующий сборник вышел в 2006 году и уже имел цифру 4. Сборник включил 
статьи преподавателей, аспирантов и магистрантов факультета журналистики КазНУ  
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им. аль-Фараби. Тираж – 500 экземпляров. 176 страниц. Издательство «ЕЛ НҮР». 
Сборник имел 3 раздела: Проблемы подготовки специалистов по связям с обществен-
ностью, PR в Казахстане, СМИ в Казахстане. Темы соответствовали разделам сборника: 
состояние и перспективы PR-образования в Казахстане, социологические исследования 
проблем востребованности PR-специалистов, современное состояние и проблемы взаи-
моотношения журналистики и PR, коммуникативная политика и реклама в издательстве, 
маркетинговые исследования, интернет на службе коммуникаций, национальная идея в 
СМИ, спортивные газеты Швеции, аудиореклама, PR, журналистика и др. [5].

После долгих лет на кафедре, переименованной в 2011 г. на кафедру ЮНЕСКО, меж-
дународной журналистики и связи с общественностью, был издан 5 сборник научных 
трудов «Қазақстандығы PR жəне БАҚ» в 2012 году. Особенности 5 сборника. Изменение 
формата. Приобрел синий цвет обложки. В верхней части обложки – əль-Фараби 
атындағы Қазақ Үлттық университеті. Сборник был издан форматом А5 в издательстве 
«Қазақ университеті». В названии не было перевода на русском языке. Вновь не было 
разделов. Тираж 100 экземпляров. 230 страниц. Публикации были на казахском, русском 
и английском языках. Сборник издан за счет КазНУ им. аль-Фараби. Появилась редкол-
легия в составе 3 человек, один из которых был профессором из России. Авторы – пре-
подаватели и магистранты факультета журналистики. Темы сборника: газета «Қазақ», 
медиа в год председательства Казахстана в ОБСЕ, медийные технологии, имидж, изда-
тельский бизнес, журналистское образование, радиостанции, проблемы телевидения, 
репутационный капитал, ток-шоу, медицинские издания, онлайн-журналистика, иннова-
ционные технологии и др. [6]. 

В 2013 году издан 6-й сборник научных трудов «PR и СМИ в Казахстане». В этом сбор-
нике появился солидный состав редколлегии, состоящий из 2 профессоров из Казахстана, 
3 профессоров из России, 1 представителя Украины, 1 профессора Великобритании,  
1 профессора США, 1 профессора Турции. 202 страницы, тираж сборника – 30 экземпля-
ров. Издательство «Қазақ университеті». Сборник не содержал разделов. Публикации 
были представлены на казахском, русском и английском языках. Сборник вновь вернул-
ся к своему формату А4. Приобрел голубой цвет обложки. В верхней части обложки – 
Казахский Национальный университет им. аль-Фараби. Авторы – профессор из Турции, 
преподаватели, PhD и магистранты факультета журналистики. Темы – интернет-журна-
листика, имидж, глобализация медиа, интеллектуальная собственность, спиндокторинг, 
рекламные агентства, проблемы языка, новые технологии, коммуникационная свобода, 
преподавание дисциплин PR, страновой брендинг, режиссура и др. [7]. 

Профессором Л.С. Ахметовой было получено свидетельство о государственной ре-
гистрации прав на объект авторского права № 133 от 18 февраля 2013 г. «Қазақстандағы 
PR жəне БАҚ. Ғылыми еңбеқтер жинағы» – «PR и СМИ в Казахстане. Сборник научных 
трудов». 

В 7 номере сборника впервые появились 4 раздела:
• PR в Казахстане
• СМИ в Казахстане
• Научное творчество молодых
• Наши юбиляры [8].
В 8 номере сборника впервые стало уже 5 разделов:
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1. PR: новые вызовы времени
2. СМИ : сегодня и завтра
3.  Гуманитарные науки: проблемы и перспективы
4. Научное творчество молодых
5. Имиджевая политика КазНУ им. аль-Фараби [9].
В 9-12 номерах – все остается таким же, только 5-й раздел назван «Имиджевая по-

литика страны» [10].
13-й номер, изданный в 2017 году, вышел с 2 разделами и был посвящен юби-

лею ЮНЕСКО в Казахстане [11]. 14 –й номер, изданный в 2018 году, был посвящен 
«Продвижению ЮНЕСКО и целей устойчивого развития в PR и СМИ», так назывался 
первый раздел сборника, 2 раздел стал «PR и журналистика: новые вызовы времени», 3 
и 4 разделы носили свои названия 5 раздел стал называться «КазНУ имени аль-Фараби: 
персоналии» [12]. 

В15-ом и 16-ом номерах первые четыре раздела назывались, как и в 8 сборнике.  
5 раздел – «КазНУ имени аль-Фараби: персоналии» [13]. 

В 17-ом номере в 5 разделе появилась рубрика «Новости» [14]. 
18 и 19 выпуски выходят с такими же разделами, как и 17 номер [15].

Таблица 1. Годы выпусков сборников научных работ

№ Год выхода сборников № сборников

 2003 1, 2

 2005 3

 2006 4

 2012 5

 2013 6

 2014 7, 8

 2015 9

 2016 10, 11

 2017 12, 13

 2018 14, 15

 2019 16, 17

 2020 18,19
[16].
Отметим состав редколлегии. Солидный состав международной редколлегии по-

явился в 6 номер сборника. И он им оставался по 14 номер. В 15 выпусук был заменен 
представитель Кыргызстана. В 17 номере в составе редколлегии были два представителя 
от Украины. В 19 сборнике, подписанным к печати, составе редколлегии были ученых 
Казахстана, Германии, Кыргызстана, России, США, Турции, Украины. 
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Таблица 2. Количество публикаций из разных стран
в сборниках научных работ

№ 
сб. Казахстан Россия Украина Кыргызстан Другие страны Кол-во 

статей в №
1 17 - - - - 17
2 16 1 - - - 17
3 22 1 - - - 23
4 10 13 - - - 23
5 67 - - - - 67

6 42 - - - 1 студент - 
Афганистан 43

7 48 5 - -
1 студ.- 
Вьетнам
1 - Грузия

54

8 43 4 - 1 1 – Германия 
1 - Грузия 49

9 39 4 1 - - 44
10 48 3 1 1 - 52

11 33 8 1 - студент - 
Колумбия 43

12 23 8 1 1 1 студент - 
Китай 34

13 15 9 1 1 - 26
14 27 6 2 1 2 - Швейцария 38

15 16 6 3 1 1-Венгрия, 
1-Турция 28

16 31 3 2 - - 36
17 32 10 2 1 - 45
18 27 3 8 5 1 - Израиль 44

19 28 4 7 3
1 студент – 
Вьетнам, 
1 - Израиль

43

[17].
Хотелось бы отметить участие ученых и журналистов с Украины в нашем сборни-

ке. С 6 т по последний в 2020 г. 19 сборник в составе редколлегии были представители 
Украины. И если в номерах с 6 по 16 номера был один представитель, затем произошли 
изменения и вместо одного представителя появились двое – с 17 номера – Романенко 
В.Д. и Жданова И.В., а с 18 номера членами редколлегии стали три человека с Украины: 
Романенко В.Д, Жданова И.В., Лебедева Н.А. Первая украинская публикация появилась 
в сборнике № 9 Н.А. Лебедевой, академика Евразийской Академии телевидения и радио. 
И практически в каждом номере была публикация Лебедевой Н.А.
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Сделаем обзор публикаций украинских ученых в наших сборниках. 
Сборник научных трудов № 9 в 2015 г. опубликовал две статьи Лебедевой Н.А. (одна 

статья совместно с Рузиным В.Д.) на темы о кинолентах Казахстана на фестивалях 
Евразийской Академии телевидения и радио и о Х международном кинофестивале ЕАТР 
«ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ».

В 10 номере сборника в 2016 году снова две статьи Лебедевой Н.А. на темы об осо-
бенностях современных фестивальных фильмов и философском осмыслении право-
славного кино. В 11 номере сборника 2016 года - две статьи Лебедевой Н.А. о фильмах 
из Казахстана на Международном кинофестивале «Кинокиммерия» и о молодом кино 
в VII Всеукраинском кинофестивале. В 12 номере сборника – статья Н.А. Лебедевой 
о сакральном в архитектуре Гуцульщины. В 13 номере сборника в 2017 году – статья 
трех авторов Лебедь О.Н., Бокшань Г.И., Дашевской Л.Н. о роли ЮНЕСКО в Украине в 
межкультурной коммуникации. В 14 номере за 2018 год – статья Чаплай И.В., Лебедевой 
Н.А. о реализации целей ЮНЕСКО для устойчивого государственного управления в 
Украине (на примере заповедника «Аснания-Нова»).

В 15 номере сборника за 2018 год – две статьи ученых: Романенко В.Д. о коммуни-
кативной политике государства и Пасечко Д.-В. Д. и Лебедевой Н.А. на тему зарубеж-
ных публикаций украинских ученых: проблемы и пути их преодоления. В 16 номере за 
2019 год – статья Лебедевой Н.А. об особенностях фильмов Казахстана и Украины на 
XIII Международном кинофестивале аматорского кино «Кинокиммерия – 2018» и статья 
Бокшань Г.Н. о творчестве Галины Пагутяк. В 17 номере за 2019 год статья Бокшань Г.Н.  
о неомифологической картине мира в рассказах и новеллах Г. Пагутяк и статья Лебеде - 
вой Н.А. о памяти Николая Вишняка (к 30-летию вывода советских войск из Афганистана).

18 номер за 2020 год имеет 8 статей украинских ученых. Расскажем о них. Романенко 
Е.А. и Жукова И.В. написали о генезисе коммуникационного развития в условиях по-
литико-общественных трансформаций, Hrabovenko N.V. Quality Assessment of Higher 
Education as a Public Policy: a Theoretical-Methodological Analysis, Лебедева Н.А. про-
должает тему о фильме-победителе из Казахстана уже на XIV Международном кинофе-
стивале «Кинокиммерия - 2019», Онкович Г.В. и Онкович А.Д. пишут о медиаобразова-
тельных технологиях для постижения профессионально-ориентированных терминоси-
стем, Білецький В. С., Онкович Г. В., Ткаченко М.В. «Інженерна блогодидактика в на-
вчальному процесі вищої школи (на прикладі підготовки фахівців нафтогазової сфери)», 
Бокшань Г.И. изучает образ Ивана Вагилевича в романе Юрия Винничука «Лютеция», 
Лигоцкий А.А. рассказывает о социально-психологических проблемах адаптации ино-
странных студентов к условиям обучения в высших учебных заведениях Украины, в ста-
тье Литвин Н. М. описываются индексы вовлеченности и способности объединенных 
территориальных громад в Украине.

В 19 сборнике имеются 7 статей украинских ученых. Среди них:
• Онкович Г.В., Онкович А.Д. Муралодидактика як медіаосвітня технологія
• Цибульська С.М. Особливості запровадження дистанційного навчання в початковій 

школі
• Бокшань Г. Мотив памяти в дневниках Галины Пагутяк и Тонино Гуэрры
• Давидовський К. Ю. До питання про можливість впливу на естрадне хвилювання 

музикантів медичними засобами 
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• Лебедева Н.А. Творчество Николо Петраша в контексте развития современной му-
зыкальной культуры

•  Romanenko Y., Pivovarov K., Kutashev I., Zhukova I. Features of the european union 
cooperation in the framework of the partnership programs for civil society development

• Лебедева З. Д., научный руководитель Кривошея Т.А. The interpenetration of musical 
cultures in the N. Medtner’s works on the example of the piano musical fairy tale genre.

Таким образом, в 12 номерах сборников (9-19) опубликовано 30 статей 20 украин-
ских ученых на разные темы. 

Отрадно наблюдать то, что украинские ученые анализируют партнерские отношения 
и взаимовыгодное сотрудничество Казахстана и Украины, изучают кино Казахстана, от-
мечая лучшие его кинокартины, пишут о роли ЮНЕСКО и ООН в наших странах, рас-
сказывают о положительном опыте обучения и образования. 

В 18 и 19 номерах сборников научных работ появились статьи ученых и на украин-
ском языке, таким образом, в нашем сборнике теперь публикуются статьи на казахском, 
русском, английском, кыргызском, украинском языках. Мы можем наблюдать не только 
рост количества публикаций украинских ученых, но и публикации статей на украинском, 
английском и русском языках. И думается, что совсем не случайно Г.В. Онкович был в 
2019 году подготовлен и опубликован материал о нашем сборнике научных работ «PR и 
СМИ в Казахстане» в украинской версии Википедии [18].

Таблица 3. Количество публикаций на разных языках
в сборниках научных работ

№ 
сборн.

Казах. 
язык

Рус. 
язык

Англ. 
язык

Кыргыз. 
язык

Украин. 
язык

Кол-во статей 
в №

1 7 10 - - - 17
2 3 14 - - - 17
3 10 13 - - - 23
4 10 15 - - - 25
5 22 44 3 - - 67
6 13 25 5 - - 43
7 8 41 3 2 - 54
8 11 33 4 1 - 49
9 15 27 2 - - 44
10 14 34 3 1 - 52
11 5 34 4 - - 43
12 8 23 3 - - 34
13 2 23 - 1 - 26
14 3 28 6 1 - 38
15 2 22 4 - - 28
16 9 25 2 - - 36
17 6 35 4 - - 45
18 6 35 1 1 1 44
19 9 25 5 - 4 43

[19].
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Таким образом, с каждым номером увеличивается количество авторов из разных 
стран, поднимаются темы PR, медиа и гуманитарного профиля в науке, ставятся про-
блемы и пути решения, показывается опыт стран в современном мире. 
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Ахметова Л.С., д. іст. н., професор
КазНУ ім. Аль-Фарабі, Алмати, Казахстан

«PR І ЗМІ У КАЗАХСТАНІ» – ЗБІРКА НАУКОВИХ СТАТЕЙ: ІСТОРІЯ 
РОЗВИТКУ

У статті йдеться про історію збірників наукових праць «Қазақстандиғи PR мен 
БАҚ. – PR та ЗМІ в Казахстані». Збірник виходить з 2003 року. Це перше видання в 
Казахстані, присвячене таким новим науковим проблемам, як PR і ЗМІ. Ініціатор ство-
рення збірки і головний редактор – професор         Л.С. Ахметова.

У випусках збірника відбивається історія PR і ЗМІ в Казахстані, досвід як практич-
ний, так і методичний, методологічний, науковий, виховний, соціальний – все, що є в 
скарбничці казахстанського сегмента цих професій.

Склад редколегії збірника – міжнародний, представлені вчені з Казахстану, 
Німеччини, Киргизстану, Росії, США, Туреччини, України.

Статті публікуються українською, російською, англійською, киргизькою, російською 
мовами.

Нині в Казахстані це єдина збірка наукових робіт, що випускається регулярно два 
рази на рік, що не має державного фінансування, але має свідоцтво про державну 
реєстрацію на авторське право.

Akhmetova L.S., d. hist. n., professor
KazNU. Al-Farabi, Almaty, Kazakhstan

«PR AND MEDIA IN KAZAKHSTAN» – A COLLECTION OF SCIENTIFIC 
ARTICLES: HISTORY OF DEVELOPMENT

The article deals with the history of collections of scientific works «Kazakhstan Standards 
PR Men BA». – PR and mass media in Kazakhstan». The collection has been published since 
2003. This is the first publication in Kazakhstan dedicated to such new scientific issues as PR 
and media. The initiator of the collection and the editor-in-chief – Professor LS Akhmetova.

The issues of the collection reflect the history of PR and mass media in Kazakhstan, experi-
ence both practical and methodical, methodological, scientific, educational, social – all that is 
in the treasury of the Kazakh segment of these professions.

The editorial board of the collection is international, represented by scientists from 
Kazakhstan, Germany, Kyrgyzstan, Russia, USA, Turkey, Ukraine.
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Артикуца Н.В., к.ф.н., доц. 
Інститут законодавства Верховної Ради України, Київ 

НАЗВИ ЗАКОНІВ У СВІТЛІ ВИМОГ ЗАКОНОДАВЧОЇ ЛІНГВІСТИКИ ТА 
ЗАКОНОДАВЧОЇ ТЕХНІКИ: ПРАКТИЧНИЙ АНАЛІЗ 

У статті проаналізовано назви законів та інших нормативно-правових актів 
Бази даних «Законодавство України» з позицій структури й лексико-граматичного 
складу, відповідності лінгвістичним та юридико-технічним вимогам щодо законодав-
чих текстів. Спостереження і зауваження автор ілюструє прикладами з назв чинних 
законів та законопроєктів.

Ключові слова: назва закону, назва проєкту нормативно-правового акта, законодав-
ча лінгвістика, законодавча техніка, законопроєктування.

Назва (заголовок) як складова частина офіційного тексту закону має відповідати 
основним мовностилістичним та юридико-технічним вимогам до нормативно-право-
вих текстів: точність, однозначність, лаконічність, простота, стандартизованість, 
структурованість, логічність, системність, конвенційність, стилістична однорідність, 
емоційно-експресивна нейтральність, коректність [1]. Ці критерії якості текстів чинного 
законодавства та способи їх вербального втілення є предметом вивчення законодавчої 
лінгвістики та законодавчої техніки. 

Назва є тим головним атрибутом законодавчого акта, що дозволяє у максимально 
стислій і чітко структурованій формі передати його зміст (предмет правового регулю-
вання), ідентифікувати закон, виділити з-поміж інших законів, визначити місце в системі 
законодавства.

Правильно побудовані назви, логічно та тематично впорядковані, термінологічно 
й структурно-граматично уніфіковані, не лише сприяють систематизації законодав-
ства та ефективності його застосування на практиці, полегшують пошук потрібної 
інформації усіма користувачами, але й засвідчують високий рівень культури і техніки 
законотворчої діяльності. І навпаки, назви неточні, розпливчасті, неповні або громіздкі, 
перевантажені зайвими компонентами, з незрозумілими або неузгодженими термінами, 
з мовними помилками сигналізують суспільству про негативні тенденції у законодавчій 
діяльності (закон перестає бути демократичним, зрозумілим і доступним для громадян) 
та брак належної фахової підготовки тих, хто розробляє та приймає «неякісні» зако-
ни. На жаль, усе це не зміцнює шанобливе ставлення до закону, довіру суспільства до 
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відповідальної за це влади. Ось чому бездоганність законодавчих текстів і назв законів 
як своєрідних «маркерів» та показників якості законодавства має бути предметом 
постійної пильної уваги з боку розробників законопроєктів, нормопроєктувальників, 
юрлінгвістів-експертів, термінологів, працівників редакційних та експертних відділів 
органів державної влади.

Назви законів та інших нормативно-правових актів ще не були предметом 
спеціального юридико-лінгвістичного дослідження, спрямованого на виявлення 
закономірностей застосування мовних засобів (слів, термінів, термінословосполучень, 
номенклатурних назв, абревіатур, типових лексико-граматичних моделей) як важливих 
компонентів структури назви, і не були об’єктом практичного комплексного аналізу крізь 
призму вимог законодавчої лінгвістики та законодавчої техніки. 

Мета цієї статті – проаналізувати назви законів та інших нормативно-правових 
актів Бази даних «Законодавство України» [2] з позицій структури й лексико-грама-
тичного складу, відповідності лінгвістичним та юридико-технічним вимогам щодо за-
конодавчих текстів. Лінгвістичний моніторинг законодавчих текстів показує: у назвах 
віддзеркалено низку актуальних мовно-термінологічних проблем сучасного законодав-
ства, що потребують вирішення. Практичне розв’язання цих проблем науковцями та 
законопроєктувальниками нині є актуальним науковим завданням. 

У прагмалінгвістиці, стилістиці, риториці існує поняття «сильна позиція тексту», 
і назва будь-якого твору займає першу (найвищу) сходинку у переліку 5 «сильних 
позицій». Вона є наздвичайно важливим компонентом як за семантичним навантажен-
ням (концетрацією змісту твору, авторського задуму), так і комунікативним впливом (чи-
тацьке розуміння, сприйняття / несприйняття, спонукання до певних дій тощо). 

У різних стилях мовлення назва має певну специфіку і закони творення. Якщо 
в художньо-публіцистичному стилі вдала назва (слугує для автора «акумулятором 
натхнення» і водночас має бути цікавою для читача, аби привернути його увагу), а 
тому формулюється за допомогою найрізноманітніших мовностилістичних і рито-
ричних засобів, то в офіційно-діловому стилі назва має свої особливі закони творен-
ня, випрацьовані й відшліфовані практикою упродовж тривалогого часу для зручної 
та ефективної комінікації, постійної взаємодії між органами влади і громадянами: 
зрозумілість, стандартизованість, максимальні точність, простота, лаконічність, 
бездоганність та еталонність (зразковість). 

Загальні вимоги щодо назв законів (законопроєктів) викладено у різних методич-
них рекомендаціях, підручниках і посібниках з нормотворчості та юридичної техніки. 
У Методичних рекомендаціях Апарату Верховної Ради України «Правила оформлення 
проектів законів та основні вимоги законодавчої техніки» щодо назв законопроєктів за-
значено: «Кожен законопроект має назву, яка є складовою частиною офіційного тексту 
закону. У назві закону стисло (в кількох словах) викладається зміст закону. Для цьо-
го використовуються інформативні поняття, які дозволяють розпізнати предмет, що 
регулюється цим законом. Наприклад, закони України “Про житлово-комунальні послу-
ги”, “Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори”» [4, с. 8-9]. 

Чи дотримуються цієї вимоги розробники проєктів законів та інших нормативно-
правових актів? Які з назв чинного законодавства та підзаконних актів відповідають цій 
вимозі, а які ні?
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Аналіз назв законів та інших нормативно-правових актів виявив, що є приклади 
зразкові, точні й водночас місткі за змістом, максимально економні у вербальних засобах 
номінації сфери (предмета) правового регулювання, прості за синтаксичною структурою. 

З погляду структурної специфіки назви законодавчих актів будуються за типовими 
лексико-граматичними моделями для кодексів і законів, законів про внесення змін до 
законів, законів про ратифікацію міжнародних документів тощо. 

Для кодексів назви будуються за найпростішими лексико-граматичними моделя-
ми: а) прикметник (далі прикм.) (що визначає сферу правового регулювання) + родо-
вий термін (далі РТ) кодекс + іменник (далі ім.) (назва країни): «Бюджетний кодекс 
України», «Водний кодекс України», «Земельний кодекс України»; прикм. + прикм. (дру-
гий з яких уточнює, конкретизує сферу правового регулювання) + РТ кодекс + ім. (наз-
ва країни): «Господарський процесуальний кодекс України» , «Цивільний процесуальний 
кодекс України»; б) РТ кодекс + терміносполучення (далі ТС) у Род. відмінку + назва 
країни: «Кодекс адміністративного судочинства України»; «Кодекс цивільного захисту 
України»; б) рідше назви кодексів будуються за моделями назв законів, тоді РТ кодекс 
знаходиться в препозиції + назва країни + прийменник (далі прийм.) про (зрідка при-
йм. з) + предмет правового регулювання, названий одним терміном «Кодекс України про 
надра» або ТС (прикм. + ім. чи ім.+ ім.): «Кодекс України про адміністративні право-
порушення», «Кодекс України з процедур банкрутства»; в) і лише один випадок, коли 
родове поняття складається з ТС кодекс законів: «Кодекс законів про працю України».

Для законів назви стандартизовані за такою загальноструктурною моделлю: Закон 
України + про + предмет правового регулювання (має бути сформульований за допо-
могою мінімальної кількості термінів, необхідних для його позначення та диференціації. 
Хоча нами зафіксований один випадок нетипової для законів, проте типової для кодексів 
структури: «Гірничий закон України». 

Найбільш лаконічними є назви законів, у яких предмет правового регулюван-
ня номіновано: 1) одним терміном-іменником у Знах. відм.: «Про бджільництво», 
«Про імміграцію», «Про інформацію», «Про іпотеку», «Про туризм»; 2) бінарними 
термінами-іменниками у Знах. відм.: «Про нафту і газ»; бінарними термінами 
(термін-іменник у Знах. відм. + /та/ + ТС атрибутивно-іменникового типу (прикм. +  
ім. у Знах. відм.) і навпаки: «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про виноград 
та виноградне вино», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»; бінарними 
термінами, один з яких однослівний термін у Знах. відм. + /і, та/ + ТС іменникового 
типу (ім. у Знах. відм. + ім. у Род. відм.): «Про судоустрій і статус суддів», «Про оз-
доровлення та відпочинок дітей», «Про насіння і садивний матеріал»; бінарними ТС 
атрибутивно-іменникового типу (прикм. + ім. + /і, та/ + прикм. + ім. (у Знах. відм.): 
«Про авторське право і суміжні права», «Про благодійну діяльність та благодійні 
організації»; 3) двокомпонентними ТС атрибутивно-іменникового типу (прикм. +  
ім. у Знах. відм.): «Про адміністративні послуги»; двокомпонентними ТС імен-
никового типу (ім. у Знах. відм. + ім. у Род. відм.): «Про охорону дитинства», «Про 
звернення громадян»; 4) трикомпонентними ТС атрибутивно-іменникового типу: 
а) прикм. + ім. у Знах. відм. + ім. у Род. відм.: «Про державний кордон України», 
прикм. + прикм. + ім. у Знах. відм.: «Про екстрену медичну допомогу»; ім. у Знах. 
відм. + прикм. + ім. у Род. відм.: «Про жертви нацистських переслідувань»; ім. у Знах. 
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відм. + ім. у Род. відм. + ім. у Род. відм.: «Про захист прав споживачів»; ім. у Знах. 
відм. – ім. у Род. відм. + (на) ім. у Знах. відм. («Про оцінку впливу на довкілля») та ін.

Подовження назв законів відбувається за рахунок: а) використання багатокомпо-
нентних ТС за різними лексико-граматичними моделями; б) поширення основних 
лексико-граматичних моделей додатковими лексичними компонентами; в) застосу-
вання переліків, синонімів, однорідних членів, дієприкметникових зворотів, описових 
конструкцій тощо. Пор.: «Про державний контроль за дотриманням законодавства про 
харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благо-
получчя тварин», «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопоста-
чальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопоста-
чання і водовідведення за спожиті енергоносії», «Про Національне агентство України 
з питань виконання, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та 
інших злочинів», «Про посилення захисту майна редакцій засобів масової інформації, 
видавництв, книгарень, підприємств книгорозповсюдження, творчих спілок» та ін.

Як правило, більш довгі назви спостерігаються: 1) у законах про ратифікацію 
міжнародно-правового документа (конвенції, угоди, меморандуму, протоколу тощо), 
оскільки в них зазначають повну офіційну назву документа і часто поруч його скороче-
ну назву: «Про ратифікацію Угоди між урядами держав – учасниць Чорноморського 
Економічного Співробітництва (ЧЕС) про співробітництво у наданні надзвичайної до-
помоги і ліквідації надзвичайних ситуацій, що виникли внаслідок лих природного і тех-
ногенного характеру»; 2) у законах про приєднання до того чи іншого міжнародного 
документа: «Про приєднання України до Статуту Міжнародного агентства з 
відновлювальних джерел енергії (IRENA)»; 3) у законах про внесення змін до зако-
ну (законів) / кодексу (кодексів) / Конституції тощо або до окремих норм (положень): 
«Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на 
набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації 
Північноатлантичного договору)»; «Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгод-
женостей у податковому законодавстві»; «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду»; «Про 
внесення зміни до статті 32 Кримінально-процесуального кодексу України щодо терміна 
“Близькі родичі”»; 4) у законах про визнання втрати чинності закону (законів), при-
пинення дії міжнародних документів тощо: «Про припинення дії Договору про дружбу, 
співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією»; «Про визнан-
ня таким, що втратив чинність, Закону України „Про розміщення, проектування та 
будівництво енергоблоків № 3 і 4 Хмельницької атомної електричної станції”».

Щодо тематичної класифікації назв законів за специфікою лексичних засобів на по-
значення предмета правого регулювання, виділимо такі типові семантичні групи. 

1. Назви законів, що містять лексичні компоненти «основи», «засади», «основні 
засади», «основні принципи» щодо тих чи інших галузей законодавства, важливих 
сфер державної діяльності, захисту окремих категорій громадян: «Основи законо-
давства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Основи 
законодавства України про охорону здоров’я», «Про засади внутрішньої і зовнішньої 
політики», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», «Про основи 
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містобудування», «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритуль-
них дітей», «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України», «Про основні за-
сади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», 
«Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування 
органічної продукції». 

2. Назви законів, що містять найменування державного органу, установи, 
організації, служби, бюро, фонду, агентства або відповідної системи органів: 
«Про Вищу раду правосуддя», «Про Державне бюро розслідувань», «Про інформаційні 
агентства», «Про Кабінет Міністрів України», «Про Конституційний суд», «Про 
Національне антикорупційне бюро України», «Про Національний архівний фонд та 
архівні установи», «Про Національний банк України», «Про Національну поліцію», «Про 
органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» , «Про Рахункову 
палату», «Про Український культурний фонд», «Про Фонд державного майна України» 
тощо. Інколи в назві фіксується сам факт утворення органу – «Про утворення Вищого 
антикорупційного суду». 

3. Назви законів, побудовані на виокремленні (диференціації) тієї чи іншої сфе-
ри (або сфер) діяльності або певних її аспектів: «Про архітектурну діяльність», «Про 
аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», «Про гідрометеорологічну 
діяльність», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про опера-
тивно-розшукову діяльність», «Про протимінну діяльність в Україні». Інколи в назві ак-
цент зроблено на «регулюванні» такої діяльності або її пріоритетних напрямах її розвит-
ку: «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про пріоритетні напрями розвитку 
науки і техніки». 

4. Назви законів, що об’єднуються поняттям «служба» як специфічного роду 
діяльності в різних сферах (тематично межує з попередньою групою) (серед них – 
родові та видові назви цього поняття), пор.: «Про державну службу», «Про держав-
ну геологічну службу України», «Про Державну прикордонну службу України», «Про 
Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України», «Про Державну 
спеціальну службу транспорту», «Про дипломатичну службу», «Про органи і служби 
у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про службу в органах місцевого 
самоврядування».

5. Назви законів, об’єднані спільним компонентом «правовий статус» щодо 
різних категорій осіб: «Про правовий статус закордонних українців», «Про правовий 
статус іноземців та осіб без громадянства», «Про правовий статус осіб, зниклих без 
вісті», «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України 
у XX столітті», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про 
статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших 
осіб та їх соціальний захист», «Про статус народного депутата України», «Про 
судоустрій і статус суддів».

6. Назви законів, об’єднані спільними тематичними компонентами «господар-
ство», «підприємство», «виробництво», «галузь»: «Про мисливське господарство та 
полювання», «Про особисте селянське господарство», «Про рибне господарство, про-
мислове рибальство та охорону водних біоресурсів», «Про фермерське господарство».
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7. Назви законів, в яких наголошується на забезпеченні державою прав грома-
дян (окремих категорій громадян) або йдеться про забезпечення важливих заходів 
державної політики: «Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-
технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю», «Про 
забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій 
території України», «Про забезпечення права на справедливий суд», «Про забезпечен-
ня прозорості у видобувних галузях», «Про забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя насе-
лення», «Про забезпечення функціонування української мови як державної». 

8. Тематично близькою до попередньої є група назв законів, об’єднаних 
спільними компонентами «державна підтримка», «стимулювання», «розвиток», 
«реалізація»: «Про державну підтримку кінематографії в Україні», «Про підготовку 
та реалізацію інвестиційних проектів за принципом „Єдиного вікна”», «Про підтримку 
олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні», «Про роз-
виток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», «Про 
стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою 
створення нових робочих місць».

9. Тематична група назв законів зі спільним лексичним компонентом «допо-
мога» / «державна допомога» / «державна соціальна допомога» певним категоріям 
громадян: «Про гуманітарну допомогу», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми «, 
«Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», «Про 
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям «, «Про державну соціальну до-
помогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам».

10. Назви законів, об’єднаних спільними тематичними компонентами ««захист» 
та «охорона»: «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання», «Про за-
хист населення від інфекційних хвороб», «Про захист персональних даних», «Про захист 
суспільної моралі», «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про соціальний 
захист дітей війни», «Про охорону атмосферного повітря», «Про охорону земель», 
«Про охорону культурної спадщини», «Про охорону навколишнього природного середо-
вища», «Про охорону праці».

11. Назви законів, тематично об’єднаних спільними компонентами «запобі-
гання» та «протидія» щодо негативних та протиправних явищ (дій): «Про 
запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних 
змагань», «Про запобігання корупції», «Про запобігання та протидію домашньому на-
сильству», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів та зловживанню ними», «Про протидію торгівлі людьми». 

12. Назви законів, об’єднаних спільними тематичними компонентами «бороть-
ба», «заборона», «засудження»: «Про боротьбу з тероризмом», «Про заборону граль-
ного бізнесу в Україні», «Про заборону репродуктивного клонування людини», «Про за-
судження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних 
режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

13. Назви законів, в яких регламентований порядок здійснення певних видів 
діяльності відповідними органами та деяких процедур: «Про порядок виїзду з 
України і в’їзду в Україну громадян України», «Про порядок висвітлення діяльності 
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органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами 
масової інформації».

14. Назви законів, в яких віддзеркалено певні історичні події, заходи, акції, до-
кументи, що мають особливе значення і тому регулюються окремим законом: «Про 
Всеукраїнський перепис населення», «Про Червону книгу України», «Про Дисциплінарний 
статут Національної поліції України», «Про Державний реєстр виборців», «Про Єдиний 
державний реєстр військовозобов’язаних».

15. Назви законів, присвячених врегулюванню термінологічних проблем (уточ-
нення / визначення термінів /термінології, усунення термінологічних неузгоджено-
стей) шляхом внесення відповідних змін до чинних законодавчих актів: «Про внесення 
змін до деяких законів України щодо ліцензування імпорту лікарських засобів та визна-
чення терміна “активний фармацевтичний інгредієнт”»; «Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів України щодо застосування терміна “особа з інвалідністю” та 
похідних від нього»; «Про внесення змін до Закону України “Про зовнішньоекономічну 
діяльність” (щодо уточнення деяких термінів)»; «Про внесення зміни до статті 1 
Закону України “Про сільськогосподарську кооперацію” (щодо уточнення терміна 
“сільськогосподарський товаровиробник”)»; «Про внесення змін до Митного кодексу 
України та деяких інших законодавчих актів України щодо усунення термінологічних 
неузгодженостей». 

Важливо, щоб система назв законодавчих актів була логічно структурованою за 
родо-видовим принципом, це виявляє внутрішній системний зв’язок між ними. Пор.: 
«Про транспорт» – «Про автомобільний транспорт», «Про залізничний транспорт», 
«Про міський електричний транспорт», «Про трубопровідний транспорт»; «Про 
освіту» – «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну 
освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про 
вищу освіту»;«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» – «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття; «Про ри-
нок електричної енергії», «Про ринок природного газу» та ін.

Як бачимо, з погляду граматичної приналежності компонентів у назвах законів, як 
правило, застосовуються терміни-іменники і терміни-прикметники та різноманітні види 
їх поєднання на рівні ТС. Значно рідше трапляються у назвах випадки використання 
дієприкметникових форм і конструкцій, прислівників, оцінних і метафоричних елементів, 
і навіть дієслів (хоча останніх, як зазначено в посібниках із законопрооектувальної 
техніки, не повинно бути ні в назвах законів, ні в назвах їх структурних частин (розділів, 
статей тощо). На практиці такі випадки мають місце: «Про правовий режим території, 
що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи»; «Про 
соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі 
або позбавлення волі на певний строк»; «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених 
вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які жи-
вуть з ВІЛ»; «Про ратифікацію Угоди між Україною та Португальською Республікою 
про здійснення оплачуваних видів діяльності членами сімей, які перебувають на 
утриманні дипломатичного, адміністративного та технічного персоналу дипломатич-
них представництв та консульських установ»; «Про порядок списання заборгованості 
вугледобувних та вуглепереробних підприємств, які належать до сфери управління 
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центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують 
державну політику у вугільно-промисловому комплексі, що ліквідуються за рішенням 
Кабінету Міністрів України, перед Державним бюджетом України і місцевими бюдже-
тами та державними цільовими фондами».

У посібниках з нормопроєктування радять уникати у назвах актів дієслів та дієслівних 
конструкцій шляхом добору інших лексичних засобів або шляхом спрощення чи пере-
будови всієї конструкції. Наведемо деякі приклади назв, що могли бути скориговані в 
такий спосіб. Пор.: «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг» – «Про Національну комісію з державно-
го регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»; «Про ратифікацію Угоди 
між Україною та Європейським Союзом про процедури безпеки, які стосуються обміну 
інформацією» – «Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Союзом про 
процедури безпеки у сфері обміну інформацією»; «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України з метою збереження довкілля щодо посилення відповідальності 
зазабруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження об’єктів рослин-
ного світу» – «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збере-
ження довкілля щодо посилення відповідальності за забруднення атмосферного повітря 
та знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу».

Задовгі назви, як правило, спричинені надмірною деталізацією, використанням 
переліків, синонімів, наприклад: «Про врегулювання заборгованості за бюджетни-
ми позичками, наданими державним та іншим сільськогосподарським підприємствам 
усіх форм власності і господарювання через обслуговуючі, заготівельні і переробні 
підприємства, та реструктуризацію заборгованості зі сплати податків і зборів 
(обов’язкових платежів) переробних підприємств агропромислового комплексу»; 
«Про ратифікацію Гарантійної угоди між Україною як Гарантом та Європейським 
співтовариством з атомної енергії як Кредитором стосовно Угоди про механізм на-
дання позики, розмір якої дорівнює 300000000 (триста мільйонам) євро, від 7 серпня 
2013 року між Національною атомною енергогенеруючою компанією „Енергоатом” та 
Європейським співтовариством з атомної енергії на реалізацію проекту Комплексна 
(зведена) програма підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій».

Очевидно, що треба дотримуватись розумного балансу в доборі важливих 
компонентів назви й відкидати компоненти менш важливі, вторинні, залишаючи їх за 
потреби в преамбулі або в тексті документа. 

Як правило, у назвах документів про ратифікацію угод не зазначається, в якій саме 
формі це відбувається, проте в тексті самої угоди це варто зазначити: «Про ратифікацію 
Угоди (у формі обміну нотами) між Україною та Королівством Нідерланди про про-
довження до 1 серпня 2018 року строку дії Угоди між Україною та Королівством 
Нідерланди про Міжнародну місію захисту розслідування від 28 липня 2014 року».

Доцільність застосування кожного компонента назви має бути чітко мотивована 
внутрішнім змістом закону. Наведемо для порівняння наявні (подані в лапках) та інші 
можливі варіанти назв з позиції обов’язковості / необов’язковості застосування закрес-
лених лексичних засобів: 

«Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств 
паливно-енергетичного комплексу» – Про заходи щодо забезпечення сталого 
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функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу – Про забезпечення ста-
лого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу (закони про забез-
печення, як правило, передбачають заходи); 

 «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування» – Про забезпечення соціального за-
хисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (цей закон не може 
оминути організаційно-правові умови, а тому їх зазначенння є зайвим); 

 «Про запровадження будівельного інформаційного моделювання (BIM-технології) 
на всіх етапах життєвого циклу обʼєктів та науково-технічного супроводу обʼєктів, 
удосконалення процедури обстеження обʼєктів, прийнятих в експлуатацію в установ-
леному законодавством порядку)» (законопроєкт) – Про запровадження будівельного 
інформаційного моделювання (BIM-технології) (уточнення та конкретизація мають бути 
в самому тексті закону); 

«Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій 
громадського протесту та членам їх сімей» – «Про державну допомогу постраждалим 
учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей». (Пор. з іншими 
наявними у законах назвами: «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про держав-
ну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», «Про державну 
соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», «Про державну соціальну допомогу осо-
бам, які не мають права на пенсію, та інвалідам»); 

«Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речо-
вин і прекурсорів та зловживанню ними». У законах, назви яких починаються зі слів 
«Про протидію...» також йдеться про заходи протидії ...). Пор.: «Про протидію торгівлі 
людьми», «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини 
(ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ»;

«Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки» – Про 
впорядкування питань ядерної безпеки; 

«Про захист послуг, що базуються на або складаються з умовного доступу» – Про 
захист послуг з умовного доступу; 

«Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» – 
Про убезпечення осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві – Про убезпечення 
учасників кримінального судочинства;

«Про особливості правової охорони географічних зазначень, захист прав на традиційні 
гарантовані особливості та застосування схем якості для сільськогосподарської 
продукції та харчових продуктів» (повтор) – Про особливості правової охорони 
географічних зазначень, захист прав на традиційні сільськогосподарські та харчові про-
дукти – Про особливості правової охорони географічних зазначень та захист прав на 
якість сільськогосподарської продукції та харчових продуктів;

«Про посилення відповідальності за порушення підвищення штрафів за порушення 
законодавства про охорону навколишнього природного середовища» (повтор) – Про по-
силення відповідальності за незаконнне підвищення штрафів за порушення законодав-
ства про охорону навколишнього природного середовища – Про відповідальність за не-
законнне підвищення штрафів за порушення законодавства про охорону навколишнього 
природного середовища; 
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«Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо створення умов для 
модернізації інфраструктури шляхом реалізації проектів на умовах державно-при-
ватного партнерства, у тому числі концесії» (зайва деталізація, алогічне виокрем-
лення) – Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо створення умов для 
модернізації інфраструктури шляхом реалізації проектів на умовах державно-приват-
ного партнерства.

Усталена в міжнародно-правових документах (передусім в угодах та договорах) фор-
мула, що супроводжує зазначення сторін: «з однієї сторони», «з іншої сторони», як пра-
вило у назвах не застосовується (вона присутня в самому тексті), однак у випадках, коли 
у складі однієї із сторін є декілька учасників, такі зазначення зберігаються для однознач-
ного розуміння учасників угоди. Наприклад: «Про Рішення Ради асоціації між Україною 
та ЄС про внесення змін і доповнень до Додатка XXVII до Угоди про асоціацію між 
Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством 
з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони». 

Оскільки в законах нині достатньо широко представлені абревіатури (різні варіанти 
скорочених термінологічних одиниць і номенклатурних позначень), у назвах законів 
потрібно дотримуватися правила введення абревіатури (спочатку наводиться повна 
офіційна назва, а далі, як правило, в дужках, наводиться її скорочення – абревіатура), 
що надалі застосовується в тексті. Наприклад: «Про ратифікацію Угоди між Україною 
та Європейським Союзом щодо статусу Консультативної місії Європейського Союзу з 
реформування сектору цивільної безпеки України (КМЄС в Україні)»; «Про приєднання 
України до Розширеної часткової угоди про спорт (EPAS)». Проте на практиці це 
правило не завжди виконується: «Про приєднання до Угоди про розвиток мультимо-
дальних перевезень ТРАСЕКА»;«Про приєднання України до Конвенції УНІДРУА про 
міжнародний факторинг» та ін.

У назвах документів може бути кодифікований новий для українського законодавства 
термін, уведено в термінологічний апарат нове поняття, пов’язане із запровадженням но-
вих правових інститутів, структур, процедур тощо, необхідністю гармонізації правових 
та термінологічних систем України та ЄС. Так, у назвах законів та законопроєктів (деякі 
з яких заплановані до розгляду Верховною Радою України на 2020-2021 рр.), вжито: 
агломерація, адвокація, блокчейн, військове капеланство, віртуальні активи, допоміжна 
репродукція , когенерація, креативна індустрія, криптоактиви, криптовалюта, локаут, 
медіа, медіація, міська агломерація, мультимодальні перевезення, нульова декларація, 
префект, преюдиційний запит, приватна детективна діяльність, репродуктивне 
здоров’я, репродуктивні права, трансфертна відпустка, фріланс, фрілансер, цифрове 
громадянство та багато інших. 

До проблеми вибору терміна для кодифікації слід ставитись відповідально і зважено, 
ураховуючи комплекс параметрів (семантика, походження, словотвірна здатність, сфера 
функціонування, частотність вживання, усталеність, стилістична та емоційно-кспресивні 
конотації тощо). Не слід зловживати запозиченнями, якщо можна дібрати україномовний 
відповідник. Через це не всі наведені вище номінації одержують схвальну оцінку знаних 
мовознавців. 

Інколи законодавець застосовує у назві закону лексичні засоби, що втілюють високий 
ступінь інтенсивності чого-небудь, яскраво позитивно або негативно забарвлені. Це не 
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є типовим явищем у мові й термінології законодавства, оскільки ТО мають відповідати 
вимогам стилістичної та емоційно-експресивної нейтральності. Такі засоби потребують 
особливо зваженої оцінки щодо доречності їх застосування в текстах, і тим більше у на-
звах законів. Наведемо деякі приклади з назв чинного законодавства та проєктів законів: 
«Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного 
зростання в Україні»; «Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів 
(робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та зде-
шевлення кредитування експорту»; «Про внесення змін до Закону України «Про ри-
нок електричної енергії» щодо забезпечення виконання постачальником «останньої 
надії» функцій, покладених на нього для забезпечення загальносуспільних інтересів у 
процесі функціонування ринку електричної енергії» (Проєкт закону України № 2682 від 
27.12.2019; «Про прийняття за основу проекту закону про хмарні послуги» (Постанова 
Верховної Ради України від 16.06.2020 № 701-IX); «Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо суспільно важливих послуг з перевезення пасажирів 
автомобільним та міським електричним транспортом» Проєкт Закону України №4583 
від 13.01.2021 р. (Пор.: визначення терміна у тексті законопроєкту: «суспільно важлива 
послуга – послуга з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального кори-
стування, що становить загальний економічний інтерес» (з цього визначення не випливає 
особлива суспільна важливість названих послуг; ця послуга є суспільно необхідною, 
як і багато інших послуг, і кожну з них можна назвати суспільно важливою). Краще: 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо послуг з перевезення 
пасажирів автомобільним та міським електричним транспортом». 

Застосування метафоричних висловів, фразеологізмів, гасел, як правило, є недореч-
ним у назвах і текстах законів. Незважаючи на це, розробники законопроєктів інколи 
пропонують такого роду назви. Згадаймо Проєкт Закону “Купуй українське, плати 
українцям» (про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння 
розвитку промислового виробництва та малого і середнього підприємництва) № 7206 
від 17.10.2017 р., прийнятий у першому читанні.

 У Плані законопроєктної роботи Верховної Ради України на 2021 рік передбачено 
розглянути два законопроєкти Міністерства молоді та спорту України: «Про запровад-
ження у сфері фізичної культури і спорту механізму “гроші ходять за послугою”» , «Про 
внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження у сфері фізичної 
культури і спорту механізму “гроші ходять за послугою”».

Вислови надання соціальних послуг / грошове забезпечення за принципом «гроші хо-
дять за дитиною» фіксується у 39 документах з 2006 року, переважно у постановах і 
розпорядженнях Кабінету Міністрів України для найменування державних соціальних 
програм підтримки, принципів такої підтримки (як у текстах, так і в назвах деяких актів). 
Наприклад: Деякі питання виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихова-
телям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 
типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”, оплати послуг із 
здійснення патронату над дитиною та виплати соціальної допомоги на утримання ди-
тини в сім’ї патронатного вихователя, підтримки малих групових будинків (Постанова 
Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 № 552). 
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Зазначимо, що у ЗМІ побутують також вислови «гроші ходять за вчителем / людиною 
/ пацієнтом / учнем» тощо. Однак до Словника термінів Бази «Законодавство України» 
ці терміни не увійшли, отже, не є кодифікованими, у документах ці фразеологічні вис-
лови супроводжуються «лапками», тому застосовувати їх у назвах законів стилістично 
недоречно.

Останнім часом частіше трапляються назви неповні за змістом та граматично 
незавершені, в них бракує важливих лексичних компонентів для того, щоб читач міг 
зрозуміти, про що йдеться в законі. Наприклад: «Про приєднання України до Регіональної 
конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження» (правила 
походження чого?). Зі змісту статті 1 частини 1 Конвенції стає зрозумілим, що йдеть-
ся про походження товарів: «Ця Конвенція встановлює положення про походження 
товарів, що продаються згідно із відповідними угодами, укладеними між Договірними 
Сторонами». 

«Про приєднання України до Конвенції про тимчасове ввезення» (тимчасове ввезен-
ня кого? чого?). Зі змісту статті 1 Конвенції стає зрозумілим, що йдеться про товари: 
a) «тимчасове ввезення» означає: митний режим, який дозволяє приймати на митну 
територію певні товари... Правильно було б застосувати лексему товарів у цих назвах, а 
в дефініціях та в текстах цих документів уточнити, про які саме товари йдеться. 

«Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо 
штрафних балів» (незрозуміло, про які штрафні бали, кому і за що їх накладають). 
Термін штрафні бали в законодавстві не визначений і в Словнику законодавчих термінів 
відсутній. З тексту зазначеного Кодексу з’ясовуємо, що йдеться про штрафні бали за по-
рушення правил дорожнього руху водіями, про це варто було зазначити.

Наведемо також інші неповні назви законопроєктів: «Про відкриті дані», «Про місцеві 
дані», «Про рейтингування», «Про захисні заходи», «Про критичну інфраструктуру», 
«Про ратифікацію Листа про зміни». Інколи неповні назви запозичуються з оригіналів 
відповідних міжнародних документів, проте не всі з них є досконалими.

Приклад невідповідності назви закону та його змісту наводить Ж.О. Дзейко: «...не-
вдалою видається назва Закону України «Про Голодомор 1932-1933 років в Україні» від 
28.11.2006 р. та деяких ін. Адже в ньому йдеться не про регулювання питань Голодомору, 
а про визнання його геноцидом Українського народу, повноваження органів державної 
влади та місцевого самоврядування у відповідному напрямі реалізації державної 
політики» [3].

У назвах законів (ще більше у назвах інших нормативно-правових актів різних 
міністерств та відомств) натрапляємо і на лексико-граматичні порушення, зокре-
ма на зрусифіковані форми, кальки тощо. Наприклад, лексеми із суфіксами активних 
дієприкметників теперішнього часу діюче законодавство, забруднюючі речовини, су-
проводжуючий співробітник, коригуючий коефіцієнт, тепловикористовуюче обладнан-
ня, водночас як у законодавчих текстах паралельно функціонують скориговані згідно з 
нормами української мови відповідники: чинне законодавство, забруднювальні речови-
ни, супроводжувальні особи, коригувальний коефіцієнт, тепловикористовувальне облад-
нання та ін. Спостерігаємо різні види варіативності термінів: орфографічна (проект –  
проєкт, вебсайт – веб-сайт, транзакція – трансакція), префіксальна (добір – відбір), 
суфіксальна (венеціанський – венеційський) та ін.
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У назвах законів спостерігаємо також дублети і синоніми (терміни і ТС), як пра-
вило, з метою уточнення, конкретизації, пояснення (стара і нова назва, питоме і за-
позичене термінопозначення, повна і скорочена назва тощо). Пор.: «Про альтерна-
тивну (невійськову) службу»; «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо протидії булінгу (цькуванню)»; «Про особливу процедуру усунення 
Президента України з поста (імпічмент)»; «Про Основні засади (стратегію) 
державної екологічної політики України на період до 2030 року»; «Про загальні засади 
створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон»; «Про внесення 
зміни до статті 21-4 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” 
щодо удосконалення окремих питань виплати одноразової грошової допомоги у разі 
загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встанов-
лення інвалідності іноземців або осіб без громадянства, які проходять військову служ-
бу у Збройних Силах України»; «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом 
імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з 
ВІЛ»; «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 
масового знищення», «Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони звер-
нення стягнення та накладення арешту на кошти суб’єктів господарювання у сферах 
тепло-, водопостачання та водовідведення, отриманих від міжнародних фінансових 
організацій на реалізацію інвестиційних проектів (заходів) в Україні»; «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо лібералізації за-
стосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку та 
скасування механізму компенсації покупцям (споживачам) за скаргами щодо пору-
шення встановленого порядку проведення розрахункових операцій частини суми за-
стосованих штрафних санкцій»; «Про професійну (професійно-технічну) освіту»; 
«Про внесення змін до Закону України «Про державну підтримку кінематографії в 
Україні» щодо надання державної субсидії для повернення частини кваліфікованих ви-
трат, здійснених іноземним суб’єктом кінематографії при виробництві (створенні) 
фільму в Україні». Зазначимо, що у дужках вживають також антоніми: «Про внесен-
ня зміни до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” щодо територіальної 
юрисдикції місцевих судів на території України до прийняття закону щодо зміни 
системи місцевих судів на території України у зв’язку з утворенням (ліквідацією) 
районів».

Актуальною є проблема термінологічної незгодженості в межах законодавства, коли 
на позначення одного поняття застосовують різні термінопозначення, що простежуємо 
і на рівні назв законів. Наприклад: навколишнє природне середовище і довкілля. Пор.: 
«Про охорону навколишнього природного середовища», «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо повноважень в галузі охорони навколишнього природного сере-
довища» та «Про оцінку впливу на довкілля». У текстах законів також спостерігається 
варіювання термінів, зокрема у тексті закону «Про природно-заповідний фонд України» 
ТО навколишнє природне середовище вжито70 разів, а довкілля – 5; у тексті закону 
«Про оцінку впливу на довкілля» відповідно 23 та 407. Ще більше термінологічного 
різнобою спостерігаємо на рівні текстів підзаконних відомчих актів. Проте це є пред-
метом окремого дослідження та практичного аналізу.
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Отже, назва закону має бути не лише оптимально лаконічною та узагальненою, 
але й точно відбивати предмет правового регулювання, бути сумірною обсягу змісту 
закону, слугувати інформативним орієнтиром у пошуку користувачами та сприяти 
систематизації законодавства в цілому. Якщо в сучасному масиві нормативно-правових 
текстів, що приймаються у великій кількості та подекуди в стислі строки, трапляються 
різноманітні помилки, то хоча б на рівні назв законодавець має виявити такий рівень 
професіоналізму, аби до них не можна було висунути жодної претензії. Назви законів 
та інших нормативно-правових актів, якщо їх розглядати з позицій мовної та юридико-
технічної довершеності, – це своєрідні «маркери» та показники якості законотворчої 
діяльності, оскільки віддзеркалюють рівень фахової підготовки тих, хто пише закони, і 
сигналізують про наявні пробеми у мові, термінології, техніці законопроектування. 
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КОМУНІКАТИВНИЙ ІМІДЖ ДОНАЛЬДА ТРАМПА
В ПРИЗМІ СТРАТЕГІЙ І ТАКТИК

У статті проаналізовано окремі комунікативні засоби творення іміджу чинного 
Президента США Дональда Трампа; узагальнено й описано засоби їх втілення. 

Ключові слова: політичний дискурс, імідж комунікативний імідж, стратегії і так-
тики, антропоспрямованість.

Політичний дискурс є інституційним дискурсом і сферою функціонування 
комунікативного іміджу політика. Системоутворювальними ознаками політичного 
дискурсу (далі – ПД) вважаємо агональність, антропоспрямованість, переважання ма-
сового адресата, домінувальну роль чинника емоційності, використання мовленнєвих 
маніпуляцій, театральність і символічність (базується на іміджах учасників). 
Дотримуючись широкого підходу до розуміння ПД, до жанрів останнього відносимо всі 
комунікативні утворення, суб’єкт, об’єкт чи зміст яких належить до сфери політики: про-
мови, звернення, привітання, інтерв’ю політичних лідерів [2, с. 232].

Мета статті – визначити домінантні види комунікативних стратегій і тактик 
політичного мовлення Дональда Трампа. Об’єктом наукової студії виступає політичне 
мовлення чинного лідера США, а предметом – комунікативні тактики і стратегії його 
творення.

Матеріалом дослідження виступають 20 промов Д. Трампа, а саме: інавгураційна 
промова презедента, щорічні промови-привітання та виступи в конгресі.

Поняття іміджу, тобто узагальненого портрета особистості, створюваного в уявлен-
нях суспільства на основі заяв та практичних дій особи [1, с. 109], набуло особливої ваги 
в останні десятиліття ХХ сторіччя. Імідж банку, імідж корпорації, імідж торгівельної 
марки, імідж виконавця, імідж політичної партії стали звичними аспектами сучасного 
життя. У шоу-бізнесі розповсюдження набули поняття «зірка», «поп-ідол», «світська ле-
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виця», що також є стереотипізованими іміджевими образами. За визначенням В. Шепеля, 
імідж став ідолом часу [3, с. 9].

Комунікативний імідж (КІ) політичного лідера – це сукупність вербальних 
стереотипів поведінки (ролей), механізмів і засобів їх реалізації (стратегій), що викори-
стовуються комунікантом, наділеним високим соціальним та професійним статусом, 
з метою (вираженою в інтенціях) формування у свідомості слухачів / співрозмовників 
узагальненого образу своєї особистості [2, с. 26].

Домінантні стратегії політичного мовлення Дональда Трампа представлені в таблиці 1.
Таблиця 1

Домінантні комунікативні стратегії
політичного мовлення Д.Трампа

№ з /п Назва комунікативної 
стратегії

Кількість уживань у 
матеріалі дослідження

Відносна 
частотність

1 Гра на зниження 74 37%

2 Театральність 58 29%

3 Гра на підвищення 42 21%

4 Дискредитація та напад 17 8,5%

5 Самозахист 9 4,5%

Як свідчать результати дослідження, у політичному мовленні Дональда Трампа 
домінантними виступають такі стратегії: гра на зниження, театральність, гра на 
підвищення, дискредитація та напад, самозахист.

Кожна з виокремлених стратегій реалізується в низці тактик, які розглянемо 
детальніше.

1. Стратегія «Гра на зниження» включає в себе тактики «Аналіз-мінус» (28%), 
«Викриття» (22%), «Безособового звинувачення» (50%). 1.1.Тактика «Аналіз-мінус» −  
дає політикові змогу вибудувати пряму опозицію між образом себе та суперника, 
реалізуючи базовий принцип політичного дискурсу – агональність. Використовуючи цю 
тактику, мовець аналізує ситуацію та виражає своє негативне ставлення до людей чи 
подій, наприклад:

Англ. A small group in our nation’s capital has reaped the rewards of government while the 
people have borne the cost [7] (Маленька група людей у нашій столиці привласнювала собі 
всі блага правління, тоді як інші несли на собі тягар витрат).

Мовець засмучений і обурений ситуацією, яку він описує, звинувачує «маленьку гру-
пу людей» у занепаді власної країни, у загубленому потенціалі. Він будує пряму опозицію 
між винуватцями трагедії і собою, лідером, який не згодний із таким станом у державі.

1.2. Тактика «Викриття» використовується з метою наведення фактів, подій чи 
ситуацій, які б підкреслювали винуватість або злочинність опонента, викривали б його 
недостойні дії; при цьому сам мовець виступає в ролі викривача, захисника ображених. 
Така тактика, з одного боку, сприяє підвищенню рівня довіри до мовця, а з іншого, – 
знижує рівень довіри до звинувачуваних, наприклад:
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Англ. Washington flourished, but the people did not share in its wealth. The establishment 
protected itself, but not the citizens of our country [5] (Вашингтон багатшав, а людям не 
діставалося й зернинки від цього багатства. Істеблішмент захищав себе, а не громадян 
країни). 

1.3. Застосовуючи тактику «Безособового звинувачення», політик, не називаючи 
свого опонента на ім’я, критикує його дії. Оскільки суперник не названий прямо, та-
кий виступ не може бути оскаржений, адже мовець звертається нібито до всіх загалом 
і ні до кого конкретно, підвищуючи свій статус і занижуючи статус своїх неназваних 
суперників, наприклад:

Англ. First of all, Captain Khan is an American hero and if I were president at that time 
he would be alive today because, unlike her who voted for the war without knowing what she 
was doing, I would not have had our people in Iraq. Iraq was a disaster. So he would have 
been alive today [9] (Насамперед, капітан Хан є американським героєм, і якби я тоді був 
президентом, то він сьогодні був би живим, бо, на відміну від того, хто голосував за 
війну, не знаючи її наслідків, я б не відправив наш народ до Іраку. Ірак був катастрофою. 
Тож капітан був би живим сьогодні).

Мовець фактично звинувачує колишнього президента у тому, що той відправив свій 
народ на жахливу війну, через яку багато американців померло, і хоча він не називає 
конкретного ім’я, але це дуже відома постать і всі добре розуміють, про кого йде мова.

2. Стратегія «Театральності» у мовленні чинного Президента США представле-
на кількома тактиками: «Кооперація» (36%), «Спонукання» (15,5%), «Прогнозування» 
(19%), «Обіцянка» (29,5%).

2.1 Тактика «Кооперації» сприяє єднанню слухачів навколо мовця заради співпраці, 
досягнення суспільних цілей, кращого майбутнього країни. Це своєрідний заклик до 
спільних зусиль Президента і народу:

Англ. We... joined in a great national effort to rebuild our country and restore its promise 
for all of our people [6] (Ми ... об’єдналися в єдиному пориві відновити свою країну, 
відновити обіцянки, дані цією країною своїм громадянам).

Мовець наголошує, що в кожного громадянина є обов’язки перед своєю країною, він 
закликає всіх разом відновити країну, але наголошує, що це можливо за умов існування 
«we» (ми).

2.2 Тактика «Спонукання» використовується, коли мовець прагне спонукати 
аудиторію до певних дій, намагаючись переконати в правильності своєї думки. Для цієї 
тактики характерно використання «ми»-інклюзивного. За рахунок цього прийому в ролі 
активного суб’єкта виступає аудиторія, громадяни, а кандидат прагне показати, що він – 
один з них, «свій», перебуває ніби на одному рівні з виборцями

Англ. We must speak our minds openly, debate our disagreements honestly, but always 
pursue solidarity [10] (Ми повинні висловлювати свою думку відкрито, обговорювати 
суперечливі питання чесно й завжди прагнути солідарності).

Мовець використовує «ми» для створення відчуття довіри в аудиторії, що допоможе 
їй розкритися й висловити свою думку, до чого він і спонукає, але робить це невимуше-
но, аби в слухачів склалося враження, що це їх власне рішення.

2.3 Тактика «Прогнозування» використовується для переконання аудиторії в позитив-
них якостях лідера, у покращенні ситуації або спроможності досягти мети. Ця тактика 
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покликана програмувати народ на успіх, вона також створює позитивний портрет мовця 
та викликає довіру до нього:

Англ. “If I am fortunate enough to be your President, I will have your back every single 
day that I serve. My mission in the White House will be to make our economy work for 
everyone, not just those at the top. This is personal for me. I am the product of the American 
middle class, I was born in Chicago, I was raised in a suburb [5] (Якщо фортуна буде до 
мене прихильна і я стану вашим президентом, я буду підтримувати вас кожного дня, 
поки служитиму вам. Моя місія в Білому домі полягає в тому, щоб зробити так, щоб 
наша економіка працювала для всіх, а не тільки для тих, хто на горі. Це моє бачення. 
Я - продукт американського середнього класу, я народився в Чикаго, мене виростили 
в передмісті). 

Мовець прогнозує аудиторії щасливе майбутнє та квітучу країну, викликаючи в 
слухачів бажання бути частиною цього. 

2.4. «Обіцянка» − це тактика, де політик зобов’язується здійснити що-небудь. Одним 
з найкращих способів об’єктивації названої тактики є використання форми майбутнього 
часу. Саме значення, закладене у видовій характеристиці дієслова, виражає впевненість 
у здійсненні обіцяного.

Англ. Sadly, the American dream is dead. But if I get elected president I will bring it back 
bigger and better and stronger than ever before, and we will make America great again [5] 
(На жаль, американська мрія мертва. Але, якщо я стану чинним президентом, я зроблю 
американську мрію більшою та міцнішою, ніж вона була до цього, і ми разом зробимо 
Америку знову неперевершеною).

Президент підкреслює сумне становище американського народу, але одразу обіцяє, 
що виправить ситуацію. 

3. Стратегія «Гра на підвищення об’єднує тактики «Аналіз-плюс» (33%) та 
«Самопрезентація» (67%). 

3.1. Тактика «Аналіз-плюс» передбачає такий опис ситуації чи події, щоб імпліцитно 
висловити позитивне ставлення до неї, наприклад:

Англ. We assembled here today are issuing a new decree... From this day forward, a new 
vision will govern our land. From this day forward, it’s going to be only America first, America 
first [8] (Ми зібралися тут, щоб видати новий декрет... Починаючи з цього дня, нове 
бачення буде керувати нашою країною. Починаючи з цього дня, Америка буде для нас на 
першому місці).

Президент надає події створення нового закону значущості та урочистості, він 
підкреслює позитивність моменту словосполученням «нове бачення», яке має відтінок 
оптимізму й величі.

3.2 Тактика «Самопрезентація» полягає в описові власних позитивних якостей і 
заслуг:

Англ. The oath of office I take today is an oath of allegiance to all Am’s  [5]. (Клятва, яку 
я приношу сьогодні, - клятва вірності всім американцям).

Ключове слово цієї фрази, безперечно, «вірність», яке має сильну позитивну 
конотацію, викликає почуття довіри і створює загалом позитивний образ мовця.

4. Для стратегії вербалізації стратегії «Дискредитації і нападу» Д. Трамп 
послуговується тактикою «Дискредитація» (35%) і тактикою «Звинувачення» (65%). 
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4.1. Тактика «Дискредитації опонента» зорієнтована на зниження в очах публіки 
професійних та інтелектуальних якостей суперників; вона досягається за допомогою 
іронічних висловлювань та зауважень у бік опонента, його суб’єктивної оцінки, наприклад:

Англ. If you ever noticed, the Canadians, ‘when they need a big operation, when 
something happens, they come into the United States in many cases. Because their system is 
so slow, it’s catastrophic in certain ways. But she wants to go to single payer, which means 
the government basically rules everything. Hillary Clinton has been after this for years [11] 
(Ви коли-небудь помічали, що канадці, коли їм потрібна велика операція, або коли щось 
трапляється, у більшості випадків вони звертаються за допомогою до США. Оскільки 
їх система настільки повільна, що певною мірою навіть катастрофічна. Але Хіларі хоче 
орієнтуватися на одного платника, а це означає, що уряд в основному всім керуватиме. 
Хіларі Клінтон намагалася досягти цього протягом багатьох років).

У цьому прикладі Дональд Трамп відкрито дискредитує Хіларі Клінтон, звинува-
чуючи її в неспроможності досягти мети та необхідних змін, він іронічно підкреслює 
ситуацію із Канадою, тим самим даючи негативну оцінку політиці Х. Клінтон.

4.2. Тактика «Звинувачення» абсолютно відповідає своїй назві. За допомогою такої 
тактики мовець приписує своєму опоненту відповідальність за певні дії, відкрито, прямо 
називаючи його винним, наприклад:

Англ. China has openly stated that they are actively trying to impact and change our election 
by attacking our farmers, ranchers and industrial workers because of their loyalty to me. What 
China does not understand is that these people are great patriots and fully understand that 
[12] (Китай відкрито заявляє, що вони активно намагаються вплинути та змінити хід 
наших вибори, напавши на наших фермерів та їх господарства, а також на працівників 
промислових галузей через їх вірність мені. Що Китай не розуміє, так це те, що ці люди 
є великими патріотами і цілком усе це розуміють).

Д. Трамп відкрито звинувачує Китай у тому, що він втручається в американські ви-
бори, погрожуючи фермерам, він викриває наміри Китаю підірвати авторитет президен-
та й формує негативне сприйняття цієї ситуації аудиторією, підкреслюючи свою віру в 
патріотизм народу.

5. Стратегія «Самозахисту» реалізується через тактику «Оскарження». 
Тактика «Оскарження» використовується, коли мовець прагне спростувати висунуті 

проти нього звинувачення. Вона дозволяє привести аргументи, які б виправдовували ті 
чи ті вчинки.

Англ. “No, I didn’t say that at all. I don’t think you understood what was said. This was 
locker room talk. I am not proud of it. I apologize to my family, I apologized to the American 
people. Certainly, I am not proud of it. But this is locker room talk. You know, when we have a 
world where you have ISIS chopping off heads, where you have them, frankly, drowning people 
in steel cages, where you have wars and horrible, horrible sights all over and you have so many 
bad things happening, this is like medieval times. We haven’t seen anything like this” [4] («Ні, 
я не казав цього. Я не думаю, що ти зрозумів, що я мав на увазі. Це були просто чоловічі 
балачки. Я цим не пишаюся. Я прошу вибачення у своєї сім’ї. Я прошу вибачення в амери-
канського народу. Безперечно, я цим не пишаюся. Але це були просто балачки. Ви знаєте, 
у світі, де ISIS рубає голови, де люди потопають у сталевих клітках, де йде війна й по-
всюди жахливі, жахливі речі, де навколо тебе трапляється так багато поганих речей, 
це наче середньовіччя. Ми не бачили нічого подібного»).
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Президент спочатку взагалі заперечує висунуті йому звинувачення, аргументуючи їх 
непорозумінням. Далі він все-таки визнає провину й навіть перепрошує за неї як у сім’ї, 
так і в усієї країни, але абсолютно знецінює свою провину, даючи приклади набагато 
гірших речей. Таким чином, він показує себе мужнім чоловіком, який здатен визнати по-
милку, але, на нашу думку, лише незначну помилку.

Результати дослідження політичного мовлення Дональда Трампа свідчать, що 
стратегії, які формують комунікативний імідж чинного президента США, підкреслюють 
його войовничий характер, уміння прямо висловити власну позицію й захищати інтереси 
своєї країни.  

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Романова Т. В. Коммуникативный имидж и речевой портрет современного политика 

/ Т. В. Романова // Политическая лингвистика / гл.ред. А. П. Чудинов. – Екатеринбург :  
ГОУ ВПО «Урал. гос. пед. ун-т», 2009. – Вып. (1) 27. – C. 109–117 .

2. Чорна О.О. Комунікативний імідж Президента: монографія. – Видавничий дім 
Дмитра Бураго, 2017. – 300с. 

3. Шепель В. М. Имиджелогия. Как нравиться людям / Виктор Максимович Шепель. – 
М. : Народное образование, 2002. – 576 с. 

4. A Viewer’s Guide to Donald Trump [Електронний ресурс] // The New York Times. – 
2018. – Режим доступу: https://www.nytimes.com/2018/01/30/opinion/sotu-viewers-
guide-trump.html. 

5. Donald Trump’s Full Inauguration Speech [Електронний ресурс]. – 2017. – Режим до-
ступу: https://www.whitehouse.gov/donald-trumpinauguration-speech-transcript/.

6. Eidenmuller M. American Rhetoric: The Power of Oratory in the United States 
[Електронний ресурс] / Michael Eidenmuller. – 2018. – Режим доступу: https://www.
americanrhetoric.com. 

7. News about Donald Trump, including commentary and archival articles published in The 
New York Times. [Електронний ресурс] // The New York Times. – 2018. – Режим до-
ступу: https://www.nytimes.com/topic/person/donald-trump 

8. President Donald J. Trump Is Upholding the Rule of Law and Ensuring Consequences for 
Those Who Illegally Cross Our Border [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://
www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-upholding-rule-law 

9. President Donald J. Trump Is Upholding the Rule of Law and Ensuring Consequences for 
Those Who Illegally Cross Our Border [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://
www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-upholding-rule-law 

10. President Trump Seeks to Outdo Obama in Backing Black Colleges [Електронний ре-
сурс]. – 2018. – Режим доступу: https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/
president-trump. 

11. Remarks by President Trump in Press Conference After Midterm Elections [Електронний 
ресурс]. – 2018. – Режим доступу: https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/
remarks-president-trump. 

12. The President’s Speech in Salt Lake City, UT [Електронний ресурс]. – 2017. –  
Режим доступу: https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/presidents-speech-salt- 
lake-city-ut/. 



311

©   О. Славина,  2021

Volchanska H, Chorna O., Korohoda A. 

COMMUNICATIVE IMAGE OF DONALD TRUMP THROUGH THE PRISM 
OF STRATEGIES AND TACTICS 

The paper is devoted to the analysis of the communicative strategies of political discourse 
and their influence on the formation of the image of a political leader.

The goal of the study is to identify communicative devices that are most characteristic for 
the implementation of political discourse of a country leader and their influence on the image 
of the speaker.The research material includes 20 speeches of the US President Donald Trump, 
pronounced during 2017-2018. The methods used to study are based on the tasks, the material 
and the theoretical orientation of scientific research.The paper identifies the dominant commu-
nicative strategies of a political leader, analyzes the linguistic and communicative devices of 
realization of the mentioned strategies, summarizes features of Donald Trump’s communicative 
image.Communicative image is unity of verbal behavior stereotypes (roles), tools and means of 
their realization (strategies and tactics), which are used by a communicant, aiming at shaping 
the social attitude to his personality.

The dominant communicative strategies of President Trump’s political speeches shape his 
communicative image, highlighting his fighting spirit, ability to say his opinion straight into 
face, eagerness and strength to defend his motherland.

Key words: politics, discourse, political discourse, communicative strategy, communica-
tive tactics, speech, political leader, linguistic and communicative devices.
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СОВРЕМЕННОЕ МЕДИЙНОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК ОБЛАСТЬ 
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ: ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ЛИТЕРАТУРНОГО ПЕРВОИСТОЧНИКА

Анализируется характер взаимоотношений информационной среды и литератур-
ного наследия. Автор раскрывает эвристические возможности исследования художе-
ственных материалов с учетом их представления в медийном пространстве. 

Ключевые слова: медийное пространство, художественный текст, медиатекст, 
методы литературоведения, мультимедийность.

Мир учится. Способствует этому медийное пространство – еще одна среда оби-
тания человека, правда, виртуальная. Живое проворное развитие цифровых техноло-
гий ускорило передачу информации и ответную реакцию, скорректировало проблему  
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географических и языковых барьеров, вовлекло в процессы огромное количество лю-
дей. За человеком по пятам продолжила следовать художественная литература, а со-
временное медийное пространство приобрело статус стратегически важной области 
литературоведения. Особенностям взаимосвязи виртуальной среды и художествен-
ного текста уделено внимание в научных работах В. И. Новикова, Е. Н. Песковой,  
А. В. Полонского, Я. В. Солдаткиной, Ю. В. Шатина. Считаем, что исследование воз-
можностей анализа любого художественного произведения при условии влияния на 
него медийных средств необходимо для формирования актуализированных концепций 
литературного сознания и литературоведения. Полагаем, что проблема интеракции 
медийного пространства и литературы может быть исследована в пределах контакта 
медиакультуры и искусства. 

Интенсивная скорая информатизация общества спровоцировала масштабную транс-
формацию культурных параметров. Организовалась благоприятная среда для возник-
новения «сетевой» литературы и новых моделей отклика на литературные события в 
интернет-изданиях, веб-сайтах, социальных сетях. Обозначилось масштабирование 
фильмов и медийных программ о литературе и писателях («Авторский фильм» Игоря 
Золотусского, «Документальное кино» Льва Аннинского, «Игра в бисер» Игоря Волгина, 
«Линия жизни» Натальи Сологубовой). Возникли беспрецедентно новые формы медиа-
проектов (мобильное приложение «Живые страницы», куратор Фёкла Толстая). Развитие 
информационных технологий оказало влияние и на сам процесс текстообразования, и 
на его теоретическое осмысление. Аудиовизуальная форма представления художествен-
ного текста в виртуальном мире позволила обнаруживать в произведении скрытые свя-
зи, неприметные при «линейном» прочтении. В отличие от последовательного чтения 
литературного труда и его усвоения, в медийном пространстве процесс изучения тек-
ста не является таким упорядоченным. Нелинейный текст может быть распределен в 
пространстве. Виртуальный мир, имеющий неосязаемые пространственно-временные 
границы, организует сложную структуру хронотопа. Хронотоп медийной среды – си-
мулякр, функционирует в контексте индивидуального восприятия человека. Это обсто-
ятельство предоставило возможность каждой личности изучать любой знак текста в 
отдельности, сопоставлять и противопоставлять, соединять их воедино, организовывая 
полноту восприятия информации. Медийное пространство позволило представлять и де-
кодировать литературный первоисточник, выявлять структурность, взаимосвязь между 
компонентами:

- расчленять текст, выявлять форму. Разграничивать описание природы и характери-
стики героев, диалоги, вставные истории. Опознавать элементы сюжета, их расположе-
ние в тексте: экспозицию, завязку истории, развитие которой создает движущую силу в 
произведении, кульминацию, развязку, постпозицию, пролог, эпилог; 

- выделять структурные средства художественного текста. Акцентировать внимание 
аудитории на лексические повторы, антонимы, синонимические замены, однокоренные 
слова, личные и указательные местоимения, вводные слова и конструкции, единство ви-
довременных форм глаголов, местоименные наречия, союзы, частицы, неполные пред-
ложения, эллипсис, синтаксический параллелизм;

- обозначать в тексте закольцованность и виды связи: последовательную, 
параллельную;
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- генерировать специальную информацию в дополнение к любому знаку. Путем 
ссылки объяснять неологизмы, архаизмы, историзмы, диалектизмы, специальные терми-
ны, профессионализмы, жаргонизмы;

- наглядно демонстрировать темповую и ритмическую организацию частей тек-
ста. Выявлять связь между эмоциональной атмосферой анализируемого эпизода и его 
темпоритмом.

Если рассматривать сам процесс создания фильма или любого другого медийного 
продукта о том или ином художественном произведении, то обнаруживается примене-
ние в работе литературоведческих методов исследования. Нередко проект возникает на 
основе сопоставления фактов научной биографии и творчество автора. Фактором фор-
мирования медийного труда может являться анализ исторических, национальных и куль-
турных особенностей, причастных к возникновению художественного произведения. 
Так же материалом для создания программы служит поиск и нахождение первоначаль-
ного значения литературного продукта. А сюжетные линии произведения становятся ос-
новой для видеоигр.

Словесный текст, интегрируя в медийное пространство, коррелирует со знаковыми 
средствами аудиовизуальной природы. Научное осмысление результатов такого взаи-
модействия привело к возникновению понятия -медиатекст. Под медиатекстом подраз-
умевается сообщение любого медийного вида. Состоит оно из разных семиотических 
кодов, интегрируемых в одно коммуникативное целое. При этом мультимедийность 
прекращает подчиняться словесному ряду, все знаковые средства становятся равно-
значными. При адаптации художественного произведения в медийном пространстве 
дискуссионной темой становится вопрос статуса самого словесного текста и точности 
его истолкования.

Оказавшись среди аудиовизуальных знаковых средств тексту тяжело удержать вни-
мание аудитории на себе. Изначально зритель обращается к визуальному ряду и воспри-
нимает богатство звука, затем приступает к уяснению слова. В этом смысле словесный 
текст уступает во времени, однако имеет шанс отыграть свою значимость благодаря до-
бросовестному подбору социативных знаковых средств. Деятельный процесс над адап-
тацией и представлением литературного художественного первоисточника в медийном 
пространстве осложняется необходимостью максимально корректного декодирования 
его словесных образов-символов и знаков препинания. Точная точечная расшифровка 
каждого элемента художественного произведения позволяет не ошибиться в выборе ау-
диовизуального сопровождения текста. Таким образом качественное истолкование про-
изведения продолжает являться гарантией сохранения литературного наследия, а вир-
туальное пространство оказывается благоприятной средой для расширения и усиления 
влияния художественного текста. 

Совокупность исследований процесса синтеза литературного произведения и ме-
дийного пространства позволили выявить новые способы представления и осмысле-
ния художественного текста. Теперь литературный труд не только деятельно использу-
ет мультимедийность, он стимулирует ее ценность. Процесс изучения литературного 
первоисточника преобразуется в увлекательное познавательное приключение, побуждая 
читателя испытывать интенсивную эмоциональную напряженность, укрепляя интерес к 
тексту, литературе.
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ОЗНАКА ЯК ЕЛЕМЕНТ МОВЛЕННЄВОЇ ПОДІЇ 
В ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ МАС-МЕДІА УКРАЇНИ

У статті описується поняття «мовленнєва подія» в політичному дискурсі мас-
медіа України. Внутрішня організація цього феномена розглядається як вербалізована 
впорядкованість не лише поняттєвих елементів події як такої. Вона містить у собі і 
роль ознаки, що описує об’єкти пізнання.

Ключові слова: подія, мовленнєва подія, ознака мовленнєвої події, політичний дис-
курс мас-медіа України.

Подія (далі також – П.) як феномен дійсності потрапляє у фокус уваги вчених, 
що працюють у межах різноманітних гуманітарних парадигм і пропонують її аналіз 
у власній системі координат. Незважаючи на різноплановість наукових доробок, у 
міркуваннях дослідників виявляються значущі точки дотику. Зокрема, і в соціологічних, і 
в політологічних дослідженнях, і в працях з теорії журналістики відзначається, що події, 
представлені в дискурсивному просторі мас-медіа, є результатом конструювання, яке 
послідовно здійснюється адресантами ЗМІ [5]. Подібні міркування про П., висвітлену в 
текстах масової інформації, свідчать про її особливу природу, відмінну від онтологічної. 
Тому лінгвістичний аналіз такої П. є актуальним. Вважаємо, що подія, віддзеркалена в 
мас-медійній комунікації, дійсно є явищем іншого порядку. Отже, подія реального світу, 
відбита крізь призму дискурсу, зокрема засобів масової інформації, що знайшла вербаль-
ну репрезентацію в його комунікативному просторі, постає в іншій іпостасі, набуває но-
вих характеристик. Таку подію називаємо подією мовленнєвою (далі також – МП) [4, 
с. 192-199]. Метою цієї статті є виявлення ролі ознаки у внутрішній організації МП мас-
медійного політичного дискурсу України.

Мовленнєва подія, будучи вербальної репрезентацією П., неминуче відображає її 
компоненти, об’єктивуючи їх у дискурсі ЗМІ, а отже, може бути розглянута як явище, 
що має внутрішню організацію. Відповідно, виявлення структури МП у мас-медійному 
політичному дискурсі повинно ґрунтуватися на експлікації «складових» події як такої. В 
спеціальній літературі зазначається, що опис П., її внутрішніх взаємозв’язків складається 
із розгляду тієї ролі, в якій виступає один об’єкт відносно іншого. Ця роль являє со-
бою пізнавальну категорію [2]. Таким чином, внутрішню організацію мовленнєвої події 
в мас-медійному політичному дискурсі найприродніше можна уявити як вербалізовану 
впорядкованість диференційованих поняттєвих елементів події, залученої в певний 
комунікативний простір. Спираючись на положення, сформульовані фахівцями в галузі 
лінгвістики, штучного інтелекту, когнітивістики, і аналіз власного мовного матеріалу, 
цими компонентами П. вважаємо наступні ролі (у термінології І. Я. Сільдмяе): агент, ко-
агент, колаборант, бенефіціант, паціенс, експеріенцер, місце, час, причина, мета, засіб, 
результат (докладніше про це див. [6]).
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Перераховані поняттєві компоненти відображають загальну структуру політичної П. 
як феномена дійсності, але не є вичерпними для опису внутрішньої організації події 
мовленнєвої. Потрапляючи в фокус уваги адресанта мас-медійного політичного дис-
курсу, подія стає об’єктом пізнання, оскільки на неї спрямовується предметно-практич-
на і пізнавальна діяльність суб’єкта, що бере початок уже з моменту експлікації П. з 
повсякденності.

І. Я. Сільдмяе виокремив понад 20 ролей, що описують об’єкти: ознака, порядок, 
порівняння, міра та ін. Як свідчать спостереження, для організації МП релевантною є 
роль ознаки. Вона становить той бік у явищі, за яким «его можно узнать, определить 
или описать», який «служит его приметой, знаком» [3]. Будь-які властивості, риси, стан 
об’єкта, що так чи інакше характеризують, виокремлюють його, допомагають розпізнати 
серед інших, становлять його ознаки [7]. Тим самим вони експлікують природу явищ, 
їх відмінності або подібності. Виходячи з них явища пізнаються, позначаються і опи-
суються [1].

Кожному об’єкту притаманна безліч ознак, привласнення яких суб’єктивне і в той 
самий час залежить від нього самого [2, с. 42]. Класифікація останніх здійснюється за 
різними критеріями, відповідно до яких виявляються їх різновиди. Суб’єктивність у 
виявленні ознак П. і наділення їх певним статусом призводить до того, що а) одна і та 
сама подія різними суб’єктами наділяється різними ознаками; б) ознаки, що виокремлю-
ються, різними суб’єктами класифікуються по-різному.

У внутрішній організації МП у мас-медійному політичному дискурсі вважаємо мож-
ливим експлікувати наступні ознаки, що вербалізуються.

Суттєві – несуттєві, які визначаються за критерієм значущості. Суттєві ознаки 
складають суть об’єкта, що пізнається [1], у даному випадку – політичної події, від них 
значною мірою залежать всі інші її риси. Підкреслимо, що важливими, необхідними, 
такими, що уособлюють його природу, вони є на думку суб’єкта. В якості суттєвої, 
найважливішої ознаки однієї й тієї ж події соціально-політичного життя країни адре-
санти мас-медійного політичного дискурсу можуть називати не просто різні, а й 
діаметральні. В останньому випадку такі суб’єкти стосовно один одного, як правило, 
виступають в ролі контрагентів, тобто сили або середовища, що чинять опір, проти 
яких і спрямовується дія. Наприклад, у процесі вербальної репрезентації П. «засідання 
парламентської більшості поза стінами Верховної Ради» вона наділялася наступними 
істотними ознаками. З точки зору однієї сторони: «С Конституцией в руках лидеры оп-
позиции доказывали: альтернативное заседание незаконно, а принятые там решения 
не имеют юридической силы» (Подробности, телеканал «Интер», далі – Подробности, 
04.04.16.). На думку іншої сторони: «Заседание большинства за пределами здания 
Верховной Рады тоже было легитимным» (Подробности, 04.04.16).

Ознаки «легітимність» / «нелегітимність» цієї події є, безумовно, суттєвими для 
опису і розуміння останньої. В даному випадку одна і та сама П. наділяється двома 
взаємовиключними ознаками. Це порушує закон логічної несуперечливості, відповідно 
до якого висловлювання і його заперечення не можуть бути одночасно істинними. Однак 
у мас-медійному політичному дискурсі порушення згаданого закону є типовим: одна 
подія наділяється взаємовиключними ознаками. Ця поширена практика пояснюється 
як суб’єктивністю визначення ознак в цілому, так і специфікою політичної діяльності –  
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зокрема, метою якої залишається боротьба за владу. У низці випадків ті чи інші суттєві 
ознаки події визначаються авторитетним «третейським суддею», який декларує свою 
незалежність і об’єктивність. Наприклад, «В июле прошлого года Европейский суд по 
правам человека признал арест Луценко незаконным» (Подробности, 07.04.13). Але 
навіть за таких умов альтернативний погляд на П. не припиняє своє існування, контр-
агенти і надалі схильні наділяти її протилежними якостями.

Відзначимо, що це положення видається справедливим не лише для і однієї і тієї 
ж П., але і для низки подібних, на думку агентивних суб’єктів, подій, які отримують 
вербалізацію в просторі мас-медіа. «То, что господина Веревского принято решение от-
править в суд для лишения мандата, – это нормально, это законно, нет никаких нару-
шений. А вот в отношении господина Власенко есть какое-то нарушение. Не видите? 
Двойная мораль и двойные стандарты» (Подробности, 04.03.16).

Несуттєвими ознаками П. вважаємо ті, що можуть належати, але можуть і не на-
лежати їй. Вони не являють сутності останньої, проте її характеризують. Наприклад, 
«Помилование депутата называют прогнозируемым» (Подробности, 07.04.16).

Одна і та сама ознака політичних подій може бути визначена як суттєва для низки 
П. і як другорядна – для інших. Наприклад, кількісна ознака в наступному випадку не 
становить суті П. «блокування трибуни»: «В пустом сессионном зале продолжают нахо-
диться 14 депутатов фракции «БЮТ». Трое депутатов фракции «БЮТ» разместились 
в президиуме. Один из них занял кресло, предназначенное для президента Украины…» 
(Подробности, 25.05.13).

Однак цей показник стає суттєвим для інших подій. Зокрема, він експлікує сутність 
акції «Вставай, Україно!». Про такий його статус свідчить наявність альтернативних то-
чок зору на кількість учасників П. «Лидеры оппозиции, правда, без Виталия Кличко, 
сегодня в Житомире провели акцию “Вставай, Украина”. По оценкам оппозиционе-
ров, в ней приняли участие от пяти до десяти тысяч человек. Данные милиции го-
раздо скромнее – две тысячи» (Подробности, 06.04.13). Така розбіжність точок зору 
контрагентів підкреслює значущість кількісної ознаки для репрезентованої події, вона 
розкриває природу останньої, є необхідною для її існування.

Таким чином, внутрішня організація мовленнєвої – це не лише вербалізована 
впорядкованість диференційованих поняттєвих елементів події як такої. Вона містить 
і роль, що описує об’єкти пізнання: роль ознаки. Значущість цього поняттєвого ком-
понента в структурі мовленнєвої події важко переоцінити, оскільки його вербалізація 
є результатом осмислення П. реальної дійсності, що репрезентована в мас-медійному 
політичному дискурсі.
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ПРИЗНАК КАК ЭЛЕМЕНТ РЕЧЕВОГО СОБЫТИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОМ 
ДИСКУРСЕ МАСС-МЕДИА УКРАИНЫ

В статье рассматривается понятие «речевое событие» в массмедийном полити-
ческом дискурсе Украины. Внутренняя организация данного феномена представляется 
как вербализованная упорядоченность не только понятийных элементов события как 
такового. Она включает в себя и роль признака, описывающую объекты познания. 

Ключевые слова: событие, речевое событие, признак речевого события, политиче-
ский дискурс масс-медиа Украины.
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SPECIFIC FEATURE AS AN ELEMENT OF A SPEECH EVENT IN POLITICSL 
DISCOURSE OF MASS MEDIA OF UKRAINE

There are different approaches to comprehension of concept «event» in modern study. All 
of them focus on analysis of features of these categories in own coordinate system. It displays 
versatility of this phenomenon. Some of the authors highlight a specific nature of event which 
represented in the text. The article is devoted to description category of «speech event» in the 
political discourse of mass media of Ukraine. The speech event is verbalization of real-life event 
in the discourse. Analysis of this concept is not only classification of speech event. The author 
proposes an explication of specific of speech event. Attention focuses on the role of specific 
feature in internal organization of this phenomena. During the analysis the author comes to the 
conclusion that internal organization of speech event are represented not only by agent, koagent, 
goal, ets. Role of specific feature also is very important. Relevant and irrelevant features of speech 
event have been displayed in the political discourse of mass media of Ukraine.

Key words: event, speech event, specific feature of speech event, political discourse of mass 
media of Ukraine.
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МОВНИЙ СЕКСИЗМ ЯК ПОРУШЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КОРЕКТНОСТІ  
В АВСТРАЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ПОЛІТИЧНІЙ КОМУНІКАЦІЇ 

Статтю присвячено зіставному аналізу проявів мовного сексизму як факту пору-
шення політичної коректності в австралійській та українській політичній комунікації. 
У дослідженні використовуємо когнітивно риторичний підхід до аналізу прикладів 
політично некоректного мовлення політиків-чоловіків та політиків-жінок Австралії 
та України. Дані для аналізу складаються з політичних виступів, матеріалів у ЗМІ, 
що містять дискримінаційні мовні засоби стосовно протилежної статі в політиці. 
Встановлено, що в обох досліджуваних лінгвокультурах мовна дискримінація направ-
лена переважно на жінок-політиків. Недотримання політиками політкоректності 
проявляється у формі сексистського мовлення стосовно жіночого професіоналізму, 
зовнішності, сімейного стану та віку, що пов’язано з вираженням гендерної ідеології 
та відображенням стійких традиційних стереотипів: 1) головна соціальна роль 
жінки бути дружиною і матір’ю – служити чоловікам і народжувати нащадків,  
2) меншовартості та другорядності жіночих досягнень. Жаргонізми, риторичні за-
питання з ознаками здивування, іронія та сарказм, розмовна мова є ізоморфними ри-
сами, спільними для порівнюваного мовного матеріалу. Визначаємо наступні причини 
розвитку мовної гендерної дискримінації: історично прийнятий патріархальний устрій 
суспільства, некомпетентність у виявленні сексизму, нечутливість до дискримінаційних 
практик, страх перед судженням та осудом суспільства. 

Ключові слова: політичне мовлення, гендер, дискримінація за статтю, гендерний 
стереотип, сексизм, австралійський політик, український політик, політик-жінка, 
політична коректність. 

Постановка проблеми та її актуальність. У сучасній лінгвістиці одним із провідних 
завдань у дослідженні політичного мовлення є аналіз комунікативної поведінки політика 
як невід’ємної складової опису національного та ідентичного різних політичних куль-
тур. Комунікативна поведінка мовної особистості залежить від того, яку роль, вона 
виконує в певній ситуації. Ролі варіюються залежно від умов спілкування, соціальних та 
психологічних характеристик виконавців ролей, наявності та характеру аудиторії, цілей, 
відносин між комунікантами, теми спілкування. Ці чинники кристалізують у свідомості 
членів суспільства уявлення про те, яким має бути виконання тієї чи іншої ролі [12, с. 82-84;  
13, с.40]. У пропонованому досліджені основну увагу переносимо на політичне мовлен-
ня статусно-рольових характеристик комунікантів у межах опозиції політик-чоловік –  
політик-жінка та політик-жінка - політик-жінка, цілей спілкування збереження чи 
перерозподіл влади і розглядаємо феномен політичної комунікації з точки зору специфіки 
конструювання у ній гендерної політкоректності, зокрема її недотримання у виді мов-
них сексизмів. Загальний принцип політкоректності полягає у дотриманні певних норм 
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мовної поведінки, уникнення у мовному вжитку образливих осмислених висловлю-
вань для інших осіб за ознаками зовнішності, раси, віку, статі, розумових здібностей, 
сексуальної орієнтації [Тер, с. 216, Р. Белл, с. 137]. Відповідно гендерна політкоректність 
стосується осіб протилежної статі. 

Сексизми є мовною маніфестацією меншовартості та позиціонування слабкості жінок 
перед чоловічою статтю, що довго вважалося нормою у світовій практиці, і знайшло відо-
браження у мовних системах, де словами, якими жінки зображуються, вони ігноруються, 
їх баналізують та зневажають [30, с.121]. Суспільство приписує жінкам і чоловікам різні 
ролі, різні норми поведінки, а також формує в них різні сподівання – і все це відбито в мові 
[8, с. 454]. Мова не просто відображає існуючий сексистський світ, натомість вона актив-
но конструює гендерні асиметрії у специфічних соціоісторичних контекстах [30, с.120]. 
Мова формує наше мислення, а спосіб мислення впливає на наші дії, відповідно, гендер-
но дискримінаційна мова зміцнює сексистське ставлення чи поведінку до протилежної 
статі. За результатами моніторинга імплементації стратегії гендерної рівності Ради 
Європи в Україні за період 2010–2018 років від проявів сексизму в українській політиці 
страждає 59% жінок, 47% – від сексуальних домагань, 59% – від психологічного на-
силля, 58% – від словесних образ, 62% – від приниження через соціальні мережі та 
ЗМІ (https://blog.liga.net/user/vpaleha/article/33300). Серед австралійських респонденток 
65,5% заявили, що піддавалися кілька разів, або часто, принизливим сексистським за-
уваження протягом їхнього парламентського терміну. У переважній більшості випадків 
такі зауваження висловлювались у парламенті колегами-чоловіками – як від опозиційних 
партій, так і від їх власних. Респондентки зауважували, що вони також зазнавали сло-
весних образ у соціальних мережах і, в меншій мірі, по телефону чи електронною по-
штою та під час політичних зустрічей (https://www.5050foundation.edu.au/assets/reports/
documents/IPU2016-en-issues-brief-women-23nov.pdf) . 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання політкоректності, мовної 
дискримінації та гендерної чутливості є інтердисциплінарним і привертає увагу бага-
тьох дослідників у вітчизняній та світовій лінгвістиці [1, 9, 19, 20, 21, 26, 24, 27, 33, 32]. 
Об’єктом лінгвістичних розвідок ставали шляхи визначення дискримінації за ознакою 
статі (дослідження О. Кісь [3], О. Марушевської [5], Ю. Маслової [6], Я. Пузиренко [10, 
11], М. Скорик [14], Л. Таран [16]. О. Тараненко [17], Г. Черненко [18]). Проте, незважа-
ючи на зростаючу увагу науковців до питань мовної дискримінації, встановлена значна 
недослідженість випадків порушення політично коректної комунікативної поведінки 
австралійськими та українськими політиками у порівняльному аспекті, що і зумовило 
актуальність нашого аналізу в контексті підвищення гендерної культури суспільства 
та визначення спільних та відмінних рис політичної комунікації порівнюваних 
лінгвокультур. Об’єктом дослідження є порушення політкоректної комунікативної 
поведінки австралійськими та українськими політиками. Предметом дослідження є 
мовні засоби вираження та когнітивно-риторичні особливості мовної дискримінації про-
ти статі в австралійській та українській політичній комунікації. 

Метою статті є когнітивно-риторичний аналіз проявів мовної дискримінації 
в австралійській та українській політичній комунікації. Серед основних завдань 
дослідження – розглянути зміст, функціонування та мовні засоби вираження політично 
некоректного мовлення політиків у виступах та матеріалах у пресі, з використанням лек-
сики, що принижує політичного діяча за ознаками статі. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. У 2019 році комітет міністрів Ради 
Європи уперше визначив у міжнародних рекомендаціях CM/Rec(2019) 1 про «Запобіган-
ня та боротьбу із сексизмом», що сексизм – це будь-який акт, жести, візуальна 
репрезентація, сказані чи написані слова, практика чи поведінка, які ґрунтуються на ідеї, 
що особа чи група осіб є малозначимими (другосортними) через їхню стать, що виника-
ють у публічній чи приватній сфері, онлайн чи офлайн [36]. На сьогодні в українському 
законодавстві, попри значну увагу до питань гендерної рівності на різних рівнях, 
відсутнє пряме визначення поняття сексизму. Закон України «Про забезпечення рівних 
прав і можливостей жінок і чоловіків», ухвалений 2005 року та з внесенням поправок 
2014 та 2017 року, містить термін дискримінація за ознакою статі, який тлумачиться як 
поняття дії чи бездіяльність, що виражають будь-яке розрізнення, виняток або привілеї 
за ознакою статі, якщо вони спрямовані на обмеження або унеможливлюють визнан-
ня, користування чи здійснення на рівних підставах прав і свобод людини для жінок і 
чоловіків [34]. Законодавчо визначено, що дії сексуального характеру, виражені словес-
но (погрози, залякування, непристойні зауваження), так як і фізичні прояви (доторкан-
ня, поплескування), що принижують чи ображають осіб, які перебувають у відносинах 
трудового, службового, матеріального чи іншого підпорядкування є сексуальним до-
маганням [35]. 

Якщо розглядати сексуальне домагання як вербальні та невербальні прояви фізичної 
сили, залякування та приниження однієї статі іншою, то ми бачимо як сексуальне дома-
гання у першу чергу порушує «особисті» права окремого індивіда, того, на кого звернена 
дискримінація. В той же час, коли ми поглянемо на сексуальне домагання як на поширене 
явище у суспільстві, ми розуміємо, що глибокий посил цього явища направлений не на 
окремого індивіда, а на цілу групу людей, зазвичай – жінок. Сексуальна дискримінація 
не є «особистою»: ця жорстокість з історії [20, с. 195]. Таким чином, можемо говорити, 
що сексизм є проявом історично нерівних владних відносин між жінками й чоловіками, 
що веде до дискримінації та перешкоджає повному поліпшенню становища жінок у 
суспільстві. Внаслідок патріархального устрою суспільства мова відтворює світ та уяв-
лення про нього з чоловічої позиції, представляючи чоловіка та все, що з ним пов’язане, 
як норму, а жінку та «жіноче» – як відхилення від неї [8, с. 455]. За Шарлотою Гілман ця 
домінуюча культурно-ціннісна традиція «чоловічих» нормативних уявлень, світоглядних 
цінностей та життєвих моделей як основоположних та універсальних отримала назву ан-
дроцентризму [22]. 

Сучасні мовні гендерні дослідження зосереджені на наступних аспектах гендерних 
упереджень: 1) чоловіча позиція перебуває в центрі погляду на світ, його культуру та 
історію; жінка в цьому випадку або відсутня, або другорядна від чоловіка; 2) жінка і чо-
ловік представлені в мові неоднаково: чоловік зображений головним і більш важливим 
у мові, а жінка – другорядною та менш вагомою за чоловіка, тобто презентація статей 
суттєво відрізняється [7, с. 85]. Наприклад, в англійській мові закріплена несиметрична 
система звертань: Mr – єдине звертання до чоловіка, та Mrs і Miss стосовно жінок, ма-
ніфестуючи у мові розрізнення за сімейним статусом. Результатом фокусу на посилен-
ня політкоректності стало запровадження звертання Ms, яке є нейтральним, оскільки 
не робить акцент на сімейному стані чи соціальному статусі жінки. У досліджуваному 
матеріалі австралійської політичної комунікації фіксуємо рекомендовані вживання форм 
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звертання до політика-жінки, наприклад Dear Madam or Dear Ms Marino або MP / 
Ms Nola Marino MP. Також, з 2015 року, коли до Оксфордського словника англійської 
мови увійшов термін Mx (скорочена форма до Mixter), ця гендерно-нейтральна форма 
звертання офіційно рекомендована як один з варіантів стандарту письмового звертання 
до членів австралійського парламенту. Сучасна гендерна теорія не намагається запере-
чити відмінності між жінками і чоловіками, вважаючи, що не так важливий сам факт 
відмінностей, як їх соціокультурна оцінка та інтерпретація, а також побудова владної 
системи на основі цих відмінностей. Важливим при цьому є не опис відмінностей жінок 
та чоловіків у статусах та ролях, а аналіз відносин влади та домінування, а також методів 
реалізації державної політики в тому чи іншому суспільстві [4, с. 243]. Отже, сьогочасна 
змінена парадигма політкоректності та уваги до проблеми «невидимості» жінок у мові 
привела, наприклад, до значних змін в лексичному складі англійської мови, де спосте-
рігається процес нейтралізації за ознакою статі шляхом уникання вживання he і man в 
родовому значенні, які заміщуються займенником their та нейтральними лексемами без 
означення статті. 

Мовна гендерна дискримінаціія функціонує у формі мізогінізмів (стосовно жінок) 
та мізандризмів (щодо чоловіків) [18, с. 39] і простежуються на рівнях форми та змісту, 
але типово, найуживанішим є змішаний вид, коли змістовий сексизм реалізується че-
рез використання певних формальних мовних форм, які є його проявом. Формальний 
сексизм є втіленням гендерної асиметрії мови і вказує на нерівномірність відбиття у 
лексиці, граматиці, усному мовленні особливостей жінок і чоловіків. Проблеми фор-
мального мовного сексизму більшою мірою стосуються досліджуваного матеріалу 
української мови, де більшість стандартних форм офіційних документів передбачають 
вживання іменників чоловічого роду на позначення працівниць–жінок: міністр, а не 
міністерка тощо [9]. Попри той факт, що до активного вжитку повернулися фемінативи, 
у ході аналізу фіксуємо переважне вживання назв чоловічого роду стосовно жінок за 
існування відповідників жіночого роду: політик – політикиня. Характерним є пара-
лельне вживання співвідносних назв як чоловічого так і жіночого роду стосовно жінок: 
прем’єр – прем’єрка, міністр – міністерка, політики – політикині –політики-жін-
ки. При акцентованому намаганні вживати завжди фемінативи, випадки їх неіснування, 
чи наявні труднощі в утворенні, їх додаткові конотації та стилістичне навантаження 
сприймаються особливо гостро [6, с. 97], тому вважаємо ці випадки відхилення від 
принципу дотримуватися симетрії можливими, якщо вони не підкреслюють «меншо-
вартості» жінок. 

Сучасна політична культура вимагає дотримання етики та принципів недискримі-
нації будь-якого роду у спілкуванні та взаємодії. Проте у ході дослідження мовної полі-
тичної комунікації австралійських та українських політиків, спираючись на визначення 
поняття сексизму, фіксуємо такі порушення політичної коректності щодо протилежної 
статі, які реалізуються лексико-стилістичними та граматичними засобами: 

1. Сексистські жарти та сексистська лексика. 
2. Коментарі щодо зовнішності, віку та поведінки. 
3. Коментарів щодо розумових здібностей. 
4. Маніфестація у мові стереотипного розмежування жіночих та чоловічих ролей у 

суспільстві. 
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5. Мовне відображення знецінення професійних досягнень політика протилежної 
статі. 

6. Дошкуляння, присоромлення, образи, погрози. 
7. Нав’язливі запитання щодо приватного життя. 
Відмічаємо, що гендерно-дискримінаційні практики у політичній комунікації пере-

важно відбуваються по відношенню до політиків-жінок, хоча у досліджуваному матері-
алі фіксуємо наступні приклади мовної дискримінації у бік політиків-чоловіків. Так, у 
2009 році прем’єр міністр України Юліія Тимошенко використала мізандризм стосов-
но політиків- чоловіків, які привертають увагу своїм зовнішнім виглядом та манера-
ми: «Ця напомажена істота з манікюром, педикюром і бріоліном на волоссі – пан 
Хорошковський, прямо з салону краси». Навесні 2021 року лідерка «Батьківщини» об-
мінялася дошкульними зауваженнями з Президентом України Володимиром Зеленським 
знецінюючи його політичний професійний досвід: «Раз на п’ять років деяким укра-
їнським президентам здається, що вони взяли джек-пот! А далі все за сценарієм… 
Словом, чекаємо Вас на корпоративах… Можна зі своїм піаніно». Використана 
лексика «напомажена, істота, пан, деяким, джек-пот» виконує експресивну функцію, а 
у поєднанні зі словами «манікюр, педикюр, бріолін», які не характерні у застосуванні 
до політика-чоловіка створили комічний ефект іронії та сарказму. Алюзія на естрадне 
минуле президента, підсилена риторичною фігурою обривання думки, додає патетики 
мовленню політика.

Досліджений матеріал показав найбільше прикладів порушення політкоректного 
мовлення щодо політиків протилежної статі пов’язаних із використанням та відтворен-
ням у мовленні існуючих гендерних стереотипів заснованих на протиставленні та іє-
рархічному представленні соціальних ролей, сфер та способів самореалізації чоловіків і 
жінок. В обох лінгвокультурах політичне життя ідентифікується як чоловіча сфера, при 
цьому жінки виключаються з цієї діяльності, або, в кращому випадку, їм відводиться 
роль випадкових гостей. Саме стереотипне розмежування жіночих та чоловічих ролей у 
суспільстві зумовлює виникнення статевої дискримінації у політичній мові, яка отримує 
наступні маніфестації:

1. Мовне втілення стереотипу «жіночого плану» та єдиної значущої соціальної 
ролі жінки – бути заміжньою і народжувати дітей.

На підтвердження цієї тези у досліджуваному матеріалі фіксуємо політично неко-
ректні висловлювання, які дозволив собі в інтерв’ю 2009 року Володимир Литвин, коли 
зазначив, що він не любить жінок-політиків і «навіть тих, які просто цікавляться 
політикою. Я їх не сприймаю. Якщо сьогодні жінка не цікавиться політикою – це 
добре. Жінка в політиці намагається компенсувати щось, чого вона не отримала і 
не отримує у повсякденному житті. У жіночому плані не отримує» (https://tabloid.
pravda.com.ua/person/49f6e2a292cb6/). Використаний політиком вираз «жіночий план» 
вказує ствердження іншого, вторинного, залежного від чоловіка, способу буття жінки. 
Наприклад у 2016 році мішенню подібних сексистських дискримінаційних висловлю-
вань стала народна депутатка Надія Савченко, якій радили «вийти заміж і займатися 
дітьми, а не політикою». У 2019 році, тоді кандидат у президенти, депутат Ілля Ківа 
порадив усім жінкам, які йшли в політику «виконувати свою основну функцію – на-
роджувати дітей». Одним з найбільш розповсюджених гендерно дискримінаційних  
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запитань до політика-жінки все ще залишається питання стосовно сімейного стану та 
виховання дітей «А як ви поєднуєте політику і родинне життя»? «У вас же є син, як 
вам вдається його виховувати і працювати?».

В австралійському політичному континуумі, незаміжній статус прем’єр міністерки 
пані Гіллард та її рішення не мати дітей, були предметом багатьох дискусій з моменту 
визначення з її кандидатурою на пост прем’єр міністра країни у 2011 році. Наприклад, 
ліберальний сенатор Білл Хеффернан застосував образливий сексистський коментар 
і назвав Гіллард неплідною – deliberately barren, де семантична структура лексеми 
barren включає семантичні компоненти incapable of producing offspring, зі вказівкою на 
самку з нездатністю виконувати свою основну фертильну функцію – мати потомство, 
підкресливши своє негативне ставлення лексемою deliberately із семантичних значен-
ням «навмисно». Отже, сприйняття ролі жінки у суспільстві як виконавиці допоміжних 
соціальних ролей і фертильних функцій стосується жінок-політиків будь-якого політич-
ного рівня. Більш того. і дотепер, цей факт може шкодити політичній кар’єрі, оскіль-
ки створює негативний імідж, що наприклад, простежується в антитезі протиставлення 
незаміжньої жінки, що не народжувала (Гіллард) та типової австралійської сім’ї «as an 
unmarried woman who has not given birth, Julia Gillard can’t empathise with ordinary 
Australian families» між якими не може бути порозуміння. 

Відмінною рисою української лінгвокультури знаходимо втілення стереотипу, що 
жінка може досягти певного соціального статусу тільки за рахунок впливового чоло-
віка: наприклад, «кудись потрапила просто тому, що чиясь дружина» (до депутат-
ки Інни Совсун). Про політиків-жінок, якщо не знайшли, хто її чоловік, то кажуть, що 
вона чиясь коханка, наприклад, «коханка міністра» про депутатку Інну Совсун, «блон-
динка Стеця ждет его указаний» про заступницю міністра закордонних справ Еміне 
Джапарову, «ставлениця олігарха Пінчука» про Іванну Климпуш-Цинцадзе. В австра-
лійському фіксуємо вислів «Bob Brown’s Bitch» стосовно Джулії Гіллард.

2. Сексистські висловлювання, що принижують професійні якості політика проти-
лежної статі.

Ця група дискримінаційних висловлювань, ґрунтується на стереотипному ствер-
дженні, що будь-які суттєві перетворення суспільства та зрушення політичного життя 
є наслідком чоловічих зусиль та результатом реалізації виключно чоловічої перспекти-
ви. У цьому контексті жіночі досягнення сприймаються як неможливі, або ігнорують-
ся. У мові подібні сексизми можуть втілюватися у виборі риторичних фігур та лекси-
ко-стилістичних засобів іронії, сарказму, епітетів, антитези, риторичного запитання. 
Так, медійного поширення набула ситуація з народними депутатами Олегом Ляшком та 
Оленою Шкрум, яка закликала парламент проголосувати за раніше відхилену поправ-
ку до законопроекту про службу в органах місцевого самоврядування. Ляшко іронічно 
звернувся до Шкрум з саркастичним запитанням чи вона така «чудова, молода, розумна 
працювала в державних органах чи в органах місцевого самоврядування хоч один 
день». Вибір лексичних одиниць зі вказівкою на вік та зовнішність депутатки, підсиле-
ний фразою хоч один день викриває підкреслення соціальної нерівності та недовіри до 
ймовірних досягнень колеги у галузях типово маскулінної сфери. Проявив політично 
некоректну позицію у березні 2021 під час парламентського засідання Сергій Рудик на 
адресу народної депутатки Мар’яни Безуглої, до якої звернувся з відкритим сексизмом за 
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статтю та віком: «дівчинка 32-років», ототожнюючи себе з усією чоловічоію половиною 
парламенту: «мене дивує, як і кожного у цьому залі». Дискримінуюче висловлювання є 
іронічно саркастичне припущенням, що зачіпає професійні якості, має вказівку на жіно-
чу меншовартість та маргінальність здобутків колеги: «чого дівчинка, яка пропрацю-
вала у системі охорони здоров’я, і ні дня, сподіваюсь, офіційно не працювала у цій 
структурі, закликає нас проголосувати за один з дуже важливих документів» (https://
novyny.24tv.ua/proyavi-seksizmu-ukrayinskiy-polititsi-prikladi-novini-ukr ayini_n1546936).

Висловлюванням цієї групи характерна особлива дошкульність за рахунок викорис-
тання експресивно забарвленої лексики та жаргонізмів. Так, у січні 2017 Олег Ляшко 
назвав віце-прем’єра з євроінтеграції Іванну Климпуш-Цинцадзе «підсадною качкою» 
та «урядовим дауном». Мажоритарний депутат Сергій Рудик висловився про депутатку 
Ірину Сисоєнко у грубому саркастичному тоні використовуючи арго: «дупля не різа-
ла в медицині», що розкриває сексистську семантику відсутності необхідних знань у 
професійній галузі. 

Вищі політичні посади передбачають вищий ступінь публічності, а отже, й більше 
атак сексистського характеру. Цікавим є факт, що об’єктом сексистських коментарів 
може бути жінка як приваблива і слабка, так і сильна і успішна. Робін Лакоф у дослі-
дженні «Language, Gender, and Politics» зазначає, що не повинно дивувати, що суспільне 
сприйняття сильних жінок неоднозначне. Сильні жінки також різноманітно сексуалізу-
ються, об’єктивуються або висміюються. Так, видатну жінку, яка за поведінкою чи зо-
внішнім виглядом не відповідає функції чоловічої статевої фантазії, завжди можна пе-
ретворити на лесбіянку [25, с. 173]. У досліджуваному матеріалі фіксуємо найбільше 
сексизмів стосовно екс-прем’єр міністра Австралії Джулії Гіллард пов’язаних із 1) осо-
бливостями жіночої статі, наприклад: a menopausal monster; 2) коментарі щодо зовніш-
ності: a horrible mouth on legs; «Julia Gillard Kentucky Fried Quail – small breasts, 
huge thighs»; 3) образливі порівняння щодо характеру: Ditch the Witch, a lying cow, a 
lying bitch; 4) приниження розумових здібностей: brain dead; 5) професійне знецінення: 
Juliar, treacherous Juliar; vitriolic, bitter, lying, condescending facade of a prime minister. 
В українській політиці значну кількість дискримінуючих коментарів було направлено на 
Юлію Тимошенко, наприклад, «тому що в неї авітаміноз та гормони» (стать), тому що 
вона бімба! (зовнішність), як завжди, пліткарка – казкарка (професійна діяльність), 
язиката Хвеська, Юля-лизуля (характер). Досліджений матеріал показує, що однією з 
характерних рис мовного секзизму є його багаторівневість, що направлена зачіпати не 
одну, а одночасно декілька болючих та вразливих місць свого об’єкту. Наприклад, рито-
ричне запитання до Джулії Гілард: «Does she go down to the chemist to buy her tampons 
or does the taxpayer pay for them as well?» одночасно виконує риторичний посил зне-
цінення політика-жінки та приниження жінки як статі, у загальному контексті теми опо-
даткування, яка була однією з причин усунення Гілард з займаної посади. Наприклад, 
коментуючи зустріч прем’єр міністерки з Президентом Обамою поведінка Джулії Гілард 
була зображена словами coquettish та giggling, weak, girlish, переносячи увагу на стать 
прем’єра, її зовнішність, вік та жіночність. Вжиті лексичні засоби семами ‘lacking the 
power’, ‘little physical strength’ розкривають семантику слабкості, семантичні компонен-
ти ‘playful’, ‘sexual attraction’, ‘flirtatious’ маніфестують сексуальну привабливість, діво-
чість її поведінки і, тим самим, підкреслюють риси не політика, що є обличчям держави, 
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а представницю слабкої статі з веселим кокетливим настроєм. Використання сексизму 
свідчить також про несформованість внутрішньої політичної культури та низький рівень 
позитивного позиціонування політичного іміджу країни у цілому.

Грубі висловлювання з використанням дискримінуючої лайливої лексики є більш 
характерними для австралійської політичної комунікації. Наприклад, прилюдне вислов-
лення член парламенту Австралії Марка Латама у 2005 р. на адресу однопартійки як 
skanky ho. Семантична структура лексичної одиниці за словником сучасної англійської 
мови urbandictionary включає семантичні компоненти ‘a nasty ass’, ‘female’, ‘sleeps 
with anything male’, ‘for drugs, money, or popularity’ (https://www.urbandictionary.com/
define.php?term=skank%20ho). У словнику слово skanky ho семами ‘promiscuous’, ‘sex’, 
‘many different people’ визначається як розбещена особа, з уточненням «частіше жінка» 
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english). Представниця ліберальної частини 
австралійського парламенту Ніколь Флінт під час передвиборчої кампанії 2018 року по-
страждала від образ сексистського характеру, коли двері її офісу були обписані відкрити-
ми сексизмами, що включали пейоративні лексичні одиниці disgraceful, shameful, skank, 
a «dollar fee» for a sex act, prostitute. Об’єктом відкритої образи стала австралійська по-
літикиня Сара Хансон-Янг, яка зазначила у своєму виступі «women wouldn’t need extra 
protection if men didn’t rape them», на що у відповідь один з сенаторів викрикнув у залі 
Парламенту: «You should stop shagging men, Sarah». Окличне висловлювання з ознака-
ми іронії та сарказму побудоване з метою образи та присоромлення. На прагнення висло-
вити моральний осуд жіночої, на погляд мовця, провокативної поведінки, вказує викори-
стання лексичних одиниць: модального дієслова should та дієслова stop. Відкриту обра-
зу передає семантична структура пейоративної лексичної одиниці shagging, яка включає 
негативні емотивні семи ‘to have sexual intercourse’, ‘fucking’, ‘sex’, за допомогою яких 
виражається негативне ставлення політика-чоловіка до політика-жінки. 

Проблема об’єктивізації характерна для обох порівнюваних лінгвоспільнот, напри-
клад, «жінки – це окраса сесійної зали». Проте скоріше об’єктивізація набуває негатив-
ного характеру і є прикладом відвертого нівелювання принципів політичної коректності 
і відкритого приниження жіночого достоїнства. Використання жаргонізмів фіксуємо у 
відео розмови, де звучали сексистські висловлювання очільника керівної парламентської 
фракції «Слуга народу» Олександра Корнієнка і депутата Давида Арахамія під час візиту 
до Миколаєва влітку 2020 року про зовнішність та професійні якості народної депутатки 
Ірини Аллахвердієвої: «красотка, .. піддута трохи... тюнінг too much... але баба робо-
ча, як корабельна сосна». Депутатка Альона Шкрум зауважила в одному з інтерв’ю, що 
«Вдягаєш чорне – вдяглася як учителька чи як монахиня, вдягаєш біле – ти що, на 
весілля прийшла? Вдягаєш коротку сукню – ага, прийшла у Верховну Раду шукати 
чоловіка. Вдягаєш довгу сукню – о боже, в тебе велика дупа». 

Проблема об’єктивації жіночого тіла та стереотипне ставлення до жінки як гарного 
предмету інтер’єру, що супроводжує та доповнює образ успішного чоловіка, відбиваєть-
ся у сексистських жартах у досліджуваному матеріалі. Навесні 2021 Президент України 
Володимир Зеленський саркастично зауважив, що Тимошенко пропонувала йому кан-
дидатури на різні «солодкі місця» в обмін на підтримку від «Батьківщини» у Верховній 
Раді і пожартував: «епоха договірняків скінчилася назавжди… Але подивіться, який 
гарний вигляд має зараз «опозиція». Така фігура! А знаєте, чому? Тому що зараз їй 
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просто не дають «солоденького». Так, під час пошуку потенційних помічниць в оголо-
шенні на Facebook народний депутат від партії «Слуга народу» Олександр Дубінський 
вказав вимогу до претенденток на роботу – дівчат, чий зріст – нижчий, ніж 175 см, 
не турбувати. Порушення політкоректності простежується у прозорій імплікатурі ви-
словлювання, що відображає кілька стереотипів одночасно: помічниця має бути гарною 
та молодою (вік та зовнішність), і в той же час не обов’язково бути здатною (розумові 
здібності). Сексизм, що принижує гідність політика-жінки зафіксовано у комунікації де-
путата Олег Барни, який з приводу збору підписів за відставку уряду, запросив колег-де-
путаток Вікторію Войцицьку та Олену Сотник до свого номера в готелі, з обіцянкою, що 
«буде і корисно, і приємно». (https://24tv.ua/seksizm_vid_politikiv_kogo_v_ukrayini_lo-
vili_na_nedorechnih_sl ovah_pro_zhinok_n1293886).

Політично некоректні висловлювання щодо політиків-жінок з боку чоловіків у по-
літиці, так же як і в інших сферах суспільного життя, сприймається гостро і викликає 
негативну реакцію серед тих, хто є більш гендерно чутливо налаштований. Але побутує 
чоловіча позиція, що якщо жінка висловлюється про іншу жінку, це не може бути сек-
систським. Насправді жінки можуть, і дозволяють собі дискримінаційні коментарі про 
інших жінок. У дослідженні фіксуємо негативні коментарі від політиків-жінок, напри-
клад, від члена парламенту Австралії (2001–2013 рр) Софі Мірабелли стосовно Кейт 
Елліс, міністерки з питань зайнятості, виховання дитинства та догляду за дітьми: «Here 
comes the weather girl». Мовне відображення зверхнього ставлення проявляється у 
порівнянні молодшої і привабливої політикині з телеведучою програми прогнозу пого-
ди, яка стереотипно представлена образом дівчини з гарною зовнішністю, що виконує 
примітивну роботу, яка не потребує великих розумових здібностей. Так, член парламен-
ту Сью Хікі прокоментувала позов зґвалтованої помічниці Парламенту Брітані Хігінс: 
«If a young girl is going to get so disgustingly drunk she can sleep with anybody, she could 
sleep with a spy and our national security is at risk» (https://www.abc.net.au/news/2021-
03-24/ditch-the-witch-parliament-house-sexis m-changes/100022994) підкреслюючи вибо-
ром експресивно забарвлених лексичних одиниць sick, ashamed, drunk, disgustingly, at 
risk, що сама вона відчувала стид та сором за ганебно п’яну молоду дівчину, яка може 
мати сексуальний зв’язок навіть з шпигуном і поставити під загрозу національну безпеку 
країни. Яскраво виражена експресивність і негативна конотація мовних засобів працю-
ють на створення необхідного комунікативного ефекту. 

Дослідження свідчить, що схильність до агресивної вербальної поведінки, позиція 
звинувачення та авторитетний тон судді характеризує мовний портрет членкині парла-
менту Сью Хікі у цьому випадку як той, що має риси маскулінності і толерує сексист-
ське ставлення. Немає «жіночої» чи «чоловічої» поведінки, яка б диктувалася біологією, 
скоріше поведінка обумовлена соціально [30, c.119], тому у результаті подібні приклади 
прояву маскулінної вербальної поведінки від політика-жінки призводять до заохочення 
сексизму як суспільного явища. Дозволяючи собі дискримінаційні коментарі, жінки бо-
рються із власними особистими проблемами, сумнівами та невизначеностями, викорис-
товуючи інших визначних жінок як тест та лакмусовий папір [25, c. 175].

Спільною рисою для обох порівнюваних політичних комунікацій є сучасна тенденція 
висловлювати обурення на сексизм у соціальних мережах і додавати до коментарів допис 
з хештегом, наприклад: #яНеТуристичнийБренд, #забулазапитатьумарченка, #MeToo, 
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#LetHerSpeak, #TimesUp, #NotYourHabibti. Так, негативну реакцію суспільства у соціаль-
них мережах відображену з хештегом #яНеТуристичнийБренд, викликало дискриміну-
юче висловлювання президента України Володимира Зеленського під час відвідування 
Парижу у 2020 р., де він заявив, що в Україні «дуже вродливі люди, особливо жінки...», 
що, на його переконання, є «туристичним брендом України». Подібна риторика також 
простежується у попередніх президентів України, так, Віктор Янукович перед Євро-2012, 
запрошуючи іноземних гостей до України, згадав про українських жінок, як особливу 
принаду України весною, бо жінки «почнуть роздягатися» (https://24tv.ua/seksizm_vid_
politikiv_kogo_v_ukrayini_lovili_na_nedorechnih_sl ovah_pro_zhinok_n1293886). Петро 
Порошенко у лютому 2018 року під час пресконференції назвав журналістку дорогень-
ка моя, що розпочало масштабний онлайн-флешмоб з хештегом #ятобінедорогенька. 

Як правило, сучасне суспільство різко реагує на випадки відвертої дискримінації: 
сексуальних домагань на робочому місці, насилля в родині, негативного ставлення до ба-
жання жінки просуватися у професійній діяльності, презирливих коментарів щодо її ро-
зумових здібностей. Проте панівне нав’язування прояву латентного сексизму, прихова-
ного та благодушного, залишається поза увагою. Дослідники відмічають, що навіювання 
та нав’язування стереотипу статевої поведінки починається і поступово закріплюється 
підсвідомо у дитинстві та юності з казок та романів [21, c. 25; 25 с. 162; 32], а надалі 
підкріплюється і широко розповсюджується у побутовому житті, наприклад у рекламно-
му дискурсі [23, с. 95–99] і залишає значний відбиток у формуванні світогляду. Поширене 
зображення жінки як споживача товару, а не його виробника, жінки як предмету сексу-
ального потягу, жінки-особи слабкої статі, що потребують захисту, який і повинні на-
давати представники чоловічої статі. Саме тому не дивно, що мовна практика у такому 
патріархальному суспільстві визначає жінку переважно у термінах її сімейного статусу 
та увіковічує нерівні можливості професійного розвитку для жінок і чоловіків [30, c. 123; 
20, с. 127]. За А. Вежбицькою, використання займенника she для предметів базується 
на сексуальній подібності, тоді як використання займенника she для людського оточен-
ня відображає чоловічий погляд на навколишнє середовище та сексистський чоловічий 
гумор [31, с. 148]. У результаті стикаємося не просто з проблемою ідентифікації сек-
сизму у всіх його проявах, особливої уваги потребує виявлення латентного сексизму та 
нечутливості до його ознак. Характерною рисою сучасного українського політикуму 
є різка реакція на відкриті прояви сексизму та пафосні заяви про фемінізм та гендер-
ну рівність більшістю українських політиків-жінок та феміністично налаштованими 
політиками-чоловіками, проте, у той же час, толерантне ставлення до латентного сек-
сизму сприймається більш як норма. До факторів, які сприяють толерантності сексизму 
відносимо: некомпетентність у способах ідентифікації формальних та змістових проявів 
сексизму, страх морального осуду суспільства, занижена гендерна чутливість.

Висновки. Результати дослідження надають підстави стверджувати, що в гендерно-
му аспекті політичної культури як України так і Австралії спостерігається переорієнтація 
до визначення рівності чоловіків і жінок. Проте аналіз показує, що обом порівнюваним 
політичним культурам притаманна мовна дискримінація за ознакою статті направлена 
на жінок. Сексизм поширений у політиці направлений на приниження розумових та 
професійних здібності жінок-політиків, акцентує увагу на стереотипному гендерному 
розподілі соціальних ролей, вікових характеристиках, сімейному статусі та зовнішності і 
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є перешкодою до повноцінної участі жінок у політичному житті. Порушення політичної 
коректності австралійській лінгвокультурі характеризуються використанням відкрито 
образливої лексики. 

Перспективу подальших досліджень вбачаємо у визначені рис мовного портрету 
австралійського та українського політичного діяча з врахуванням соціокультурних та 
гендерних особливостей. 
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ЯЗЫКОВОЙ СЕКСИЗМ КАК НАРУШЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
КОРРЕКТНОСТИ В АВСТРАЛИЙСКОЙ И УКРАИНСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

КОММУНИКАЦИИ

Статья посвящена сопоставительному анализу проявлений языкового сексизма как 
факта нарушения политической корректности в австралийской и украинской полити-
ческой коммуникации. Данные для анализа состоят из политических выступлений, ма-
териалов в СМИ, содержащих дискриминационные языковые средства относительно 
противоположного пола в политике. Установлено, что в обеих исследуемых лингвокуль-
турах языковая дискриминация направлена преимущественно на политиков-женщин. 
Несоблюдение политиками политкорректности проявляется в форме сексистской речи 
касательно женского профессионализма, внешности, семейного положения и возраста, 
что связано с выражением гендерной идеологии и отражением устойчивых традици-
онных стереотипов: 1) главная социальная роль женщины быть женой и матерью – 
служить мужчинам и рожать потомков, 2) второстепенности женских достижений. 
Жаргонизмы, риторические вопросы, ирония и сарказм, разговорная речь является изо-
морфными чертами, общими для сравниваемого языкового материала. 

Ключевые слова: политическая коммуникация, гендерная дискриминация, гендерный 
стереотип, сексизм, австралийский политик, украинский политик, политик-женщина, 
политическая корректность.
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LANGUAGE SEXISM AS A DEVIATION OF POLITICAL CORRECTNESS  
IN AUSTRALIAN AND UKRAINIAN POLITICAL COMMUNICATION

Despite advances in the representation of women in politics, gender-based inequalities 
persist. The article emphasizes linguistic sexism as a phenomenon that finds its manifestation 
in the language through its language means and is negative and abusive in color. The role 
of language in expressing gender ideologies in maintaining stereotypical domination over 
women was also articulated. The questions of the traditional sexist stereotypes lie in women’s 
inferiority and their main social role in serving men and being fertile to have offspring. 
This paper takes a cognitive rhetorical approach to sexism examples from Australia’s and 
Ukraine’s politics. The data for analysis is constituted by political speeches and materials 
in media containing discriminating language means concerning the opposite sex in politics. 
Routinely, women in politics suffer from sexisms concerning their professionalism, appearance, 
marital status and age. We state the following reasons for flourishing of language gender 
discrimination: historically stated patriarchal societal development, ordinary incompetence 
in sexism identification, insensitivity to discriminatory practices, fear of the societal judgment 
and condemnation. 

Key words: political speech, gender, sex discrimination, gender stereotype, sexism, covert 
sexism, overt sexism, Australian politician, Ukrainian politician, politician-man, politician-
woman, deviation, political correctness.  
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У ХІХ ст. елементи детективного жанру зустрічаються у деяких творах 
П. Мирного, І. Франка та ін. Становлення детективної прози відбувається у 1920-х  
(повісті та романи В. Винниченка, Д. Бузька, Ю. Смолича, Майка Йогансена, Гео 
Шкурупія). Автором оповідань, близьких до класичного детективу, був Ю. Шовкопляс, 
який видав збірку «Проникливість лікаря Піддубного», створивши образ інтелігентного 
сищика-аматора. В цей період на українських кіностудіях знімаються пригодницькі 
та детективні фільми («Отаман Хміль», «Лісовий звір» – за Д. Бузьком, «Укразія»). 
У 1930-ті детективна традиція занепадає; відновлюється вона у 60–70-х роках, коли 
з’являються т.зв. «міліцейські» детективи (В. Кашин, Р. Самбук та ін.).

Ключові слова: детективний жанр, література, кінематограф, В. Винниченко, 
Д. Бузько, Ю. Смолич, Гео Шкурупій, Майк Йогансен, Ю. Шовкопляс, «міліцейський» 
детектив.

В українській літературі, як і в багатьох літературах світу, детектив розвинувся не на 
порожньому місці. Щоправда, з певним запізненням. Кінематографісти звернулися до 
цього жанру, екранізуючи перші пригодницькі та детективні повісті й романи, з початку 
1920-х.

У прозі ХІХ століття детективний жанр ще не склався – тут зустрічаються лише 
окремі його елементи, наприклад, історія життя і психологія злочинця, історія злочину 
і кари, мотив розгадування «таємниці». Т.Гундорова, розглядаючи повість Івана Франка 
«Для домашнього огнища», відзначає: «Поєдинок і сон капітана Аграновича, самогубство 
його дружини, мотив дружби – переживання, історія з комісаром і його розслідуванням, 
несподівана смерть свідка тощо наближали повість до жанру психологічного детективу» 
[1, с.309].

Панас Мирний також залучає детективний сюжет (оповідання «Лови», 1883) або 
елементи детективної історії («Хіба ревуть воли, як ясла повні», 1875 – роман, напи-
саний у співавторстві з І.Біликом). Задум роману виник після того, як Мирний почув 
від сільського хлопчика розповідь про відомого в кінці 1860-х років на Полтавщині 
розбійника Василя Гнидку. Головний персонаж твору – селянин Чіпка Варениченко, який 
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внаслідок «дурних умов життя» стає злочинцем. «Творча сміливість авторів виявляється 
в тому, що образ Чіпки розкривається в еволюції, яка включає в себе і його родовідну, 
і його особисту біографію, котра починається від дня народження і закінчується його 
моральною катастрофою – засланням до Сибіру на каторгу» [4, с.284].

Звичайно, згадані твори ще не є свідченням зародження детективного жанру. Жанрові 
прикмети саме детективу спостерігаються на початку ХХ століття в оповіданнях Дмитра 
Марковича (1848–1920). Маркович закінчив юридичний факультет Новоросійського 
університету, працював слідчим, товаришем прокурора, суддею; в уряді УНР був ге-
неральним суддею. Зі своєї юридичної практики черпав матеріал для детективно-при-
годницьких творів. У збірці «З давно минулого. Спогади судового слідчого» Маркович 
зосереджує увагу на психологічних і етичних проблемах особистості. Точне відтворення 
життєвих реалій без надмірної загадковості кримінальних подій, зображення детектива-
професіонала, для якого розслідування є буденною копіткою працею – характерні риси 
його творів.

У становленні української детективної прози значну роль відіграли повісті 
В.Винниченка «На той бік» (1923) і Д.Бузька «Лісовий звір» (1924), в основі яких – 
мотив небезпечної подорожі у стан ворога для здійснення терористичної акції. Герої 
твору Винниченка, Ольга Чорнявська і Верходуб, граючи роль сільських вчителів, 
прихильників більшовицького режиму, начебто везуть до штабу Червоної армії «цінні» 
відомості, однак насправді мають намір вбити командарма Машкова; задум цей лишився 
нереалізованим. Г.Костюк стверджував: «саме Винниченко впровадив у нашу літературу 
два нових, до того не практикованих у нас, жанри: науково-утопійний («Сонячна ма-
шина», «Вічний імператор», «Прокажельня») та соціально-детективний («На той бік», 
«Нова заповідь», «Поклади золота») [2, с.25].

Герой повісті Д.Бузька «Лісовий звір» – агент ЧК, тобто представник протилежної 
політсили, відданий революційній ідеї. У творі описані реальні події осені 1921 – зими 
1922 років. Автор сам певний час працював у ЧК і виконував доручення одеського 
відділення цієї організації – вистежити у Балтському повіті отамана Заболотного, загін 
якого був відомий надзвичайною жорстокістю розправ з населенням. До речі, виконував 
під загрозою розстрілу. Бузько жодного разу не називає справжнього імені героя, навіть 
у фіналі свого, автобіографічного по суті, авантюрного детективного твору не підіймає 
завісу таємничості. Чекіст – особистість неоднозначна, в його характері поєднуються 
хвороблива збудженість з виявами «революційної ненависті», епатажем. Йому вдається 
заманити у пастку «лісового звіра», сприяти ліквідації загону Заболотного. Повість 
Д.Бузька не є «детективом» у строгому розумінні цього терміну (хоча дослідники не-
одноразово називали її одним з перших зразків української детективної прози), в ній 
наявні елементи цього жанру: авантюрно-детективна сюжетна лінія, натуралістичні сце-
ни, характерні до так званого «натуралістичного детективу», порівняння героя-оповідача 
з Шерлоком Холмсом тощо.

За повістю «Лісовий звір» на Одеській кіностудії в 1924 році було знято однойменний 
фільм (режисер А.Лундін). Стрічка поєднувала «актуальний зміст» (боротьбу з ворогами 
радянської влади), згідно з вимогою політорганів щодо агітаційно-пропагандистського 
призначення кінематографу, з авантюрно-детективним сюжетом – в розрахунку на ма-
сового глядача. Фільм відтворює реальні події майже документально, наприклад, епізод 
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розправи загону Заболотного з місцевими жителями знімався в містечку, яке найбільше 
постраждало, до зйомок залучено й самих потерпілих. У сценах знищення «банди» бра-
ли участь червоноармійці – учасники цієї події.

У фільмі безіменний герой-оповідач отримує ім’я – Юхим. Постать його досить умов-
на і простолінійна – на відміну від першоджерела, в якому письменник дає психологічну 
характеристику цієї людини. Авторська знахідка у стрічці – М.Салтиков у ролі отамана 
Заболотного.

Фільм «Лісовий звір» багато років не сходив з екрану, але, напевно, не тому, 
що глядачів, як твердили радянські кінознавці, надто цікавила тема «недавнього 
революційного минулого і громадянської війни». Скоріше, масову аудиторію приваблю-
вали використані у стрічці «штампи» дореволюційних пригодницьких кінофільмів, до-
бре знайомі тогочасній аудиторії.

Детектив в українській художній культурі формується як жанр пізніше, ніж в інших 
країнах Європи та у США. Адже в цей період у багатьох літературах він був уже до-
статньо розвиненим, сформовані його жанрові константи і різновиди («класичний», 
«поліцейський», «крутий», «натуралістичний» тощо). Чимало детективних романів на 
той час були вже екранізовані.

Українські митці лише розпочинали пошук у цьому напрямі, оскільки у вітчизняній 
літературі (а тим більше – в кіно) ще не склалася жанрова традиція детективу. Подальші 
етапи еволюції жанру також не дали помітних зрушень в його освоєнні – заважали жорсткі 
ідеологічні настанови, а у 30-х роках – тиск сумнозвісного «методу соціалістичного 
реалізму». Кримінальна історія не вкладалася у постулати соцреалізму. Та й звідки 
в Україні, де переміг соціалізм, може бути злочинність? Ці дві ідеологічні домінанти 
наклали відбиток на жанрово-тематичні та жанрово-стильові особливості детективу. 
Якщо не рахувати окремих спроб, зроблених О.Бузьком, О.Досвітнім, О.Слісаренком, 
Ю.Смоличем у 20–30-х роках, українська пригодницько-детективна література як не-
перервна традиція виникає, по суті, у повоєнний час. І насамперед – з воєнної теми. 
«Шпигунська історія була своєрідною романтичною втечею від канонів соцреалізму» 
[3, с.162].

До нечисельного кола українських письменників-детективщиків належав і Гео 
Шкурупій, який в історії літератури виступає насамперед як футурист. Він уперше ство-
рив «чисту» детективну новелу в українській літературі – «Провокатор» (1927). Зміст її 
повністю відповідає класичному канону цього жанру. У поштово-телеграфній конторі 
на робочому місці вбито телеграфіста. У приміщенні знаходиться ще четверо осіб, одна 
з них – убивця; така ситуація часто зустрічається у творах класиків детективу – напри-
клад, у Агати Крісті. Люди відрізані від світу: надворі страшна гроза, виє вітер, вирують 
смерчі. Роль слідчого бере на себе співробітник контори Павлюк. Він читав детективні 
романи і, згадуючи методи Шерлока Холмса, вираховує злочинця за допомогою дедукції 
і доходить логічного висновку – причиною вбивства була телеграма, яку тримав у руці 
мертвий телеграфіст. Павлюк викриває провокатора Красницького, який втік з-під ареш-
ту й під вигаданим прізвищем працював рахівником у цьому поштовому відділенні.

Характерно, що слідчим виступає в новелі не професіонал (представник каральних 
органів), а звичайний громадянин – щоправда, і автор підкреслює це, комсомолець, тобто 
передовий і свідомий член суспільства.
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Доля письменника склалася трагічно: він потрапив у першу хвилю репресій і був 
розстріляний одразу після вбивства Кірова; одним з головних звинувачень було те, що 
він клопотався про публікацію своїх творів у Німеччині.

Дмитро Бузько також був репресований, колишній зв’язок з караючим органом його 
не врятував. Нерідко він виступав на письменницьких зборах і одного разу необереж-
но висловився про «великого мудрого Сталіна». У 1937 його заарештували, на допитах 
пригадали йому «контрреволюційну націоналістичну діяльність» – і доля Бузька була 
визначена. Довгий час точна дата його смерті залишалася невідомою. Коли ж дослідники 
отримали доступ до архівів НКВС, з’ясувалося, що письменника розстріляли 14 листо-
пада 1937 року.

В українській літературі 1920-х з’являється т.зв. «новела кримінальна» – таке озна-
чення дав Юрій Смолич своєму твору «Мова мовчання» (1927), хоча, на думку Ярини 
Цимбал, «це радше психологічний міні-детектив» [7, с.8]. Оповідь ведеться від імені 
досвідченого слідчого, перед яким сидить жінка-вбивця. Неквапливо розповідає слідчий 
про свої методи роботи: «...Сьогодні я працюю мовчанням. Але самого мовчання зама-
ло: моя метода потребує абсолютної тиші». Гіпнотизуючи підозрювану мовчанням, він 
зрештою добивається зізнання.

В досить різноманітній за жанрами літературній спадщині Смолича (автобіографічні, 
сатирично-пригодницькі романи, оповідання, мемуарна трилогія тощо), є такі жанрові 
різновиди детективу як шпигунський (повість «Півтори людини», 1927) і фантастичний 
(«Господарство доктора Гальванеску», 1928). У повісті «Півтори людини» чекіст Мадюдя 
викриває спробу контрреволюціонерів викрасти плани спорудження Дніпрельстану. 
Саме цьому героєві належить знаменита фраза, яку вимовляє Глєб Жеглов із серіалу 
«Місце зустрічі змінити не можна»: «Вор должен сидеть в тюрьме». Автор ставиться 
до своїх героїв іронічно (хоча й не висміює і не пародіює їх), про що свідчать вже назви 
розділів, наприклад, «Розділ четвертий, що в ньому старий чекіст Мадюдя муляє собі 
мозок і хоч ти йому роди дошукується контрреволюції».

Фантастичний детектив «Господарство доктора Гальванеску» – перший роман 
у трилогії «Прекрасні катастрофи» (інші два належать до т.зв. «наукової фантасти-
ки») – являє собою сплав кримінальної та фантастичної прози (з елементами рома-
ну жахів – жанру, що вже склався в ряді зарубіжних літератур). Зловісний доктор 
Гальванеску в своєму багатющому маєтку перетворює людей на роботів і нещадно 
їх експлуатує. Він має намір перетворити частину людства на біороботів, позбавле-
них пам’яті та здатності мислити. Цього злого генія викриває українка Юлія Сахно, 
яка приїхала у відрядження з Берлінської академії вивчати сільськогосподарський 
досвід. Вона не знайома з дедуктивним методом, але, будучи заінтригована загад-
кою дивних створінь, що працюють у маєтку, починає стежити і робити виснов-
ки. Попри перестороги місцевих жителів, не боїться ризикувати, ходить і поночі, 
роззирається в бінокль, виконує фактично не лише наукову роботу, а й місію де-
тективу. І не лише розкриває злочинну діяльність доктора, а перетворює його на 
такого ж бридкого біоробота, яким він зробив своїх нещасних жертв. Стеження, 
обстріли, переслідування, несподівані арешти – всі ці елементи пригодницької бе-
летристики наявні в романі. Однак сам Ю.Смолич не вважав «Господарство доктора 
Гальванеску» детективом через виразний ухил у фантастику.
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Як одна з віх у розвитку пригодницького метажанру (до якого входить і детективний 
жанр) оцінюється роман М.Йогансена «Пригоди Мак-Лейстона, Гаррі Руперта та інших» 
(1925). Твір має специфічні риси, що відрізняють його від традиційного детективу: в 
ньому присутні авторська гра з читачем, що спонукає до активної співпраці, прийоми 
містифікації, «ігрової ідентичності», експериментування з формою з використанням 
рис модерністської прози, несподівана зміна масок. Вже у передмові Йогансен акцентує 
увагу на біографії вигаданого автора роману Антона Райнке, вихідця з України, який 
начебто друкувався під псевдонімом Віллі Вецеліус та загинув у Німеччині (під цим 
літературним псевдонімом Йогансен друкував деякі свої твори). Він був експеримента-
тором, еволюціонував від авантюрних сюжетів до першопочатків т.зв. «химерної прози».

У романі «Пригоди Мак-Лейстона...» відчувається явний вплив А.Е.По (який 
вважається засновником детективної прози). Як відомо, відлік у розвитку жанру де-
тективного оповідання звичайно ведуть з появи в 1891 році новели По «Вбивство на 
вулиці Морг», в основі якої – один з найбільш інтригуючих мотивів: «таємниця вбив-
ства у замкненому приміщенні». Одна з героїнь Йогансена, танцівниця Камілла, гине від 
лап оскаженілої мавпи – так само, як і Камілла з новели По. Створюючи образ доньки 
міліонера Едіт Лейстон, молодої й романтичної особи, автор згадує вірш Е.По «Аннабель 
Лі». До речі, Едіт називає свою улюбленицю – африканську пантеру – Еннебель. Андрій 
Вовк, який прагне полегшити долю «білих рабів» – українців у Конго, діє під ім’ям 
Дюваль (так звали сусіда Камілли з новели По).

Одним з героїв роману є сищик Пінкертон, що займається пошуками зниклої доньки 
Мак-Лейстона. Невідомо, мається на увазі літературний герой Нат Пінкертон або наща-
док реального знаменитого сищика Аллана Пінкертона.

Напружена інтрига, мистецька гра, звернення до творчості попередників у де-
тективному жанрі та використання імен їхніх персонажів і сюжетних ліній – все 
це характерне для художніх пошуків тогочасної української прози, насамперед 
для представників модерністської літератури. Згодом все це було ошельмоване як 
«формалізм» і «штукарство».

Життя Майка Йогансена було недовгим (1895–1937), він був репресований і 
розстріляний. До історії українського Йогансен увійшов як оригінальний поет і автор 
гостросюжетної авантюрної прози з комічно-пародійними елементами.

Роман «Пригоди Мак-Лейстона...» певною мірою долає межі авантюрно-розважаль-
ного жанру: крім вигаданих «документальних свідчень» і кримінальних подій тут згаду-
ються і реальні події та явища – голод в Україні й Росії 1921–1923 років, діяльність де-
тективних бюро у США, Англії та Франції, реальні історичні особи – Пуанкаре, Нансен 
(дослідник Арктики), Т.В.Вільсон (28-й президент США).

Цей роман залишався поза увагою тогочасного літературознавства. Та й сам автор, 
очевидно, досить критично оцінював його – принаймні, він не згадує цей твір у своїй 
«Автобіографії». Це – експериментальний твір, пошук художньої форми, що сполучала 
б захопливий сюжет – і ознаки модерністського письма, елементи гри, карнавалізації – 
і напружену інтригу, створені авторською фантазією персонажі та події – і факти 
дійсності.

Наприкінці 1920-х з’являються україномовні видання Артура Конан Дойля («Вибрані 
твори» в 2-х томах, 1928–1929), Джілберта Честертона («Пригоди пастора Брауна», 1930) 
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тощо. Зважаючи на підвищений інтерес читацької аудиторії до пригодницьких жанрів, 
українські письменники відгукувалися на потребу в гостросюжетному розважальному 
чтиві.

Автором оповідань, близьких до традиційного «класичного» детективу, був Юрій 
Шовкопляс. В «Історіях української літератури» його згадують не як письменника-де-
тективщика, а як автора «виробничого» роману «Інженери» (1934–1937).

Шовкопляс майже все своє життя провів у Харкові, писав для «Універсального 
журналу» оповідання про лікаря Піддубного, якого назвали «українським Шерлоком 
Холмсом». Михайло Григорович Піддубний працює у туберкульозному санаторії під 
Харковом, а у вільний час розплутує загадкові кримінальні історії. Згідно із законами 
жанру, у нього є свій Ватсон – недолугий і наївний старший міліціонер Пересада (до 
речі, йому властиві риси не лише вірного друга Холмса, а й інспектора Скотланд-Ярду 
Лестрейда). Дія відбувається або поблизу санаторію, або в самому Харкові. Як і у сла-
ветних попередників – Шерлока Холмса, пастора Брауна, Еркюля Пуаро – у Піддубного 
є свої, трохи чудернацькі, риси зовнішності і характеру – рідкі біляві вуса, тугеньке че-
ревце (яке «давно вже почало виявляти настирливу й дуже неприємну тенденцію: чимраз 
більше, чимраз помітніше висувалося вперед, псуючи йому колись струнку й сильну по-
стать»), добродушна постать, спокійна вдача. При цьому товстун швидко бігає, сприт-
но вибиває зброю з рук злочинця. Дедуктивні здібності допомагають йому розкривати 
таємниці кримінальних справ там, де тупуваті міліціонери були безсилі.

Довкола лікаря трапляються різноманітні злочинні справи: шантаж, крадіжки, са-
могубство, спритно спланований нещасний випадок. Сюжети оповідань – переважно 
побутові; маніяки, ґвалтівники, крупні аферисти – розкрадачі соцвласності в той час у 
радянському детективі не фігурували.

Збірка оповідань Шовкопляса «Проникливість лікаря Піддубного» вийшла у 1930 
році; це була остання (і досить вдала) спроба утвердити в жанровій системі української 
літератури детектив. Вона викликала зливу негативних відгуків пролетарської критики. 
Для них було неприйнятним те, що інтелігент-лікар виявився мудрішим і спритнішим за 
професіоналів-міліціонерів у розкритті заплутаних кримінальних справ. У радянській 
країні не існувало інституту приватного розшуку, однак і соцзамовлення на звеличен-
ня міліції ще не було, воно виникло пізніше, у повоєнний час. Спроба ж протиставити 
добродушного товстуна офіційним захисникам правопорядку, на думку рецензентів, су-
перечила ідеологічним потребам читача. Хвилювало їх і те, що радянські люди вчиня-
ють злочини – вбивства, крадіжки – де автор міг побачити щось подібне? Щоправда, 
Шовкопляс намагався хоч якось узгодити детективний сюжет з ідеологічними вимогами: 
злочинці у нього або запеклі вороги влади, або явні «переродженці»: бандит, що втік з-під 
арешту («Норовистий кінь»), небіж колишнього домовласника, що ненавидів жильців-
комуністів і мріяв про повернення будинку («Житлокооп №...»), сестра розстріляного 
організатора постання «на користь Врангеля» («Фіалковий колір»). Та й це не влаштову-
вало критиків, то ж Юрій Шовкопляс більше детективної прози не писав.

У 30-ті роки книжковий ринок у Радянському Союзі фактично завмер, діяльність 
видавництв і навіть наклади видань визначав спочатку Агітпроп, згодом відділ ідеології. 
Мистецтво остаточно перетворюється на засіб пропаганди і виховання, а не розваги і 
комерції. Змінюється культурна парадигма: відбувається розгром «формалізму», розви-
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ток авангарду надовго переривається, змінюється і жанрова система, деякі жанри припи-
няють активне побутування. Певною мірю змінюється орієнтація публіки, зростає попит 
на соцреалістичну продукцію. Це пояснювалося і тотальною пропагандою, що форму-
вала суспільну свідомість, світоглядні уявлення і художні смаки, і обмеженістю вибору. 
Дефіцит розваг сприяв тому, що книжки і фільми на «актуальні» – тобто ідеологічно 
прийнятні – теми (революція і громадянська війна, біографії вождів, колективізація, 
індустріалізація, соціалістичне будівництво тощо) ставали художньою продукцією 
«підвищеного попиту».

І все ж споживачі користувалися будь-якою можливістю замість тенденційних 
соцреалістичних творів прочитати авантюрний роман або переглянути гостросюжетний 
фільм. «Справа в тому, що навіть в тоталітарній моделі пропозиція і попит, як би вони не 
зближувалися, все одно не тотожні, у людини залишається своя, приватна, потреба, не 
рівна державній, якою б мікроскопічною вона не була» [6, с.7].

Митцям доводилося якоюсь мірою узгоджувати ідеологічні вимоги зі смаками і по-
требами публіки. «Одним з найсерйозніших завдань кінематографа було завоювання ма-
сового читача, – відзначає С.Тримбач. – Для цього треба було опановувати традиційні 
жанри – комедію, мелодраму, пригодницький фільм, детектив. З іншого боку, належало 
задовольняти вимоги політорганів щодо агітаційно-пропагандистських функцій кіно. 
Отож режисери мусили якось поєднувати ці два завдання» [5, с.18]. Прикладами такого 
поєднання були вже згадана стрічка «Лісовий звір», фільм «Отаман Хміль», знятий у 
1923 році на Одеській кіностудії В.Гардіним за сценарієм Д.Бузька (тут «новий матеріал» 
прищеплювався до мелодраматичного сюжету).

Тривалий час не сходив з екрану двосерійний кінодетектив П.Чардиніна «Укразія» 
(«7+2», 1925) за сценарієм М.Борисова і Г.Стабового. До кінця стрічки не ясно, хто 
саме ховається під іменем білого офіцера Енгера. і лише у фіналі з’ясовується, що 
ротмістр Енгер – переодягнений радянський розвідник, який успішно виконав завдання 
більшовицького підпілля. «Герой у тилу ворога» – дуже поширений сюжет у радянській 
літературі та кіно вже з початку 20-х років.

У 1930-ті з’являються так звані «шкідницькі» та «шпигунські» романи і фільми, 
що природно, адже розпочалася тотальна боротьба зі «шкідниками» (які начебто 
гальмували переможний шлях суспільства до будівництва соціалізму), насаджу-
валася шпигуноманія (викликана чисельними судовими процесами над «шпигуна-
ми», які начебто працювали на іноземні розвідки). Шпигунська тема розроблялася 
навіть у підлітковій літературі: згадаймо хоча б повість Аркадія Гайдара «Доля 
барабанщика» (1939). Власне, і «Лісового звіра» Д.Бузька, і «Півтори людини» 
Ю.Смолича можна розглядати як твори на «шпигунську» тему. Це ж стосується 
і фільму «Укразія», у другому томі «Історії українського кіно» він згадується як 
«картина пригодницького жанру з вдалими акторськими роботами й упевненою 
професійною рецептурою. Фільм на багато літ уперед визначив традицію оповіді 
про радянського розвідника, якому доводиться діяти у ворожому оточенні» [5, 
с.18–19]. Започаткована П.Чардиніним традиція знайшла продовження, наприклад, 
у знятій на Київській кіностудії стрічці «Подвиг розвідника» [1947, реж. Б.Барнет], 
нарешті, у культовому телесеріалі Тетяни Ліознової «Сімнадцять миттєвостей вес-
ни» (1973) за сценарієм Юліана Семенова.
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В українській літературі повоєнного періоду цій темі – «радянський розвідник у 
фашистському лігві» – присвячена пригодницька трилогія Юрія Дольд-Михайлика: «І 
один у полі воїн» (1956), за цим романом на Київській кіностудії ім.О.П.Довженка зня-
то фільм «Далеко від Батьківщини» (1960), «У чорних лицарів» (1963), «Над Шпреє 
клубочаться хмари» (1965). А власне детективна проза – з гострими сюжетами і ак-
туальною соціальною проблематикою – з’являється, після довгої перерви, у 60–70-х 
роках: романи В.Кашина (цикл «Справедливість – моє ремесло»), повісті й оповідання 
Р.Самбука («Автограф для слідчого», «Колекція професора Стаха», «Вибух»), І.Кирія 
(«Сліди під вікнами»), В.Кохана («Незвичайний злочин») та ін. Ці твори належать 
до «міліцейського» різновиду детективу. Лише з 90-х років українська література 
освоює поступово різновиди детективного жанру: «крутий» детектив (Олександр 
Вільчинський, Андрій Кокотюха), «готичний» (Андрій Кокотюха), ретро-детек-
тив (Валерій і Наталя Лапікур, Василь Кожелянко, Сергій Федака), жіночий (Ірина 
Потапіна, Ксенія Ковальська), інтелектуальний жіночий (Євгенія Кононенко) та ін. 
Знімаються детективні телесеріали («чисті» або в поєднанні з мелодрамою, триле-
ром, іншими жанрами, документальні): «Клан ювелірів», «Ментовські війни. Харків», 
«Агенти справедливості», «Не зрікайся» тощо; екранізуються літературні твори 
(В.Шкляра, А.Кокотюхи, Ю.Рогози та ін.).

Детективний жанр, що не мав можливості активно розвиватися в умовах пануван-
ня соцреалізму і сприймався літературознавством і критикою як маргінальний і не до-
стойний серйозної дослідницької уваги, нині займає чільне місце в жанровій системі 
масового мистецтва. І незмінно користується попитом у широкої аудиторії, спраглої 
гострих почуттів, карколомних пригод, розв’язування таємничих кримінальних 
загадок.
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У ИСТОКОВ УКРАИНСКОГО ДЕТЕКТИВА

В ХІХ ст. элементы детективного жанра встречаются в некоторых произведениях 
П.Мирного, И.Франко и др. Становление детективной прозы происходит в 1920-х (пове-
сти и романы В.Винниченко, Д.Бузько, Ю.Смолича, Майка Йогансена, Гео Шкурупия). 
Автором рассказов, близких к классическому детективу, быв Ю.Шовкопляс, который из-
дал сборник «Проницательность доктора Поддубного», создав образ интеллигентного 
сыщика-любителя. В этот период на украинских киностудиях снимаются приключенче-
ские и детективные фильмы («Атаман Хмель», «Лесной зверь» – по Д.Бузько, «Укразия»). 
В 1930-е детективная традиция приходит в упадок; возобновляется она в 60–70-х годах, 
когда появляются т.наз. «милицейские» детективы (В.Кашин, Р.Самбук и др.).

Ключевые слова: детективный жанр, литература, кинематограф, В.Винниченко, 
Д.Бузько, Ю.Смолич, Гео Шкурупий, Майк Йогансен, Ю.Шовкопляс, «милицейский» 
детектив.
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МІФО-ФОЛЬКЛОРНІ РЕЦЕПЦІЇ ТА ЇХ ФУНКЦІОНАЛЬНА РОЛЬ В РОМАНІ 

П. ЗЮСКІНДА «ПАРФУМЕР: ІСТОРІЯ ОДНОГО ВБИВЦІ»

Стаття присвячена аналізу особливостей функціонування міфо-фольклорних 
рецепцій в романі П. Зюскінда «Парфумер», які в контексті твору набувають 
пародійного звучання. Міфологічні та фольклорні мотиви реалізуються в сюжеті та 
композиції роману та пов’язані з образом головного героя, зокрема, його іменем, на-
родженням, здібностями, злочинами та покаранням за них. Виявлення міфологічних та 
казкових мотивів та аналіз їх ролі в розкритті ідейного змісту твору та образу Жана 
Гренуя дає підстави розглядати роман Зюскінда «Парфумер» як багатозначну притчу. 

Ключові слова: міф, фольклор, казка, мотив, інтертекстуальність, притча, пародія. 

Мабуть, сьогодні нікому не треба доводити, що роман Патріка Зюскінда «Парфумер: 
Історія одного вбивці» залишається однією з найпопулярніших книг. «Чудовисько Жан-
Батист Гренуй з’явився в німецькій літературі та став літературною подією», – писав  
Н. Білоцерківець [1: 82]. Саме завдяки цьому роману творчість письменника привернула 
увагу читачів, а його самого визнали класиком сучасної літератури.

Роман Зюскінда став предметом дослідження багатьох зарубіжних та вітчизняних 
літературознавців. Усі дослідники відносять роман «Парфумер» до літератури 
постмодернізму. Постмодернізму, як відомо, властиві так звані «своєрідні коди», які 
аналізували в своїх дослідженнях, присвячених цьому світоглядно-мистецькому на-
прямку, Г.Фролов, І.Бехта, Ф.Беккер і вітчизняні дослідники Л.Левчук, В.Личковаха, 
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С.Павличко. Ці «коди», зокрема, характерні і для роману Зюскінда. Це фрагментарність, 
пародійність, історичність, подвійне кодування, інтертекстуальність, стилістичний 
плюралізм, лейтмотиви, наявність семантичних полів чуттєвого сприйняття та типових 
знаків, метафоричне письмо тощо. Серед найбільш значних робіт, присвячених аналізу 
роману Зюскінда «Парфумер», слід відзначити статтю Д.Затонського «Модернізм 
і постмодернізм», в якій, дослідник зокрема відзначав, що, розвиваючи історію 
парфумерії, Зюскінд пішов «не в широкий світ, а в далекий» [ 2: 20]. Головною рисою, 
характерною для поетики роману Зюскінда , він вважав іронію. Не можна не відзначити і 
статтю Б. Шалагінова «Про аромат сили та аромат рабства. Роздуми про річницю роману 
Патріка Зюскінда», в якій роман Зюскінда розглядається в контексті проблем сучасності. 
Шалагінову вдалося подивитися на роман і розтлумачити його ідейний зміст під новим 
кутом зору.

Але незважаючи на велику кількість досліджень, присвячених аналізу зміста, пробле-
матики, жанрової своєрідності та поетики роману Зюскінда «Парумер», на наш погляд, є 
ще певні аспекти поетики роману, які майже не були відмічені та проаналізовані. До них 
зокрема відносяться міфо-фольклорні рецепції та їх функціональна роль в романі. Хоч 
треба відзначити, що інші аспекти інтертекстуальності роману «Парфумер» досліджені 
дуже ґрунтовно. Зокрема, це стосується алюзій на біблійні сюжети, повість Гофмана 
«Крихітка Цахес», «Фауста» Гьоте, роман Достоєвського «Злочин і кара», оповідання 
Т.Манна «Маріо і чарівник» та пародійного відтворення ідей Ніцше.

На нашу ж думку, в контексті роману Зюскінда «Парфумер» найбільш важливу 
роль для розуміння його ідейного змісту відіграють саме міфо-фольклорні мотиви та їх 
пародійне відтворення. І це стосується, перш за все, образу головного героя. По-перше, 
до міфології та казкової традиції нас відсилає його ім’я. Адже «Гренуй» (grenouille) з 
французької – «жаба». І ця авторська « підказка» відразу викликає ряд асоціацій та анало-
гій, допомагає розкрити сутність головного героя. Суто зовнішні якості жаби (холодна, 
слизька, потворна, яка не має власного запаху) повністю відповідають характеристиці 
Гренуя. В міфології жаба пов’язана з підземним світом. Серед інших фольклорних зна-
чень жаби – фальшива мудрість (у даному випадку – злочинний геній героя); символ 
змін і метаморфоз (Гренуй як диявол); символ хаосу або бруду, з якого створений світ. 
Жаба часто є героєм казок і виступає в ролі дружини чи чоловіка царевича чи принце-
си. Достатньо лише згадати всім добре відому чарівну народну казку про царівну жабу. 
Казка братів Грімм «Король Жабеня» теж розповідає про огидну жабу, яка допомогла 
чарівній принцесі витягнути м’яч із криниці, а згодом стала прекрасним королевичем, з 
якого, коли принцеса його поцілувала, спали чари. Перетворившись на прекрасного ко-
ролевича, він розповів, що його зачарувала зла відьма, і ніхто, крім принцеси, не зміг би 
звільнити його з криниці. В романі «Парфумер» все навпаки. Герой Гренуя теж огидний, 
жахливий, але створений ним парфум змусив людей забути, як і в яких умовах він був ви-
готовлений. Гренуй зачарував усіх і став, так би мовити, ідеалом і Богом для всіх людей.

Як і герої багатьох міфів та казок, герой роману «Парфумер: Історія одного вбивці» 
з’являється на світ за дивних і незвичних обставин. Письменник таким чином пародує 
казковий мотив «чудесного народження». Мати головного героя народжує його там, 
де продається риба, залишаючи  вмирати у смороді та бруді. П. Зюскінд трансформує 
традиційний мотив, який ми знаходимо в багатьох казках народів світу, коли жінці треба 
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з’їсти рибу, щоб мати дитину. В міфах різних народів світу риба виконує різні функції. 
В відповідній статті енциклопедії «Мифы народов мира» зазначається, що «в общих 
трёхчленных схемах вселенной рыбы служат основным зооморфным классификатором 
нижней космической зоны и противопоставлены птицам как классификатору верхней 
зоны и (менее отчётливо) крупным животным (часто копытным), символизирующим 
среднюю космическую зону [6: 391]. Однією з цих функцій є деміургічна функція риби. 
Вона проявляється в двох варіантах – активному, коли рибу дістають з дна океану, з 
якого створюється земля, і пасивному варіанті, коли вона є опорою землі. Образ риби 
зустрічається в казці «О девяти сыновьях царя», в якій говориться про те, що молод-
ший син бере живу воду, яка належить жінці-рибі. Коли юнака вбивають і розчленову-
ють, жінка-риба збирає тіло і за допомогою води з джерела воскрешає його. Саме риба 
сприяє народженню довгоочікуваної дитини в російській казці «Буря-Богатырь и Иван 
Коровий Сын», яка входить до трьохтомного видання казок, зібраних О.Ф. Афанасьєвим. 
В ній розповідається про короля та королеву, у яких не було дітей, але вони дуже хотіли 
їх мати. То ж король вирішив дізнатися, що треба зробити для того, щоб королева 
завагітніла. І ось йому порадили зловити щуку в морі, власноруч приготувати рибу та 
дати королеві її з’їсти, і тоді мрія їхнього подружжя збудеться. Син селянина за наказом 
короля поїхав ловити щуку в морі. «Крестьянский сын сам поехал ловить на море: заки-
нул три невода шелковые – щука вскочила и порвала все три невода. В другой раз кинул –  
тож порвала. Крестьянский сын снял с себя пояс и с шеи шелковый платочек, завязал эти 
невода, закинул в третий раз – и поймал щуку златокрылую; несказанно обрадовался, 
взял и понес к королю» [ 3: 217]. Король наказав приготувати щуку та дати королеві Але 
тельбухи щуки з’їла корова, а шматочок смаженої щуки скуштувала служниця. Після 
чого приходить скотарка та доповідає королю,що корова народила людину. «Король 
весьма удивился: не успел он принять эти речи, как бегут сказать ему, что девка-черневка 
родила мальчика точь-в-точь как коровий сын; а вслед за тем приходят докладывать, что 
и королева родила сына точь-в-точь как коровий – голос в голос и волос в волос. Чудные 
родились мальчики!» [ 3: 217]. 

У давньоєврейській традиції риба пов’язана з демоном Асмодеєм. У рамках смерті і 
воскресіння можна розглядати і історію біблійного Іони, якого проковтнула риба. У всіх 
цих випадках риба виступає як певний еквівалент нижнього (підземного) світу, царства 
мертвих. Іноді риба актуалізує образ водного чудовиська, яке викрадає жінку і робить 
її своєю дружиною. Знижений варіант деміургічної функції риби зустрічається також 
в міфах та переказах про потоп, в яких риба виступає як рятівник життя. Наприклад, 
в індійській традиції першолюдина Ману зловив рибу, яка попросила виростити її, 
обіцяючи врятувати в майбутньому Ману від потопу. Один із братів, який побажав 
виділитися серед інших братів, перетворив себе на сонце, а землю населив людьми, 
створеними з попелу, а інші боги зробили так, що все було змито водою і люди перетво-
рилися на риб. В одній з китайських версій потопу, Гунь після загибелі перетворюється 
в рибу, а з його тіла виникає Юй, якому вдається приборкати води. Риба в Китаї була 
одним із символів багатства. Риба може символізувати не тільки родючість, плодючість, 
мудрість, а й убогість, скупість, байдужість, дурість. Риба – поширена деталь культури  
епохи Реформації, в якій своєрідно пов’язана з тогочасними релігійними та соціальними 
протиріччями. В мистецтві цього часу поширені сцени рибних ринків і крамниць, а улов 
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риби наділений широким спектром семантичних відтінків – від сатири на людську хіть 
до відгомону суперечок про церковні таїнства та ієрархії. Зображення гігантської риби, 
що пожирає дрібну, починає тлумачитися як символ невблаганності та могутності при-
роди. Гностико-алхімічна традиція тлумачення образу риби як символу містичного пе-
реродження знову виникає у 20 ст. в психоаналітичному окультизмі. Як бачимо, існує 
доволі багато різних трактувань образу риби, саме тому важко виділити якесь одне, 
яке пародійно відтворює Зюскінд у своєму романі, адже Гренуй виступає і як деміург-
творець ароматів, і несе смерть, бо вбиває дівчат.

Герої міфів та казок зазвичай мають унікальні та чудесні здібності. Вони у Гренуя 
теж є. Це його нюх. Герой роману народжується унікальним і має чудодійну властивість 
відчувати аромати. Це допомагає йому створювати нові парфуми. Гренуй мріє створи-
ти аромат, який змусив би людей полюбити його. Але врешті-решт завдяки цій мрії він 
стає вбивцею, який намагається створити аромат, що допоможе йому стати володарем 
світу. 

У казках завжди є чарівні речі. Серед них є чарівна хустка, яку казковий герой 
використовує для свого порятунку. Хустка з запахом, створена Гренуєм, врятує його від 
смерті, але вона спотворить людей, які під впливом її запаху втратять розум і почнуть 
діяти під впливом інстинктів . Таким чином Зюскінд своєрідно пародує в своєму романі 
традиційний казковий мотив чарівної речі. Інший у порівнянні з казкою зміст «закладає» 
письменник і в ім’я героя – Жан Гренуй. Про значення прізвища героя, яке в контексті 
роману вказує на його негативну сутність, говорилось вище. А ім’я Жан контрастує зі 
значенням цього імені в фольклорі, адже в казках усіх народів світу позитивний герой 
зазвичай має найпопулярніше у цього народу ім’я. А у французьких казках – це ім’я 
Жан. І цей герой – повна протилежність Жану Греную, бо є добрим, сміливим, здатним 
на самопожертву, проявляє вдячність і захищає слабких. 

З казкою пов’язана і відсутність у головного героя запаху, що і провокує подальші 
події, які і стають основою сюжету романа. У міфології та фольклорі відсутність за-
паху є ознакою приналежності до світу мертвих. Невипадково, коли казковий герой 
потрапляє до лісової хатинки, яка символізує вхід в царство мертвих, чує від її хазяйки: 
«Фу-фу, людським духом пахне». В.Я. Пропп в книзі «Исторические корни волшеб-
ной сказки» зазначає, що герой «пахнет не просто, как человек, а как живой человек. 
Мёртвые, бестелесные не пахнут, живые пахнут. Мёртвые узнают живых по запаху...
Этот запах живых в высшей степени противен мертвецам... Здесь на мир умерших 
перенесены отношения мира живых с обратным знаком» [4:  159]. Запах кожної лю-
дини є індивідуальним, він як ім’я. Якщо його нема, ти ніхт. Таким чином, П. Зюскінд 
підкреслює, що його герой мертвий, точніше  помер духовно. А його бажання мати 
запах – це бажання жити, як усі.

Класифікуючи образи казкових героїв, В.Я. Пропп у своїй відомій праці «Морфология 
сказки» виділяє такі типи персонажів: герой (захисник), дарувальник, помічник, царівна, 
псевдогерой, антагоніст героя. Останній з них – втілення зла, з яким бореться казковий 
герой. Цікаво, що Гренуй в різних ситуаціях втілює риси різних типів казкових героїв, 
а «царівни» в романі – це вбиті героєм дівчата. Але, безумовно, домінує в ньому тип 
казкового антоганіста героя. Він негативна фігура, яка втілює зло, і таким його робить 
бажання привласнити запахи інших дівчат, вбиваючи їх. 
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У романі також використовується сюжетна схема чарівної казки: Гренуй долає пере-
шкоди для досягнення мети. Та його мета аморальна на відміну від мети казкового героя. 
Він хоче отримати аромат, який зробить його найвідомішим парфумером світу і при-
мусить людей любити його. Для цього він порушує всі моральні правила та закони. Для 
досягнення мети він не шкодує нікого і вбиває.

Роман «Парфумер: Історія одного вбивці» закінчується покаранням головного ге-
роя: його з’їдають люди, «зачаровані» його парфумами. Їжа також генетично пов’язана з 
давніми ритуалами. Серед функцій їжі в обрядах та ритуалах є й така: властивість росли-
ни, тварини, людини, яку їдять, переходить до того, хто її їв. Це знайшло відображення 
і в казках. Наприклад, молодість дітей в казці братів Грімм «Гензель і Греттель» мусить 
перейти відьмі, а краса героїні казки про Білосніжку – її мачусі-королеві. Але у фіналі 
роману поїдання Гренуя брудними безхатченками, які діють під впливом створеного  
героєм аромату, стає для нього покаранням і сприймається як іронія долі .

Як бачимо, саме використання образів та мотивів, генетично пов’язаних з міфами 
та казками, допомагає автору і створити образ головного героя, і торкнутися важливих 
проблем сучасності, і розкрити своє ставлення до них. Саме міфо-фольклорні моти-
ви, таким чином, дають підстави сприймати роман Зюскінда «Парфумер: Історія од-
ного вбивці» як притчу, тим більше, що одна з функцій казки – повчати. На, так би 
мовити, «казковість» роману вказує дуже проста, не метафорична і не узагальнююча  
його назва. До назви казки традиційно теж виноситься ім’я головного героя і його 
характеристика.

Основою для тлумачення роману як притчі можна вважати і аргументи, наведені 
в статті Б. Шалагінова «Аромат сили і аромат рабства. Роздуми про річницю ро-
ману Патріка Зюскінда» [10]. Дослідник зазначає, що герой, який характеризується 
надзвичайною силою волі та цілеспрямованістю, досягає своєї мети, приручивши 
своїм блискучим розумом людську масу, нездатну до тверезого мислення. Аромат, 
світ ароматів, доступний лише йому, блискучий запах поставить його у виняткові 
умови. Гренуй намагався перетворити все суспільство на своє. І звичайно, вважає 
Шалагінов, можна керувати таким суспільством до певної міри, бо головна умова, 
яка дозволяє утримувати владу, – впливати на сферу психіки, підсвідомості, на те, на 
що розум не може впливати, де він відсутній. Гренуй прощається з усім людським, 
бо давно зневажав людей «самим собою через їхню смердючу дурість». Отже, цей 
роман, на думку Б.Шалагінова, можна розглядати як алегорію, тобто по суті притчу, 
яка попереджає про небезпеку, яку таїть в собі особистість, що, прагнучи до вла-
ди над масами, маніпулює свідомістю людей за допомогою впливу на підсвідомість, 
інстинкти. Зміст роману дає можливість і іншого тлумачення алегоричного змісту, 
який набуває в контексті роману історія життя та злочину головного героя. Роман 
можна розглядати і як багатозначну притчу, яка попереджає також і про небезпеку 
лише фізіологічного сприйняття світу, і про небезпеку самотності людини, яка може 
штовхнути на злочин. І саме так сприймати цей твір Зюскінда, як зазначалось вище, 
допомагає виявлення та аналіз функціональної ролі міфологічних та фольклорних 
рецепцій, використаних письменником в романі.
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MYTHOLOGICAL AND FOLKLORIC RECEPTIONS, THEIR ROLE AND 
FUNCTION IN THE NOVEL OF P.SÜSKIND “PERFUME: THE STORY OF A 

MURDER” 

In this article is analysed mythological and folkloric receptions in the novel of P.Süskind 
“Perfume” their role and function, which in the contest of the novel take burlesque sound-
ing. Mythological and folkloric motifs, implemented in the  plot and in the composition of 
the novel,  are tied with the character of the main hero, particularly with his name, his birth, 
his skills, crimes and punishments for them. Determination of mythological and fantastic 
motifs and  analysis of their role in the revealing of ideological content of the novel and of 
the character of Jean Grenouille, give rise to study the novel of P.Süskind “Perfume” as a 
meaningful parable.
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ РИТМА В ТВОРЧЕСТВЕ А. БЛОКА

В статье освещается трактовка понятия ритма в поэзии и статьях А. Блока. 
Выясняется соотношение ритма и стихии, ритма и индивидуального пути поэта. 
Делается вывод о том, что блоковская «трилогия вочеловечения» представляется как с 
необходимостью изменяющееся соотношение поэта, пути и слова.

Ключевые слова: автор, ритм, путь, миф, история, поэтическое слово. 

Поэтическое слово в литературе серебряного века является предметом напряженной 
рефлексии, как непосредственно определяя тематику произведения, так и во внехудо-
жественной реальности. Младшие символисты представляли слово в соотношении с 
иными, родственными феноменами – с Логосом, мифом, языком, в его посреднической 
функции, и одновременно осмысляли его внутреннюю специфику. Рассуждения о ритме 
поэтического слова становятся одним из центральных элементов этого процесса. А твор-
чество А. Блока является одним из наиболее значимых моментов формирования слова о 
слове – результата «рефлексии над основаниями культуры» [3: 26], свойственной пере-
ходным, кризисным эпохам.

Следует отметить, что ритм в кругу младших символистов осмыслялся прежде всего 
философски. Ритм поэтического слова у них прямо связан с музыкальным ритмом, по-
скольку поэзия представляется ближайшим к музыке искусством в символистской иерар-
хии. Естественно, в этом кругу музыка видится прежде всего сквозь призму Ф.Ницше, 
а Ф.Ницше воспринимал музыку через культ Диониса. Вяч Иванов в работе «Ницше 
и Дионис» писал: «Ницше был оргиастом музыкальных упоений: это была его другая 
душа… Должно было, чтобы Дионис раньше, чем в слове, раньше, чем в «восторге и 
исступлении» великого мистагога будущего Заратустры – Достоевского, – открылся в 
музыке, немом искусстве глухого Бетховена, величайшего провестника оргийных та-
инств духа» [2: 28].

 «Дух музыки» – стихийное, бытийное начало, проявляющееся в личности, отобра-
жая ее жизненные ритмы, вызывая к жизни ее новые силы. Собственно, музыкальное 
начало бытия является сущностью искусства, проясняя в нем меру и гармонию: «В су-
ществе своем, художество – веселая наука воплощения ритма и меры» [2: 63]. Музыка 
является внутренней сущностью не только искусства вообще, но прежде всего ближай-
шего к ней искусства – поэзии. Это – основная мысль работы «Спорады»: «Лирика, пре-
жде всего – овладение ритмом и числом как движущими и зиждущими началами вну-
тренней жизни человека, – и, чрез овладение ими в духе, приобщение к их всемирной 
тайне» [2: 78]; «В ритме поэт находит не только музыку, но и колорит, и стиль. Музыку 
и колорит обещают ему и гласные языка» [2: 79]. Как видим, музыка в искусстве слова 
проявляется через ритм, который оказывается посредником между словом и личностью, 
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как создающей произведение, так и воспринимающей его, а также между словом и «все-
мирной тайной», которая, с одной стороны, существует именно в ритме и музыке, через 
них воздействует на жизненную реальность, а с другой стороны, жизненная реальность, 
претворенная в музыке, становится причастной «всемирной тайне». Музыка является 
идеальной перспективой слова. 

Экскурс в творчество Вяч. Иванова был необходим потому, что А. Блок во многом 
мыслит сходным образом, развивает его воззрения. А. Блок также соотносит музыку и 
ритм со стихией: «Чем ближе становится человек к стихиям, тем зычнее его голос, тем 
ритмичнее слова» [1 (5: 52)]. Музыка и ритм, прежде всего, обеспечивают действенность 
стихии, именно они – то начало, которое преобразует мир в слове. Стихия при этом на-
ходится и вне творческой личности – как свойство реальности, обеспечивающей станов-
ление, и внутри – как личные особенности, необходимые для рождения поэтического 
слова. Объединение слова с действием, осуществляемое через музыку, А.Блок считает 
главной особенностью «мифологической эпохи языка» по сравнению с современностью: 
«Наша индивидуальная поэзия – только слово, и не спрашиваясь его советов, мы рядом, 
но не заодно с нею, делаем пресловутые полезные дела. Первобытная гармония согла-
сует эти слова и дела, слова становятся действом. Сила, устрояющая их согласие – твор-
ческая сила ритма. Она поднимает слово на хребте музыкальной волны, и ритмическое 
слово заостряется, как стрела, летящая прямо в цель и певучая; стрела, опущенная в 
колдовское зелье, обретает магическую силу и безмерное могущество» [1 (5: 52)]. Слово, 
проникнутое музыкальным ритмом, становится творчеством. 

Музыка соотносится, прежде всего, со стихией, но столь же важна и ее связь с куль-
турой. С одной стороны, в статье «Крушение гуманизма» А.Блок пишет: «...для того, 
чтобы быть близкими к музыкальной сущности мира, – к природе, к стихии – нам нужно 
для этого, прежде всего, устроенное тело и устроенный дух» [1 (6, 102)]. С другой сто-
роны, в статье «О Мережковском» возникает совсем другая концепция: «Культура есть 
культура – ее, как «обветшалое» или «вовсе не нужное сегодня», не выкинешь. Культуру 
убить нельзя, она есть лишь мыслимая линия, лишь звучащая – не осязаемая. Она – есть 
ритм» [1 (6: 395)].

Интересно, что музыка и ритм приравниваются то к стихии, то к культуре, полностью 
сводится на них, а не входит в них частью, как можно было бы предполагать. Музыка, 
ритм – они, с одной стороны, представляют собой воздействующее, концентрирующее, 
организующее начало. Но, с другой стороны, это и начало протеистическое, и, организуя 
нечто, музыка с неизбежностью принимает форму того, что она организует.

Безусловно, в таком универсальном, протеистичном осмыслении музыки А. Блок 
идет вслед за Р. Вагнером. В то же время А. Блок полемизирует со статьей А. Белого 
«Формы искусства», где присутствует восходящая к Вагнеру трактовка музыки имен-
но как динамизирующей силы, проникающей человеческий и внечеловеческий космос, 
и одновременно речь идет об искусстве, о взаимоотношении искусств и их возмож-
ном синтезе, отчего и получается, что искусством, в частности, музыкой, завершается 
и исчерпывается все бытие. «Не оступаетесь ли Вы на краю пропасти, где лежит гра-
ница между феноменальным и ноуменальным?», - спрашивает он в письме А. Белому  
[1 (8:53)]. А. Блоку ясно, что эта протеистичность, эта стихийность музыкального напо-
ра противостоит, препятствует сознательному выстраиванию и становлению личности в  
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соответствии с определенными моральными критериями (по А. Блоку – осуществлению 
пути и долга).

Однако следование долгу и развертывание пути вне музыки, вне стихии есть лишь 
движение по поверхности жизни, ни затрагивающее ее глубин и высот, не говоря уже 
о том, что это движение вне искусства. Поэтому для А.Блока (и также, даже еще более 
настоятельно и рационализированно для А.Белого) возникает необходимость говорить 
не только о музыке, но и об ее организующем начале – ритме. И столь же необходимым 
оказывается проникновение музыки в ее организующей, ритмической ипостаси в такие 
«немузыкальные» категории, как долг и путь. Так, в статье «Душа писателя» читаем: 
«Первым и главным признаком того, что данный писатель не есть величина случайная и 
временная, является чувство пути. Только наличностью пути определяется «внутренний 
такт» писателя, его ритм. Всего опаснее – утрата этого ритма. Неустанное напряжение 
внутреннего слуха, прислушивание как бы к отдаленной музыке есть непременное усло-
вие писательского бытия… Знание своего ритма – для художника самый надежный щит 
от всякой хулы и похвалы» [1 (5: 370-371)]. То же самое в статье «Три вопроса»: «В созна-
нии долга, великой ответственности и связи с народом и обществом, которое произвело 
его, художник находит силу ритмически идти единственно необходимым путем…долг –  
единственное проявление ритма души человеческой в наши безрадостные и трудовые 
дни, – и только этим различается подлинное и поддельное, вечное и невечное, сакраль-
ное и кощунственное» [1 (5: 238)].

Создавая единственность и уникальность пути, музыка в то же время находится в 
сложных отношениях со словом. Реализация творческой личности в искусстве слова 
оказывается осложненной прежде всего двуприродностью действия музыки на слово.  
С одной стороны, как видно из статьи «Поэзия заговоров и заклинаний», слово, поднятое 
на «хребте музыкальной волны», становится магической и преобразующей силой. С дру-
гой стороны, отмечаемые в той же статье темные места, слова, которые непонятны для 
самого заклинающего, наводят на мысль, что для осуществления магического воздей-
ствия слова его значение вовсе не обязательно, во всяком случае, носит второстепенный 
характер. Важен ритм, сочетание звуков, а рациональный элемент слова уходит на вто-
рой план. Данная закономерность более четко сформулирована в одном из писем: «Меч –  
слово, но когда за словом становится музыкальное марево, – меч тонет» [1 (8: 182)].

Характерно, что не только ритм признается А. Блоком единственным и уникальным 
для каждого творческого субъекта. Столь же уникальным и оказываются долг и путь 
именно благодаря тому, что они проникнуты музыкальной стихией. Таким образом, 
глубинное единство пути, определяющего этот путь долга, а также проникающего этот 
путь уникального ритма является основой творческой индивидуальности, которая есть 
воплощенный в слове путь. Поэтому блоковская «трилогия вочеловечения» представля-
ется как с необходимостью изменяющееся соотношение поэта, пути и слова, а личность 
становится центром исторических построений А.Блока.

Об этом, в частности, пишет К.Г.Исупов в своей статье «Историзм Блока и симво-
листская мифология истории»: «Самораскрытие человека как субъекта исторического 
творчества виделось Блоку свободным от теоретической догматики, бесстрашно откры-
тым в альтернативное будущее» [4: 5]. Адогматизм этого самораскрытия связан именно с 
присущим блоковскому видению истории музыкальным началом, прозрением в истории 
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некоего ритма, то есть закономерных повторений. Так, И.Ю.Искржицкая находит в его 
поэзии «поэтическое предчувствие метампсихоза культур» в связи с новой жизнью соб-
ственного «я». Это предчувствие И.Ю.Искрижцкая связывает со стихотворением «Все 
это было, было, было…», однако на самом деле такая ситуация в поэзии А.Блока гораздо 
более глобальная, и связана не только с «новой жизнью», но и с прошедшей:

«Я был в Египте лишь рабом,
А ныне суждено судьбою
Мне быть поэтом и царем»;

«Что я и Цезарь – будем оба
В веках равны перед судьбой?»;

«Кто даст мне жизнь? Потомок дожа,
Купец, рыбак иль иерей
В грядущем мраке делит ложе
С грядущей матерью моей?
Быть может, венецейской девы
Канцоной нежной слух пленя,
Отец грядущий сквозь напевы
Уже предчувствует меня?».

Обратим внимание, что связанные с этой ситуацией стихи еще и в ритмическом отно-
шении тождественны (везде четырехстопный ямб), хотя и написаны в разное время. Речь 
идет здесь все-таки не столько о «переселении души» из культуры в культуру, сколько о 
вариативности существования личности при наличии некоего инварианта, который по-
вторяется, как связывающий все эти строки ритм:

«Кольцо существованья тесно:
Как все пути приводят в Рим,
Так нам заранее известно,
Что все мы рабски повторим».

Еще трагичнее говорится о том же в стихотворении «Ночь. Улица, Фонарь, Аптека…» 
(написанном также четырехстопным ямбом). 

Собственно, таким образом А.Блок переживает трагедийность времени, его дурную 
повторность. В повторениях же, во взаимоналожениях аналогичных судеб и создается 
тот инвариант личности, который уже является субъектом истории. Обратим внимание, 
что при этих повторениях у А.Блока постоянно возникает образ музыкальной стихии – 
именно стихии, растворенной в реалиях обыденного мира и проявляющейся просто в 
звучании:

«Приближается звук. И, покорна щемящему звуку,
Молодеет душа.
И во сне прижимаю к губам твою прежнюю руку,
Не дыша»;
«В жаркое лето и в зиму метельную
В дни ваших свадеб, торжеств, похорон,
Жду, чтоб спугнул мою скуку смертельную
Легкий, доселе не слышанный звон».
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Аналогичная ситуация, заметим, в черновом наброске и стихотворению «Все это 
было, было, было…»:

«Так беспокойно и напрасно –
 Блеснет мне светоч молньи красной
 Иль донесется тихий звон».

Так проявляется дух музыки в мире феноменов, и именно он, по-видимому, стимули-
рует выход из этой повторности в поступательное движение времени. И здесь невозмож-
ность вернуть прошедшее выступает во всей своей трагической определенности:

«Все, что память сберечь мне старается,
 Пропадает в безумных годах».

Собственно, в творчестве А.Блока происходит не столько взаимоналожение мифа 
и истории, сколько переход из мифа в историю путем переживания наиболее трагиче-
ских для каждого из данных миросозерцаний ситуаций: безвыходности повторений и 
невозвратимости исторического прошлого. поступательное движение накладывается на 
повторяемость, цикличность. Возможно, именно с данной закономерностью связан бло-
ковский комментарий к циклу «На поле Куликовом»: «Куликовская битва принадлежит, 
по убеждению автора, к символическим событиям русской истории. Таким событиям 
суждено возвращение. Разгадка их еще впереди» [1(3:587)]. Символическое событие в 
истории, с одной стороны, концентрирует в себе необратимость ее хода, т.к. резко что-то 
меняет, в результате чего движение времени становится физически ощутимо, и, с другой 
стороны, именно в этом качестве – смены эпох – создает и закономерности истории. 
Личность, постигающая символический смысл истории, прозревает такого рода повторы 
в поступательном движении, устанавливает между ними связи.

Таким образом, музыкальное и историческое становятся ипостасями единой лично-
сти. Такая личность не только, как пишет В.Н.Топоров, «притягивает к себе все исто-
рическое, им страдает, им строится и растет» [5:14], но и выстраивает историю усили-
ем творческого духа, создавая из нее музыкальную гармонию. История в данном цикле 
переживается не только личностно, в совиновности и сопричастности, но и музыкально, 
как звучание мирового оркестра («плеск и трубы лебедей» – лейтмотивный образ данно-
го цикла). Одновременно переплавляясь внутри личности, в поэтическом слове история 
и музыка тоже приобретают личностный характер. Музыка – не просто стихия, история – 
не просто цепь причин и следствий, обе они – носители личностных, экзистенциальных 
смыслов.

В этой связи необходимо вернуться к статьям А.Блока и обратить внимание на 
прокламируемую им взаимообусловленность ритма и индивидуального пути: «Только 
наличностью пути определяется внутренний такт писателя, его ритм» [1 (5: 370)]. 
Взаимообусловлены данные категории потому, что обе находятся на границе жизни и 
творчества, связывают их воедино: «Чтобы слово стало плотью, художник – человеком» 
[1 (5: 239)]. Ведь и ритм, и путь так или иначе представляют собой внесение закономер-
ности (именно как «закона и меры») в жизненный хаос, ведь «из хаоса рождается кос-
мос» [1 (6: 161)]. Без закона и меры невозможно существование художника ни в жизни, 
ни в творчестве: «Современный художник – искатель утраченного ритма (утраченной 
музыки) – тороплив и тревожен; он чувствует, что ему осталось немного времени, в те-
чение которого он должен или найти нечто, или погибнуть» [3 (7: 211)]. 
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Здесь прочерчивается граница между жизненной и творческой реальностью, ведь 
граница тем и специфична, что в каждой из разделяемых реальностей выглядит по-
разному. Ритм и путь – разные законы и разные меры. Одна основана на возвращении, 
повторности, а другая – на бесконечном становлении при полной утрате прошедшего. 
Именно они обуславливают необходимость поэтического слова как единственной реаль-
ности их плодотворного взаимодействия, а также истории как синтеза повторности и 
линейности в ощущении преемственности эпох. Это напряженное – и не только блоков-
ское, а общесимволистское – ощущение себя на грани жизни и смерти является одной 
из закономерностей жизни поэта в нормальной человеческой реальности. Эта жизнь – 
именно в силу иноприродности сопряженных в одной человеческой индивидуальности 
разных законов и разных мер – не может не быть трагедийной. 

Здесь корни того трагического миросозерцания, о котором говорит целый ряд ис-
следователей и которое А. Блок во Вступлении к поэме «Возмездие» формулирует сле-
дующим образом: «Именно мужественное веянье преобладало: трагическое сознание 
неслиянности и неразделенности всего – противоречий непримиримых и требовавших 
примирения» [1 (3: 296)]. Через эти противоречия проходит личный и исторический путь 
героя-поэта, и во Вступлении он неразрывно связан с темой музыки и стихотворного рит-
ма: «Все эти факты, казалось бы, столь различные, для меня имеют один музыкальный 
смысл. Я привык сопоставлять факты из всех областей жизни, доступных моему зрению 
в данное время, и уверен, что все они вместе всегда создают единый музыкальный напор. 
Я думаю, что простейшим выражением ритма того времени, когда мир, готовившийся к 
неслыханным событиям, так усиленно и планомерно развивал свои физические, полити-
ческие и военные мускулы, был ямб. Вероятно, потому повлекло и меня, издавна гони-
мого по миру мечами этого ямба, отдаться его упругой волне, на более продолжительное 
время» [1 (3: 297)]. В этом фрагменте очень явственно видно соединение духа музыки с 
историей. В тексте поэмы оно возникает прежде всего в приеме каталогизации, идущем, 
очевидно, от пушкинского «Евгения Онегина», – в перечислении «фактов из разных об-
ластей жизни», исторических событий и бытовых примет:

«Переговоры о Балканах
 Уж дипломаты повели,
 Войска пришли и спать легли,
 Нева запуталась в туманах,
 И штатские пошли дела…»;

«Еще светлы кафэ и бары,
 Торгует телом «Новый свет»,
Кишат бесстыдные тротуары,
Но в переулках – жизни нет» и т.д.
Эти детали – исторические и бытовые – соединяются друг с другом именно четы-

рехстопным ямбом, и он создает из этих разнородных явлений некую единую карти-
ну. Таким образом, музыка, ритм вначале существует в сфере жизненной реальности, 
в ней оформляются в качестве закономерности, а затем переходят в художественное 
произведение.
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Собственно, и поэма «Возмездие», и все творчество А. Блока являются способом 
трансформации жизни как некого случайного стечения обстоятельств в путь как уни-
кальное, исторически обоснованное и ответственное единство жизни и творчества, с по-
мощью своего индивидуального ритма – голоса жизненной стихии, при принятии траге-
дийности этого выбора за катарсис этой трагедии.
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КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ РИТМУ В ПОЕЗІЇ О. БЛОКА

У статті визначено трактування поняття ритму в поезії і статтях О. Блока. 
З’ясовано співвідношення ритму й стихії, ритму й індивідуального шляху поета. У 
підсумку робиться висновок про те, що блоківська «трилогія волюднення» являє собою з 
необхідністю змінне співвідношення поета, шляху і слова.
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CONCEPTUALIZATION OF RHYTHM IN THE WORKS OF A. BLOK

The article covers the subject of rhythm and poetics in the articles of A.Block. the corre-
spondence between rhythm and chaos, rhythm and individual way of the poet. The conclusion 
made is that Block’s “trilogy of humanitarism” is represented as a required changeable cor-
respondence of the poet, the way and the word.
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СПЕЦИФИКА ХРОНОТОПА В РОМАНАХ ОКТАВИИ БАТЛЕР 
«ПPИТЧА О СЕЯТЕЛЕ» И «ПРИТЧА О ТАЛАНТАХ»

В статье рассматриваются особенности репрезентации категорий пространства 
и времени в романах-антиутопиях «Притча о сеятеле» и «Притча о талантах», рас-
крывающих позицию О. Батлер на взаимоотношения человека и окружающей его среды. 
Время и пространство в произведениях американского автора выражаются преимуще-
ственно эксплицитно: описываются конкретные топосы, называются города, страны, 
события датируются. 

Ключевые слова: Октавия Батлер, антиутопия, хронотоп, экологическая 
проблематика.

Многочисленные кризисные явления ХХ века стали отправной точкой для расцве-
та литературной антиутопии, которая основана на остром конфликте, подсказанном са-
мой жизнью, имеет напряженный сюжет и подчеркивает «обреченность» описываемых 
событий. 

Известно, что главным критерием антиутопии выступает авторская позиция. Как 
правило, она выражена четко и недвусмысленно: автор критически относится к изо-
бражаемому миру и дает ему негативную оценку. О. А. Павлова указывает на такую 
отличительную черту антиутопии, как отсутствие «детально изображенной структуры 
далеко несовершенного мира – его описание подается через точку зрения драматизи-
рованного сознания рассказчика, носителя представлений тоталитарного мира, которые 
постепенно, в ходе развития сюжета, начинают подвергаться сомнению, что и составляет 
концептуальное ядро произведения» [3, с. 217]. Если утопия обличает несовершенство 
существующего миропорядка, которому предлагается альтернатива, то в антиутопии 
ситуация обратная: изображаемый мир не является идеальным, поэтому должен быть 
полностью разоблачен. 

Октавия Батлер (Octavia Butler, 1947–2006) – афроамериканский писатель, создавший 
много произведений в жанре антиутотопии. Большинство её романов акцентируют такие 
проблемы, как рабство, гендерное и классовое неравенство, уничтожение окружающей 
среды. Как правило, протагонисты произведений О. Батлер – представители «социаль-
ного меньшинства», которые делают всё возможное, чтобы выжить. Они готовы испы-
тывать «невероятные физические страдания, умственное напряжение и эмоциональные 
переживания» для того, чтобы помешать человечеству достичь стадии самоуничтожения 
[11]. Очевидно, что внимание американского писателя к такого рода персонажам иллю-
стрирует идею о том, что решимость одного может привести к кардинальным измене-
ниям в жизни многих. Более того, исследователи творчества О. Батлер отмечают, что 
несмотря на афроамериканское происхождение ее главных героев, они являются пред-
ставителями мультикультурной американской нации [9 : 84]. 
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Цель данной работы – определение специфики хронотопа в романах Октавии Батлер 
«Притча о сеятеле» («Parable of the Sower», 1993) и его продолжения «Притча о талан-
тах» («Parable of the Talents», 1998).

Ю. М. Лотман справедливо указывал на то, что пространственная картина любого 
художественного произведения, в том числе и антиутопии, многослойна: «она включает 
в себя и мифологический универсум, и научное моделирование, и бытовой «здравый 
смысл» [2 : 296]. Категория времени в антиутопиях представляет собой сложное трие-
динство временного континуума – связь прошлого, будущего и настоящего. Ратаева В. И. 
уточняет, что комплекс временных установок является как вымышленным, так и может 
иметь какую-либо связь с реальностью [4 : 29]. 

Нередко антиутописты включают элементы фантастики с целью дискредитации 
мира, выявления его нелогичности, абсурдности, враждебности человеку при помощи 
сатиры и парадокса. В таких произведениях будущее мира представляется как техно-
логический кошмар, поэтому они принимают форму романов-предупреждений. Х. Заки 
отмечает: «Сейчас идеальное время для того, чтобы исследовать эти темные фантазии 
и определить, как увести общество от угнетающего будущего, которое они себе пред-
ставляют» [11].

Более того, в результате кардинальной научно-технической трансформации ХХ века, 
которая привела к значительным изменениям в обществе и природе, начинает при обретать 
популярность художественная проза на тему климатических изменений. В англо язычном 
литературоведении она известна как «Cli-fi» (термин впервые появился в 2008 го - 
ду в работе Дэна Блума (Dan Bloom) [8]). Ее задача – эстетическое освоение последствий 
техногенного воздействия человека на окружающий природный мир. Основу произведе-
ний составляют три элемента – человек, технология (техника), природная среда [1 : 383]. 

Интерес к экологической теме проявляют и писатели-антиутописты. Поэтому стало 
возможным вычленить такую жанровую разновидность, как экологическая антиутопия. 
Её авторы изображают общества, пережившие не только остросоциальные конфликты, 
но и противостоящие последствиям экологической катастрофы. Однако введение эколо-
гической проблематики несколько смещает «антропоцентрический фокус антиутопии» 
[7], т. к. экономические и политические аспекты человеческого общества дополняются, 
а порой и замещаются климатическими как ведущими факторами в формировании анти-
утопического общества: экологическая нестабильность становится центральным контек-
стом повествования.

Соответственно, элементами хронотопа экологических антиутопий становятся па-
раллельные миры, виртуальные реальности, сверхцивилизации либо новые цивилиза-
ции, появившиеся в результате не только генной инженерии или зомбирования, но и 
мутаций, обусловленных климатическими изменениями [10, 11]. В результате традици-
онный жанр обогащается посредством восприятия “иных” жанровых конвенций, транс-
формации пространственно-временных рамок, приспособления и преобразование под 
собственные нужды литературных правил и принципов [1: 383].

Роман О. Батлер «Притча о Сеятеле» описывает ближайшее будущее, в котором 
общество стремительно деградирует из-за климатических изменений: засуха на запад-
ном побережье США обусловила рост материального неравенства и обнажила пороки 
человеческой цивилизации. Несмотря на свой юный возраст (15 лет), главная героиня 
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произведения Лорен Оламина определяет, что именно люди своим расточительным и 
безответственным использованием научных и технических достижений изменили окру-
жающую природную среду. Экологическая катастрофа в романе становится закономер-
ным последствием многих других цивилизационных проблем. 

Важным элементом художественного мира романа является описание города 
Робледо, где проживает героиня: «And we’re in Robledo – 20 miles from Los Angeles, and, 
according to Dad, once a rich, green, unwalled little city that he had been eager to abandon 
when he was a young man» [5]. Очевидно, что географическое пространство в произведе-
нии создается эксплицитно при помощи топонима ‘Los Angeles’, что позволяет читателю 
воспринимать его как условно-реальное. Более того, акцентирование окрестностей Лос-
Анджелеса важно для определения специфики творчества О. Батлер: писатель долгое 
время проживала в самом большом городе Калифорнии. Для описания мегаполиса ис-
пользуются эпитеты «некогда богатый, зеленый, не окруженным стеной город» ‘once 
rich, green, unwalled city’, которые указывают на относительное благополучие некогда 
живущих там людей. С помощью наречия «once» О. Батлер подчеркивает деградацию, 
которая имела место в истории мегаполиса.

Последующее описание условий проживания в окрестностям Лос-Анджелеса ука-
зывает на их фактическую непригодность для существования человека («naked woman», 
«unmortared rocks», «pitiful, unwalled areas», «f’ilthy», «gaunt», «half-naked children», 
«burned, vandalized, infested», «shacky houses» [5]). Жители городка страдают от пожаров, 
стрельбы, грабителей, поэтому вынуждены ограждать себя при помощи стен.

Однако деградацией характеризует не только Робледо, но само общество, представи-
тели которого постоянно болеют и голодают: «They carry untreated diseases and festering 
wounds. They have no money to spend on water to wash with so even the unwounded have 
sores. They don’t get enough to eat so they’re malnourished – or they eat bad food and poison 
themselves» [5]. В качестве причины автором называется социальное неравенство, воз-
никшее из-за ограниченности доступа к чистой (питьевой) воде: «Water is very expensive 
here – worse than in Los Angeles or Ventura Counties» [5]. Фразой «except for arsonists and 
the rich» [5] О. Батлер подчеркивает, что не все социальные группы могут позволить себе 
воду, поэтому люди гибнут либо от ран, либо от отравлений. На незавершенность про-
цесса самоуничтожения указывает многоточие в конце предложения. 

В романе О. Батлер одушевляет такие природные явления, как земля, землетрясе-
ние, гром: «Earthquake today. It hit early this morning just as we were beginning the day’s 
walk, and it was a strong one. The ground itself gave a low, grating rumble like buried thun-
der. It jerked and shuddered, then seemed to drop <...> Once the shaking stopped, everything 
looked the same – except for sudden patches of dust thrown up here and there in the brown 
hills around us» [5] Природные явления способны иметь свою собственную жизнь, и 
они обладают силой, превосходящей человека. Автор показывает, что уничтожение 
окружающей среды – это проблема не отдельного района, города или страны – она раз-
растается и поглощает огромные площади, приобретая глобальные масштабы. Более 
того, именно природа предопределяет ход развития сюжета романа. Пожар, который 
случился на пути главной героини, стал знаковым событием: он послужил поводом 
как для внутренней эволюции Оламины, так и преобразования внешней окружающей 
среды. 
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Соответственно, в конце романа художественное пространство трансформируется: 
«Now, amid the outdoor tables, firepits, pines, palms, and sycamores, trust seems not to be a 
problem. If you turn your back to the burned portion which is barren and ugly, this is a beauti-
ful place, and it’s far enough from the highway not to be found by the ever – flowing river of 
people moving north». При помощи антитезы О. Батлер сравнивает две пункта – опусто-
шённый и безобразный Робледо в начале пути («barren and ugly [place]») и прекрасное 
место («a beautiful place»), которое Оламина получает в результате странствия-поиска. 

Роман «Притча о Сеятеле» написан в форме дневника. Это позволяет автору не толь-
ко вводить в текст лирические отступления, внутренние монологи, отражающие поток 
сознания главной героини, но и указывать время действия описываемых событий. Записи 
Лорен четко датированы: «SATURDAY, JULY 20, 2024», «WEDNESDAY, AUGUST 26, 
2026», «SATURDAY, JULY 31, 2027 – MORNING» [5]. Например, из отрывка «The time 
is 2025; the place is California, where small walled comunities must protect themselves from 
desperate hordes of scangers and roaming bands of drug addicts» [5] становится очевидно, 
что действие романа происходит в недалеком будущем. Более того, форма дневника по-
зволяет устанавливать причинно-следственные связи между событиями.

Также в тексте романа присутствует большое количество указаний на время суток и 
пору года. Эту функцию выполняют лексические единицы ‘morning’ (40), ‘evening’ (5), 
‘night’ (86), ‘week’ (23), ‘month’ (13), ‘now’ (241). Количественный анализ указывает на 
то, что события происходят, как правило, в ночное время в настоящий момент.

Роман «Притча о талантах» является продолжением «Притчи о сеятеле». Его главной 
героиней становится дочь Лорен Оламины Ларкин, которая продолжает попытки матери 
изменить мир к лучшему. Действие романа все также происходит в Америке, но четыре 
года спустя после последних событий, которыми завершается повествование предше-
ствующего произведения. В центре описания – община верующих в «Earthseed». Это 
новое философское направление, сформулированное Оламиной и основанное на идее: 
«Бог есть Перемены» («God is Change» [5]).

Произведение написано в форме дневника, однако повествование ведется от лица 
двух персонажей: Ларкин, комментируя записи, оставленные ее матерью, размышляет 
о смерти женщины. Она считает, что Оламина была заблудшим пророком, который по-
кинул свою семью ради спасения всего человечества.

О. Батлер начинает повествования со сравнения: надвигающийся апокалипсис упо-
добляется смертельно опасной для человека болезни – оспе: «I have read that the period of 
upheaval that journalists have begun to refer to as «the Apocalypse» or more commonly, more 
bitterly, «the Pox» lasted from 2015 through 2030–a decade and a half of chaos» [6]. При этом 
время катастрофы указывается очень точно: период с 2015 по 2030 годы – время господ-
ства хаоса. С помощью местоимения первого лица множественного числа «We» автор 
указывает на причину трагедии: все мы (люди) спровоцировали экологические пробле-
мы: «We caused the problems: then we sat and watched as they grew into crises» [6]. Однако 
вместо того, чтобы попытаться решить их, население земли молча наблюдает, как проис-
ходящее перерастает в неконтролируемый хаос. 

В романе развивается мысль о том, что именно экологические проблемы послужили 
поводом для социального расслоения, которое в свою очередь лишь усугубляет эколо-
гическую ситуацию и даже ведет к очередной мировой войне: «I have watched education 
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become more a privilege of the rich than the basic necessity that it must be if civilized society is 
to survive. I have watched as convenience, profit, and inertia excused greater and more danger-
ous environmental degradation. I have watched poverty, hunger, and disease become inevitable 
for more and more people» [6].

Категория пространства в романе представлена топонимами, описывающими важ-
нейшие американские локации: Jamestown, Arcata, Oregon, Martin Country, Venture, 
Acorn, Mendocino, Loss Angeles, Alaska, Portland, Redding. Кроме того, автор включает 
большое количество топонимов – названий стран: Kenya, Tanzania, Bolivia, Peru, Pakistan, 
Afghanistan, Spain, Greece, Turkey, Egypt, Libya, China. Очевидно, их цель – не только соз-
дать условно-реальный мир, но и сообщить о разрастающихся масштабах катастрофы. 

В качестве средства борьбы с неизбежным хаосом главной героиней предлагается 
создание живой изгороди ‘a living wall’ из колючих растений. Однако подчеркивается, 
что насаждения способны создать лишь иллюзию защищенности, поэтому робкие по-
пытки созидательной жизни конкретной общины противопоставляются деградации 
страны в целом: «The country is bleeding to death in poverty, slavery, chaos, and sin. This is 
the time for us to work for our salvation, not to divert our attention to fantasy explorations of 
extrasolar worlds» [6].

В конце романа «Притча о талантах» утверждается право каждого человека выби-
рать тот путь, который соответствует его этическим и эстетическим ценностям: «We can 
choose: We can go on building and destroying until we either destroy ourselves or destroy 
the ability of our world to sustain us» [6]. Обращает на себя внимание употребление авто-
ром местоимения первого лица множественного числа («We»), дополненное модальным 
глаголом в настоящем времени («Can»), которые указывают на возможность что-либо 
изменить только совместными усилиями: сделать окружающее пространство живым, ис-
пользовать альтернативные деструктивным технологии.

Таким образом, в творчестве О. Батлер элементы антиутопии и научной фантастики 
органично дополняются экологической проблематикой. В романах «Притча о сеятеле 
и «Притча о талантах» представлены такие характеристики экологической антиутопии, 
как: репрезентация постапокалиптического мира главным героем – автором дневника; 
социальное неравенство обусловлено экологическим фактором; жизнь человека одно-
значно наполнена болью и страданиями; деятельность людей направлена на самоунич-
тожение и разрушение окружающей среды; акцентируются тщетные попытки главных 
героев что-либо изменить. При этом позиция автора не является пессимистичной: аме-
риканский писатель в обеих книгах выражает веру в способность человека остановить 
разрушения и создать более гуманные общества.

Время и пространство в произведениях американского автора выражается преиму-
щественно эксплицитно: О.  Батлер описывает конкретные топосы, называет города, 
страны, события датируются. Этим автор акцентирует большую вероятность воплоще-
ния вымышленных событий в ближайшем будущем.
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СПЕЦИФІКА ХРОНОТОПУ В РОМАНІ ОКТАВІЇ БАТЛЕР  
«ПРИТЧА ПРО СІЯЧА» І «ПРИТЧА ПРО ТАЛАНТИ»

У статті розглядаються особливості репрезентації категорій простору і часу в 
романах-антиутопіях «Притча про сіяча» і «Притча про таланти», які репрезентують 
позицію О. Батлер на взаємини людини і навколишнього середовища. Як правило, час і 
простір у творах американського автора виражається переважно експліцитно: опису-
ються конкретні топоси, називаються міста, країни, події датуються.
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THE SPECIFICITY OF CHRONOTOPE IN OCTAVIA BUTLER’S NOVELS 
“PARABLE OF THE SOWER” AND “PARABLE OF THE TALENTS”

This article examines how the categories of space and time are presented in the dystopian 
novels “The Parable of the Sower” and “The Parable of the Talents’. Their analysis reveals 
O. Butler’s view on the relationship between a man and his environment. Time and space in the 
works of the American author are mainly expressed explicitly: specific locales are described, 
cities and countries are named, events are dated.
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КОНСОНАНСНІ МОВЛЕННЄВІ ЖАНРИ 
В ДРАМАТУРГІЙНОМУ ДИСКУРСІ

У статті порушено питання про жанрові особливості консонантної комунікації. На 
матеріалі драматургійного дискурсу проаналізовано характеристики комунікативних 
автора та адресата за віковими, ґендерними та іншими критеріями; схарактеризова-
но важливість комунікативного минулого та майбутнього у консонантних мовленнєвих 
жанрах, висвітлено подієвий зміст спілкування. 

Ключові слова: мовленнєві жанри, модель мовленнєвого жанру, консонантна 
комунікація, драматургійний дискурс.

Проблеми порозуміння у спілкуванні, рівність у стосунках між людьми належить 
до складних онтологічних проблем, бо люди переважно прагнуть ідеального став-
лення до себе, але рідше хочуть досягти таких стосунків по відношенню до інших. 
Для комунікативного процесу, якому притаманні взаємоповага та взаєморозуміння, 
необхідними є відповідні налаштування людей одне до одного. Але власне мовне 
втілення «ідеальної» вербальної інтеракції опинилося сьогодні в стадії становлення.

Якщо в статусно-орієнтованому дискурсі були запропоновані деякі програми ко-
оперативного спілкування, як то максими П. Грайса [2], то розмаїття вербального 
співіснування людей в особистісно-орієнтованому дискурсі унеможливлює створення 
таких чітких сценаріїв. Спрямування фатичних мовленнєвих жанрів на покращення чи 
погіршення міжособистісних стосунків у прямій чи непрямій формі апріорі акцентує 
увагу на пріоритет взаємин між мовцями. В. В. Дементьєв називає серед усіх так звані 
доброзичливі розмови, які серед мовленнєвих жанрів визнання, компліментів, сповіді по-
кращують стосунки у прямій формі [3]. На думку дослідників, позитивне налаштування 
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співрозмовників створюють відповідну комунікативну атмосферу, тональність [6], які 
віддзеркалені, скажімо, у душевній розмові [5], та менш притаманні світській бесіді [4]. 
У центрі уваги дослідників опинялися також мовленнєві жанри комплімент [9] сімейна 
бесіда [8] тощо. Деякі питання консонантної комунікації були висвітлені в дослідженнях, 
присвячених етикетним мовленнєвим жанрам [7, 9].

Проте актуальним залишається питання про аналіз жанрових, когнітивних, дискур-
сивних факторів, що уможливлюють консонансне спілкування. До таких чинників на-
лежить налаштування співрозмовників у соціально-психологічному стані довіри, що має 
жанрову інтерпретацію щира, доброзичлива розмова. Але саме поняття «розмова», що 
тлумачать як «словесний обмін думками, відомостями і т. ін. між ким-небудь. … // Бесіда 
з ким-небудь, перев. ділового змісту, з певною спрямованістю» (10, с. 746), має численні 
варіанти: сімейна розмова, розмова на загальні теми, щира розмова тощо. Особливого 
значення набуває так звана світська розмова (small talk), яка, на думку В. В. Дементьєва, є 
нейтральною в плані погіршення / покращення стосунків у процесі комунікації чи прямої /  
непрямої форми. Крім того, науковець зазначає, що такий різновид спілкування не при-
таманний слов’янському менталітету, що більше схиляється до розмов щирих [3, 4].

Аналіз консонансних мовленнєвих жанрів здійснено за пріоритетними критеріями 
характеристики, запропонованими Т. В. Шмельовою [11] та розробленими в подальших 
працях, зокрема, в розвідках Ф. С. Бацевича [1].

Численні позитивні форми спілкування «в унісон», за нашими спостереження-
ми, переважно не мають тривалої пресупозиції та відбуваються в єдиному напряму. 
Незважаючи на те, що В. В. Дементьєв розглядає флірт як окремий мовленнєвий жанр, 
відзначаємо поширеність компонентів такого жанру в доброзичливій / дружній розмові 
між чоловіком та жінкою:

Жінка. А у вас затишно.
Хазяїн. Якому вину ви віддаєте перевагу цього часу доби?
Жінка. Мабуть, білому.
Хазяїн. Я пропоную червоне. Нещодавно був у Болгарії, там говорять, що червоне 

вино треба пити у ті місяці, у назвах яких є буква «р-р-р».
<…>
Хазяїн. До речі, у Болгарії багато пісень про червоне вино, і тільки одна – про біле.
Жінка. І про що у ній співається?
Хазяїн. У ній співається: «Чому я не червоне?» Спробуйте. Це «Бордо» з колекції 

барона Ротшильда.
Комунікативною метою персонажа хазяїна можна також вважати бажання справити 

позитивне враження, що зумовлює вибір ігрових комунікативних стратегій. Специфіка 
мовної гри нагадує варіаційний цикл, де постійно виникає нова тема, яку підхоплюють і 
розвивають учасники комунікації. 

Хазяїн. Я нерідко буваю там, тому вони повірили моєму поручництву.
Жінка. З ким буваєте?
Хазяїн. З партнерами.
Жінка. А ще з ким?
Хазяїн. Всі хочуть певності…
<…>
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Жінка. Не дуже. Краще запитайте, чому я наважилась  поїхати з вами, хоча бачу 
вас уперше.

Хазяїн. Тому що вірите у любов з першого погляду. Мого, зрозуміло.
Жінка. А як не вірю?
Хазяїн. Тоді я збожеволію! До речі, сьогодні ми відзначали угоду з німцями, і вони 

розповіли, що в них чотирнадцятого лютого відзначають як день божевільних, а не за-
коханих. (О. Мардань «Ніч святого Валентина»)

Поєднання ігрових елементів, налаштування співрозмовників один на одного, 
елементів флірту створюють необхідну атмосферу для розвитку унісонного спілкування.

Розмова Двох може здійснюватися у більш щирій інтеракції, коли співрозмовники 
спонукають один одного на мовленнєвий жанр сповідь:

Андрій. Чому розійшлися? Пробачте, можете не відповідати, якщо не бажаєте про 
це говорити.

Оля. Я не місцева, мій хлопець теж. Зі мною можна зустрічатись, проводити час, а 
от одружуватися, як виявилося, треба тільки з городянкою.

Андрій. Він вас хоч кохав?
Оля. Принаймні, казав, що кохає тільки мене, але у цьому світі потрібно влаштову-

ватися і зі мною він не бачить перспектив.
Андрій. Він одружився?
Оля. Звичайно. Як і хотів, його дружина городянка, має власну квартиру і машину.
Питання персонажа Андрія до співрозмовника презентують максимальне включення 

до змісту розмови, обережно спонукають до подальшої оповіді.
Андрій. Хай щастить! Може, Олю, вип’ємо за його щастя?
Оля. Вип’ємо.
Сумну історію зради героїня переповідає в модальній тональності образи, але у 

контексті щирої розмови подієвий зміст набуває нових сюжетних поворотів.
Андрій. Хай щастить!
Оля. Хай щастить. Андрію, а у вас є дівчина?
Андрій. Є. Справжня американка, феміністка.
Оля. Ви казали, що такі вам не до смаку.
Андрій. Інших немає. Розібрали. От і взяв, що залишилось.
Оля. Важко вам з нею?
Андрій. Чому це? От дивіться – у кав’ярні вона сама за себе платить, квіти не 

вимагає, на шлюбі не наполягає, живемо окремо, зустрічаємося за потребою. Просто 
рай земний.

Оля. Щось невеселий у вас рай виходить.
На відміну від співрозмовниці, персонаж подає свою історію в тональності похваль-

би, бравади, що в ході спілкування заперечує. 
Андрій. Я вихований у інших традиціях. Хочеться пригостити кохану, купувати їй 

подарунки, закидати квітами, ввечері повертатися до квартири, де тебе чекають.
Оля. І де завжди тобі раді. Потім вечеряти разом, і, загорнувшись у пухнастий 

плед, дивитися гарну, стару комедію.
Андрій. І пити гарячий чай.
 Оля. Або какао.
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Андрій. Олю, може вип’ємо на брудершафт?
Оля. Давайте.
П’ють на брудершафт. Цілуються. Спочатку сором’язливо, потім зі все наростаючою 

пристрастю. (Н.Уварова « Шахрайки»)
Фактором комунікативного минулого в таких ситуаціях може бути будь-який випа-

док, з одного боку, та різноманітні життєві історії – з іншого. Ідеальним прогнозуванням 
комунікативного майбутнього може статися історія кохання (love story), проте подієвий 
зміст жанру полягає саме в насолоді від своєрідної прелюдії до можливих стосунків, від 
відкриття одне одного, хоча унісонне спілкування з перспективою подальших гарних 
стосунків виступає, безперечно, прерогативою у стосунках між чоловіком і жінкою.

Доброзичлива розмова як мовленнєвий жанр в однорідному гендерному спів відно-
шенні може мати іншу конфігурацію. Подієвий зміст у такому разі фокусується не в са-
мому факті комунікативного співіснування співрозмовників, а в певній важливій, іноді 
нестандартній темі.

Співіснування в ірреальному та символічному вимірі змушує співрозмовниць пере-
йти до обговорення подій в унісон, наближений до позитивної, дружньої розмови:

Таня. Ні! Це не ілюзія! І не наркотик. Це все насправді. Ти можеш отримати все!  
І все буде насправді. Тільки одного ти не можеш. Поїхати звідси.

Оля. Але чому?
Таня. Тому що сидить у кожного всередині маленький противний черв’ячок, шалено 

задоволений таким життям! І ти сама не можеш зізнатись, що не хочеш їхати звідси. 
Багато хто приїздив сюди, але тільки один поїхав...

Оля. Багато? Але де вони всі?
Таня. Хто – де. Побудували свої світи і живуть. Кожен зі своїми бажаннями.
Наближення до мовленнєвого жанру пояснення здійснено комунікативним автором 

(персонажем Танею) обережно. Поступово відповідаючи на питання, вона намагається 
залучити співрозмовницю до інших смислових вимірів, які необхідні для осмислення 
ситуації.

Іра. Але ж це чудово!
Таня. Ти так гадаєш?
Іра. А як же інакше? І ти ще незадоволена?
Оля. (до Тані) Ти не жартуєш? Скажи, що жартуєш.
Таня. Хіба ви самі не переконались?
Оля. Але як це стається?
Таня. Як – не знаю. Але стається.
Іра. Ой, а давайте загадувати! Я хочу... хочу... (заплющує очі, здригається) Ой, що 

це? Ой, холодно... (дістає з-під одягу пачку морозива). Морозиво... Хто його туди засу-
нув? А ну признавайтесь! Що за дурні жарти?

Символічна тема здійснення бажань по-різному оцінюється учасницями 
комунікативної ситуації. Здатність до декодування імпліцитних смислів зреалізована не 
в усіх дійових особах, що й зумовлює парадоксальне, але доброзичливе спілкування. 

Оля. Я тут ні до чого, чесно, та і де б я його взяла?
Таня. Це ти сама його засунула, твоє бажання.
Іра. Але ж я не цього не казала... і навіть не думала...
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Таня. Бажання – це не те, що ти кажеш, іноді, навіть не те, що думаєш. Тут ви-
конуються мимовільні бажання, а не те що ти говориш, розумієш? Іноді ти навіть не 
усвідомлюєш його. (Забирає морозиво, ховає). От  яке ти любиш морозиво?

Іра. Полуничне, а що?
Таня (дивиться на нього). На, тримай. Бачиш?
Іра (розглядає). Справді, полуничне...
Оля (теж розглядає). Ну ти даєш! Тільки-но відігрілися, а ти холодного хочеш!
Таня. Це нормально. Влітку хочеться нового року, а взимку – морозива.
Налаштування на філософське осмислення ситуацій дозволяє знайти пояснення кож-

ному явищу, символу, знаку. Домінувальна позиція однієї з персонажів не сприймається 
учасницями комунікативного буття агресивно. Унісонне спілкування можливе при по-
зитивному домінуванні.

Іра (залишає морозиво, ходить замислена, хтось проходить повз нього – і те зникає). 
Невже я цього хотіла? Дивно... (Озирається і не бачить його більше). І хто його взяв? 
Ольго, це ти?! Нагадай собі сама морозиво, якщо хочеться!

Оля. Та я не брала! Нащо воно мені здалося? Я взагалі фруктове не люблю, тільки 
крем-брюле. Може, це Таня? (Таня іронічно всміхнулася і промовчала).

Іра. Зникло! Воно зникло! А-а, я зрозуміла! Коли я зрозуміла, що хотіла усього-на-
всього морозива, таку дрібничку, фе! Мені стало так прикро, що я розхотіла!

Оля. Ти хоч сама зрозуміла, що ти сказала? (До Тані).  Ти щось розумієш?
Таня. Звичайно. Вона почала розуміти механізм. (О. Вітер «Станція або розклад ба-

жань на завтра»)
Реакції співрозмовниць на оповідь однієї з них різна, але вони захоплені спільною 

темою, проблемою. Унісонне співзвуччя партій персонажів створене завдяки виваже-
ному викладу думок однієї з дійових осіб. Мовленнєвий жанр дружня розмова містить 
елементи жанрів пояснення, обмін думками. 

В інших ситуаціях позитивність і доброзичливість може мати різні конотації. 
Наприклад, коли співрозмовники незнайомі чи хоча б один з них не володіє конситуацією. 
Так, позитивне звучання має бесіда під час спонтанної зустрічі дівчини-підлітка з да-
мою, яка насправді є коханкою її батька, про що дівчина не знає:

Полюся (спокійно). А що тут такого? У кожного нормального чувака повинна бути 
дружина і коханка. А мій тато – нормальний чувак. (Підходить до манекенів, розглядає 
сукні) Уау! Які класні! А в тебе вже було весілля?

Алла. Ні, ще не було.
Полюся. Це, мабуть, прикольно - виходити заміж. (Одягає на себе фату, входячи в 

роль нареченої). Стільки витрішкуватих беньок одразу п’яляться на тебе, захоплюють-
ся і помирають…

Алла (схвильовано, ніби згадавши щось страшне): Помирають?..
Полюся. Від заздрощів! А ти ідеш, гордо піднявши голову, і поруч з тобою – принц, 

якого ти чекала все своє життя! (Знімає фату, вішаючи її знову на манекена). До речі, 
а в тебе є чоловік?.. Ну, я маю на увазі, хлопець, з яким ти спиш?

Безпосередня гра, доброзичлива тональність спілкування дівчини налаштовує на 
позитивне її сприйняття, а апеляція до певних соціальних шаблонів зумовлює певну 
розгубленість співрозмовниці. 
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Алла. Так.
Полюся.: І що? Кохаєш його?
Алла. Кохаю.
Полюся. А він тебе?
Алла. І він мене. Сподіваюся.
Полюся. А чому ж тоді ти за нього не виходиш?
Алла. Не знаю. Напевно, ще не готова.
Полюся. У мене теж є хлопець, якого я кохаю і який кохає мене. Але я теж не хочу, 

щоб він був моїм нареченим. Знаєш, чому?
Низка безапеляційних питань до незнайомої співрозмовниці несподівано змінюється 

відвертим зізнанням. На перший погляд, це типове перемикання теми на себе, але юна 
героїня віртуозно маніпулює незнайомою дамою, спонукаючи її на розмову про кохану 
людину.

Алла. Чому?
Полюся. Бо він не схожий на принца. А твій схожий?
Алла (вдає, ніби вагається з відповіддю): Ні, він зовсім не схожий на принца.
Полюся. Тоді не виходь за нього. Тобі потрібен принц. Ти дуже красива.
Алла (всміхається). Дякую.
Полюся. Ну, я піду. Мене Макс чекає. Макс – це мій хлопець. Він хоче провести зі 

мною уікенд, але так, аби ми були тільки удвох, без старих… Рада була познайомитися. 
Не розумію тільки, чому фазер не познайомив нас раніше. Ти така класна! А у весільній 
сукні, напевно, ще краща… Тільки пообіцяй, що знайдеш принца!

Алла. Обіцяю.
Полюся. Супер-супер-супер! Бувай!
Алла. Бувай. (Сама). Принц…Де ж знайти того принца?.. Лід… як камінь… Жоден 

чоловік… Я не плачу… Я ніколи не заплачу через чоловіка… камінь не може розтанути…
(А. Багряна «Рододендрон»)

Елемент фантастичності, казковості, дитячої наївності надає комунікації тої пози-
тивної тональності, яка характеризує комунікацію в момент її здійснення.

Ключовою умовою функціонування мовленнєвого жанру дружня розмова є цікавий 
подієвий зміст, що об’єднує співрозмовників. У комунікативній ситуації, учасниками 
якої є чоловік і жінка, такою спільною темою можуть стати власні стосунки, точніше –  
прелюдія до таких стосунків. Прагматична мета може бути зреалізована різними дис-
курсивними програмами: або зо допомогою ігрової форми спілкування, або з метою 
зрозуміти та підтримати співрозмовника (співрозмовницю). При гендерній однорідності 
фактором єдності має стати нестандартна тема. Значущість комунікативного минулого 
може бути варіативним і не впливати принципово на концепції як автора, так і адресата 
(адресатів) вербальної інтеракції. В деяких комунікативних ситуаціях розповідь про ми-
нуле також виступає ключовим подієвим змістом, який об’єднує співрозмовників.

Найважливішою ознакою мовленнєвого жанру є те, що комунікативна поведінка 
принаймні однієї мовної особистості спрямована на гру, творчість або на певну не-
стандартну ситуацію. Адекватна реакція адресата (адресатів), здатність їх залучитися 
до гри чи до певної таємниці зумовлює унісонний комунікативний простір, здійснення 
комунікативної мети щодо подальшого розвитку спілкування. 
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 CONSONANT SPEECH GENRES IN DRAMA DISCOURSE

The article concerns (touches) the problems of genre specifics of consonant communication. 
The characteristics of the author & the addressee are analysed on the material of drama 
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communicative past & future in consonant language ( speech ) genre. Highlighted the eventful 
content of communication 
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ПРОБЛЕМА ИНТЕРПРЕТАЦИИ СОБЫТИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ 
КОНТЕКСТЕ РОМАНА Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»

В статье рассматриваются особенности художественного мышления Ф. М. 
Достоевского в связи с проблемой интерпретации изображаемых событий, которая 
становится одной из центральных в контексте романа «Братья Карамазовы». Поэтика 
романа аналиризуется с точки зрения организации соотнесенных смысловых полюсов, 
обеспечивающих диалектическое осмысление поступков и высказываний персонажей и 
обращенных к рефлексии читателя. Полифоническая художественная структура рома-
на характеризуется как соответствующая диалогическому принципу осмысления изо-
бражаемого события и события изображения.

Ключевые слова: Ф. М. Достоевский, интерпретация, диалог, диалектическое 
мышление. 

В полифоническом, по определению М. М. Бахтина [1], художественном контексте 
последнего романа Ф. М. Достоевского, особое значение приобретает проблема интер-
претации событий, происходящих на фабульном и сюжетном уровнях повествования. 
Смысл дел (поступков) и слов (высказываний) раскрывается во взаимном соотнесении 
на фоне множества персонажных дискурсов, каждый из которых оказывается не только 
значимым, но и необходимым для понимания общей картины со-бытия людей. Процесс 
интеграции смыслов, схождения их в некой общей для всех участников бытия системе 
координат выдвигается автором в центр изображаемого мира, рассматривается во мно-
гих ракурсах и аспектах. Сама возможность понимания сути происходящего, движения 
от непонимания или, что еще более значимо, от ложного понимания (ошибки) к истинно-
му, становится центральной проблемой художественного исследования писателя.

Персонажные дискурсы и общероманный нарратив, в соответствии с художествен-
ными законами «Братьев Карамазовых», распахнуты в мир реальной действительности, 
принципиально разомкнуты. Это подчеркивается и запрограммированным автором чи-
тательским ожиданием продолжения истории «Жития великого грешника», и особой 
функцией «речи у камня», которая завершает роман, но при этом должна восприни-
маться как пролог в контексте судьбы «русских мальчиков», значимой в плане буду-
щей исторической судьбы страны. Подобная фабульная распахнутость повествования  
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сопровождается сюжетной открытостью к Евангельскому тексту, получающему в кон-
тексте европейских литератур в целом и в частности русской литературы ХІХ века статус 
метанарратива, к которому восходит смысловой код, актуальный для всех представите-
лей христианской цивилизации. Колоссальная востребованость творчества Достоевского 
в мировом масштабе, видимо, является следствием универсальной транслитерации этого 
кода в пространство общечеловеческих смыслов, которая достигается экзистенциальной 
полнотой изображаемого личностного бытия, рассмотрением личностного бытия в пер-
пективе бытия всеобщего. Такая установка автора позволяет ему, с одной стороны, четко 
видеть свой источник смыслов, восходящий к Евангельскому откровению, а с другой 
стороны, создавать предпосылки для перекодирования процесса понимания и его резуль-
татов в другие (в принципе – любые) культурные системы.

Экзистенциальная полнота изображения личностного бытия выстраивается 
Достоевским с опорой на архетипы и топосы, позволяющие задействовать фольклорно-
мифологический пласт культуры и опыт мировой литературы, идущий от античности че-
рез средневековье и Возрождение к Новому времени. Так, сама установка на изображе-
ние семьи, семейных взаимоотношений, в которые включены дети одного отца, рожден-
ные в браке и вне брака от разных женщин, актуализирует исходный для развития совре-
менной цивилизации институт отцовства. Все сыновья Федора Павловича Карамазова, 
подобно Эдипу, отбрасываются им как конкуренты в плане использования денежных и 
других материальных ресурсов на периферию или вообще за пределы принадлежащей 
им по праву рождения социальной среды, то есть изначально подвергаются риску со-
циальной гибели в мире, где дворянское происхождение открывает особые перспективы 
и возможности. Трагическая коллизия отцеубийства приобретает в художественном кон-
тексте романа многоаспектное звучание. Параллельно с биологическим (унаследованная 
всеми братьями «карамазовская» страстная любовь к жизни – к «клейким листочкам») 
и социальным (обделенность всех братьев материальным наследством) отцовством рас-
сматривается отцовство духовное (старец Зосима любил называть Алешу «сынок»). 
Тема старца и страчества как своеобразного духовного наставничества-отцовства, став-
шего неотъемлемой частью православной русской культуры, не случайно начинает раз-
рабатываться именно в связи с темой семьи в первой и второй книгах романа. «История 
одной семейки» разворачивается между Федором Павловичем Карамазовым и старцем 
Зосимой, и эти «крайности» задают амбивалентность смысловой иерархии романа, воз-
можность тяготения в процессе понимания к одному или другому смысловому полюсу, 
отражая ту широту человеческого характера, которая была предметом писательского ин-
тереса Достоевского. Соотнесение же фигуры отца с Богом и отцеубийства с богоотступ-
ничеством, запрограммированная Евангельским контекстом романа, а также «Легенда 
о Великом инквизиторе», открывающая за героем «поэмы» и ее автором присутствие 
«мудрого духа», искушавшего Христа в пустыне, выстраивают смысловые координа-
ты истины и ее искажения. По мысли Т. А. Касаткиной, «допущение “нефиксируемой” 
ошибки героя», ставшее важной составляющей полифонической поэтики Достоевского, 
оставляет и для читателя право на ошибку в понимании, предполагет его свободное дви-
жение в сторону осознания и исправления этой ошибки [6]. Принципиальная двойствен-
ность осмысления любой ситуации, характера, поступка, постоянно подчеркивается в 
романе: «палка о двух концах» становится символом амбивалентности смысла, постоян-
но актуальной возможности прояснения или извращения истины. 
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Сложность художественного мышления Достоевского проявляется в его диалектич-
ности. Федор Павлович Карамазов сам именует себя шутом, характеризует свое поведе-
ние как вечное и неизменное шутовство – ерничанье, скабрезность, неприличное вихля-
ние, скандал, всегда акцентирующие телесное, чувственное, страстное и необузданное 
в человеческой природе, не желающей отступають перед доводами разума или совести, 
эгоистически бунтующей против них. Писатель сам подсказал возможность прочтения 
своих произведений в системе координат карнавальной культуры. Реализуя эту возмож-
ность, М. М. Бахтин раскрыл значение карнавального смеха, наделенного способностью 
хоронить и возрождать, отрицать и утверждать одновременно, очертил его роль в ху-
дожественном мире Достоевского. Называя себя шутом, Федор Павлович на встрече в 
монастыре говорит о своем стремлении к королевской точности, что позволяет оценить 
его шутовство как форму бунта, протест против власти над собой: против власти благо-
детелей, если он оказался в роли приживала; против духовной власти, если на терри-
тории монастыря его отцовские полномочия поставлены под сомнение; против власти 
морального авторитета, если таковой выглядит более убедительным в его собственных 
глазах. Там же, где может доминировать, он чувствует себя королем, властным поступать 
с зависимыми людьми (женами, детьми, слугами) так, как ему заблагорассудится, про-
воцируя на ту или иную форму бунта других. Таким образом, шутовство Карамазова-
старшего представляет собой интереснейшую форму срастания чувственно-телесного и 
социально-детерменированного, на что достаточно точно отреагировала психоаналити-
ческая интерпретация романа, предложенная З. Фрейдом [10]. 

С другой стороны, старец Зосима намечает духовный смысловой полюс, заданный 
праведностью, ориентированной на образцы святости, то есть на победу духа над пло-
тью, веры и любви над безобразными искривлениями жизни, порожденными их отсут-
ствием или искажением. Во время встречи в монастыре старец говорит о том, что мир 
держится на семи праведниках, присутствие которых не истощается. Это утверждение 
подчеркивает неправильности социальной жизни, уродливость общественного устрой-
ства и бессмысленную жестокость государственных законов, далеких от подлинных хри-
стианских ценностей и установок. Если карамазовская страстная любовь к жизни объ-
единяет всех персонажей романа в плане их земного естества, человеческой природы, то 
присущая старцу любовь к ближнему становится мерилом для духовного бытия каждого 
из них. Во второй книге первой части показано, что Зосима говорит с каждым человеком 
на его языке, достигая взаимопонимания, демонстируя колоссальный потенциал гармо-
низации человеческих взаимоотношений, заложенный в любви к другому, способности 
видения его лучшего «я», понимания божественного замысла о нем. Если «земляная ка-
рамазовская сила», пачкая, нивелирует личность, то любовь и милосердие становятся 
предпосылкой для личностного расцвета, преодоления ошибок и болезненных транс-
формаций личности. Если растворение в карнавальном буйстве жизни, торжестве ее веч-
ного возрождения подчеркивает биологическую сущность человека, его зависимость от 
природы и рода, то духовное очищение страданием и подвижничество любви к ближне-
му проявляет лик внутреннего человека, божественное происхождение души. 

Разделяя полюсы, Достоевский демонстрирует их взаимосвязь и взаимопереходы. 
Так, Федор Павлович Карамазов, «в сладострастии своем часто жестокий, как злое 
насекомое» [4, c. 107], в отдельные мгновения испытывает такой «духовный страх и  
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нравственное сотрясение», что не может обойтись без другого человека, призывая к себе 
слугу Григория. Карамазова-старшего «пронзает» отношение Алеши – незаслуженная, 
но искренняя привязанность, не-осуждение. В разговоре с младшим сыном, в «добрень-
кую минуту», старик-отец (отметим, что «старику» в то время 53 года) называет самого 
себя «злым чловеком», тогда как Алеша считает его всего лишь человеком «исковер-
канным» [4, с. 230]. В конечном итоге Федор Павлович, планировавший прожить дол-
гую жизнь, держась, по его выражению, за сладкую скверну сладострастия, оказывается 
страдательным лицом, а его убийство отражает бунт Ивана Карамазова против Бога, его 
убийственные сомнения, которые становятся крайне эксцентричной формой проявления 
духовной жажды, неосознанной потребности духовного поражения перед лицом Бога, 
то есть победы над неверием. С другой стороны, смерть Зосимы, от которой все ждут 
чудес в подтверждение святости старца, акцентирует телесную сущность умершего, 
перекладывая функцию помощи ближнему и спасения его на других людей, подчер-
кивая значимость каждого человека в событии всеобщего бытия: в момент, когда вера 
Алеши пошатнулась, поддерживает его человек, от которого меньше всего можно было 
этого ожидать в сложившейся ситуации. Притча «о луковке», рассказанная Грушенькой 
Алеше, тоже становится ярким проявлением диалектичности художественного мышле-
ния писателя: удерживая Алешу от падения, Грушенька делает шаг к собственному спа-
сению. Диалектика любви и страсти, высоты и падения, богоискательства и богоотступ-
ничества присутствует, очень различно проявляя себя, в каждом изображенном в романе 
характере. Диалектическим оказывается видение персонажами тех или иных событий и 
явлений. Например, называя красоту «страшной и ужасной вещью», которую отличают 
неопределимость и загадочность, Дмитрий Карамазов восклицает: «Тут берега сходятся, 
тут все противоречия вместе живут... Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца 
людей» [4, с. 153]. 

Слово «диалектика» в тексте романа употребляет впервые старец Зосима, обращаясь 
к Ивану, отмечая отчаянную мучительность его внутренней противоречивости: потреб-
ность разрешить вопрос и невозможность окончательного разрешения; сложную борьбу 
между положительной и отрицательной стороной в его натуре, сомнительность победы 
первой и невозможность доминирования второй. Диалектичными оказываются выска-
зывания самого старца, его наставления Алеше: «С тобою Христос. Сохрани Его, и Он 
сохранит тебя. Горе узришь великое и в сем горе счастлив будешь» [4, с. 116]. 

Подобная диалектичность художественного мышления, по мысли Я. Э. Голосовкера, 
генетически связана не столько с гегелевской диалектикой, сколько с антиномиями  
И. Канта: «Если гегелианская диалектика прорезает прослойками в романе мир канто-
вых антиномий, то решение философской проблемы автор романа все же хотел бы (да, 
хотел бы!) найти не в ней, а в утверждающем тезисе антиномий – в Зосиме, в Алеше, 
противопоставляя этому тезису образ великого инквизитора как антитезис с его отрица-
нием, и черта, как карикатуру на великого инквизитора и на самый антитезис» [3, с. 34]. 
Художественное мышление Достоевского, восходит, конечно, к религиозному сознанию, 
является модернизированной формой средневекового (теоцентрического) видения мира 
и человека. Гиперболизированное тяготение писателя к числу три, отмечаемое исследо-
вателями в связи с романом «Братья Карамазовы» [2, с. 244–247], отсылает не столько к 
фольклорным источникам, сколько к религиозным, заставляет, в частности, вспомнить 
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о «Божественной комедии» Данте, в структуре которой это число играло определяю-
щую роль в соответствии с христианским видением мироустройста, соответствующем 
Божественному триединству (о Данте упоминает Иван в связи с «Легендой о Великом 
инквизиторе»). При этом традиция карнавализованной литературы, оформившаяся на 
основе средневековой карнавальной культуры в пространстве ренессансного романа, в 
художественном мире Достоевского рассматривается в связи с бунтом против религи-
озного сознания, в контексте противостояния между двумя векторами со-бытия людей, 
противоположность которых ярко проявлялась именно в эпоху средневековья. Но подоб-
но тому, как в Евангельской притче об умирающем и дающем в результате этого плоды 
зерне, цитата из которой стала эпиграфом к роману, идея биологического воспроизве-
дения жизни переосмысляется в духовно-христианской системе координат, подсказан-
ный карнавальной культурой материал и способ осмысления бытия трансформируется в 
романе в силу постоянного и последовательного соотнесения с христианским полюсом 
смысла. При этом две смысловые системы координат начинают звучать так, что разры-
вы (надрывы) и диссонансы преодолеваются на основе тезиса, а полифония становит-
ся предпосылкой для обретения новой гармонии, предполагающей не отказ от жизни, 
а преображение ее в перспективе вечности: «Мысль о бесконечности жизни во всех ее 
проявлениях – земном, плотском, и духовном, идеальном, – при условии временной ги-
бели и разложения открывает и закрывает роман» [2, с. 253], несущий в подтексте своих 
двенадцати книг соответствие с основными двенадцатью положениями христианского 
символа веры [2, с. 269]. 

Очень характерным моментом является осуществляемое в контексте романа стол-
кновение современного автору чисто научного взгляда на мир, порожденного эпохой 
Просвещения и стремительно развивающегося вместе с колоссальными успехами есте-
ственных наук в ХІХ веке, с традиционным, религиозным. Один из аспектов осмысления 
этого конфликта, остро вставшего перед современниками Достоевского, связывается с 
противоречием между умом и сердцем. Если Ивана Карамазова все воспринимают как 
человека ученого, умника, стоящего в просвещении с веком наравне, то Дмитрий –  
человек «горячего сердца», необузданных страстей, не столько осознающий, сколько 
переживающий свою широту. Культ разума, вера в просвещение человечества как путь 
к его совершенствованию, стремление возвысить человека, утверждая его свободу и 
достоинство, скептическое отношение к религиозным представлениям о мире, привер-
женность материализму и атеизму были характерными чертами передовых людей вре-
мени – подвижников науки, общественных деятелей, стремившихся изменить к лучше-
му социальные условия жизни, мыслителей, открывавших новые горизонты познания. 
Печать учености лежит и на старце Зосиме, способном вести разговор с человеком на 
его интеллектуальном уровне, никого не унижая и ни перед кем не возносясь, вооружа-
ясь современным знанием, но не впадая в «лукавое мудрствование». В этом отношении 
антиподом старца и противником старчества как своеобразного новшества, отвечающе-
го потребностям современности, выступает молчальник и постник отец Ферапонт, чьи 
воззрения, представляющие собой архаическую смесь православия и язычества, либо 
вообще не высказываются, либо проговариваются без установки на понимание собесед-
ником, прямолинейно и узко. Если Зосима видит каждого человека в плане его лучшего, 
божественного «я», то Ферапонт замечает в ближних только «чертей». 
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Односторонним может быть и научное видение мира, о чем говорит отец Паисий, на-
путствуя Алешу: «...мирская наука, соединившись в великую силу, разобрала, в послед-
ний век особенно, все, что завещано в книгах святых нам небесного, и после жестокого 
анализа у ученых мира сего не осталось изо всей прежней святыни решительно ничего. 
Но разбирали они по частям, а целое просмотрели и даже удивления достойно, до какой 
слепоты» [4, с. 227]. Алеша как духовный сын и ученик старца Зосимы гармонически 
сочетает в себе постоянную работу ума и сердца, проницательность первого и зоркость 
второго. «Именно в Алеше как бы снимается противоречие между двумя уровнями по-
знания бытия: между уровнем веры (сердце) и уровнем рационального мышления (ум) –  
то есть преодолевается хотя бы отчасти та раздробленность “внутреннего человека”, ка-
кая внесена в мир грехопадением. Это не что иное, как подлинное творчество. И это 
плод именно покаяния, совершившегося в Алеше», – отмечает М. М. Дунаев [5], анали-
зируя процесс возрождения героя после пошатнувшего его внутренний мир сомнения, 
посеянного братом Иваном. Алеше свойственно стремление активно присутствовать в 
жизни и сохранять внутренний мир в целостности, он объединяет любовь к ближнему, 
понимание его – и выстроенность собственной позиции, ее твердость, проявляет живую 
реакцию на болезненные искажения на уровне мысли, чувства, поступка и веру в воз-
можность достижения гармонии, основанную на любви к другому человеку.

Установка на синтез и построение целостной картины мира в контексте романа 
Достоевского осуществляется на основе православного христианского мировоззрения, от-
крытого к каждому человеку и его слову, к диалогическому взаимодействию с любым дис-
курсом, нацеленным на поиск истины, в контексте библейского взгляда на историю, который 
становится ключом к пониманию происходящего [7, с. 373]. При этом писатель размыкает 
традиционные христианские представления навстречу потребностям живой жизни, тому об-
новлению, которое постоянно в ней происходит. Старец призывает Алешу идти на великое 
послушание в мир и быть рядом с обоими братьями. Видимо, имеется в виду задача помочь 
им откорректировать их представления, разрушить сложившиеся у них поведенческие сте-
реотипы, подобно тому, как сам старец своей жизнью и смертью разрушает стереотипы ре-
лигиозные, взрывая сон и омертвение, грозящие любой традиции, имеющей многовековую 
историю. Зосиме принадлежит мысль об ответственности «инока» за каждого человека, за 
то зло, что с ним происходит. В своих рассуждениях он постоянно снимает границу между 
церковным и мирским, религиозным и светским, настаивая на единстве человеческого со-
общества, которое невозможно без веры, любви к Богу и человеку. 

Если импульсивные метания Дмитрия никак не осознаются им как противоречащие 
вере в Бога, то его поведение до ареста часто оказывается на грани преступления. С 
другой стороны, интеллектуальные тупики, в которые заходит в поиске истины мысль 
Ивана, только на первый взгляд могут восприниматься как отвлеченные рассуждения. 
Не случайно преступлению в романе предшествуют две исповеди – «горячего сердца» 
и горячечного сознания. Отметим, что Смердяков является карикатурным отражением 
обоих братьев: горячо любит деньги и с презрением смотрит на окружающих, считая 
себя умнее других. В нем горячие порывы сердца и ума Дмитрия и Ивана редуцируются 
до мотивов уголовного преступления, основным среди которых является сребролюбие. 
Таким образом, выстраивается персонажная система координат, позволяющая оценивать 
происходящие события: широта сердца (Дмитрий) и широта ума (Иван), высота ума и 
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сердца (Алеша) и низость ума и сердца (Смердяков). При этом если Алеша соотносится 
с Алексеем, человеком Божиим, берущим на себя ответственность за последствия гре-
ховного поведения других, а Смердяков с Иудой, то Иван и Дмитрий – персонажи, име-
ющие прежде всего литературные корни, связанные с предромантизмом и романтизмом, 
их эмоциональным накалом и контрастами. Персонажный дискурс Дмитрия тяготеет, 
прежде всего, к Шиллеру и его благородным бунтарям-разбойникам, а строй мыслей 
Ивана и особенности их вербализации отсылают к Гете – Фаусту, ищущему истину, и 
Мефистофелю, сбивающему его с пути. При этом цельность «эмоционала» Дмитрия 
контрастирует с болезненной раздвоенностью «рационала» Ивана. Общим моральним 
знаменателем для всех братьев становится Федор Павлович с его страстной любовью к 
жизненным наслаждениям, скверне греха и сознанием собственной греховности, с ко-
торой помогают мирится ростки атеистического мировоззрения: так Федор Павлович 
сердцем ощущает страх перед Богом, но умом верит только в лопух, растущий на моги-
ле, не принимая мысль о вечной жизни. Мо мысли М. М. Дунаева, «Достоевский обо-
значил в романе все следствия утраты веры, все начатки процесса разложения жизни на 
уровне личности и на уровне общества: и бессознательный поиск идеала несмотря ни 
на что, проявляющий себя и в уродливых формах, даже в виде пустейшей мечтатель-
ности (Митя), и абсолютизацию относительных земных ценностей (Инквизитор), и ге-
донистический аморализм (Федор Павлович), и идеологию (Иван Карамазов) и практику 
(Смердяков) вседозволенности» [5].

«Легенда о Великом инквизиторе», ставшая смысловой сердцевиной «Братьев 
Карамазовых», также диалектически соединяет в себе яркую печать средневекового ко-
лорита и влияние остро современных идей. С одной стороны, она отсылает к средневеко-
вым морализаторски-религиозными жанрами (притча, мистерия, религиозная поэма), а 
также барокковому искусству, апеллировавшему к духовному и художественному опыту 
средневековья. А с другой стороны, в ней отзываются установки и ритуалы современного 
автору масонства [2], художественные идеи, направленные на переосмысление религи-
озных аксиом (Иван Федорович использует в своей речи цитаты из «Фауста» И. В. Гете, 
упоминает В. Гюго). Иван, которого в романе иронично называют «парадоксалистом и 
эксцентриком», сталкивает средневековую жанровую «архаику» с остро современным 
осмыслением основных религиозных проблем, акцентируя их нравственные («если Бога 
нет, то все позволено») и общественные (вопрос о церковном суде и утопическая идея 
о постепенном сближении государства и церкви) аспекты. Свойственная старцу Зосиме 
диалектика, несущая в себе потенциал гармонического примирения (снятия) противо-
речий на основе тезиса – христианского понимания человека и Бога, оказывается недо-
ступной для сознания Ивана, склонного к преувеличению и заострению, и, вследствие 
этого, к искажению реальной картины мира. Познающее сознание в данном случае от-
делено от мира, противопоставлено ему: «не принимаю» – вот главный антитезис Ивана 
(«диалектического героя кантовских антиномий» [3, с. 34]), несущий в себе бунт против 
мира и Бога, его создавшего. 

Соотнося приводимые Иваном факты «ужасности» мира, не позволяющие «принять» 
его, с исторической реальностью, исследователи обнаружили, что герой Достоевского 
«сгущает краски», концентрирует и доводит по последней крайности негатив, который, 
конечно, присутствует в жизни, но в несколько ином соотнесении с позитивом. В част-
ности, это касается истории о растерзанном собаками крепостном мальчике, которую 
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приводит Иван, протестуя против страданий ребенка в несовершенном мире. В реальной 
действительности, как об этом свидетельствуют документы, собаки, знавшие провинив-
шегося ребенка, не тронули его [9]. И сам факт, что крепостное право к тому моменту, 
когда разворачивается действие романа (1866 год, пореформенный период в истории 
России), уже было отменено, говорит о постепенном изменении мира, попытках со-
вершенствования социального и общественного устройства. Очевидно, что качество и 
скорость этих изменений, инерция социального зла, уродливость существующих и ново-
образованных общественных институций не устраивали Ивана, поэма которого парадок-
сальным образом дискредитирует его собственные мысли о превращении государства в 
церковь. По сути, инквизитор предлагает радикальное переустройство мира путем лише-
ния человека свободы, полного подчинения человечества немногочисленной элите, кото-
рая сконцентрирует в своих руках мирскую и духовную власть, превращая «чудо, тайну 
и авторитет» в средство своего доминирования над обезличенной человеческой массой. 

Федор Павлович Карамазов, сам чрезвычайно далекий от любви, утверждает, что 
Иван «никого не любит», что он «не наш человек», непонятно откуда взявшийся, и по-
добен пыли на дороге, которая обязательно уляжется, когда ветер затихнет [4, с. 231]. 
Иван перекладывает ответственность за присутствие зла в мире на Бога, совершенно 
снимая вину с человека и человечества [5], в том числе и с самого себя, закрывая для 
себя путь осознания своих ошибок, покаяния, без которого невозможна подлинная лю-
бовь: «Только через чужую кровь, чужое страдание и чужие обвинения узнает он о том, 
что уже давно и на деле было им замышлено. Рассудок Ивана с тертуллиановым иссту-
плением бьется над обвинительным морально-юридическим вердиктом по адресу бога, 
и в это же время беспризорная душа Ивана в каком-то полусонном блуде доходит до 
смердяковщины. Как честный человек (а он действительно является таковым по образу 
мысли), Иван больше не может признать эту душу своей: он переживает кошмар на-
рождения двойника, черта. Вид и манеры этого двойника в высшей степени знамена-
тельны: он соединяет в одном лице критического теолога-софиста и лакея, способного 
на низость» [8]. Рассудочность Ивана, лишенная любви, замкнутая на самого субъекта 
сознания, искажает его мысли и чувства, в момент максимального напряжения приводя к 
болезненной раздвоенности, умопомешательству и замене подлинной картины мира гал-
люцинацией. Но в разговоре с Алешей, развертывая как целостное высказывание свой 
замысел истории о втором пришествии Христа и его встрече с Великим инквизитором, 
Иван поднимается до подлинно художественной реализации своей идеи. В результате 
финал «поэмы» опровергает все рассуждения инквизитора, упрекающего Христа в том, 
что он не поддался искушению в пустыне – не принял доводы «мудрого духа». Поцелуй 
Христа в финале опрокидывет все лукаво-мудрые построения инквизитора, утверждая 
любовь и сопутствующие ей понимание и прощение в качестве главного закона со-бытия 
людей в мире. Так, вступая в подлинный диалог с другим человеком и обретая в силу 
этого познавательные возможности художественного мышления, Иван самой логикой 
развертывания повествования перечеркивает свой антиутопический проект сращения 
духовной и мирской власти, предполагающий подчинение большинства немногим вла-
стителям, присвоившим себе право форматировать историю в соответствии с собствен-
ными своевольными представлениями.    

Таким образом, в художественном контексте романа «Братья Карамазовы» описывае-
мые события становятся объектом рефлексирующего сознания персонажей и предметом 
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обсуждения в границах персонажного дискурса (поскольку повествование в романе ве-
дется от неизвестного лица, являющегося обывателем города Скотопригоньевска, экс-
традиегетический нарратив входит в систему персонажного дискурса). Художественная 
логика романа, особенности его композиции и архитектоники, проявляют актуальные 
для авторского сознания принципы понимания и оценки событий, приобретающие об-
щечеловеческое значение. Среди этих принципов наиболее значимыми, на наш взгляд, 
являются следующие:

  понимание происходящего возможно только в ситуации диалога с другим чело-
веком, предполагающим любовное отношение к собеседнику, заинтересованность в его 
личностном высказывании (собеседником, способным переключить в регистр подлинно-
го диалога любой разговор с другим человеком оказывается в романе Алеша Карамазов, 
следущий наставлениям старца Зосимы, вдохновляемый подлинно христианским отно-
шением к окружающим);

  диалогическое осмысление и понимание происходящего предполагает открытость 
диалога – необходимость присоединения к нему всех участников и свидетелей проис-
ходящих событий, привнесения всех возможных традиций поиска и выражения истины 
при условии, что они могут реализовывать себя в ситуации диалога, нуждаются в посто-
янной самопроверке в процессе диалогического взаимодействия с другими традициями 
(этой задаче посвящена полифоническая структура романа, свойственная и всем другим 
произведениям автора);

  понимание происходящих событий возможно только в контексте истории – лич-
ностной и общечеловеческой; тогда слова и поступки образуют нерасторжимое един-
ство, оказывая влияние на других людей, на взаимосвязь событий, их общий ход (так, 
слова и поступки Ивана и Дмитрия становятся причиной гибели Федора Павловича 
Карамазова, хотя ни один, ни другой не совершает убийство в буквальном смысле этого 
слова, а решение Дмитрия принять на себя наказание за убийство, «пострадать» соотно-
сится с общим неблагополучием, трагическим характером общечеловеческой истории и 
осознанием собственной греховности как вины за состояние мира);

  истинное понимание происходящего, достигнутое в процессе любовного диало-
га с другими (потенцально – всеми) людьми, становится предпосылкой гармонизации 
личностного и исторического бытия, приведения его в соответсивие с метафизичесим 
смыслом истории (в этом заключается смысл речи Алеши Карамазова, обращенной к 
детям после смерти Илюшечки Снегирева, смысл и пафос романа в целом).
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ПРОБЛЕМА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ПОДІЇ У ХУДОЖНЬОМУ КОНТЕКСТІ РОМАНУ 
Ф. М. ДОСТОЄВСЬКОГО «БРАТИ КАРАМАЗОВИ»

У статті розглядаються особливості художнього мислення Ф. М. Достоєвського 
у зв’язку із проблемою інтерпретації зображуваних подій, яка стає однією з централь-
них в контексті роману «Брати Карамазови». Поетика роману аналізується з погляду 
організації зіставлюваних смислових полюсів, що забезпечують діалектичне осмислення 
вчинків та висловлень персонажів та звертаються до рефлексії читача. Поліфонічна 
художня структура роману характеризується як відповідна діалогічному принципу ос-
мислення зображуваної події та події зображення.

Ключові слова: Ф. М. Достоєвський, інтерпретація, діалог, діалектичне мислення. 
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THE PROBLEM OF INTERPRETING EVENTS IN THE ARTISTIC CONTEXT OF 
THE NOVEL “BROTHERS KARAMAZOV” BY F. M. DOSTOEVSKY

The article examines the features of F. Dostoevsky`s artistic thinking in connection with the 
problem of interpreting the depicted events, which becomes one of the central problems in the 
context of “The Brothers Karamazov” novel. The poetics of the novel is characterized from the 
perspective of the organization of correlated ‘sense poles’ that provide dialectical comprehen-
sion of the characters` actions and statements and appeal to the reader’s self-consciousness. 
The polyphonic artistic structure of the novel is characterized as corresponding to the dialogi-
cal principle of understanding the depicted event and the event of the image.

Key words: F.M. Dostoevsky, interpretation, dialogue, dialectical thinking. 
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МОТИВ ВІДКЛАДЕНОГО ЖИТТЯ В РОМАНІСТИЦІ
ДЖОНА СТРЕЛЕКІ Й ФОРМУВАННЯ НОВОГО ПСИХОЛОГІЗМУ

У статті аналізуються романи сучасного американського письменника  
Дж. Стрелекі: «Кафе на краю світу» та «Повернення в кафе на краю світу». Йдеться 
про новий тип психологізму, який конструюється в текстах на основі практики 
психологічного впливу, яка відома останнім часом як психологічний коучінг. Мотив 
відкладеного життя аналізується разом із мотивом страху смерті, оскільки вони те-
матично, ідеологічно пов’язані у цих романах. 

Ключові слова: мотив, мотив відкладеного життя, тема, сучасний роман, 
психологізм, Стрелекі, мета існування, філософія, американська література.

 Актуальність цього дослідження полягає у необхідності ідентифікації психологізму 
сучасних романних форм попри всі їхні видозміни та міждисциплінарні поєднання. 
Творчість Джона Стрелекі демонструє новий тип конструювання психологізму – на 
ґрунті сучасного психологічного мотиваційного коучінгу. Існує нагальна проблема 
вирішення художньої цінності подібних конструктів та їхньої художньої спроможності в 
майбутньому. Метою цього дослідження, отже, є вивчення особливостей психологізму в 
романістиці Джона Стрелекі.

У романі «Кафе на краю світу» («The Café on The Edge of The World» вперше над-
руковано 2002 року) Джона Стрелекі загострення психологізму насамперед реалізується 
через мотив відкладеного життя. Письменник очуднює для читача звичний спосіб 
існування настирливим запитанням: «Джон питав, чому ми так довго готуємося до того 
часу, коли зможемо робити що хочеться, замість того, щоб просто робити це вже тепер» 
[6, с.72]. Постійне повторення цього запитання веде до «перепрограмування» життєвої 
цілеспрямованості персонажів. «Відкладене життя» – це больова точка цивілізації, яка й 
змушує людину жити у постійному очікуванні самореалізації тільки у майбутньому. Це 
поняття має свою історію в психології. Синдром відкладеного життя (СВЖ) вперше опи-
сав професор В. П. Серкін у 1997 р. На думку вченого, першу згадку в художній літературі 
про СВЖ можна знайти у творчості Р. Кіплінга, коли він описує життя англійця, який 
мешкає у колонії та постійно чекає на повернення до Англії, де сподівається на справжнє 
життя. Втім, ХХ ст. значно збільшило кількість подібних прикладів у літературі, як і 
наукових праць про СВЖ [Див. докладніше: 2, 3, 4]. Оскільки СВЖ вже не є поодино-
ким виявом психічного стану в екзотичних умовах, а становить суспільну проблему, яка 
спонукає і психологів, і літераторів до її вирішення. 

Джон П. Стрелекі розгортає перед читачем проблему відкладеного життя, 
відштовхуючись від щоденної практики відмов та обмежень на основі зайнятості чи вто-
ми. «Багато людей довкола нас кажуть, що не можуть дочекатися того дня, коли вийдуть 
на пенсію, а тоді займуться тим, чим хочуть. Невдовзі й наша уява малює цей майже 
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таємничий час у майбутньому – коли нам теж не доведеться працювати і ми зможемо ви-
трачати час на те, чого справді хочемо» [6, с.75]. Так Дж. Стрелекі поступово наштовхує 
читача на усвідомлення марності цивілізаційної праці, яка не вивершується щастям. 

Зазвичай саме страх смерті заставляє робити вибір на користь відкладеного життя. 
Переносячи бажане у майбутнє, людина боїться, що це відкладене прекрасне майбутнє 
може раптово обірватися і саме бажання ніколи не здійсниться. У сучасній філософії, 
наприклад Н. Абаньяно, читаємо: «Те, що існує лише як можливе, може у будь-який мо-
мент перестати бути. Якщо у своїй сукупності людське існування – можливе, можливість 
не-буття супроводить та визначає його, ця можливість не-буття є тим, що ми розуміємо 
під словом “смерть”» [1, с.348]. Таким чином, відкладене життя перебуває у не-бутті, 
воно нездійснене і таким може залишитись. У Ю. Крістевої у трактаті «Текст роману» 
для цього використано термін «недиз’юнкція», тобто «неоприявлення». Бентежні люди 
бояться дня своєї смерті, бо їх лякає саме це нездійснене, відкладене життя, якого їм не 
вдасться прожити. «Вони бояться дня своєї смерті» [6, с.83]. Проте людина, яка опану-
вала своєю метою існування (МІ), проживає своє життя, а не відкладає його. «Не можна 
боятися відсутності щось зробити, якщо ви вже це зробили чи робите щодня» [6, с.83].

Вихід із такої ситуації коловороту безнадії у книзі також пропонується, наприклад, 
як досвід постійної відвідувачки Енн: «Це відбувалося поступово, я щотижня присвя-
чувала собі трохи більше часу. Я перестала балувати себе “речами”, щоб компенсувати 
тяжку роботу, і натомість почала балувати себе, роблячи те, що хотіла робити. Щодня 
неодмінно проводила щонайменше годину за тим, що мені дуже подобалось. Часом я 
читала роман, від якого була в захваті. Або ж ішла на тривалу прогулянку чи займала-
ся спортом» [6, с.80]. Тонкі грані психологічних коливань між острахом втратити все 
і жахом втратити мрію й складають сюжетну основу роману Дж. Стрелекі «Кафе на 
краю світу». Це новий тип архітектоніки тексту, бо і сюжет, і композиція такого твору 
засновані на осмислених психологічних конструктах.

Дж. Стрелекі з сумом констатує: «…Що більше вони купують, то більше мусять 
працювати, щоб оплачувати куплене. Через необережність це перетворюється на вир» 
[6, с.91]. Надмірне накопичення, втягнення людини у товарний коловорот заступають 
мрію та справжню істину нашого існування. У романі «Кафе на краю світу» представ-
лена альтернатива надмірному та неефективному споживанню – люди, що мотивовані 
метою їхнього власного існування, люди з МІ: «Вони здаються такими непогрішливими, 
що їм просто хочеться допомагати» [6, с.100]. Міфологізація кафе як місця таємничого 
перетворення людської душі подана з елементами сучасних технологій. Наприклад, GPS 
у творі не може допомогти герою, бо дивним чином не здатна встановити координати 
його місцезнаходження. Якщо у стародавніх міфологіях людина зазвичай отримувала 
призначення безпосередньо з рук богів, то нині вона прямує без координат, самотня 
та приречена на блукання. Тож кафе «Чому» стає останнім прихистком бентежної та 
зневіреної сучасної людини. У цьому кафе відбувається диво духовного відродження. 
Нікого в ньому не дивує фантасмагорія появи та зникнення речей і людей. Закони фізики, 
раціоналізму в кафе постійно порушуються, допоки людина перебуває у пошуку себе 
самої, затягнена у самоаналіз.

Люди з МІ – це своєрідне позитивне подовження відкладеного життя. «Ці люди при-
свячують свій час справам, які, схоже, відповідають їхній МІ» [10, с.96]. З одного боку, 
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вони – сміливці, які наважуються жити так, щоб здійснити мету власного існування, 
а з іншого, – вони щасливчики, яким постійно щастить у їхніх задумах. «Ті, хто знає 
свою МІ та робить усе, що хочеться, щоб її досягти, справді здаються неймовірними 
щасливчиками. З ними стається щось несподіване й нібито випадкове саме тоді, коли це 
найбільше потрібно» [10, с.97]. У романі «Кафе на краю світу» Джон-персонаж прихо-
дить до кафе бентежним та позбавленим МІ, однак у процесі спілкування набуває МІ та 
складає план переінакшення власного життя.

 Своєрідним продовженням роману «Кафе на краю світу» став роман «Повернення в 
кафе на краю світу» («Return the Café on the Edge of the World» вперше виданий у 2003), 
який також відразу стає бестселером. Тут автор-герой підводить підсумок своєму життю, 
яке змінилось після першого потрапляння до кафе «Чому». Зміна полягала в тому, що 
тепер його доля складалась із тривалих подорожей та осідлої марудної роботи, які чер-
гувались. Повернувшись у те саме кафе «Чому», герой приносить із собою істину, яка 
йому відкрилась: довіряй своїй інтуїції. Його нове призначення виявляється в тому, щоб 
передати це знання людям, які ще блукають у пошуку вартісності власного існування.

У романі «Повернення у кафе на краю світу» Джон-персонаж повертається в кафе 
«Чому» і зустрічає там Джессіку, одну з тих, що блукають без мети існування. Герой го-
ворить Джессіці: «Це місце, куди приходять люди, які заблукали, щоб знайтись» [7, с.25]. 
У свою чергу Джессіка розповідає Кейсі і Джону власну сумну історію втрати веселості 
й насолоди при видимій загальній успішності її життя. Джессіка стає суб’єктом докла-
дання зусиль коучера, тобто Джона. Будучи заінтригованою таємничістю самого кафе 
«Чому», дівчина приймає запропоновану гру і втягається до психологічного коучінга. 
Техніка цього процесу відверто демонструється письменником і саме оцей технічний бік 
й становить суть нового психологізму.

З точки зору драматизму кафе «Чому» не пропонує якоїсь нагальної дії; персонажі 
рухаються між столиками і розмовляють – ось, здається, і все дійство в обох романах, 
якщо не брати до розрахунку сцени з описом дороги до кафе Джона і Джессіки. Діалоги –  
основа обох романів. Підсилений діалогізм, зіткнення двох точок зору, двох різних 
концепцій проживання власної долі – основа текстового конструкту. При цьому кожен 
персонаж не залежно від віку має власну філософію дороги, сущого та людського при-
значення. Отже, роман «Кафе на краю світу», як і його подовження, – це система мотиво-
ваних пов’язаних діалогів, характерних для драматургії як роду літератури. Такі діалоги 
не дозволяють демонструвати психологічне занурення, як у класичній романістиці, ра-
зом із тим, презентують психологізм драматургічних форм. 

Прийом міфологізації кафе на краю світу «Чому» тісно пов’язаний із новим 
психологізмом (або постпсихологізмом, бо часто вживають цей термін). Власне, й 
міфологізація в романістиці Стрелекі пов’язана з новітніми технологіями, адже «чарівні» 
предмети у кафе «Чому» – то технологічні здобутки. Дива різноманітних перетворень у 
кафе «Чому» (поява приписів у меню окремих для кожного клієнта, поява пляжу за две-
рима кафе, зміна місцезнаходження кафе тощо) тісно пов’язані з рухами бентежної душі 
випадкового відвідувача. Фантастична сутність цього кафе проявляється, щойно такий 
відвідувач заходить до нього. І відвідувачі, і «співробітники» прекрасно розуміють цю 
перетворюючу фантастику закладу, але вона їх не жахає, навпаки, розташовує до при-
язного спілкування. Кафе «Чому» – це реальне та ірреальне місце водночас. У другому 
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романі вводиться поняття «особистої платформи» – місця комфортного обживання світу, 
яке у кожної людини власне. Тож і саме кафе «Чому» можна розглядати як таке місце. 
Авторська гра психологічними конструктами й техніками стає принципом поетики 
романів. Врешті, міфологізоване кафе «Чому» створює індивідуальну казку, ірреальність 
для однієї персони. Основна мета всієї цієї міфологізації – у наверненні бентежної люди-
ни до світу насолод, зокрема через гру. 

Дівчинка Емма радить батькові: «Думаю, якщо ти відведеш Джессіку на гойдалку, 
вона почне пригадувати, як це прекрасно – гратися» [7, с.47]. Адже сучасність виснажує 
людину клопіткою роботою та безмежністю обов’язків, врешті, людина втрачає навіть 
бажання «гратися». Читачеві пропонується не постмодерна гра, що притаманна 
романістиці ХХ-ХХІ ст., оскільки призначення цієї гри – вивести сучасну людину із 
лабіринта страждать та обмежень, а не затягнути в нього. «Переробка» людини як мета 
будь-якого психологічного коучінга становить основу нового, запропонованого у романі, 
психологізму. Цей новий психологізм складається із своєрідних духовно-емоційних 
вправ та загадок, результатом розгадування та виконання яких стає певне перетворен-
ня душі, а отже, й оновлене спрямування майбутнього людини. Якщо в літературі ХХ-
ХІХ ст. технічний бік психологічних конструктів не було заведено описувати, тлумачити 
читачеві, то в романістиці Дж. Стрелекі техніка психологічної «переробки» людини і 
становить сюжет та зумовлює композицію. Ця істотна відмінність нового психологізму 
від класичних його форм в історії літератури передбачає терапевтичну функцію як 
обов’язковий компонент. Не дидактика, не співчуття й розчулення, не співпереживання, 
не катартичне захоплення, – ніщо з попередніх функцій художнього психологізму не 
береться автором на озброєння. Тільки техніка психологічного впливу, стратегія 
зняття блоків та навіювання саморозвитку. Всі карти психологічного коучінга розкриті. 
Наприклад, техніка вільних асоціацій Карен Хорні особливо відчутна у романі «Кафе 
на краю світу»; нею автор користується при створенні наскрізних лейтмотивів. Всі при-
йоми – технічно оголені. Кожен діалог у романі пов’язаний з наступним завдяки техніці 
вільних асоціацій. Стратегія асоціативного навернення (підсвідомого за своєю суттю) 
до мети існування ускладнюється також мотиваційними техніками на рівні свідомості, 
зокрема іграми та експериментальними ситуаціями за типом «уявіть собі, що…», які 
втягають читача в питомий експеримент зараз і тут.

Фіксація уваги на вислизанні, незворотному проминанні життя та уникненні 
порозуміння особистості з власною долею раптово вибухнула в літературному процесі. 
Звернення до цієї тематики та її специфічне суто «когнітивне» розгортання в сучас-
них романах зумовлене низкою передумов: 1) читач більше не хоче бути об’єктом 
маніпулювання письменника, він хоче стати співавтором (за М.Павичем); 2) бороть-
ба з «інтелектуальним вакуумом» (за Айн Ренд); 3) надмірне виробництво товарів та 
спонукання реклами до надмірних закупівель цих товарів (Жан Бодріяр); 4) мистецтво 
пофігізму і мета існування нарешті вступають у стадію зіткнень; 5) проблема жанру рома-
ну Стрелекі – психологічна мотивація до опритомлення душі й тіла. Жанр мотиваційного 
психологічного бестселера (як подає свій роман сам автор) потребує літературознавчого 
осмислення.

Формування мотивованих метою існування людей – одна з проблем сучасного 
суспільства. Ця проблема була об’єктом прискіпливого вивчення у книзі «Повернення 
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примітиву» Айн Ренд. Так, вона нагадує читачеві досвід «прогресивних» дитячих 
садочків, система виховання в яких визнається нею шкідливою, оскільки вони «спону-
кають мозок дитини до антиконцептуального методу функціонування, що паралізує її 
мисленнєві здібності» [5]. Айн Ренд вказує, що надмірна (насильницька) мотивація може 
зламати людину. У романістиці Дж. Стрелекі наведені зразки усвідомленої мотивації, що 
ґрунтується на самоаналізі, тобто вона жодним чином не передбачає тиск і насильницт-
во. Концептуально книги Дж. Стрелекі протистоять томам досліджень про мотивований 
тиск.

Аналізуючи «поширення критицизму замість творчості», Айн Ренд вбачає причину 
соціального песимізму у збільшенні чисельності некреативних, а отже, немотивованих 
людей. За провідну мотивацію сучасного суспільства письменниця визнала «нестерпний 
жах перед реальністю та бажання втекти від неї». У її книзі «Повернення примітиву» 
йдеться про техніку насильницької мотивації від дитячого садочка, студентської лави 
і до зрілого віку. Відома романістка виклала засадничі істини гамівної психології мас, 
побудованої на замулюванні мети людського існування з метою утворення аморфності мас 
для маніпулювання ними владою. Дж. Стрелекі, будучи обізнаним з цими технологіями, 
фактично протистоїть їм. 

Нарешті, мотиваційна база обох романів перегукується з біблійними заповідями. Ідея 
збагачення від того, що віддаєш, а не тому, що нагарбав, присутня в Біблії і постійно 
пропонується в романістиці Дж. Стрелекі. Теорія МІ (мети існування) формується пись-
менником у відповідності до традиційного християнського образу світу. В романах жод-
ного разу не згадується Біблія. Натомість часто йдеться про всесвіт: «Всесвіт завжди був 
з вами. Допомагав вам, вів вас, готував вас до того моменту, коли ви нарешті оберете свою 
МІ та скажете: “Ось куди я хочу потрапити”» [7, с.72]. У романі «Повернення у кафе на 
краю світу» письменник паралелізує біблійне всевидяче око і GPS (технологія як прояв 
божественності виринала переважно в творах фентазійного жанру). Кейсі звертається 
до Джессіки: «Настав час включити вселенський навігатор GPS. - вона подивилася на 
Джессіку. – Слово “Бог” вам подобається?» [7, с.61]; «Вселенська GPS і водійська GPS 
мають ще одну спільну рису. – Яку? – Вони стежать за вами. І, спираючись на те, що 
побачили, змінюють вказівки, які вам надають» [7, с.63]. «Всесвіт спостерігає за всім. 
За типами стосунків, в які ми вкладаємо час і енергію, за типами думок, які ми три-
валий час обмірковуємо… Навіть за нашими переживаннями, які рухають цими дум-
ками» [7, с.67]. Так у романі розкривається зв’язок мотивації МІ у сучасній практиці 
індивідуальної психології – і глибинних традицій християнського спрямування душі. 
Іншими словами; мотиваційна база самих текстів Дж. Стрелекі перегукується з дуже 
старими та перевіреними часом сакральними настановами Біблії.

Висновки. При цьому утворюється зовсім нова форма психологізму, до якого праці 
Л. Гінзбург чи інших класиків літературознавства не мають жодного стосунку. Цей но-
вий тип психологізму – екстремальний, випробувальний, загадковий. Водночас наголо-
шено науковий, дослідницький, прикладний. Новий психологізм романістики ХХІ ст.  
орієнтований на болючі проблеми існування сучасної людини, яка дедалі більше віддає 
часу роботі та професійній самореалізації, ніж духовному розвитку. Модель ново-
го життя вибудовується як ймовірна, віртуальна схема. Спрощені й оголені до оста-
точного сенсу діалоги, штучна загадковість колізій, синкретизм удаваного та дійсного 
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світів, компроміси світу глобалізації й кіберреконструкції, – все це разом створює  
експериментальний простір нового психологізму. Новий психологізм характеризується 
фрагментованістю (всі розмови в кафе ніби розпадають на окремі епізоди-діалоги, в 
яких герой пізнає щоразу нове), незавершеністю кожного фрагменту (адже відповіді 
героям не надаються, а тільки посилюють запити душі, він сам має знайти всі відповіді), 
спрощеністю стильового конструкту до повсякденного світогляду (інакше читач 
не опанує запропонованими рецептами), наочністю техніки психологічного впливу 
(СВЖ), певною втратою індивідуалізації персонажа, оскільки вся увага приділяється 
універсальній проблемі відкладеного життя, а не ідентифікації особистості як 
цілісності; крім того, новий психологізм послідовно відображає вплив віртуалізації та 
комп’ютеризації людської свідомості, а отже, когнітивні зміни, які не мають поперсо-
нальний сенс, а широко представлені в суспільстві техногенних культів. Проблематизація 
мети людського існування прийшла до сучасника не з філософії чи художньої літератури, 
а з психології. Тому легко зберігається «технологія» психологічного впливу, опробована 
у психології, вона просто переноситься в художній текст, а не синтезується в ньому, як 
це було в літературі попередніх епох. Новий психологізм, отже, є результатом інтеграції 
гуманітарних дисциплін сучасності, які вже не можуть окремо функціонувати у добу 
всюдисущого глобалізму. 
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THE MOTIF OF DEFERRED LIFE IN THE JOHN STRELECKY’S NOVELS 
AND THE FORMATION OF A NEW PSYCHOLOGISM

The article analyzes two novels by the modern American writer John P. Strelecky: “The 
Cafe on the Edge of the World” and “Return to the Cafe on the Edge of the World”. The aim 
of this study is to elucidate the peculiarities of psychologism in J. Strelecky’s novels. This is a 
new type of psychologism, which is constructed in texts based on the practice of psychological 
influence, which has recently been known as psychological coaching. The motive of deferred 
life is analyzed together with the motive of fear of death, because they are thematically 
and ideologically connected in these novels. The new psychologism is characterized by 
fragmentation, incompleteness of each fragment, simplification of the stylistic construct to 
the everyday worldview, clarity of the technique of psychological influence, a certain loss of 
individualization of the character, as all attention is paid to the universal problem of deferred 
life; in addition, the new psychologism consistently reflects the impact of virtualization and 
computerization of human consciousness, and hence cognitive changes that have no personal 
meaning but are widely represented in a society of technological cults. It is on such technological 
cults that the motif of deferred life is contained in modern fiction.

The article analyzes the characteristics of the new psychologism, which is presented in 
the novels of John P. Strelecky’s “The Cafe on the Edge of the World” and “Return to the 
Cafe on the Edge of the World”. This new psychologism, which is based on psychological 
coaching, has a therapeutic goal as main task and is focused on improving social conditions 
through helping a particular person. It was born at the intersection of psychological practices 
of the late twentieth - early twenty-first century and numerous modifications of the modern most 
popular genre - the novel, which does not provide any restrictions on modifications. For the 
novel, this is just another modification, but for the literature of the XXIth century - it is a real 
revolution in the forms of presentation of the artistic phenomenon.

Key words: motive, motive of deferred life, theme, modern novel, psychologism, Strelecky, 
purpose of existence, philosophy, American literature.
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 …И ЭТО ВСЁ О НЁМ

Об «оттепели» 60-х годов сказано и написано уже достаточно. О персоналиях, олице-
творявших её, – тоже. Но, похоже, эта тема ещё долго будет вызывать интерес. 

Расцвет «оттепели» пришёлся на конец 50-х – первую половину 60-х годов. Это те-
чение общественной мысли в Советском Союзе оформилось благодаря творческой ин-
теллигенции, верившей в то, социализм может принять новые, демократические формы. 
Основой мировоззрения «шестидесятничества» стало противоречие между произволом 
власти и индивидуальной автономией личности. «Оттепель» традиционно связывают с 
такими именами, как Евгений Евтушенко, Бела Ахмадулина, Василий Аксёнов, Роберт 
Рождественский, Андрей Вознесенский, Фазиль Искандер, Юлий Ким, Марлен Хуциев, 
Стасис Красаускас, Булат Окуджава… «Оттепель», однако, была не только в Москве, но 
и у нас, в Украине, причём украинским «шестидесятникам» довелось вновь отстраивать 
интеллектуальный модерн. Говоря о своём поколении, в последнем завершённом романе 
«Таинственная страсть» В. Аксёнов отметил, что их всех будут величать так, «как впер-
вые в 1960 году к выходу ваксоновских однокурсников молодой Стас Разгуляев пред-
ложил называть “шестидесятниками”. Аплодируя Стасу, я бы предложил к этому слову 
рифму в нашем стиле – “шестидесантники”. Не исключено, что мы в этом десятилетии 
являемся десантом из будущего». Социальное и национальное в украинском «шестиде-
сятничестве» переплелось с представлениями о национальном возрождении, и здесь надо 
отметить прежде всего представителей литературы и искусства, действительно «шести-
десантников». 60-е годы – это своеобразная вершина творчества Василия Симоненко, 
Лины Костенко, Василия Стуса, Николая Винграновского, Дмитрия Павлычко, Ивана 
Драча, Виталия Коротича, прозаиков Евгения Гуцало, Григоря Тютюнника, Валерия 
Шевчука, Владимира Дрозда… Но среди этих имён есть ещё одно – Юрий Ярмыш, один 
из ярких украинских писателей, автор нескольких десятков книг для детей, журналист, 
учёный, академик... 

Здесь надо сделать отступление и углубиться в биографию писателя, чтобы уви-
деть истоки его таланта. Юрий Ярмыш родился в Днепродзержинске, в семье учителей. 
Другом его отца был Дмитрий Иванович Яворницкий, что тоже, хотя и опосредованно, 
не могло не сказаться на творческой биографии нашего героя. Непродолжительное время 
семья жила на Урале, а школьные годы Юрия прошли в Дрогобыче, «…серед розкішної 
природи Карпат, чарівних пісень, запальних гуцульських танців». Однако автор цитируе-
мых строк вольно или невольно упустил такую подробность, как недобитые бандеровцы, 
скрывавшиеся в лесах и терроризировавшие население; и семья учителей-«східняків» 
чудом не пострадала, хотя явная угроза жизни возникала часто. Но школа-то была ка-
кая! Бывшая гимназия, в которой в своё время учились Иван Франко, Михаил Павлик, 
Василий Стефаник. Возможно, на дальнейшей творческой биографии Ю. Ярмыша в 
какой-то степени сказалась атмосфера тех стен, что помнили этих выдающихся худож-
ников слова. 



385

Оканчивал школу Юрий уже в Никополе, откуда в 1953 году приехал в Киев и посту-
пил на факультет журналистики Киевского университета. Вот как сам Ю. Ярмыш опи-
сывает начало студенческой жизни: «…Тим, хто вступив, жилося важко. Гуртожиток був 
малий. Спали на ліжках по черзі…». Но трудный быт не мешал творчеству. Студенты – 
будущие журналисты и филологи – собирались и читали друг другу свои произведения. 
Вышли небольшие сборники со стихотворениями Бориса Олейника, Роберта Третьякова, 
Юрия Ярмыша, Василия Симоненко, Николая Сингаевского и других не менее ярких ав-
торов. В университете Ю. Ярмыш многому научился, многое узнал. Ведь тогда будущие 
журналисты получали классическое филологическое образование, писали стихи и прозу, 
сотрудничали в газетах и журналах. Однако надо заметить, что и зерно познания должно 
упасть в плодородную почву, поэтому во все времена успешно учился и познавал мир 
тот, кто хотел учиться и познавать. 

Но вот наступил 1958 год. Университет окончен. Юрий Ярмыш работает в 
Симферополе, в Крымском государственном издательстве. В 1960 году вышел его 
первый сборник сказок «Ветришко». Но особенно понравился читателям и критикам 
третий сборник, «Сказка стучится в дверь». В 1963 году автор трёх книг был принят 
в Союз писателей Украины. Всего же было опубликовано более 60 сборников сказок, 
притч, басен. Среди них такие, как «Чудесні моря», «Казка стукає у двері», «Живі ма-
люнки», «Маленькі казки», «Чарівні струмки», «Цікавий промінець», «Лебедина казка», 
«Капітанова», «Золотий кораблик», «Два майстри», «Чарівними стежками», «Весела 
мандрівка», «Живі малюнки», «Великий мисливець», «Чарівні ліки», «Лісові балаку-
ни», «Їжачок і Соловейко», «Солодкий Марципан»… В них ярко проявился большой, 
своеобразный талант писателя. «Казковий світ Юрія Ярмиша – дивовижний. Читач 
захоплюється героями, яких бачить щодня, але які, однак, проходять інколи повз нашу 
увагу. Казка Юрія Ярмиша не та, в якій усе солодке, бажане, зі щасливим кінцем. 
Головне, що вона правдива, побудована на конкретних фактах, подіях, явищах…» [4: 
9]. В издательской рецензии на книгу Ю. Ярмыша «Цікавий промінець» Наталья Забила 
отметила, что его сказки привлекают прежде всего тем, «що майже всі вони мають на 
собі печать постійних пошуків автора в галузі цього надзвичайно різноманітного й ба-
гатогранного жанру, який дає можливість ви кристалізувати найрізноманітніші форми й 
прийоми і подавати малим читачам найрізноманітніші поняття і знання, – починаючи від 
суто пізнавального матеріалу, ігрово-розважального, і аж до найвищих понять людської 
моралі». Как сказочник Ю. Ярмыш известен не только в Украине. В Санкт-Петербурге из-
дана антология лучших сказок современных писателей стран СНГ, в которую были вклю-
чены по одному-два произведения каждого автора и 16 сказок Юрия Ярмыша. Однако 
он не только создавал литературные сказки, развивавшие лучшие традиции украинско-
го фольклора, но и глубоко и требовательно изучал его. Произведения Юрия Ярмыша 
были включены в школьные учебники и хрестоматию «Українська дитяча література» 
– для студентов высших педагогических учебных заведений. И сегодня, «згадуючи про 
життєвий шлях письменника, можна із впевненістю сказати, що у пошуках краси і світла 
людської Істини творча доля  Юрія Ярмиша успішно знайшла себе у розвитку сучасної 
української казки, побудованої на незмінних принципах високої моралі й добра».

Но Ю. Ярмыш, успешно проявив себя в художественной литературе, продолжал за-
ниматься журналистикой. С 1963 года он возглавлял журналы «Барвінок», «Піонерія», 
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«Малятко», газету «Зірка», а в 1974–1988 годы был главным редактором литературно-
го журнала «Радуга». Юрий Ярмыш много путешествовал, побывал в Великобритании, 
Канаде, США, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Сингапуре, Индии, Монголии, 
Германии, Болгарии, Югославии, Норвегии, Италии, Испании. Почти все путешествия 
дали толчок для создания новых произведений. Среди них – публицистические сбор-
ники «Дорогами Індії», «Набат Хіросіми», «Світ тривог і надій», «На ниві братерства».

В 1989 году Ю. Ярмыш пришёл на кафедру периодической прессы Киевского уни-
верситета, где оказался востребован его опыт писательской и журналистской работы. 
Спустя какое-то время он стал профессором, академиком, учёным секретарём отделения 
массовой коммуникации Академии Высшей школы Украины. Юрий Ярмыш написал не-
сколько литературоведческих и журналистиковедческих книг, десятки научных статей, 
он – автор популярных периодических изданий Украины, лауреат нескольких литератур-
ных премий… Всего не перечесть. Вот и выходит, что Ю. Ярмыш – в какой-то степени 
«человек эпохи Возрождения». 

И сегодня наследие одного из украинских «шестидесятников», сказочника, исследо-
вателя фольклора, журналиста, публициста не утратило актуальности, потому что дви-
жение в будущее невозможно без опоры на лучшие традиции прошлого, многовековой 
опыт народа, запечатлённого в фольклоре.

УДК 821.161.1
Джанашия Л., канд. филол. наук, ассоц. профессор
Сухумский гос. ун-т, Тбилиси, Грузия

ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ КАК ОСНОВНАЯ ЧЕРТА ПОЭЗИИ  
МИХАИЛА АНМАШЕВА

Статья посвящена интеллектуальной поэзии современного поэта Михаила 
Анмашева. Прослеживается процесс, в результате которого слова во многих его 
стихотворениях становятся пространством. Будучи погруженным во множество 
контекстов, слово-дискурс вбирает в себя голоса других текстов, их смысловые кон-
тексты и обертоны. При этом в качестве возможных контекстов признаются не 
только предшествующие, но и последующие тексты. Мир стихотворений Михаила 
Анмашева – это переплетение многих реальностей, связанных непрерывностью вну-
тренних переходов и взаимопревращений. Отсюда и основная черта идиостиля поэта –  
интертекстуальность.

Ключевые слова: интеллектуальная поэзия, метареализм, аллюзия, интертекст, 
подтекст, метафоризм, контекст, метаморфоза.

Михаил Анмашев является сегодня одним из самых интересных и ярких предста-
вителей современной интеллектуальной поэзии ХХI века. Его поэтический метод пред-
ставляет собой блестящий образец метареализма. Каждая грань, созданного Анмашевым  
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поэтического многогранника, при близком рассмотрении мерцает причудливыми огня-
ми, свойственными этому направлению литературы. «Метареальность» – это реальность, 
открываемая метафорой в тех образах, смыслах, пониманиях, которые метафора создаёт, 
продуцирует, проектирует на полотно сознания. Метафоризм живёт в привычной реаль-
ности мира, метареализм создаёт реальность иную, многогранную, многосмысловую, 
мир пересекающих объёмов знаний, возможностей, чувств и постижений рождённых 
смыслов – эта Вселенная имеет массу измерений. Метареализм – это реализм метафоры, 
как метаморфозы, постижение реальности во всей широте ее трансформаций переплета-
ющихся чувств и знаний.

Метафора делит мир на сравниваемое и сравнивающее, на отображаемую действитель-
ность и способ отображения. Метабола – это целостный мир, неделимый, играющий массой 
переливающихся чувственных красок, открывающий вселенную множественных измерений.

Для «мета» («Мета» – греч. «за» чем-либо, «после») важнейшей изобразительной 
основой является не язык, а логос – более широкое понятие, где контекст, смысл или не-
дооформившаяся в языке структура ощущения первичны. Мир стихотворений Михаила 
Анмашева – это переплетение многих реальностей, связанных непрерывностью вну-
тренних переходов и взаимопревращений. Отсюда и основная черта особого индивиду-
ального стиля поэта – интертекстуальность.

Начало изучению явления интертекстуальности положил М.М. Бахтин, выдвинув-
ший в своё время положение о «диалогичности» художественного текста и утверждав-
ший, что понять текст можно только при условии его соотнесения с другими текстами [3]. 
Эти положения получили развитие в трудах Р. Барта и Ю. Кристевой, которая в 1967 го - 
ду изобрела сам термин и дала ему следующее определение: «Мы назовем интертексту-
альностью эту текстуальную интеракцию, которая происходит внутри отдельного тек-
ста. Для познающего субъекта интертекстуальность - это признак того способа, каким 
текст прочитывает историю и вписывается в нее» [6: 447]. Понятие интертекстуальности 
можно дополнить близкими по значению терминами, например, «прививка» (Деррида), 
«эхокамера» (Барт), «полифония» (Бахтин), «диалогичность» (Бахтин/Лахманн), «па-
лимпсест» (Ж.Женетт) и др.

Р. Барт характеризует текст как «переплетение множества голосов, многочислен-
ных кодов, одновременно перепутанных и незавершенных», т. е. – как интертекст. 
Интертекстуальность у Р. Барта является непременной реалией текста и сам текст «су-
ществует лишь в силу межтекстовых отношений, в силу интертекстуальности» [2: 413]. 
Барт акцентирует внимание на том, что суть текста не в его замкнутой внутренней струк-
туре, которую можно досконально изучить и проанализировать, основой является его 
выход в другие тексты, другие коды, другие знаки; текст существует лишь в силу меж-
текстовых отношений, в силу интертекстуальности. «Под интертекстуальностью пони-
мается включение в текст либо целых других текстов с иным субъектом речи, либо их 
фрагментов в виде маркированных или немаркированных, преобразованных или неиз-
менных цитат, аллюзий и реминисценций».

 Слова во многих стихотворениях Анмашева становится пространством. Будучи погру-
женным во множество контекстов, слово-дискурс вбирает в себя голоса других текстов, их 
смысловые контексты и обертоны. При этом в качестве возможных контекстов признаются 
не только предшествующие, но и последующие тексты. Поэтому с точки зрения интертек-
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стуальности тексты его стихотворений находятся в постоянном становлении, динамиче-
ском процессе наращения новых смыслов и взаимосвязей. И чем дольше будет «жизнь» 
его стихотворений (повторное чтение, новое исполнение, в том числе и под гитару, потря-
сающим голосом известного музыканта и исполнителя Миши Голдовского), тем большее 
количество текстов будет влиять на его восприятие: каждый последующий читатель и слу-
шатель будет обнаруживать новые варианты интертекстуального диалога.

В основе поэзии Анмашева, в классическом ее понимании, лежит механизм, который 
можно описать как чутье, тот акцент, который работает на выбранную художественную 
идею, картину. Ощущается мистичность  той силы, которой обладает художник, совер-
шая подобный отбор. Она лишь косвенно связана с безупречным вкусом и чувством сти-
ля поэта и переплетена с судьбой  поколения и поэзии в целом. В поэтическом мире 
Анмашева такими источниками творчества представляются мировая культура и стихия 
языка или, точнее, стихия живого языка - речи. Культурологические образы пронизыва-
ют весь поэтический мир Анмашева, являются категорией формообразующей для его 
поэтического «я». Это показательно видно, например, в часто проявляющейся интер-
текстуальной диалогической связи с поэмой Венедикта Ерофеева «Москва-Петушки» и 
не только в стихотворении, непосредственно посвящённом Веничке: «Ах, этот день, вот 
день причуд...». Ерофеевские подтексты прослеживаются и в других его произведениях. 
«Ах, этот день, вот день причуд...» – это зарифмованая смысловая, философская состав-
ляющая ерофеевской поэмы, с проекцией на данный момент времени, где ничего не из-
менилось, пошлость и мрак, о воцарении которых известил мир в своё время Веничка, 
продолжают править и сегодня, творческие, светлые, летящие души по-прежнему об-
речены социумом на страдание:

А Петушки сменили зори, судьбу пророчив всей страны, 
всегда здесь радостью полны в отчаянном и страстном горе ... 
И душит сладостно печаль всех зубоскалов и серьёзных, 
упёршись в стену взглядом грозно – нам грустно, как ни отмечай ... 
Да, впрочем дело здесь не в мате, хотя он связывает речь, 
хотелось души уберечь – хотя бы в собственной кровати ... 
Всё неизменно в нашем мире и душит нас параллелизм, 
мы строим снова новый -изм, теперь уж в собственной квартире ... 
Земля и Петушки равны – не думать надо, а молиться, 
и сколько ленточке не виться нелепой сложностью страны ... 

С темой предавших Веничку ангелов, «молчащего Бога», невозможности видеть и 
чувствовать Бога в этом мире, где, в то же время, запросто можно пообщаться с дья-
волом, где мрак поглощает пространство, где гибнут души веничек, интертекстуально 
связана поэма Анмашева «Старче»... Автор ли, сам ли Бог плачет... Не справляется с 
внутренней болью, может прав был Ницше, это старый Бог сам в себе умер, не вспомнив 
о своих людях и ангелах:

Не читайте проповедь – не надо!, знаю всё, решаю сам, один, 
и уходит пошлая награда в окруженьи безразличных спин, 
«Думай, Старче, что же ты творишь?!» – сбрось с души, калённая та тема, 
«Ремесло?» – как ты нам говоришь, мы же знали – это теорема!
Что доказывать, кому, зачем и как, знаем, Старче, шуточки мы эти, 
ты устроил конченный бардак, что на том, да и на этом свете! 
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От забот, от стойкости обид до мостов, проливов и до дома, 
каждый, Старче, каждый тут забыт – это точно, знаем, аксиома!
Да не плачь ты, Старче, не грусти, нет забот, а значит нет волнений, 
вот вода в натруженной горсти, вот тревога старых песнопений, 
не считай ты, Старче, наши вины, не сбивай нас с ритма древних мантр, 
в смыслах мы дошли до середины, как пророчествовал сдуру ночью Сартр...

Собственно интертекстуальные элементы, образующие конструкции «текст в тек-
сте», включают в себя цитаты и аллюзии. Здесь, в одном стихотворении, можно на-
блюдать оба элемента одновременно. Цитата «в смыслах мы дошли до середины» и 
упоминание ее автора, Сартра, в данном случае это именная аллюзия. Поэт заимствует 
определенные элементы прецедентного текста, по которым происходит их узнавание в 
интертексте, где и осуществляется их предикация. Слово «сдуру» своей принижающей 
модальностью подчёркивает полемику с позицией Сартра, ведь он неправ, по мнению 
поэта: самое легкое – это признать – люди глупы и ни за что не ответственны, ибо не по-
няли и половины сущности, смыслов, сути, а самое тяжелое – признать, что всё, именно 
всё человечество и каждый человек понимает, но всё ли делает так, как делать надо бы? 
Тонкая, но очевидная грань ответственности за всё.

Сила творчества Анмашева – в мощном эмоциональном воздействии на читателя. 
Поэт с неуемной и непокорной душой, который умеет показать за материей изображае-
мого предмета сам темп своего переживания. Читая его стихи, мы видим не то, что изо-
бражено, а то, как изображено, мы как бы соучаствуем в самом процессе его творчества, 
волнуемся и спешим вместе с ним. У таких поэтов-индивидуалистов техника занимает 
огромное место, но вместе с тем она уже перестает быть техникой в обычном смыс-
ле этого слова, т. е. чем-то внешним и ремесленным. «Упорядоченная образность» для 
него неприемлема. Он поистине импрессионист, в самом глубоком смысле этого слова, 
импрессионист больше, чем все остальные, кого мы привыкли так называть, ибо он ме-
няет свою технику по несколько раз даже в пределах одного и того же стихотворения, 
как бы развивая накал и силу впечатления от стихотворной формы и содержания. И всё 
это при том, что Анмашев использует массу сложнейших поэтических приёмов – это и 
многочисленные пересекающиеся внутренние рифмы, это сложнейшая техника много-
словных составных звуковых рифм (у Анмашева встречаются рифмы, составленные 
даже из шести слов), подобной техникой владели буквально 2-3 великих поэта во всей 
русской поэзии трёх веков её существования. Стихи Анмашева уникальны ещё и тем, что 
рифм в них практически не ощущаешь, каждое стихотворение – это единое непрерывное 
логичное целое. К поэзии Анмашева в полной мере применима фраза Льва Толстого – 
»Мастерство, когда не видно мастерства». Каждый предмет или явление впечатляют его 
по-разному, и каждый раз иначе вибрируют струны его души, а рука торопится записать 
эти внутренние ноты.

Импрессионизм Анмашева позволяет почувствовать с помощью особых метафор 
стоящую за видимой реальностью множественную «метареальность», «реальность мно-
гих реальностей». Этот тип метафоры может быть определен как «смещение в иное», 
«бросок в возможное». И в эстетический контекст этого «иного» парадоксально вме-
щается огромный историко-культурологический, многослойный интертекстуальный 
подтекст. Очень показательно в этом отношении стихотворение «Что там хлещет за сте-
клом» (2013): 
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Что там хлещет за стеклом – всё бравады, да бравады, 
как отшельники на слом – на щеках следы помады, 
вроде кладка кирпичом в середине мелких дрязг, 
пастырь воет ни о чём – паства слышит только лязг ... 
Ставлю в ночь Кармен-сюиту, громко, спешно, ну и что ж, 
молоко уже разлито, а в руке сверкает нож, 
спят усталые волхвы, только лишь прищур конвоя, 
с этой рубленной канвы и до волчьего, до воя ... 
А потом, в ночи, открыто ищешь с псиною кафе, 
плещет под душой сюита и выходишь подшофе, 
город – стылый, снег сверкает, времена имеют вид, 
кто-то лезвие клепает, а Давид – изобразит .... 
Зря Лион писал неправду – лже-Нерон, он истин был, 
кто сказал тогда бы Савлу – и Петра бы след простыл, 
капители подустали, провалился древний цирк, 
подпустили, привязали – кто-то тихо спичкой – чирк ... 
А в карманах прячат фиги, нА-ухо донос уже, 
обмолотят хлеб на риге, а сварганят бланманже,
под снопом строчит Никкола, тоже мне – Макиавелли, 
в ритме, в пластике гандбола нарастает пресс Равеля ... 
Время сыто, время пьяно, время подлостей и спячек, 
а с утра похмельно, рьяно вся страна встаёт с карачек, 
в мордобое жрут, так тело – проиграет Клею Багнер, 
тут такое, братцы, дело – скоро вас разбудит Вагнер ... 
Всё детально, под копирку, до последних запятых, 
сверлят нудно в теле дырку, бьют прицельно и под дых, 
у кентавра рожа мавра и навесят стремена, 
может было время Павла – Савла нынче времена ... 
У рептилий нет идиллий, снова летопись велась, 
просьбу Августа Вергилий ... – и верёвочка свилась, 
как в комедии от Бога – появился снизу Данте, 
скоро, братцы, перемога – и исполнят рок куранты ... 
Мамелюк – он тоже гений, под седлом гнедой рысак, 
от церковных песнопений уползает в ночь русак, 
поминают в храме зло – вспоминается Египет, 
нам покуда повезло – «треугольник будет выпит!» 
Ну-ка, полотно Давиду – время жертв и коронаций, 
Нотр-Дам тут лишь для вида – вспомнишь лихом «Лигу Наций», 
короля играет свита, свита выбрита уже, 
буфф-трагедия не сбита, выход – прямо в неглиже ... 
А в финале – тут на выбор – Моцарт, Шнитке и Шопен, 
высох этот третий Тибр – пляшет весело Кармен, 
после пляски – золотая, в ля-мажоре тишина, 
а Кармен, как будто тая .... своей ролью смущена ....
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Ощущение трагизма и неустойчивости мира пронизывают это стихотворение, много-
ярусные метафоры усиливают и абсолютизируют его. Поэт изображает восприятие мира 
как «конструкции»,этот термин принадлежит Кафке и здесь он вполне уместен. Герой 
стихотворения – человек, находящийся на пределе эмоциональной напряженности (экс-
татичность героя), отсутствие у него индивидуальных черт (универсализация) позволя-
ют подчеркнуть высокую степень экспрессии на фоне оперы «Кармен» Бизе. Аллюзия 
ведёт к Испании, к её ритмам, где пульсирует кровь, где зашкаливает адреналин на арене 
корриды. Эта музыка – аллегория страсти, крови, устремлённости к свободе. Даже на 
этом, фоновом, уровне наблюдается интертекстуальная, чисто анмашевская, парадок-
сальная многослойность, где параллельно с Бизе начинает звучать Вагнер, как символ 
реальной опасности возвращения фашизма (...тут такое, братцы, дело – скоро вас раз-
будит Вагнер...) в мире, где динамично происходит ментальная обратная селекция. В 
этом вывернутом наизнанку мире воцаряется «время подлостей и спячек», пространство 
предстаёт в двух ипостасях: в обобщенном, общечеловеческом контексте и в географи-
чески суженном, пространство гротескно конкретизируется аллюзиями на определён-
ные исторические реалии, связанные с Россией, например, обещание поднять страну с 
колен («...а с утра похмельно, рьяно вся страна встаёт с карачек»). Здесь происходят 
обратные регрессивные метаморфозы,нарастает дикая, яростная сила, которая способна 
в будущем разрушить мир, в этой связи в музыкальный контрапункт подключается тема 
Равеля («нарастает пресс Равеля»), накал его Болеро, динамика, ярость событий. В этом 
вывернутом наизнанку пространстве апостол Павел опять становится садистом и гони-
телем христиан Савлом – «Савла нынче времена», Багнер проиграет Кассиусу Клею, 
этой дикой силе, скоро, скоро всех разбудят вагнеровские марши.

Интертекстуальная канва, сотканная из немыслимых по сложности и объёму за-
мысловатых кружев различных литературных и исторических подтекстов, содер-
жит в себе и библейский текст, и историческую фигуру Нерона, и его литературную 
версию в романе Лиона Фейхтвангера «Лже-Нерон», и политическую философию 
Никколо Макиавелли с его наставлением, напутствием всем диктаторам, всем тиранам 
«Государь. Искусство власти». Здесь же присутствует интертекстуальный диалог с Данте 
и текстом его «Божественной комедии», в интертекстуальном зеркале появляется фигура 
императора Августа, сакрализировавшего своё правление с помощью Вергилия («и верё-
вочка свилась») – негодяй, благодаря поэту, предстал перед лицом истории в сакральном 
образе императора. Так же, как нынешний правитель сакрализуется известными «почи-
тателями» от мира искусства.

Характеризуя трагическую обратную метаморфозу в развитии homo, теряющего 
animo, Анмашев использует историю жестокого гонителя христиан Савла, который по-
сле встречи с Христом уверовал, принял христианство и стал апостолом Павлом, в ны-
нешние же времена, когда «кто-то лезвие клепает» происходит обратное превращение, 
свидетельствующее о воцарении зла: «может было время Павла – Савла нынче времена». 
А Давид, тем временем, готов всё изобразить, имеется в виду Жак Луи Давид, офици-
альный живописец Наполеона, натуралистично и сочувственно изображавший кровавые 
реалии Французской революции, одна из многочисленных именных аллюзий этого сти-
хотворения, образующих двухслойный подтекст, второй слой – интертекстуальная связь 
с конкретной работой художника: «Коронация Наполеона» («Ну-ка, полотно Давиду – 
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время жертв и коронаций...»). В фантасмогорических интертекстуальных кружевах сти-
хотворения всё увязано в этот безумный треугольник – и выход из египетского рабства 
и вечное всепрощение хождения по кругу («от церковных песнопений уползает в ночь 
русак») и вечная российская беда этих пропащих Бермуд («нам покуда повезло» – «треу-
гольник будет выпит»!»). Но есть надежда и уверенность, что в обезумевшем мире есть 
те, кто сумеют преодолеть безумие и этот «третий Тибр” (третий Рим) неизбежно высо-
хнет, а Кармен весело спляшет – «высох этот третий Тибр – пляшет весело Кармен...»).

Искусство Михаила Анмашева – искусство пророческое. Поразительно точно изо-
бражены странности, которыми наполнено бытие человека, читатель должен понимать 
не более чем знаки, приметы и симптомы смещений и сдвигов, наступление которых во 
всех жизненных взаимосвязях чувствует поэт.

Сквозь все стихотворения лейтмотивом проходит мысль о постоянном балансирова-
нии между природным и сверхъестественным, человеком и вселенной, трагическим и 
обыденным, абсурдом и логикой, определяя их звучание и смысл. 

Это – переплетение множества реальностей, связанных непрерывностью внутренних 
переходов и взаимопревращений. Художник выходит из принципа единомирия, предпо-
лагает взаимопроникновения реальностей, а не отсылание от одной («воображаемой» 
или «служебной») к другой – («настоящей») реальности. Эта Вселенная множества 
измерений.

Сборник стихов Михаила Анмашева «Стихопульсы», вышедший в Москве в  
2017 году, в издательстве «ARSISBOOKS», иллюстрирован прекрасной американской 
художницей Женей Гершман, которая отобразила зримую образность поэтических стра-
ниц книги. Такая образность почти всюду в анмашевском поэтическом мире. Не со-
ставляет большого труда открыть практически любую страницу и вы встретите что-то 
способное отпечататься на сетчатке вашего глаза запоминающимся изображением. На 
обложке – человеческий взгляд, как отражение страстного сознания, ярко-алые сосу-
ды, сеткой опутавшие зрачок и белок, выдают нечеловеческое напряжение в желании 
постичь реальность через множественность зеркальных отражений. 

Мастерство и феноменальность Михаила Анмашева состоит в том, что он заставляет 
читателя перечитывать свои произведения. Слова-ключи в его текстах – интертекстуаль-
ные порталы, связывающие реальность его стихотворений с другими реальностями, тек-
стами, историческими событиями, вечностью. Они подсказывают объяснение, но оно не 
проявляется сразу, его произведение должно быть перечитано под иной точкой зрения, с 
иным, более глубоким восприятием – и тогда смысл, точнее множественность смыслов 
проявляется в целом, восприятие читателя попадает в огромную смысловую вселенную –  
в сложнейшую смысловую ткань метареализма.
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ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВНА РИСА ПОЕЗІЇ  
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Стаття присвячена інтелектуальній поезії сучасного поета Михайла Анмашева. 
Досліджується процес, в результаті якого, слова в багатьох його віршах стають просто-
ром. Занурившись в безліч контекстів, слово-дискурс вбирає в себе голоси інших текстів, 
їхні смислові контексти та обертони. При цьому, в якості можливих контекстів, вра-
ховуються не тільки попередні, але й наступні тексти. Світ віршів Анмашева, - це 
сплетіння багатьох реальностей, пов’язаних безперервністю внутрішніх переходів і 
взаємоперетворень. Звідси і основна риса ідіостилю поета – інтертекстуальність. 
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INTERTEXTUALITY AS THE MAIN FEATURE OF MIKHAIL ANMASHEV’S 
POETRY

This article is devoted to the intellectual poetry of modern poet Mikhail Anmashev. We 
observe a process, which transforms words in many of his poems into space. Being plunged in 
numerous contexts, the word-discourse co-opts the voices from other texts and their semantic 
contexts and overtones. In addition, not only previous, but also following texts can be regarded 
as possible contexts. The world of Mikhail Anmashev’s poems is an entwinement of many re-
alities connected by the continuity of inner transitions and interconversions. Hence the main 
feature of the poet’s style - intertextuality.
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МОТИВ ДОРОГИ В АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЙ КНИГЕ
Л. МАРТЫНОВА «ВОЗДУШНЫЕ ФРЕГАТЫ»

В статье исследуется мотив дороги в автобиографической прозе Л. Мартынова. 
Функции дороги, пути, путешествия в исследуемых произведениях писателя разноо-
бразны и многогранны. В автобиографической прозе поэта этот мотив недостаточно 
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исследован, поэтому анализ того, как он проявляется в текстах автора, а также вы-
явление его специфических функций дают возможности для лучшего понимания творче-
ских задач писателя, и методов, используемых для их решения.

Ключевые слова: мотив, дорога, хронотоп, пространство, время, путешествие.

Цель данной работы – выявить художественное своеобразие мотива дороги в автоби-
ографической книге Л. Мартынова «Воздушные фрегаты» как важнейшей для понима-
ния художественных особенностей творчества писателя, что позволяет еще глубже про-
никнуть в его творческий замысел, максимально адекватно представить общую картину 
его творческого развития в контексте истории и закономерностей эволюции литературы 
XX в. Объект исследования данной работы – сборник автобиографических текстов кни-
ги Л. Мартынова «Воздушные фрегаты». 

В современном литературоведении мотивное построение текста является весьма 
значимым средством выражения авторского миропредставления. Существует множество 
работ, в которых в той или иной мере исследуется категория мотива (И.В. Силантьев, 
А.Н. Веселовский, В.И. Тюпа, Б.В. Томашевский, Б.М. Гаспаров, Б.Н. Путилов и др.). 
Этой темы касаются украинские ученые (М.С. Заоборна, Т.В. Кушнирова, О.В. Лабащук, 
В.С. Працёвытый и др.).

Основой для формирования теории мотива в русском литературоведении послужи-
ли выводы А.Н. Веселовского, который впервые описал мотив как литературоведческое 
понятие в работе «Поэтика сюжетов». Позже, Б.В. Томашевский в работе «Теория лите-
ратуры. Поэтика» даёт два определения мотива, которые «отражают концепции теорети-
ческой и сравнительно-исторической поэтики» [12; с. 84]. 

В дальнейшем мотивами стали называть и характерные для поэта и писателя лири-
ческие темы или комплекс различных чувств и переживаний героя, а также устойчивые 
свойства его лирического образа. 

Поскольку путь в литературе – это определённая форма движения, то он всегда свя-
зан со смыслом и целью, имеет начало и конец, является проявлением определённых 
закономерностей в мире, выражает идею становления и преодоления, содержит момен-
ты встречи, связан с пространственно-временным хронотопом и имеет внешнюю и вну-
треннюю структуру.

М.М. Бахтин, анализируя европейский роман, ввел понятие хронотопа («времяпро-
странство») и определил его как «существенную взаимосвязь временных и простран-
ственных отношений, художественно освоенных в литературе» [1:234]. М. М. Бахтин по-
лагал, что «ведущим началом в хронотопе является время» [1:235]. Хронотоп определяет 
и жанр, и образ человека, и сюжет. Пользуясь понятием хронотопа, М.М. Бахтин нарисо-
вал впечатлящую картину европейского романного пространства, предложил типологию 
хронотопов и проследил их трансформации в истории. М.М. Бахтин в работе под назва-
нием «Формы времени и хронотопа в романе (очерки по исторической поэтике)» анали-
зирует хронотоп дороги через историю романа. Рассматривая понятие «хронотоп», ос-
новное внимание автор сосредотачивает на ведущем положении в хронотопе – проблеме 
времени, выделяя при этом несколько типов времени: авантюрное, авантюрно-бытовое 
и биографическое. «Искусство и литература пронизаны хронотопическими ценностями 
разных степеней и объемов. Каждый мотив, каждый выделяемый момент художествен-
ного произведения является такой ценностью» [1; с. 399]. 
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М.М. Бахтин выделяет хронотоп встречи и хронотоп дороги, обладающие разной 
степенью эмоционально-ценностной интенсивности. «Встречи в романе обычно проис-
ходят на “дороге”. “Дорога” – преимущественное место случайных встреч. На дороге 
<…> пересекаются в одной временной и пространственной точке пространственные и 
временные пути многоразличнейших людей – представителей всех сословий, состояний, 
вероисповеданий, национальностей, возрастов. Здесь могут случайно встретиться те, 
кто нормально разъединен социальной иерархией и пространственной далью, здесь мо-
гут возникнуть любые контрасты, столкнуться и переплестись различные судьбы <…> 
Это точка завязывания и место совершения событий. Здесь время как бы вливается в 
пространство и течет по нему (образуя дороги), отсюда и такая богатая метафоризация 
пути-дороги: “жизненный путь”, “вступить на новую дорогу”, “исторический путь” и 
проч.; метафоризация дороги разнообразна и многопланова, но основной стержень – те-
чение времени». [1; с. 401]

Художественное наполнение и функционирование хронотопа дороги в автобиогра-
фической книге «Воздушные фрегаты» связано и с типом художественного видения пи-
сателя, и с традиционным представлением той эпохи, в которой проходил его жизненный 
путь. Эмпирическое и символическое значение мотива пути обусловили множествен-
ность его вариантов, одного из ключевых в творчестве Л. Мартынова.

В исследуемой нами книге «Воздушные фрегаты» дорога рассматривается в значе-
нии «жизненный путь». Актуализированный в произведениях Л. Мартынова, являясь в 
них стержневым, мотив дороги организует вокруг себя не только пространство и время, 
но и героев произведений. 

Отмечая устойчивость данного мотива, следует отметить, что с учётом его худо-
жественного своеобразия и способов реализации в тексте, он объединяет и проясняет 
глубинные смыслы и значения, которые обнаруживаются в биографических фактах и 
в художественном мире писателя. В мартыновском дискурсе мотив дороги, странствий 
имеет биографическую точку отсчета: собственное время рождения и годы детства ав-
тор-повествователь описывает как «рубеж двух миров» – старого и нового: «Я рос на бре-
венчато-кирпичной границе старого церковно-банного, кошмяно-юртового, пыльного, 
ковыльного старого мира и – железнодорожного, пароходного, пакгаузно-элеваторного, 
велосипедно-аэропланного и телефонно-пишущемашинного нового мира» [8, Т3.; с.23]. 
Первые детские воспоминания писателя варьируются во многих новеллах, программи-
руя сюжетное развитие. В главах о детстве и юности в поле зрения Мартынова попадают 
лишь те события, которые являются значимыми в его становлении как художника слова. 
Увлечение чтением книг раздвинуло границы мира, в представлении автора «открылись 
горизонты более широкие, чем даже с крыш нового двухэтажного дома Вальса» [8, Т3; 
с. 18]. Таким образом, можно проследить эволюцию начала творческого пути и его даль-
нейшего развития при этом подчеркнув его темпоральную перспективу, где мотив пути 
(креативного развития) приобретает более широкие перспективы.

Пространство «Воздушных фрегатов» плоскостное, горизонтально направленное, 
сочетающееся с временными рядами и конкретизируясь в преодолении определённых 
дистанций: «…я любил эту улицу, столь отличную от блинообразности Омска» [8, Т.3; 
с. 197], «провел первые годы жизни в служебном вагоне отца и знал каждую водокачку 
между Челябинском, Омском и Каинском» [8, Т3; с. 12]. Плоскостность пространства 
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можно заметить и в описании степи: «…южными своими окраинами Омск уходил в ка-
захскую – полынную, ковыльную и солончаковую – степь, а окраинами северными смо-
трел уже на сибирский лес» [8, Т3;  с. 85] Мотив дороги здесь очевиден и указывает на 
символ неизведанных целей, пока ещё туманных, но достижимых в будущем.

В главе «Революция» автор описывает ощущения 12-летнего мальчика, увлекшегося 
Маяковским и пытавшегося осмыслить происходившие в Омске предреволюционные 
события. Здесь у Мартынова строки стихотворения Маяковского: «Я, осмеянный у се-
годняшнего племени…» как бы «оживают» и осмысливаются по-новому, он с гордостью 
применяет их к тем событиям, где действительно мелькали «френчи и галифе» у кафе 
«Дима» возле Железного моста. Здесь мотив дороги (моста) выступает как переход от 
одной, «дореволюционной» жизни, к другой – после революции. Не зря он упоминает о 
том, что именно у этого Железного моста любил декламировать стихи Маяковского, как 
«освобожденный 1917 годом от мундирчика и папахи, от молитв, исповедей и прича-
стий» и больше всего не хотевший возвращения прежнего старого уклада жизни, чтобы 
«наслаждаться свободой делать то, что хочется» [8, Т3; с. 72]. Мотив дороги становится 
как бы сверхуровневой единицей текста, связанной с таким значимым концептом худо-
жественного мира Мартынова, как самоидентификация, феномен осознания своей жиз-
ненной цели – служение искусству. 

Мартынов был настоящим «покорителем пути», и здесь он изоморфен своему стран-
нику, скитальцу, путешественнику, и, прежде всего, автобиографическому герою его 
произведений. Например, в главе «Моя ладья» автор рассказывает о своем увлечении 
лодками, которые он любил изображать «даже на полях рукописей, вырисовывая пре-
имущественно с кормы, с кранца, в таком ракурсе, чтоб на заднем плане возвышался 
высоко поднятый волною <…> лодочный нос» [8, Т3; с. 59]. Изображение лодки, устрем-
ленной вперед и видимой с кормы, подтверждает мысль автора, что «нам доступно 
посмотреть с кормы на берега, которыми владеем». Так и во многих стихотворениях  
Л. Мартынова («Река Тишина», «Переправа» и др.) речь идет, в сущности, не о лодках, 
хотя они там присутствуют: ладья, судно, корабль занимали значительное место в его 
творчестве. Здесь мотив пути указывает на жизнь в движении, он сосредоточен на само-
раскрытии автора как поэта и писателя. Размышляя о возможности судовождения по 
степным озерам, Мартынов обобщает, расширяет временной план для того, чтобы объ-
яснить свое обращение к образу лодки, течения: «…у каждого есть своя сквозная тема, 
продиктованная некими первичными, а может быть даже и унаследованными пережива-
ниями, ощущениями, желаниями, мечтами: взять в руки весло, и грести и править, вдруг 
неожиданно обнаружив, что у тебя в руках не весло, а перо» [8, Т3; с. 63]

В главе автобиографической книги «Лукоморье» прослеживается связь с одноимен-
ным поэтическим сборником Л. Мартынова, c публицистическим очерком «Лукоморье» 
(1942 г.), а также с одним из его ключевых образов – образом Лукоморья. О его возникно-
вении и развитии в собственном творчестве писатель повествует в данной главе. На про-
тяжении всего творческого пути образ Лукоморья постепенно эволюционирует, возникая 
из «энциклопедии чудес, которая называется творчеством Пушкина». «…Конечно, же, – 
пишет Л. Мартынов, – я узнал про дуб зеленый, и про цепного кота, и про русалок <…> 
к факту существования Лукоморья я отнесся со спокойным доброжелательством» [8, 
Т.3; с. 336]. Далее он представляется писателю «Лукоморьем новгородских летописных  
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преданий», неким символическим северным местом, где «край полунощный богат, где 
снегами берег вспенен». Затем трансформируется в собственный автопортрет скитальца, 
бродяги, прохожего, на других не похожего, поющего песни о Лукоморье. Обращение 
поэта к историческим материалам, изучение старинных преданий и легенд о кодской 
княгине Анне, о гиперборейской Златой Бабе – «прекрасной идолице Обдорья» дало ему 
возможность закончить стихотворение, которое стало заглавным и определило характер 
«первой, получившей широкую известность книги стихов “Лукоморье”, вышедшей в 
1945 г.» [8; Т.3; с. 342]. Эти автобиографические стихи о сказочнике-флейтисте, мечтаю-
щем о сказочном Лукоморье, одиноко бродящем по улицам некоего города и непонятым 
многими обывателями, выражают собственные представления Мартынова о назначении 
поэта в мире.

Важно отметить, что странствие, путь, являясь вечным, универсальным способом 
освоения мира, в автобиографическом сборнике Мартынова имеет весьма чёткую тра-
екторию, художественно преображенную и значимую для выявления биографической 
судьбы героя. Так, название главы «Воздушные фрегаты» проецируется на заглавие од-
ноименного стихотворения Л. Мартынова и на общее заглавие всей автобиографической 
книги, сопрягающей поэзию и прозу. Метафорическое название «Воздушные фрегаты» 
возникает из образа «Летучего голландца», существующего уже много веков. Главные 
образы стихотворения – образ моря, образ пути поэтического корабля, продолжающего 
свой бесконечный путь в поисках духовного Лукоморья. 

С заглавием одноименного стихотворения Л. Мартынова перекликается и название 
главы «Полет над Барабой». В данной главе Л. Мартынов не только пишет о том, как 
возникали строки одноименного стихотворения, но и повествует о личности пилота,  
Н. Иеске, полет с которым подарил поэту незабываемые впечатления «полета на Луну». 
Называя летчика «художником своего дела», Мартынов находит общее у него с «худож-
никами слова», когда мастер-пилот подарил мастеру-стихотворцу не только прекрасное 
ощущение полета, но и размышления о будущем величии родного края. Здесь мотив 
дороги символизирует и такие процессы, как движение, поиск, испытание, обновление, 
символ свободного творчества.

Функции мотива дороги в книге «Воздушные фрегаты» разнообразны. В первую оче-
редь, это композиционный прием, связывающий воедино главы произведения. 

В «Воздушных фрегатах» тема дороги является связующей. Автор начинает сборник 
новеллой «Детские грёзы», где описывает свое детство, город Омск с его многонацио-
нальным населением, в котором он родился и вырос, свои первые увлечения техникой, 
рисованием, первые знакомства с книгами. Мартынов характеризует эволюцию фор-
мирования своих читательских интересов. Он повествует об увлечении десятилетнего 
мальчика не только детективами, приключениями и исторической фантастикой, но и 
упоминает об отсутствии интереса к поэзии: «классическая поэзия, трактующая о вещах 
и явлениях, не имевших никакого отношения к моему пыльно-снежному паровозно-па-
роходному зауральскому бытию, казалась мне прекрасно-далекой и величественно-скуч-
ной почти в такой же мере, как поэзия символистов» [8, Т.3, с. 14].

В конце же главы отношение автора к поэзии постепенно меняется, он пишет, что 
«…поэзия <…> только и ждала, чтобы забрать меня в свои руки, к тому же вернуть с 
небес на землю» [8, Т.3, с. 16.] Тогда шел второй год гражданской войны, и юному поэту 
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были близки все военные события, его родной город был наполнен ее эхом. В то время 
Мартынов впервые прочитал стихотворение Маяковского «Я и Наполеон» и «приобщил-
ся к мировым событиям», проведя параллели между содержанием стихотворения и со-
бытиями Омска в годы гражданской войны.

Новелла «Курган среди асфальта» замыкает цикл «Воздушные фрегаты». В ней тема 
Родины приобретает обобщенное звучание. Здесь поэт высказывает то, что волновало 
его и раньше, а теперь окончательно оформилось в его сознании – это «чувство принад-
лежности к роду, чувство прародины» [8, Т3; с. 389]. В определенный момент жизни 
ощущение связи между прошлым, настоящим и будущим, чувство национальной гор-
дости, таящееся где-то в глубине его души, внезапно выступают отчетливо, уверенно и 
проникновенно. Говоря о становлении чувства национальной гордости своего автобио-
графического героя, Л. Мартынов внимательно прослеживает эволюцию его мировоз-
зрения. Например, если в детском сознании юного поэта Илья Муромец ассоциировался 
только с «одноименным знаменитым аэропланом» [8, Т3, с. 389], а воспоминание о наци-
ональной старине приходило только при виде шлемов-богатырок красноармейцев, то на 
рубеже 70-х годов ХХ века автор, умудренный жизненным опытом, принимает глубоко 
в сердце образ Родины, ее национальных истоков, и этот факт ощущается Мартыновым 
во всей ее широте и силе. 

Это чувство проснулось в нем также от прикосновения к тем массам народа, кото-
рые после революции хлынули из-за Урала на восток. Все эти землекопы, плотники, 
каменщики, тачечники, грузчики из-под Рязани, из-под Тамбова, из-под Чернигова и 
Смоленска – рабочие первых советских строек в Сибири – приводили его к мысли, что 
у него, Л. Мартынова, есть своя крестьянская родословная, его род из того же россий-
ского корня. И, как справедливо заметил В. Дементьев, «это новое ощущение своего 
конкретного «я» как части единого и многоликого целого на многие годы вдохновило 
автора «Воздушных фрегатов», определило его дальнейшие замыслы и художественные 
свершения» [4; с. 276].

В последней главе книги, рассказывая о встречах с курганными могильниками, моги-
лами далеких предков кривичей, вятичей, чьи потомки осваивали впоследствии Сибирь 
и Дальний Восток, автор размышляет именно о преемственности поколений, о том, что 
«судьба человека определяется не только сегодняшними событиями, но и тем, что про-
исходило сто, двести, тысячу лет назад» [8, Т.3, с. 392]. Заметив бугорок на одном из но-
вых проспектов Москвы, увитый корнями старых деревьев, напоминающий курганные 
могильники, автор с гордостью восклицает: «…Курган среди асфальта! Вот как крепко 
уцепились за эту землю мои предки – кривичи или вятичи…» [8, Т.3, с. 394]. Раздумья и 
сомнения, печали и радости каждого человека не умирают вместе с ним. Вместе взятые, 
они и составляют тот духовный опыт человечества, который передается из поколения в 
поколение. Тонкое сплетение топографического компонента (курганные могильники) и 
«жизненного пути» рождает мысль о неразрывной связи между жизнью и Родиной, про-
шлым и будущем.

Дорога – это и способность к творчеству, и способность к познанию истинно-
го пути человека и всего человечества, и надежда на то, что такой путь удастся найти 
современникам.
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Таким образом, исходя из анализа рассмотренных текстов писателя, можно сделать 
вывод, что мотив дороги в его произведениях достаточно многообразен. Он встречается 
практически в каждой главе его автобиографических книг, и каждый раз автор пред-
ставляет его в различных аспектах. Мотив дороги – это художественный образ и сюже-
тообразующий компонент, источник перемен в жизни, это и способность к творчеству, и 
призыв к неустанному писательскому труду. и способность к познанию истинного пути 
человека, а так же и всего человечества, и надежда на то, что такой путь удастся найти 
современникам. Он помогает Л. Мартынову и показать картины жизни, и усилить окра-
ску настроения автобиографического героя.
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МОТИВ ДОРОГИ В АВТОБІОГРАФІЧНІЙ КНИЗІ Л. МАРТИНОВА 
«ПОВІТРЯНІ ФРЕГАТИ»

У статті досліджується мотив дороги в автобіографічній прозі Л. Мартинова. 
Функції дороги, шляху, подорожі в досліджуваних творах письменника різноманітні і 
багатогранні. В автобіографічній прозі поета цей мотив недостатньо досліджений, 
тому аналіз того, як він проявляється в текстах автора, а також виявлення його 
специфічних функцій дають можливості для кращого розуміння творчих задач пись-
менника і методів, використовуваних для їх вирішення.

Ключові слова: мотив, дорога, хронотоп, простір, час, подорож.
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MOTIVE OF THE ROAD IN THE AUTOBIOGRAPHICAL BOOK BY 
L. MARTYNOV “AIR FRIGATES”

The article examines the motive of the road in L. Martynov’s autobiographical prose. The 
functions of the road, way, travel in the investigated works of the writer are varied and mul-
tifaceted. In the poet’s autobiographical prose, this motive has not been sufficiently studied, 
therefore, the analysis of how it manifests itself in the author’s texts, as well as the identification 
of its specific functions, provide opportunities for a better understanding of the writer’s creative 
tasks, and the methods used to solve them.

Key words: motive, road, chronotope, space, time, travel
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НАТУРАЛІЗМ У ТВОРЧОСТІ ТИМОТЕЯ БОРДУЛЯКА 
(НА МАТЕРІАЛІ «НЕВІДОМИХ ТВОРІВ»)

У статті здійснено аналіз оповідання Т. Бордуляка «Страшний сон» з метою ви-
явлення в ньому натуралістичних ознак. Визначено наявність таких натуралістичних 
компонентів, як: правдивість зображення відповідно до життя; поєднання у худож-
ньому зображенні природних і соціальних складових; частково опис повсякденності у 
первісному стані; поєднання фізіологічних і соціальних чинників; правдиве зображенню 
сну Миколи й опис його важких наслідків.
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Ключові слова: Т. Бордуляк, натуралізм, оповідання «Страшний сон», натуралістичні 
компоненти. 

Постановка проблеми. Натуралізм виник в українській літературі в 1870-х роках. 
Головним його представником в українській літературі вважається Іван Франко, який 
свідомо дотримувався вимог цього стилю, створював літературні зразки з ознаками 
натуралізму, а також прагнув розвинути новий спосіб літературної творчості, поєднуючи 
елементи різних стилів. Водночас у кінці ХІХ ст. натуралізм проявився і в творчості 
інших письменників, одним з яких був Тимотей (Тимофій) Бордуляк, на сторінках творів 
якого простежуються ознаки натуралізму. Важливим завданням є визначення належності 
письменника до цього стилю для з’ясування загальної картини натуралізму в українській 
літературі, висвітлення чого і складає актуальність цієї наукової розвідки.

Аналіз публікацій. Питанню функціонування натуралізму в українській літературі 
приділяли увагу такі науковці, як Д. Наливайко [8], В. Поважна [9]. Ряд науковців звер-
нув увагу на творчість основного представника напряму – Івана Франка. Водночас була 
приділена увага й іншим письменникам, які творили у час функціонування цього на-
пряму. Так, Р. Голод звертає увагу на творчість таких письменників, як Є. Гребінка,  
А. Свидницький, Панас Мирний, І. Нечуй-Левицький, акцентуючи увагу на тому, 
що і до, і після І. Франка письменники використовували натуралістичні прийоми 
та засоби художнього зображення. Н. Венгринович [3], М. Кебало [5], Н. Косило [7], 
Н. Кобзей [6] дослідили натуралізм у компаративістському контексті з порівнянням 
творчості письменників, які відносилися до натуралізму, в українському, амери-
канському, німецькому варіантах цього стильового напряму. Водночас на творчість  
Т. Бордуляка у контексті натуралізму звернуто недостатню увагу, що потребує додатко-
вого опрацювання.

Метою статті є аналіз творчості Т. Бордуляка у контексті натуралізму та визначення 
головних натуралістичних рис у його творах.

Виклад основного матеріалу. Натуралізм – літературний напрям, спрямований на 
висвітлення подій такими, як вони були насправді. Існування натуралізму спиралося на 
філософські погляди позитивістів, рацiоналiзм О. Конта, вчення про детермiнацiю явищ 
расою, середовищем i моментом І. Тена, натурфiлософiю Г. Спенсера та соцiал-дарвiнiзм 
[4, с. 50].

Згідно з поглядами позитивістів, до будь-якого явища об’єктивної реальності мож-
на віднайти певні причини та обставини, в основі яких лежать три ключові чинники –  
раса, середовище, момент. У поняття «раса» входили індивідуальні для кожної особи 
ознаки, на підставі чого люди відрізняються один від одного з народження – сюди мож-
на зарахувати характер, зовнішні риси. Перебуваючи в оточенні інших осіб і природи, 
людина підпадає під вплив середовища, в якому вона знаходиться, що стає другою озна-
кою, яка накладає відбиток на пояснення причин явищ. Тобто виникають соціальні об-
ставини, що впливають на людину та її первинні показники. Тому середовище набувало 
у позитивістів ключового значення і з нього виводилось поняття «раса» з первинними 
ознаками людини. Також будь-яке явище зазнавало великого впливу з боку історичного 
моменту, узагальненому натуралістами в понятті «набута швидкість». Про впливовість 
цих трьох чинників на людину, її розум та почуття Е. Золя писав у теорії експерименталь-
ного роману [4, с. 51-52].
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Ці ідеологічні складові знайшли низку прийомів художнього відтворення у 
літературних творах, що виявились в арсеналі художніх засобів натуралістів і надали їм 
тих відмінних рис, які кардинально відрізнили їх від решти письменників.

Зокрема, серед художніх засобів, які використали натуралісти, слід назвати: по-
перше, об’єктивне живописання, що потребує від письменника відтворення подій без 
прояву втора, тобто коли виклад тексту відбувається ніби сам собою, а не автором; по-
друге, точність, науковість відтворення зображуваних явищ життя, що можна досягти за-
вдяки їх ретельному дослідженню і постійному спостереженню; по-третє, об’єднання на 
художньому рівні природних і соціальних складових; по-четверте, правдиве відтворення 
подій згідно з життям, що є основою виникнення фактографізму, уподібнення 
відтворених подій життєвому документу, детальний опис повсякденності у первісному 
стані [8, с. 120].

Творчість Т. Бордуляка припадає на період 1891 – 1916 років. Розглядаючи питан-
ня належності письменника до представників того чи іншого стилю, варто зауважити 
про наявність у його творчості ознак різних стильових напрямків, що свідчить про його 
творчі пошуки. Тут ми погодимося з думкою Н. Янкової про те, що Т. Бордуляк намагав-
ся найбільше виявити себе у різностильових манерах письма. Наприклад, в оповіданні 
«Для хорого Федя» письменник використав «стефаниківську» трагедійну палітру, водно-
час вдаючись до імпресіоністичних проявів в ідеостилі. У цілому творчість Т. Бордуляка, 
за ствердженням Н. Янкової, це еволюційний розвиток української літератури того часу – 
перехід так званої «класики» в модернізмі і відповідних йому течій до інтелектуального, 
інтуїтивного письма [10, с. 318]. 

В іншому оповіданні – «Мати» – письменник використовує фольклорний елемент 
голосіння при змалюванні персонажів. Виявляється він, коли стара Кліщиха опиняється 
віч на віч з лихом: її сина Якова забирають до імперського війська. Сильний душевний 
розпач та біль чуємо у голосінні героїні: «Ой синочку, моя ти дитинонько! Ти йдеш від 
мене в далеку чужиноньку, покидаєш свою матінку рідну... Ах, не видіти єго моїм очам, 
не видіти!.. Ах, сину мій єдиний! Ти мене покидаєш?.. На кого ж ти мене зіставляєш?..» 
[1, с. 61]. Завдяки такому елементу, як голосіння, автор підготовлює необхідний 
психологічний ґрунт у подальшому розгортанні сюжетної лінії [10, с. 316].

Проте Н. Янкова заперечує використання Т. Бордуляком натуралістичної естетики, 
навіть коли він вдається до зображення непривабливих сільських буднів або розгортає 
характери низів серед селян – злидарів, халупників, п’яниць, ледарів [10, с. 318], ствер-
джуючи, що в цілому твори Т. Бордуляка насичені художніми прийомами попередніх 
естетичних систем – романтично-сентиментального етнографізму, народницького 
реалізму [10, с. 315].

В контексті аналізу натуралізму нашу увагу привернуло оповідання Т. Бордуляка 
«Страшний сон», первинно написане й опубліковане у 1892 р., повторно надруковане у 
примітках в збірнику «Невідомі твори» у 2010 році [2]. 

У творі розповідається про епізод з життя селянина Миколи Чухрая, який опинив-
ся перед вибором між збагаченням внаслідок винайму власної хати євреєві під шинок 
чи продовженням важкої чесної праці. Починається твір з позитивної характеристики 
дружини Миколи Чухрая – Насті, яка постає як дуже вправна господиня, що піклується 
про добробут своєї родини. Позитивний погляд на життя цієї жінки викладений  
опосередковано, за допомогою опису її ставлення до одягу її дітей і чоловіка. Згадаємо, 
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що в кінці ХІХ століття одяг був цінною річчю, а тому зосередженість автора саме на 
одязі одразу показувало вправність господині: «єї діти беруть кождої неділі білі, хоч і 
полатані сорочечки і штаненята, а її чоловік не світить колінами й ліктями, так як деякі 
другі господарі…» [2, с. 401], – так фіксує ставлення Насті до господарства автор твору. 
Звернемо увагу, що за допомогою опису стану одягу досягається правдивість зображен-
ня відповідно до життя і висвітлюється соціальне становище родини, що можна вважати 
ознаками натуралізму.

Заперечуючи твердження про те, що Настя тримає свого чоловіка на ремінці і що він 
робить усе, що вона йому скаже, автор переконує, що він би й сам не був радий такому 
ставленню. Водночас Микола Чухрай – то інший випадок, адже він все життя був найми-
том, звик до важкої праці, але при цьому був упевнений, що матиме миску їжі, яку йому 
давали хазяї, у яких він наймитував, а потім – його жінка. Тому Микола вважав Настю 
господинею і водночас пишався тим, що може забезпечити її власною працею, створити 
всі умови, аби його жінка могла бути на чолі господарства. Тут ми можемо простежити 
ще один натуралістичний прийом – поєднання у художньому зображенні природних і 
соціальних складових, які виявляються у зображенні важкої фізичної праці Миколи, що 
давала можливість вести господарство його дружині.

Після схвального вступу про Настю, автор переходить до розповіді про той епізод 
з їхнього життя, в результаті якого Микола трохи не лишився без хати. У центрі уваги 
опиняється взаємодія Миколи з євреєм Хуною Зельманом, який вирішив перенести свою 
корчму в центр села. Але справа була в тому, що в цьому селі пияків майже не було і 
автор вдається до пояснення причин цього незвичайного становища: «Чи то для того, що 
в Бульбинцях жили бідні люди, чи, може, они самі вже прийшли до такого розуму, що 
не варто в коршмі запиватися, чи, може, для того, що коршма стояла оддалік, переділена 
від села довгою греблею, на котрій часто-густо було по коліна болота, – Бог єго знає!» 
[2, с. 403]. У цьому поясненні можемо відзначити такі натуралістичні особливості, 
як правдивість зображення відповідно до життя і частково опис повсякденності у 
первісному стані, зокрема, коли йдеться про бідність людей, які вирішили, що не варто 
витрачати останні гроші в корчмі.

Описуючи невигідне становище єврея, письменник використовує сарказм для 
підсилення тих моментів, коли Хуна втрачає найбільше: «положеня коршми в Бульбинцях 
єсть кепське, бо шинкар не може бути разом з народом і впливати на народ, що іменно із-
за тої причини об’являються в громаді ворожі стремліня до тверезости, до самопізнаня, 
до просвіти…» [2, с. 403]. Читач одразу розуміє думку автора, який намагається показати 
світ начебто очима єврея, створюючи контрастний ефект, що притаманно натуралізмові, 
адже все наведене – це погляд навпаки, бо прагнення до тверезості, самопізнання та 
просвіти завжди вважалися досягненням людини.

Переконливо звучать й аргументи селян, які відмовили Хуні у наданні своєї хати під 
шинок, пояснюючи це тим, що переселення шинкаря усередину села створить проблеми: 
«а як межи нами загніздиться жид і стане продавати горівку, так побачите, добрі люди, 
що буде біда, п’яньство, розпуста, погибель…» [2, с. 404] – так представлено наслідки 
відкриття корчми всередині села. Євреєві відмовили усі мешканці – і багаті, і бідні, що 
призвело Хуну до відчаю і пошуку нових можливих способів вирішення проблеми, у 
результаті чого він звернув увагу на Миколу Чухрая – чоловіка тихого, безпорадного, 
бідного. 
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У діалозі Хуни з Миколою викривається уся хитрість єврея. При запитанні Миколи 
«А як ти брешеш, Хуно?» – єврея «мовби хто помастив оливою і всадив на коня» [2,  
с. 406], у нього з’явилася надія на успіх у винаймі хати. Після тривалого торгу за хату, 
Хуна готовий був дати по десять ринських на місяць, що було немалою ціною, а Микола, 
який зовсім не хотів винаймати хату, а торгувався з цікавості, почав змінювати свою дум-
ку. У цей час єврей «стояв збоку і уважно дивився на него та слідив за кождим єго рухом» 
[2, с. 406]. І хоча Миколі все ж прийшла в голову думка порадитися з жінкою, проте Хуна 
переконав його не роботи цього і взяти аванс за винайм хати, що Микола і зробив.

Хуні тим часом стало і спокійніше, і легше, «мовби єму тяжкий камінь упав з грудей» 
[2, с. 407]. Проте він не зупинявся, а створював план, як обманути Миколу, як перетягти 
на свій бік громаду і знайти союзників, які б його підтримували. А Микола мав іншу 
ситуацію, бо боявся того, що він нічого не сказав жінці: «Він не мав сміливості глянути 
жінці в очі. Він був неспокійний, боявся, мовчав, при вечері дрожала єму ложка в руці» 
[2, с. 408] – так натуралістично чітко, мов у докумнті, зображено стан Миколи. Слід 
відзначити, що Т. Бордуляк добре розбирався в людській психології завдяки уважному 
спостереженню та вивченню людської поведінки у таких ситуаціях, що і було ретельно 
відображено письменником. Крім того, у цьому стані персонажа знов фіксуємо зобра-
ження відповідно до життя з дрібнописом фізіологічних нарисів, на підставі чого може-
мо констатувати фактографічність.

Після виникнення такої ситуації з дружиною, «Микола довго перевертався на своїм 
леговищі, кляв на духоту, кляв на блохи та не міг ніяк заснути» [2, с. 408]. Миколу му-
чила невпевненість у власних діях та замовчування ситуації перед Настею, бо яким буде 
результат – він не знав. Як бачимо, його дратувала усяка дрібниця – блохи, які кусалися, 
духота, яка мучила і не давала спати. Його увага була зосереджена на дрібницях, які 
створювали його всесвіт у той момент.

Наслідком тривалих переживань на межі засинання став страшний сон, у якому 
Миколі наснилося, що він був карасем, який опинився на гачку в Хуни і якого єврей хотів 
убити. І хоча зображення снів не було властиво натуралістам, проте цей сон відтворено 
дуже правдиво. Так, бачимо переживання Миколи з приводу того, що він невідомо чого 
перетворився на карася, його переймання долею Насті і дітей, звинувачення Хуни у тому, 
що сталося. При цьому Миколі було шкода самого себе і сильний жаль стискав його сер-
це, викликаючи на очах дрібні сльози.

Мандруючи водоймищем, карась побачив маленьких рибок, які зібралися навколо 
хробака, що бовтався на гачку, а після цього – і самого рибалку, Хуну Зельмана. Варто 
звернути увагу на опис зовнішності Хуни, яка наведене вперше в оповіданні: «…з гор-
батим носом, з рижою бородою, з розпатланими пейсами…» [2, с. 409]. Отож, з наведе-
ного опису можемо зробити висновок про стереотипне зображення єврея і що Хуна був 
справжнім представником своєї нації.

Незважаючи на небезпеку, Микола-карась спробував хробака, який здався йому дуже 
смачною ковбасою. Микола хотів обережно з’їсти хробака на злість Хуні, аби не дати 
останньому зловити себе. Але яким би обережним він не був, смачний хробак змусив 
його діяти рішуче. Карась захопився поїданням хробака, що завершилось тим, що Хуна 
спіймав Миколу на гачок.
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У подальшому бачимо натуралістичний опис того, що сталося з Миколою уві сні: 
«Микола-карась почув біль у губі, почув як пливе з губи кров» [2, с. 410]. Коли Хуна 
вирішив зняти з карася луску, на Миколу напав страх і повний розпач. А коли Хуна почав 
робити це ножем, «Микола-карась почув страшний біль, мовби хто з него лупив шкіру» 
[2, с. 410].

Микола прокинувся дуже переляканий з криком «Ґвалту! Ратуйте, хто в Бога вірує!» 
[2, с. 410], який він спромігся виголосити перед смертю, яку намагався завдати йому 
Хуна. Розповідаючи Насті цей сон, Микола не оминав деталей, так відтворюючи події: 
«…а Хуна, песій жидовин, зловив мене на вудку, здер з мене луску і хотів кишки випу-
стити, та вже й запхав кінець ножа в живіт, ще чую біль у тім місці» [2, с. 411] і просив 
Настю перевірити чи не тече кров.

Настя інтерпретувала той сон, пояснивши Миколі, що та десятка, яку він вже взяв 
у Хуни як аванс – це начебто той хробак, якого з’їв карась, і що Хуна здере з нього усе 
можливе, як з карася: «Він тебе облупить, як того карася, і кишки з тебе випустить, і з 
мене, і з наших дітей, і посяде все наше добро» [2, с. 412], – так зрозуміла страшний сон 
Настя, на що Микола погодився: «Най собі жидюга шукає деінде хати … Може, оно й 
твоя правда, що Господь Бог зіслав мені такий сон на віжки, щоби остерегти перед зра-
дою» [2, с. 412], – так пояснив собі Микола, намагаючись правильно зрозуміти причину 
появи такого сну.

Настя звернулася по допомогу до війта, який представлений в оповіданні як «чоловік 
твердий і дбалий о добро громади» [2, с. 413], що відрізняє його від інших війтів, які, 
як згадано в оповіданні, – «коршемні послушники, котрим ходить передвсім о власну 
вигоду і кишеню» [2, с. 413]. Разом з війтом Настя прийшла до Хуни, з яким склалася 
суперечлива розмова про шинок, в якій єврей переконував у тому, що він хоче укласти 
склеп для поліпшення життя громади. Проте війт дотримувався своїх поглядів, у яких 
заперечував Хуні можливість утворення склепу, а тим паче шинку.

Настя повернула Хуні десять ринських, але при цьому єврей «люто поглянув на мо-
лодицю, зімняв злісно десятку і сховав до кишені» [2, с. 414]. Звинувачуючи війта в 
тому, що йому не дають можливості зробити склеп, що його хочуть знищити, Хуна про-
говорився, що він хоче повернути витрачені на податок гроші, зокрема 750 ринських, 
але оскільки корчма знаходиться далеко від села і туди ніхто не ходить – йому буде це 
неможливо. Почувши це, війт заборонив євреєві будь-які спроби втиснутися в село, ще й 
використав сон Миколи як зразок для інших людей, які матимуть добру науку.

Крім усього, в оповіданні простежуємо натуралістичні принципи раси, середови-
ща, моменту, які виявляються на прикладі головного персонажа Миколи. Так, маючи 
вроджені якості й ознаки, такі як працьовитість, піклування про родину, Микола втрачає 
їх під впливом зовнішніх обставин, тобто середовища. Під впливом грошей, які запропо-
нував йому Хуна, відбуваються перетворення у душі Миколи з виявом найгірших рис –  
віддати хату за гроші, намагання переселити родину до когось в прийми – що має тим-
часовий характер, створений внаслідок впливу «історичного моменту», зокрема грошей, 
запропонованих Хуною. 

І хоча для Т. Бордуляка було важливим знайти в галицьких селянах те добро і по-
зитив, які складають їхнє єство, проте показати все це він міг, лише поставивши селян у 
складні життєві обставини, які змушували їх до прийняття рішень і вчинків. Не можна не  
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погодитись з думкою літературознавців, що в художніх образах, створених Т. Бордуляком, 
відбивається загальна сутність певних явищ навколишньої дійсності та глибока життєва 
правда [10, 15–17].

Натуралізм наявний і в інших оповіданнях Т. Бордуляка, але вже лише як частина 
творчого методу. Наприклад, в оповіданні «Старець» при описі знущань пана над тими 
селянами, які погано працювали, автор використовує натуралістичні компоненти: «А 
посіпаки зараз кидались на нещасного чоловіка, як гончі пси на дику звірину, брали його 
в свої пазурі і покладали на мураву. Оден тримав за голову, другий тримав за ноги, а двох 
ставало з киями в руках з правого і з лівого боку і на переміну били нещасну жертву, по-
просту молотили бідного чоловіка, як сніп жита або ячменю» [2, с. 41], – так відтворено 
жахливі знущання пана над невинною жертвою, з використанням фактографізму і 
правдоподібним відтворенням подій близько до життя.

В оповіданні «Громадський писар з Прунькова, або ніч під Св[ятого] Михайла» на-
ведено опис того, до якого стану може напитися людина і як вона перетворюється на 
нездатну тварину: «Вип’є він до своєї границі, і вп’єся, як яка звірина, вибалушить очі, 
висолопить язик і п’є дальше, мимрить щось під носом, мимрить, а потім звалиться за 
стіл і захропе на цілу хату» [2, с. 87]. Як бачимо, такий опис має ознаки натуралізму і 
легко підводить читача до розуміння того, як і що відбувалося з людиною під час вжи-
вання горілки.

Або, наприклад, опис зовнішності громадського писаря у тому ж оповіданні, який 
теж позначений натуралістичними елементами: «Лице у нього було сніде, покрите без-
численними зморшками, волося на голові руде і рідке, так само був у него рудий і дуже 
рідкий заріст на лиці, ніс невеличкий, задертий догори, очі маленькі, глубоко запалі і 
дуже рухливі, цілий вираз лиця неприємний і мав у собі щось такого, що відпихало, а не 
притягало…» [2, с. 89]. Насиченість опису правдоподібними компонентами, близькими 
до справжнього стану людини, говорять про важке життя цієї людини, про його важкі 
мудрування у житті, що врешті-решт відбилося на обличчі, яке відштовхувало людей.

І в інших оповіданнях Т. Бордуляка наявні натуралістичні компоненти, але це може 
бути предметом дослідження іншої статті.

Висновок. Творчість Т. Бордуляка містить ряд оповідань, в яких наявні натуралістичні 
ознаки. Зокрема, в оповіданні «Страшний сон» є такі натуралістичні компоненти, як:  
1) правдивість зображення відповідно до життя і висвітлення соціального становища ро-
дини Миколи Чухрая, зокрема при зображенні вправності Насті з одягом чоловіка і дітей 
або коли йдеться про бідність людей, які вирішили, що не варто витрачати останні гроші 
в корчмі; 2) поєднання природних і соціальних складових, які виявляються у зображенні 
важкої фізичної праці Миколи, що давала можливість вести господарство його дружині; 
3) частково опис повсякденності у первісному стані, зокрема при описі корчми і її не-
вдалому місцезнаходженні; 4) використання письменником сарказму для висвітлення 
неправильного розуміння євреєм становища своєї корчми; 5) поєднання фізіологічних і 
соціальних чинників, зокрема у момент, коли Хуна стояв поруч і спостерігав за реакцією 
Миколи на запропоновану ним плату за хату; 6) правдиве зображенню сну Миколи з 
важкими наслідками. 

В оповіданнях Т. Бордуляка «Старець», «Громадський писар з Прунькова» нату-
ралістичні ознаки наявні лише як елемент творчого методу письменника.
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Отже, належність письменника до стилю натуралізм виявляється у ранніх творах, але 
лише з частковим використанням творчих прийомів і засобів у розкритті зображуваних 
явищ. 
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НАТУРАЛИЗМ В ТВОРЧЕСТВЕ ТИМОФЕЯ БОРДУЛЯКА  
(НА МАТЕРИАЛЕ «НЕИЗВЕСТНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ»)

В статье произведен анализ рассказа Т. Бордуляка «Страшный сон» с целью опре-
деления наличия в нем натуралистических признаков. Определены такие натуралисти-
ческие компоненты, как: правдивость изображения в соответствии с жизнью; объ-
единение в художественном изображении природных и социальных составляющих; ча-
стично описание повседневности в первичном состоянии; объединение физиологических 
и социальных факторов; правдивое изображение сна Мыколы и описание его тяжелых 
последствий.
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NATURALISM IN THE WORKS OF TIMOFEY BORDULIAK  
(BASED ON “UNKNOWN WORKS”)

In the article the story of T. Borduliak “A Terrible Dream” in order to determine the pres-
ence of naturalistic signs in it is analyzed. 

The aim of the article was to analyze the works of T. Bordulyak in the context of natural-
ism and to determine the main naturalistic features in his works. In the late nineteenth century 
naturalism manifested itself in the works of some Ukrainian writers, one of whom was Timothy 
(Timothy) Bordulyak, in the pages of whose works can be traced signs of naturalism. An impor-
tant task was to determine the writer’s affiliation to this style to clarify the general picture of 
naturalism in Ukrainian literature.

In the article the presence of such naturalistic components has been determined as: the 
veracity of the image in accordance with life; combining natural and social components in 
an artistic depiction; partly description of everyday life in its primary state; combining physi-
ological and social factors; a true depiction of Mykola’s dream and a description of its severe 
consequences.

The writer’s belonging to the style of naturalism is manifested in early works, but only with 
the partial use of creative techniques and tools in the disclosure of the depicted phenomena.

Keywords: T. Borduliak, naturalism, the story “A Terrible Dream”, naturalistic components
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ГІБРИДНІ ТРОПЕІЧНІ КОНСТРУКЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ТВОРЕННЯ 
ГУМОРИСТИЧНОГО ЗМІСТУ

У статті аналізуються гібридні тропи як джерело та інструмент творення син-
кретичних комічних образів у текстах малої форми. Розглядаються когнітивні проце-
си породження та ментальні техніки декодування імплікативних смислів, що задіяні у 
реалізації трьох основних найпродуктивніших стилістичних прийомів, навмисне пере-
плетення та взаємодія яких активують певні понятійно-асоціативні механізми, що зу-
мовлюють особливу прагматику гумористичних текстів. 

Ключові слова: образний синкретизм, жарт, гібридні тропи, метафтонія, 
метонімія, гіпербола, стилістична конвергенція. 
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Конвергенція тропів є в основі проблеми їх делімітації та систематизації, проблеми, 
що тісно пов’язана з процесом навчання риторичної грамотності та образного мислен-
ня. Однак метою даної статті є привертання уваги до стилістичного та прагматичного 
аналізу гібридних тропів та опису їх семантико-функціональних параметрів. 

Складні тропеїчні конструкції, з одного боку, надзвичайно розповсюджені, але з 
іншого боку, на диво залишаються мало дослідженими власне з огляду на їх гібридизацію, 
тобто переплетення під час створення образу. Як відомо, образний синкретизм є не про-
сто одним з найпоширеніших явищ, але і невід’ємною ознакою та характеристикою пев-
них типів текстів та жанрових різновидів, що і зумовлює актуальність даної розвідки. 
Отже, далі мова піде про взаємодію та функціонування метафори, метонімії та гіперболи, 
які розглядаються на матеріалі малих жанрових форм гумористичного дискурсу. 

Як зазначає Клаудія Клерідж у своїй книзі «Гіпербола у англійський мові» [див. 4], 
висока частотність вживання цього прийому парадоксально впливає на відносно неча-
сте звертання до нього науковців з метою аналізу, саме внаслідок його звичності та, так 
би мовити, «всюдисущності». Це також стосується і специфічного в плані функційного 
навантаження комічного дискурсу, де гіпербола є однією з основних фігур, посідаючи 
четверте місце у ієрархії гумористичних інструментів за пропонованою Лонгом та 
Грессером таксономією [6: 39]. Автори зазначають, що використання гіперболічних 
образів – ознака різноманітних типів комічних текстів, від звичайних розмовних жартів 
до гумористичних зауважень та схожих за прагматикою коментарів та епізодів – як окре-
мих, так і вбудованих у цілі тексти певних жанрів, або навіть цілих жанрових різновидів 
(наприклад, літературних пародій). 

Дослідження показують, що гіпербола є тропом, який найчастіше з усіх сполучається 
із іншими стилістичними прийомами. Однією з найчастотніших є конвергенція гіперболи 
з метафоричними образами та з іронією. Але не менш вагомою у творення гумористичної 
модальності текстів є також гіперболічна метонімія. Маріо Брдар, наприклад, вважає, 
що роль метонімії є серйозно недооціненою, якщо не повністю проігнорованою, у всій 
історії дослідження гіперболи [3: 379]. Він стверджує, що гіперболічно вживані числові 
лексичні одиниці (зразка “I told you about this millions of times”) можна вважати синек-
дохою, оскільки значення великих чисел є «включеним» у значення більш загальних 
форм, таких як “much” та “many”. Тобто такий вид гіперболи будується за принципом та 
моделлю метонімічного заміщення «ВЕРХНЯ МЕЖА ШКАЛИ – УСЯ ШКАЛА» (THE 
UPPER-END-OF-A-SCALE-for-WHOLE-SCALE). Аналогічний метонімічний перенос 
спостерігаємо, на думку цього науковця, і у випадку гіперболічних конструкцій із супер-
лативами [3: 381]. 

Загалом, метонімія - це той троп, що часто «ховається» за іншими, насампе-
ред за метафорою або підкріплює її (існує термін метафтонія для позначення таких 
гібридних явищ), або залишається ніби непомітним власне у зв’язку з його узуальною 
«звичайністю» у повсякденному контексті спілкування. Подібне відбувається і у вторин-
них (за термінологією М. Бахтіна), тобто більш складних мовленнєвих жанрових фор-
мах, у тому числі і у комічному дискурсі. Але нерідко саме гіпербола у метафоричному, 
метонімічному або метафтонічному образі відповідає, так би мовити, за риторичний 
ефект. 
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Як пише Дж. Літлмор [5: 94], опираючись на дослідження інших науковців, бага-
то гіперболічних виразів (зразку «the whole town is livid», тобто дуже велика кількість 
мешканців міста) мають в своїй основі метонімічний перенос ЦІЛЕ замість ЧАСТИНА. 
І риторична «сила» таких гіперболічних метонімій базується на тому, що у метонімії 
джерело (vehicle) і його референт залишаються «доступними», тобто це дозволяє мовцю 
одночасно активувати і пряме і переносне значення фрази «ціле місто». 

Окрім таких більш-менш очевидних випадків, метонімія часто буває прихованою 
та діє як засіб виявлення імплікацій та як інструмент інферативної інтерпретації. Вона 
активує ментальний механізм міжсценарних асоціацій, декодування яких інколи містить 
більш ніж один крок. Серед частотних понятійно-асоціативних зв’язків вище згадана 
дослідниця називає метонімічне заміщення ПРИЧИНА замість НАСЛІДОК/ЕФЕКТ. 
Якщо така конструкція містить гіперболічний мовний компонент, навіть на рівні лексико-
граматичних ампліфікаторів, метонімія набуває особливої риторичної сили. Болінджер 
[цит. за 4: 10] відносить гіперболу до більш загального явища, а саме до підсилення 
(intensification), під яким він розуміє «лінгвістичне вираження перебільшення або при-
меншення», та зараховує гіперболу до риторичних фігур, які реалізують це прагматичне 
завдання. 

Наступний приклад достатньо відомого афоризму може послугувати ілюстрацією 
вище сказаного:

  The shortest distance between two people is a smile. 
Це власне той самий випадок метафтонії, де метафорична за структурою конструкція 

реалізує також і перенос за принципом метонімії, що можна віднести до типу «ПРИЧИНА 
замість НАСЛІДОК/ЕФЕКТ», оскільки посмішка (a smile) у цьому контексті імплікує 
доброзичливість, дружні почуття, відкритість, тобто результатом є те, що люди збли-
жуються (скорочуючи емоційну відстань, «distance»), коли посміхаються один одному, 
де посмішка і є проявом такої поведінки. Інтенсифікатор-суперлатив «найкоротша» 
(shortest) - тобто гіперболічний елемент - робить свій внесок у реалізацію метонімічного 
сценарію шляхом смислового та емотивного підсилення.

Як відомо, існує велика кількість метонімічних переносів, або референтних парале-
лей, за термінологією Е.Н. Зарецької [див. 1: 385]. Деякі з них, очевидно, є більш продук-
тивними, а інші зустрічаються не так часто. Крім того, метонімії (так само, як і метафори) 
можуть бути «багатошарові» у образному переносі, оскільки цей троп характеризується 
потенційно великою кількістю можливих «ланцюжків» міжпредметних та навіть 
міжсценарних асоціацій.

 Гумористичні жанри малої форми, а саме жарти та анекдоти, як показує аналіз, залу-
чають у механізм творення комічної модальності різноманітні метафоричні, метонімічні 
або синкретичні моделі. Гумористичний ефект виникає як результат імплікації 
несподіваних асоціації та зіткнення різних «скріптів» (за термінологією В. Раскіна) або 
переструктурування окремого скріпту. Присутність інтенсифікатора, тобто гіперболічної 
семантичної складової, по-перше, підсилює риторичний ефект, як вже було зазначено, 
а по-друге, вносить суб’єктивно-оцінний елемент (як ось наприклад, у такому жарті: A 
man with very long hair was getting his hair cut. “Are you the person who cut my hair last 
time I was here?” he asked the hairdresser. “I don’t think so”, the hairdresser replied. “I’ve 
only been working here for a year.”) [цей та деякі наступні жарти взяті з різних інтернет 
джерел]. 
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Тобто присутність гіперболи забарвлює жарт, активує різні емотивні ключи – від 
м’якого позитивного, грайливого (як у наведеному прикладі) до різко негативного, що 
межує із іронією та сарказмом (наприклад, “I never forget a face – but in your case, I’ll be 
glad to make an exception.”).

Як стверджує Г. Хазагеров [див. 2], ми завжди розуміємо умовність гіперболи, 
оскільки вона лежить не на осі «істина - неправда», а на якійсь іншій осі, тій, де панують 
емоції, а не логіка. Гіпербола пов’язана з емоціями більше, ніж з об’єктивним світом. Як 
і іронія, вона показує наше ставлення до об’єкту, але не зображує сам об’єкт. 

Проаналізуємо деякі приклади.
  SHE: You remind me of the ocean.
	 HE: Wild, romantic and restless?
	 SHE: No, you just make me sick. [7: 70].
Цей жарт є типовим зразком використання синкретичного образу, а саме метафтонії. 

Перша репліка задіює художне порівняння, що розгортається у подвійний образ – ме-
тафору (ЛЮДИНА – ОБ’ЄКТ) та метонімію (ОБ’ЄКТ – ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИКИ/
ВРАЖЕННЯ ВІД НЬОГО). Але гумористичний ефект досягається шляхом актуалізації 
різних метонімічних асоціацій. Перший сценарій (типові романтичні стосунки закоха-
них) – бажаний для героя, оскільки «вписується» у звичайний фреймовий ланцюжок 
та імплікує асоціативні паралелі, що є типовими для даної ситуації. Герой у своїй уяві 
оцінює себе не просто у позитивному емотивному ключі, але й активує інші семантичні 
складові образу героя-коханця – так би мовити, ті, що асоціюються з бурхливим та гли-
боким океаном, тобто «пристрасні» риси, у тому числі шляхом вживання концептуальної 
метафори «wild». Остання репліка (punchline), тобто кульмінаційне закінчення, створює 
ефект несподіваності, оскільки активує зовсім інший метонімічний сценарій – як у пред-
метно-референтному відношенні, так й у контрастному емотивно-оцінному забарвленні, 
яке виявляється різко негативним. Гумористичний ефект створюється власне за допо-
могою одночасної реалізації прямого та переносного значень ідіоми “to make somebody 
sick” («мене від тебе нудить»), тобто почуття злості та відрази і фізіологічний стан нудо-
ти абсолютно рівноправні у контексті цього жарту. До першого метонімічного сценарію 
(який завжди у жартах має бути ніби очевидним, але невірним), додається другий, який 
активує ланцюжок понятійно-асоціативних зв’язків іншого метонімічного сценарію, 
а саме «ОКЕАН – МОРСЬКА ПОДОРОЖ – МОРСЬКА ХВОРОБА – ФІЗІОЛОГІЧНІ 
НАСЛІДКИ (нудота)». До речі, ця техніка (одночасна та правомірна імплікація прямих та 
переносних значень ключових слів) є однією з популярних та продуктивних механізмів 
творення лінгвістичного гумору.

  Наступна жартівлива цитата ілюструє гумористичну техніку імплікації, де ключови-
ми прийомами є гіпербола та метонімія (типу ПРИЧИНА – НАСЛІДОК):

  “I haven’t spoken to my wife in years. I didn’t want to interrupt her.” (Rodney Dangerfield)
Перша репліка запускає сценарій цілком банальної ситуації поганих сімейних 

стосунків, який підсилений гіперболою (“haven’t … in years”). Друга репліка несподівано 
спростовує початкове інферативне припущення щодо причин такої поведінки 
(відсутність спілкування означає в першу чергу відсутність розуміння, та як наслідок –  
відсутність діалогу між партнерами у переносному та прямому смислах) та розгортає 
інший метонімічний сценарій: діалог виявляється монологом - мовчання чоловіка стає 
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наслідком безперервної балаканини дружини. За аналогічної схемою використання 
несумісних (але імплікуючих одночасно прямі та переносні значення) гіперболічних 
метонімічних паралелей побудовано і наступні жарти:

  Our economics professor talks to himself. Does yours?” “Yes, but he doesn’t realize it at 
all – he thinks we’re listening.”

  And your brother, who was trying so hard to get a government job, what is he doing 
now? - Nothing. He got the job.

  The Poet: Dash it – I can’t find that sonnet anywhere. Emily must have thrown it into 
the fire!”.

His Wife: Don’t be absurd, Peter. The child can’t read.
Як бачимо, гіпербола у подібних метонімічно-асоціативних жартах є не просто праг-

матично доцільною, але і абсолютно необхідною та невід’ємною складовою загального 
механізму творення гумористичного ефекту. Вона є передумовою та відправною точ-
кою для вірної інтерпретації комічної ситуації, тобто для, так би мовити, запуску іншого 
сценарію та/або переструктурування інферативів у тому самому скріпті, інколи у про-
тилежну, абсолютно несподівану або навіть абсурдну площину. Ілюстрацією дії даного 
механізму творення гумористичного ефекту слугує наступний жарт про ідеальний про-
дукт для фітнесу, який прототипово асоціюється з дієтою для схуднення та відмови від 
калорійної випічки: 

  “Eggs are absolutely fantastic for a fitness diet. If you don’t like the taste, just add cocoa, 
flour, sugar, butter, baking powder and cook at 350 for 30 minutes.”

Висновки. Підсумовуючи вище наведені міркування та аналіз, необхідно ще раз 
зазначити, що образний синкретизм невипадково є відмінною рисою комічних жанрів 
малою форми, оскільки лінгвістичний гумор характеризується нестандартним, творчим 
підходом до використання мовних ресурсів та мовленнєвих прийомів. Техніки творен-
ня комічного у жартах та інших малих формах передбачають, з одного боку, майстерне 
володіння мовою, але з іншого, дозволяють авторам гумористичних текстів експери-
ментувати, тобто не обмежують їх та не вимагають дотримання певних лінгвістичних 
(формальних) та змістових норм. Поданий у даній статті короткий аналіз підтверджує 
продуктивний характер стилістичної конвергенції у такого роду мовленнєвих жанрах та 
доводить, що для досягнення прагматичного ефекту у нібито простих за «поверхневою» 
структурою жартах, як правило, задіяно складний семантико-когнітивний механізм, що 
лежить в основі мовної гри в цілому. 
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ГИБРИДНЫЕ ТРОПЕИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ 
СОЗДАНИЯ ЮМОРИСТИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ

  В статье анализируются гибридные тропы как источник и инструмент создания 
синкретических комических образов в текстах малой формы. Рассматриваются когни-
тивные процессы порождения и ментальные техники декодирования импликативных 
смыслов, задействованных в реализации трех основных, наиболее продуктивных стили-
стических приемов, намеренное переплетение и взаимодействие которых активизиру-
ют определенные понятийно-ассоциативные механизмы, отвечающие за и обуславлива-
ющие особенную прагматику юмористических текстов.

Ключовые слова: образный синкретизм, гибридные тропы, метафтония, метони-
мия, гипербола, стилистическая конвергенция.
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HYBRID TROPES AS AN INSTRUMENT OF GENERATING HUMOUR 

  The article deals with the analysis of hybrid tropes viewed as a source and instrument of 
generating syncretic images in various types of jokes and similar genre forms. The focus is on 
the consideration of cognitive processes and mental techniques employed in decoding various 
implications, generated by the use of three most productive stylistic devices, whose intentional 
overlapping and interaction are behind the activation of some definite notional-associative 
mechanisms that are responsible for the specific pragmatics of humorous texts. 

Key words: syncretic imagery, joke, hybrid tropes, metaphtonia, metonymy, hyperbole, sty-
listic convergence.
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ОБРАЗ СТАМБУЛА В РОМАНЕ ОРХАНА ПАМУКА  
«СТАМБУЛ. ГОРОД ВОСПОМИНАНИЙ»

В данной статье рассматривается многогранный образ Стамбула в романе Орхана 
Памука «Стамбул. Город воспоминаний». Предложенная проблема является актуаль-
ной и заслуживает исследовательского внимания потому, что образ родного города 
важен для интерпретации целого автобиографического романа турецкого писателя. 
Роман отличается интертекстуальностью и постмодернистическим видением мира, 
в сюжет произведения умело вплетены философские повествования, личные воспоми-
нания и истории из культурного прошлого города. Особое место в романе занимает 
концепт «стамбульской меланхолии». Неизбывная печаль («хюзюн»), наполняющая 
Стамбул, создаёт особую атмосферу, утешает автора и его героя, помогая обрести 
собственное зрение и голос.

Ключевые слова: роман, сюжет, художественный образ, герой, автор, простран-
ство, время, концепт «стамбульской меланхолии», воспоминания.

Известный турецкий писатель Орхан Памук описал в своём романе собственную 
жизнь, неразрывно связанную с его родным городом – Стамбулом. Детство, отрочество и 
юность героя совпадают с изменением лица города. Город чувствует, мыслит, погружает-
ся и погружает в печаль, развивается, одним словом, живёт. Собственные воспоминания 
героя романа переплетаются с культурной историей города. Автор нам показывает, «ка-
ким он видел город для себя», и этот взгляд «изнутри» позволяет каждому посмотреть 
на Стамбул его глазами, и тоже увидеть Стамбул «для себя». Читатель видит узкие улоч-
ки Стамбула, османские ялы, каналы, Босфор; писатель знакомит нас с художниками, 
журналистами, писателями, историками, описавшими Стамбул в разное время. Снимки 
известных фотографов, живопись Меллинга, тексты западных писателей-путешествен-
ников и писателей-турков, а также личные истории составляют весь текст романа о 
Стамбуле. Удивительным образом Орхан Памук преображает свою биографию, превра-
щая её в «биографию» родного города. Автор так откровенно и говорит своему внима-
тельному читателю, что пора заметить, «как я пытаюсь, говоря о себе, делиться мыслями 
о Стамбуле, а говоря о Стамбуле – описывать самого себя» [1]. Именно Стамбул всё в 
себе объединяет (идеи, образы, сюжеты), он «гений места» («genius loci»), добрый дух 
романа Орхана Памука. Конечно, не стоит забывать, что в постмодернистском романе 
всегда наличествует элемент игры, поэтому достоверность «биографии» остаётся под 
вопросом. Герой близок автору, но не идентичен ему полностью. Иногда перед читате-
лем не лицо автора, а «маска», за которой он прячется, многое скрывая и тайно открывая 
сокровенное. Об этом феномене пишет в своей диссертации «Постмодернизм в совре-
менном турецком романе: на примере творчества Орхана Памука» А. С. Сулейманова: 
«Памук ставит вполне литературоведческий вопрос об отношениях между автором и 
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его текстом. Такое сложное использование «авторской маски» можно было наблюдать и 
в псевдоавтобиографической книге «Стамбул: город и воспоминания», где писатель вво-
дит Орхана Памука-героя, которого лишь отчасти наделяет собственными воспоминани-
ями и переживаниями. Тем самым писатель создал для читателя свой образ-симулякр, 
который на самом деле, как представляется, мало соотносится с оригиналом. Но, види-
мо, и «оригинал» не знает, кем он на самом деле является. Следует констатировать, что 
Орхан Памук сам стал постмодернистским героем, что вполне в духе идеологии постмо-
дернизма» [2]. В каждой строчке видна любовь Орхана Памука к своему городу. Он не 
восхваляет, не восхищается Стамбулом, а принимает его полностью таким, какой он есть 
на самом деле. Временами эта любовь печальная, но всегда чистая, абсолютно честная и 
откровенная любовь, любовь к городу, любовь к своему дому: «Есть писатели, такие как 
Конрад, Набоков, Найпол, которые, сменив язык и культуру, покинув свой народ, роди-
ну, континент и даже влившись в другую цивилизацию, с успехом продолжают писать. 
И я знаю, что если их творческие силы только крепли от изгнания или скитаний, то я 
как писатель сформировался именно благодаря этой неразрывной связи со своим домом, 
улицей, городом, видом из моего окна. Такая привязанность к Стамбулу накладывает на 
характер человека отпечаток судьбы этого города» [1]. Роман начинается со значимого 
для автора и его читателя эпиграфа, со слов Ахмета Расима: «Лишь тот пейзаж красив, 
что навевает грусть» [1]. Любовь к Стамбулу всегда смешана с чувством глубокой печа-
ли. Печаль («хюзюн») – основное душевное состояние жителей Стамбула, центральное 
понятие жизни этого города. Концепт «стамбульской меланхолии» важен для понимания 
целого романа, даже целого жизни: «Печаль Стамбула – это и настроение его музыки, и 
главное понятие его поэзии, и определённый взгляд на жизнь, и состояние души, и некая 
субстанция, без которой Стамбул не был бы Стамбулом, – всё сразу» [1]. Чтобы понять и 
увидеть корни концентрированного чувства печали, которое с самого детства пробужда-
ет в герое романа его родной город, нужно обратиться к истории Стамбула после падения 
Османской империи и взглянуть на то, как отразилось это падение на внешнем облике 
города, на его обитателях. После былого величия Стамбул словно утратил краски, опу-
стел, стал ветшать. И для того, «чтобы почувствовать эту печаль, не обязательно обра-
щаться к прошлому – достаточно бросить взгляд на окружающую действительность и 
увидеть, что прошлое продолжает жить в стамбульских руинах» [1]. «Хюзюн» не имеет 
ничего общего с западной «депрессией» или со «сплином», констатирующими духов-
ную недостаточность, упадок. Орхан Памук рассказывает нам о высокой духовности, 
грустить – значит стремиться к Богу. Со временем герой принимает эту печаль как благо-
дать и находит в ней успокоение: «Я принял печаль Стамбула и как нечто чуждое моей 
счастливой и особенной жизни, и как судьбу, как неизбежность, уготовленную мне моим 
городом, и теперь, говорил я себе с гордостью, я могу увидеть Стамбул в окне парохода 
таким, каким никто и никогда не мог его увидеть!» [1].

«Своё» представление о Стамбуле формируется у автора всю жизнь. Для Орхана 
Памука важен взгляд на город с разных сторон: взгляд турецких писателей и европей-
ских: «Я объединил очерк о городе с впечатлениями и воспоминаниями о нём ино-
странных авторов – Флобера, Нерваля, Готье – и размышлениями о том, как их вос-
приятие Стамбула повлияло на некоторых турецких писателей. Сюда же я включил и 
автобиографическое повествование» [1]. «Как отмечает Р. Коттрел, Орхан Памук «хочет  
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проверить своё собственное видение города, где он родился и вырос, сравнивая его с об-
разом Стамбула, который помнили и представляли себе другие на протяжении столетий» 
[3]. И вот в одиннадцатой главе мы знакомимся с «четырьмя одинокими писателями»: 
это поэт Яхья Кемаль, романист Танпынар, мемуарист Абдульхак Шинаси Хисар, исто-
рик-популяризатор Решат Экрем Кочу. Их книги влияли на формирование представления 
Орхана Памука о Стамбуле, он пишет: «Когда я родился… авторы были ещё в добром 
здравии и жили в получасе ходьбы от моего дома; к тому времени, когда мне испол-
нилось десять, в живых остался только один. Ни с кем из них я не встречался. Позже, 
когда я мысленно воссоздавал образ города моего детства, написанное ими о Стамбуле 
слилось в единое целое с чёрно-белыми картинами, жившими в моём сознании, и те-
перь я не могу представить себе Стамбул, мой Стамбул без их незримого присутствия» 
[1]. Названные писатели были очень внимательны к заметкам о Стамбуле своих запад-
ных коллег. Так, Жерар де Нерваль произносит сакраментальную фразу, которая и сто 
лет спустя не будет давать покоя Яхье Кемалю и А. Х. Танпынару: «Стамбул, чьи виды 
делают его прекраснейшим из городов мира, похож на театр: на представление лучше 
смотреть из зрительного зала, не пытаясь зайти за кулисы, где вас может ждать грязь 
и нищета» [1]. По справедливому замечанию автора, образ Стамбула вырос скорее из 
нищеты окраин и исторической памяти, нежели из так ценимых западными путеше-
ственниками красот. Эту «печальную красоту» Стамбула смог понять и увидеть Теофиль 
Готье. Он начал исследовать окраины и руины города, грязные и тёмные улочки и «впер-
вые дал понять читателям, что эти нищие отдалённые кварталы не менее важны, чем 
туристические достопримечательности центра» [1]. Готье искусно облекает зрительные 
образы и чувства в слова, что позволяет ему с замечательной убедительностью выразить 
свои впечатления о Стамбуле. «Именно печальная красота, которую французский критик 
смог разглядеть в грязи и беспорядке, находит отклик у Орхана Памука, поскольку она 
гармонично вписывается в его собственный образ города» [3]. Ветхие дома с почернев-
шими деревянными стенами, пересохшие источники, заброшенные гробницы, которые 
описывает Готье, с детства помнит и Орхан Памук. Он вспоминает, «что в детстве, когда 
я проезжал по этим местам в папиной машине, они выглядели точно так же» [1]. Все эти 
пустые улицы с полуразвалившимися домами для Орхана Памука, как и для Готье, были 
красивы: «Слыша призыв к молитве, Готье, как и я в детстве, чувствовал, что он обращён 
к «слепым, глухим и немым домам, тихо разрушающимся без присмотра». Редкое на 
этих улицах движение жизни – бредущая навстречу старуха, ящерка, шустро исчезаю-
щая между камнями, мальчишки, кидающие камни в раковину пересохшего источника 
(они казались писателю сошедшими с полотна дю Кампа, художника, приезжавшего в 
Стамбул двумя годами раньше с Флобером) – наводило его на размышление о неоста-
новимом течении времени» [1]. С течением времени бедные кварталы, которые не были 
затронуты европеизацией, уничтожали пожары, а на их месте появлялись новомодные 
дома. Всё это тоже предмет «неизбывной печали», но парадоксальным является то, что 
это ощущение возникает задолго до республиканского периода, то есть само понятие 
«стамбульской меланхолии» сформулировали именно западные поэты. «Более того, ту-
рецкие авторы практически ничего не писали о Стамбуле вплоть до начала XX века: 
«Дать портрет живого города, передать его атмосферу, его дыхание, уловить все подроб-
ности его повседневной жизни может только литература – но на протяжении нескольких 
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столетий литературные произведения о Стамбуле выходили лишь из-под пера иностран-
цев» [3]. Гюстав Флобер ещё один иностранец, который побывал в Стамбуле и описал 
его в своих заметках. Флобер замечает интересную особенность старинных стамбуль-
ских кладбищ: надгробия постепенно уходят в землю, не оставляя даже следа, «подобно 
постепенно гаснущей памяти об умерших» [1]. Взгляд «со стороны», соотнесённый со 
«своим взглядом», во многом помогает понять Орхану Памуку свой город и, что не менее 
важно, обрести свой голос. Недаром самыми глубокими и прекрасными в произведениях 
«четырёх печальных писателей» Орхан Памук считает места, где особенно чувствуется 
их затерянность между двумя мирами – миром запада и восточным миром: «Цена этого 
выбора – одиночество, награда за него – обретение собственного голоса» [1].

Стамбул живёт в «голосах» и в «красках». Не менее важны для Орхана Памука жи-
вописные изображения города. В юности Орхан Памук занимался живописью и мечтал 
стать художником. Увлечение живописью наложило определённый отпечаток на лите-
ратурное творчество Орхана Памука, и даже более, живопись помогла найти Орхану 
Памуку своё истинное призвание – изображать словом. По справедливому замечанию 
Е. В. Посоховой, цвета в романах Орхана Памука «имеют символическое значение и 
играют важную роль в адекватном понимании и интерпретации произведения»: «В книге 
«Стамбул: город воспоминаний» художники не могли не попасть в поле зрения Орхана 
Памука, так как автор убеждён в тесной связи литературы и изобразительного искусства. 
Стамбул, и особенно Босфор (который является ключевым элементом стамбульского тек-
ста романиста) рисовали многие западные художники, однако Орхана Памука больше 
всего заинтересовали картины и гравюры Антуана Игнаса Меллинга (1763-1831). Одна 
из глав его автобиографического романа так и называется: «Меллинг рисует Босфор» [3]. 
Босфор – душа Стамбула, в нём город черпает силы. На картинах Меллинга нарисован 
Босфор, так удачно дополняющий стамбульские пейзажи, а ещё старинные здания, ко-
торые уже не существуют, и «именно чувство утраты делает эти рисунки такими краси-
выми» [1]. Помимо картин и гравюр в романе упоминаются различные фотографические 
изображения Стамбула. Как правило, это чёрно-белый мир (старые фотографии, газет-
ные вырезки): «Стамбул моего детства – чёрно-белый, как старые фотографии, погру-
жённые в полутьму… Таким он был для меня и таким остался в моей памяти … Порой я 
вспоминаю одну сделанную Арой Гюлером фотографию, замечательно передающую ат-
мосферу вечерних чёрно-белых сумерек, которая и делает для меня Стамбул Стамбулом. 
На фотографии – пустынная улица на окраине города, ничего не освещающий тусклый 
фонарный свет … мне в этой фотографии нравится ощущение сгущающихся сумерек 
и эти двое, идущие домой: за ними тянутся тени, и они словно ведут с собой в город 
ночь» [1]. Чёрно-белую атмосферу Стамбула усиливает ночь, а днём цвет городу дарит 
свет яркого солнца, оно создаёт зрительную иллюзию реально существующего города: 
«То, что издалека представляется прекрасным городом, на самом деле – лабиринт узких, 
крутых, грязных и безликих улиц, беспорядочное нагромождение домов и деревьев, рас-
цвеченное палитрой солнца» [1].

Стамбул для героя романа – это всё то, что окружало его с самого детства: дом, мама, 
школа, книги, рисунки, игры, мысли, мечты, печали, радости, сакральные человеческие 
ценности, такие, как первая любовь. А дом – это центр внутреннего мира героя. Благодаря 
своему дому, герой начинает лучше понимать себя. Так, например, он «обнаружил в себе 
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большую любовь к рисованию», рассматривая газеты и книги отца, фотографии, карти-
ны. Рисовать для маленького Орхана «значило создавать новый мир» и «осознанно по-
кидать пыльный и полутёмный реальный мир» [1]. Подросший Орхан начинает рисовать 
Стамбул таким, каким видел его из своего окна или выходя на улицу. Он изображает 
идущие по Босфору корабли, мечети, кипарисы, купола, маяк на Сайбурну и мгновенно, 
погружаясь с головой в работу, ускользает из окружающей действительности: «Другой 
мир, существующий в моей голове, внезапно становился реальным, обретал материаль-
ность, и голову мою кружил удивительный, странный восторг» [1]. Красочный, весёлый 
и беззаботный мир детских рисунков сменил чёрно-белый мир с видами тихих улиц го-
рода. Свою первую любовь – Чёрную Розу, герой тоже рисует карандашом. Собственно 
с портрета девушки и начинается любовь молодых людей. Новым сюжетом для героя 
становится портрет юной девушки, лежащей на диване. Сперва ничего не нарушает глу-
боких интимных встреч юного художника и его натурщицы, но вскоре им приходится 
прекратить свои встречи в квартире: «В джихангирскую квартиру мы перестали ходить 
вовсе … мы бродили по стамбульским улочкам» [1]. Ещё одним местом встреч стано-
вится музей живописи и скульптуры, куда их влечёт желание посмотреть на любимую 
картину – «Лежащую женщину» кисти Халила-паши: «На ней была изображена молодая 
женщина, прилёгшая на синий диван, скинув туфли, точь-в-точь как моя прекрасная на-
турщица; подложив руку под голову, опять-таки в точности как Чёрная Роза, она печаль-
но смотрела на художника (своего мужа?). Увидев «Лежащую женщину» впервые, я был 
поражён странным сходством между ней и моей любимой» [1]. Вместе с прекративши-
мися сеансами живописи, заканчивается и первая любовь – печалью и расставанием. 
Орхан учится на архитектурном факультете и планирует стать художником, но разве это 
настоящая профессия? «Живописью не прокормишься» как считает мама героя: «Здесь 
не Париж, милый мой, а Стамбул, – сказала мама почти с радостью в голосе. – Будь ты 
даже самым лучшим в мире художником, никто не обратит на тебя ни малейшего внима-
ния. Ты останешься в полном одиночестве» [1]. Орхан понимает, что он не хочет быть 
архитектором. Стамбул предлагает герою более глубокие знания о жизни, чем универ-
ситет, город «дарит утешение». Орхан прогуливает университет и гуляет в тех районах 
Стамбула, где необъятно и медленно течёт время: «Как бы то ни было, я уже твёрдо знал, 
что архитектором мне не быть. Но ещё хуже – я понимал, что радость, которую дарила 
мне живопись, умерла, оставив после себя горькую пустоту. Понимал я и то, что чтение 
до утра и ночные блуждания по улицам Бейоглу и Бешикташа не могут заглушить во мне 
жажду укрыться в «другом мире». Я был растерян, я не знал, что мне делать…» [1]. В 
те годы он часами ходит по вечернему и ночному Стамбулу, глядит на полутёмные кафе, 
витрины, окна ресторанов, на мосты, фары машин и неоновые лампы: «На самой узкой и 
печальной улочке самого далёкого квартала, меня охватывало желание побежать быстрее 
домой и облечь в слова живущий во мне образ тёмного, таинственного и усталого горо-
да, похожего на лабиринт. Это новое желание было таким же властным и необоримым, 
каким некогда было желание рисовать, но я ещё толком не знал, как его осуществить» 
[1]. И всё таки, герой находит своё призвание и своё истинное «Я». Первая любовь, разо-
чарования и очарования были лишь шагами на пути к себе. Неизменным остаётся одно –  
связь героя с родным городом: «Я знал, что сегодня не буду ссориться с мамой, – потому 
что сейчас открою дверь и уйду, и город утешит меня; а после, вернувшись домой, я сяду 
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за стол и попытаюсь облечь в слова магическую атмосферу его улиц. Я не буду художни-
ком. Я стану писателем» [1].

Как прошлое может всё ещё жить в настоящем? Только благодаря воспоминаниям; 
они есть связь времён. Воспоминания собирают воедино различные «взгляды» на мир и 
город, создают целостную картину. «Очевидно, что для создания целостного образа го-
рода необходимы различные перспективы. Чтобы понять самого себя и свой город, автор 
использует диалогический подход, предполагающий привлечение точки зрения Другого: 
он становится и объектом, и субъектом западного взгляда. Это позволяет романисту уви-
деть город «изнутри» и «извне», что вполне соотносится с принципом дополнительно-
сти» [3]. «Настоящий» Стамбул помогает герою прийти к себе «настоящему», мы видим, 
как тесно связан герой со своим городом, город с автором. Несомненно, родной город 
повлиял на формирование творческой индивидуальности Орхана Памука. Наблюдая за 
жизнью города, герой наблюдает одновременно и за собой. Образы Стамбула соединя-
ются в сознании с глубокими и искренними чувствами: с болью, с грустью, и обязатель-
но с радостью жизни и надеждой на лучшее.
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ОБРАЗ СТАМБУЛУ У РОМАНІ ОРХАНА ПАМУКА  
«СТАМБУЛ. СПОГАДИ ТА МІСТО»

У даній статті розглядається багатогранний образ Стамбулу в романі Орхана 
Памука «Стамбул. Спогади та місто». Запропонована проблема є актуальною і 
заслуговує дослідницької уваги, оскільки образ рідного міста важливий для інтерпретації 
цілого автобіографічного роману турецького письменника. Роман відрізняється 
інтертекстуальністю і постмодерністським баченням світу, до сюжету твору вміло 
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вплетені філософські оповідання, особисті спогади та історії з культурного мину-
лого міста. Особливе місце в романі посідає концепт «стамбульської меланхолії». 
Невитравна печаль («хюзюн»), що наповнює Стамбул, створює особливу атмосферу, 
втішає автора і його героя та допомагає відшукати власний зір і голос.

Ключові слова: роман, сюжет, художній образ, герой, автор, простір, час, концепт 
«стамбульської меланхолії», спогади.
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IMAGE OF ISTANBUL IN ORKHAN PAMUK’S NOVEL  
«ISTANBUL: MEMORIES AND THE CITY»

This article speaks about multifaceted image of Istanbul in Orhan Pamuk’s novel «Istanbul. 
Memories and the city». The proposed problem is relevant and deserves research attention as 
the image of the hometown is vital for the interpretation of the whole autobiographical novel of 
the Turkish writer. The novel is distinguished by its intertextuality and postmodern vision of the 
world. Philosophical narratives, personal memories and stories from the cultural past of the 
city are skillfully interwoven into the plot of the work. The concept of “Istanbul melancholy” 
occupies a special place in the novel. The unrepeatable sadness («huzun») that fills Istanbul, 
creates a special atmosphere, consoles the author and his hero, helping to find their own eye-
sight and voice.

Key words: novel, plot, artistic image, hero, author, space, time, the concept of «Istanbul 
melancholy», memories.

УДК 821. 161. 1’37
Муратова Е.Ю., доктор филол. наук, профессор 
Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, Витебск, Беларусь    

   
ПОРТРЕТЫ А.А. АХМАТОВОЙ В ЖИВОПИСИ И ПОЭЗИИ

В статье исследуются образы А.А. Ахматовой в живописи и поэзии. Живописных, 
графических, скульптурных портретов А.А. Ахматовой насчитывается более двухсот, 
в статье делается акцент на анализе портрета А. Ахматовой художника-авангарди-
ста Натана Альтмана, написанного в 1914 году. Исследуются поэтические портреты 
А. Ахматовой в стихах Н. Гумилева, О. Мандельштама, М. Цветаевой.

Ключевые слова: живопись, поэзия, портрет, А. Ахматова, величавость. 

Любой вид искусства не существует в культурном вакууме, он функционирует в 
определенной и единой лингвокультурологической атмосфере. Границы отдельных  
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видов искусств отнюдь не замкнуты, один вид искусства может находить свое продолже-
ние, трансформацию, дополнение или завершение в другом. 

Еще в XVIII веке Г.Э. Лессинг писал: «Но так как поэт и художник, имея общие пред-
меты для подражания, нередко должны рассматриваться с одинаковой точки зрения, то 
легко может случиться, что в их произведениях найдется много сходных черт, хотя бы 
они нисколько не подражали один другому. Это сходство черт, наблюдаемое у поэтов и 
художников одной эпохи, может быть даже очень полезно, взаимно облегчая толкование 
их произведений» [1: 419]. 

В русской культуре связь живописи и литературы всегда была традиционной: это 
библия и иконы, художественные миниатюры в древнерусских книгах и под. Особенно 
ярко она проявилась в XIX в. Крупнейший художественный критик XIX века В. В. Стасов 
называл русскую литературу и искусство неразлучными близнецами [2].

В этом ключе нам представляется интересным описать и проанализировать портре-
ты А.А. Ахматовой в живописи и поэзии. Образ  А. Ахматовой в этих видах искусства 
сложен и многогранен, поскольку сложна, глубока, неоднозначна сама модель изобра-
жения, и художники и поэты видят ее по-разному. Какой образ А.А. Ахматовой склады-
вается в целом? В чем его тайна, что в ней притягивает творцов? Поскольку портретов 
А. Ахматовой очень много (ее живописные и поэтические портреты писали 60 лет при 
жизни, и пишут до сих пор), постольку наша статья – всего лишь попытка посмотреть на 
этот образ в симбиозе живописи и поэзии.

На сегодняшний день известно более двухсот живописных, графических, скульптур-
ных портретов А.А. Ахматовой. Ее образы на полотне создавали Амедео Модильяни, 
Л.А. Бруни, З. Серебрякова, К.С. Петров-Водкин, Ю. Анненков и другие. Открывает 
ахматовскую иконографию рисунок Модильяни 1911 года   – единственный из шестнад-
цати, который сохранился у Ахматовой. На нем Ахматова изображена в виде аллегори-
ческой фигуры “Ночи” на крышке саркофага. Рисунок Модильяни до конца жизни висел 
у нее на стене. Она гордилась им, говорила, что это единственный Модильяни в СССР. 

Первым ее поэтическим портретом А. Ахматова называет строфы из поэмы Н. 
Гумилева «Осенняя песня» (1905 г.):

…Кто объяснит нам, почему 
У той жены всегда печальной 
Глаза являют полутьму, 
Хотя и кроют отблеск дальний?
Зачем высокое чело 
Дрожит морщинами сомненья 
И меж бровями залегло 
Веков тяжелое томленье?
И улыбаются уста 
Зачем загадочно и зыбко? 
И страстно требует мечта, 
Чтоб этой не было улыбки?
Зачем в ней столько тихих чар? 
Зачем в глазах огонь пожара? 
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Она для нас большой кошмар 
Иль правда, горестней кошмара.
  Зачем, в отчаянье мечты, 
  Она склонилась на ступени? 
  Что надо ей от высоты 
  И от воздушно-белой тени?..

Одним из самых ярких и известных портретов А.А. Ахматовой является работа ху-
дожника-авангардиста Натана Альтмана 1914 года. Стиль полотна весьма оригинален. 
«Ритму кристаллов пейзажа, на фоне которого изображена героиня, вторят изломы фи-
гуры. Кубистическая “колючесть”, игра режущих плоскостей, введенная в портрет, уси-
ливает волну утонченности, идущую от модели» [3: 376].

Цвета, линии, изломы, сам образ поэта уже не красками, а языковыми средствами так 
передает Анна Арканина:

Тонкая фигура в платье синем - 
Желтый шарф змеится – щекоча, 
Анна, замерев, картинно стынет 
Не вставая зрителей встречать. 

Взгляд уставший, смотрит жестче, резче 
Линий ломких, хаоса мазков. 
И ложится инеем на плечи 
Тень от ненаписанных стихов.
 
Профиль угловат и узнаваем – 
Быстрые, колючие штрихи. 
Так с портрета молча смотрит Анна – 
Как в молчанье пишутся стихи.

Стихотворение передает не только внешний зримый облик картины, но и несколько 
приоткрывает нам внутренний мир героини. Мы понимаем, что на картине изображен 
поэт: тень от ненаписанных стихов, как в молчанье пишутся стихи; стихи пишутся 
не просто, они ложатся инеем на плечи, и не сами по себе, а только их тень. Поэзия не 
только вдохновение и полет творчества, но это и вечный, неизбывный труд души и духа: 
взгляд уставший, смотрит жестче, резче. Характер у героини независимый, она оде-
та ярко и нестандартно: на синее платье накинут желтый шарф. При этом при помощи 
лексического ряда автор стихотворения сумела очень точно передать манеру письма ху-
дожника, стиль его картины: ломкие линии, хаос мазков, угловатый профиль, быстрые, 
колючие штрихи.

Натан Альтман и Анна Ахматова познакомились в Париже, куда она приехала не-
надолго с мужем Николаем Гумилевым. Через несколько лет они вновь встретились в 
Петербурге, куда Альтман перебрался в 1912 году, и художник был поражен ее обликом: 
ее царственной осанкой, знаменитой челкой, неизменной шалью. 

О внешнем облике А. Ахматовой этого периода вспоминает К. Чуковский:
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«Анну Андреевну Ахматову я знал с 1912 года. Тоненькая, стройная, похожая на 
робкую пятнадцатилетнюю девочку, она ни на шаг не отходила от мужа, молодого поэта 
Н. С. Гумилева, который тогда же, при первом знакомстве, назвал ее своей ученицей. То 
было время ее первых стихов и необыкновенных, неожиданно шумных триумфов.

Прошло два-три года, и в ее глазах, и в осанке, и в ее обращении с людьми намети-
лась одна главнейшая черта ее личности: величавость. Не спесивость, не надменность, 
не заносчивость, а именно величавость: «царственная», монументально важная поступь, 
нерушимое чувство уважения к себе, к своей высокой писательской миссии. С каждым 
годом она становилась величественнее. Нисколько не заботилась об этом, это выходило у 
нее само собой. За все полвека, что мы были знакомы, я не помню у нее на лице ни одной 
просительной, заискивающей, мелкой или жалкой улыбки… 

Даже в позднейшие годы, в очереди за керосином, селедками, хлебом, даже в пере-
полненном жестком вагоне, даже в ташкентском трамвае, даже в больничной палате, на-
битой десятком больных, всякий, не знавший ее, чувствовал ее «спокойную важность» 
и относился к ней с особым уважением, хотя держалась она со всеми очень просто и 
дружественно, на равной ноге» [4: 195]. 

Именно А. Ахматова этого времени–времени ее первых необыкновенных триумфов --  
изображена на картине Н. Альтмана в 1914 году. Этот портрет  А. Ахматовой стал важ-
ной вехой в биографии художника и его творческим триумфом. Об этом же портрете и 
о самом Натане Альтмане писала Ахматова в стихотворении «Покинув рощи родины 
священной»:

Как в зеркало, глядела я тревожно 
На серый холст, и с каждою неделей 
Все горше и страннее было сходство 
Мое с моим изображеньем новым. 
Теперь не знаю, где художник милый, 
С которым я из голубой мансарды 
Через окно на крышу выходила 
И по карнизу шла над смертной бездной, 
Чтоб видеть снег, Неву и облака, – 
Но чувствую, что Музы наши дружны 
Беспечной и пленительною дружбой, 
Как девушки, не знавшие любви.

Иногда в создании художественного образа и в живописи, и в поэзии важную роль 
узнаваемости играет какая-либо деталь, характерная именно для этого персонажа. В 
словесных и художественных портретах А. Ахматовой яркой деталью является шаль. 
Например, в известных строках О. Мандельштама: Вполоборота, о печаль, / На равно-
душных поглядела, / Спадая с плеч, окаменела / Ложноклассическая шаль. У Марины 
Цветаевой есть цикл стихов, посвященных А. Ахматовой. Среди них – портретные за-
рисовки Ахматовой:

Узкий, нерусский стан – 
Над фолиантами. 
Шаль из турецких стран 
Пала, как мантия. 
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Вас передашь одной 
Ломаной черной линией. 
Холод – в весельи, зной – 
В Вашем унынии.
    … 
В утренний сонный час, 
Кажется, четверть пятого, 
Я полюбила Вас, 
Анна Ахматова.

Нами рассмотрены портреты, созданные в начале ХХ века, когда еще был жив  
А. Блок, не расстрелян Н. Гумилев, не погиб О. Мандельштам, не посажен сын Лев, 
нет постановлений Жданова, когда выходят новые сборники стихов, т.е. это счастливое 
время успешного становления поэта. И при этом перед нами возникает образ неповто-
римой молодой женщины с уникальным умением нести бремя своей внезапной славы, 
величавой, спокойной, внутренне уверенной в себе, с неизменной шалью – символом ее 
духовной царственности, которую она пронесла через всю свою жизнь.
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ПОРТРЕТИ А.А. АХМАТОВОЇ У ЖИВОПИСУ І ПОЕЗІЇ

У статті досліджуються образи А.А. Ахматової в живописі й поезії. Живописних, 
графічних, скульптурних портретів А.А. Ахматової налічується понад двісті, в статті 
робиться акцент на аналізі портрета А. Ахматової художника-авангардиста Натана 
Альтмана, написаного в 1914 році. Досліджуються поетичні портрети А. Ахматової в 
віршах М. Гумільова, О. Мандельштама, М. Цвєтаєвої.
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ГЕНДЕРНА ПРОБЛЕМАТИКА У ДАВНІХ ТЕКСТАХ
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У статті визначена різноманітність барокових жіночих образів у поетичній 
твор чості Данила Братковського. Зображено позитивні та негативні риси жіночого 
характеру.
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Значне місце в давній літературі посідає образ жінки. Цей мотив поширений у 

«Притчах царя Соломона», в «Словах про добрих та злих жінок» Іоанна Златоуста, 
«Молінні Данила Заточника», у віршах Климентія Зіновієва та ін. Тему жінки яскраво 
відобразив у віршах Данило Братковський. Автор польськомовної збірки поезій другої 
половини ХVІІ ст. «Świat po części przeyzrzany» («Світ, по частинах розглянутий») [1], 
яку Валерій Шевчук  назвав «жемчужиной в пепле» [2,42], присвятив жіночій темі 
більше 40 віршів. Цикл поезій про жінок продовжують декілька віршів, присвячених 
чоловікам. 

До аналізу творчості  Д. Братковського зверталися Іван Франко, Валерій Шевчук, 
Лариса Семенюк, Майя Хмелюк, Ольга Турчин, Ростислав Радишевський та ін. Однак 
тему жінки в творчості письменника дослідники розглядали частково. 

У віршах поета можна виділити 4 основних жіночих образів: дружина, вдова, 
дівиця,  мати.

Жінка в ролі дружини зустрічається у збірці найчастіше – їй присвячено близько 60 %  
поезій про жінок. Найбільш вдало поет розглядає цей образ крізь шлюбні стосунки. 

Жінок у віршах Д. Братковського можна умовно поділити на дві категорії: позитивні  
та негативні. Варто звернути увагу на неоднозначність зображення цього образу. Поет 
акцентує увагу переважно на двох – трьох рисах характеру: зла, жадібна, невірна, 
питуща. У збірці найчастіше зображено негативні риси жінок: «Сварлива жінка», 
«Жінка гнівлива». З одного боку, письменник вказує на владу жінки над чоловіком, бо 
«жіноцтво з кості створив ти, мій Боже, / Це часто в горлі стать кісткою може» («Із чого 
жінка») [1, 53], а з другого – зауважує, що чоловіки не здатні чинити опір. Письменник 
радить чоловікам застосовувати  фізичну силу, адже «муж коли жінку нагаєм шмарує, 
/ Розум до мозку так-то покерує» («Науку коли маєш, чом голову вкриваєш?») [1, 149]. 
Варто відзначити, що у віршах Д. Братковського присутній елемент повчання, який 
адресований як на самих жінок (поради у стосунках з чоловіками), так і на чоловіків 
щодо жінок (повчання та поради, як поводитись з жінками). Письменник не запере-
чував побиття чоловіка або жінки у виховних цілях. Якщо дружина лиха – дає пора-
ди чоловікам: «Чини зі злою, як з злим конем, раджу. / Б’єш шкапу злую, почне взад 
тягнути, / Злу жінку можеш до шкапи припнути» («Лиха жінка») [1, 233]. Жінка у 
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віршах Д. Братковського, яка «зло любо приймає», іноді постає в ролі жертви чоловіка. 
Покірність жінок, як зазначає письменник, призводила до чоловічих зрад: «Зрада в 
зальотах» [1, 147], «Гостинець жінці з дороги» [1, 161] та рукоприкладства. Аби уник-
нути домашнього насилля від чоловіка, автор радить «відтак за лоба узять мужа…» 
(«Покірна жінка») [1, 76].

Серйозною вадою вважається жіноче пияцтво, що було причиною більшості 
сімейних конфліктів, коли дружина «вживає з чари, або ще і з кубка» («Пристойна 
дружина») [1, 345]. Неприпустимою поведінкою жінок, на думку письменника, було 
ходіння жінки до корчми, де «бере Хміль в танок щораз жінку гожу, / Навмисне 
пада на жінчине ложе» («Хміль те чинить») [1, 87]. Цю проблему поет вбачав у 
безконтрольності чоловіка над дружиною, «коли від мужа ліків тих не має» («Про 
постійно п’яну») [1, 53]. 

У збірці Д. Братковського є вірші, назва яких характеризує позитивні якості жінки, 
наприклад: «Жінка добра» [1, 131], «Тиха жінка» [1, 131].  Наголошуючи в заголовках 
творів на жіночих доброчесностях, автор у самому вірші ніби демонструє зворотній 
бік її характеру: «Бува і тиха по-давньому з лиха, / Не скаже в очі, а в серці зі звихом» 
[1, 131].  Злу жінку поет порівнює з соломою, яка «вогнем…пала дуже стрімко», тому 
наголошує, що  «вогню такого потрібно боятись, / Та ж бо недобре домам запалятись» 
(«Білоголовський трунок») [1, 167]. Негативний образ жінки зображений більш до-
кладно, ніж позитивний. Письменник порівнює злу дружину з левом: «Із левом легше, 
як жінку злу мати» («Ліпше з левом у пустелі, аніж із лихою жінкою») [1, 227]. На 
думку Д. Братковського, кому яка дружина дістанеться, «лиха чи добра – призначена з 
неба» («Жінка від Бога призначена») [1, 229-230].

Невіддільною від теми дружини постає образ вдови. Цьому образу автор приділяє 
невелику кількість поезій – бл. 10 % від загального числа віршів про жінок. Письменник 
сприймає вдівство як іще одну роль у характеристиці жінок. Вірш «Як старий умира, 
молодь ум прибира» побудований на моралі та духовних цінностях. Молода вдова, у 
якої щойно помер чоловік, готується до похорону та «з молодшим водить при тому 
забаву: / Нова є стрічка, стару ж бо під лаву [1, 239]. У вірші «Погріб чоловіка» пись-
менник описав похорон і момент прощання молодої вдови з покійником, яка «не про 
мужа, про запис ридала: / Той не зізнався, ховать заказала» [1, 145], а також зображує 
внутрішній світ жінки.

Вартим уваги для цього дослідження є образи дівиць в ролі наречених, котрим 
присвячено бл. 25 % поезій про жінок. Часто у віршах Д. Братковського зустрічаємо 
зображення шлюбу з розрахунку, який був поширений у ХVІІ ст.: шлюб старого 
з молодою або шлюб старої з молодим: «З Мошною-паном злі справи єднаєм» 
(«Весілля пана Мошни») [1, 152]. Суголосний мотив звучить у вірші «Змовини 
старого з молодою»: «Панно шляхетна, візьме чорт такого, / Підеш з грошима ти 
за молодого» [1, 204]. Після рядків про жінок, для яких шлюб з чоловіком є засо-
бом збагачення, автор пише про жінок, яких чоловіки беруть за дружини заради 
грошей: «Голий приїде, на штанях он лати, / Але питає про посаг багатий» («До 
убогого молодика») [1, 328]. Гостро виступаючи проти подібних шлюбів, автор 
використовує повчання: «Хто жінку, може, шука з тисячами, / Шука з рогами чорта» 
(«До жони з тисячами») [1, 229]. Таких чоловіків письменник згадує у віршах «Про 
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посаг» [1, 169] та «Сватання і посаг перед шлюбом» [1, 234]. Зазвичай, такі шлюби 
відбуваються не через душевне почуття, а з чисто матеріальних розрахунків. У вірші 
«Швидкі хрестини зі швидкого весілля» письменник засуджує дошлюбні стосунки 
та жінок, які народжують дітей за кілька днів після заміжжя, адже така поведінка 
суперечить українським традиціям: «Зараз весілля і змовини нині, / А за півроку  
бувають хрестини» («Швидкі хрестини зі швидкого весілля») [1, 164]. Продовжує 
цю тему вірш «Швидке весілля» [1, 163]. Тему шлюбу, дівочості і цнотливості  
Д. Братковський порушує не раз. Наприклад, у вірші «Про тихе весілля» письмен-
ник осуджує втрату жіночої цнотливості до весілля: «Коли весілля тихо десь справ-
ляли / То хай хрестини бучно б відгуляли, / За те, принаймні, що правиця біла, / 
В півчверті року дідича сповила» [1, 174]. Натомість поет змінює свій погляд у 
вірші про жіночу цноту, у якому радить брати собі за дружину «хоч нерівну, та 
цнотливу» («Рівність, нерівність») [1, 140], бо, за словами автора, «призначив Бог 
нам від створення світу / За добре – добрим, за зле злим платити. / Жона цнотлива 
призначення має /   Для добрих – наче корона та сяє» («Автор відповідає») [1, 231]. 
Письменник зауважує, що жінка повинна вступати у шлюб «дівицею», тобто не 
мати дошлюбних стосунків.

Приклад безбожності Д. Братковський показав у вірші «Панна молиться», у якому 
гостро засуджував молодих «дівиць», які приходять до церкви не молитися, а в пошуках 
чоловіка: «Шляхетна панна молилася пильно, / Лице – вбік, книжку підносить томильно, /  
На хлопця – очі, там очі – де серце, – / Панич чудовий костелом іде це» [1, 299].  

Образу матері присвячена невелика кількість віршів, бл. 13 % поезій про жінок. 
У вірші «Погана мати й добра» письменник пише про матір з пошаною, називає її 
«добродійна», «серце наше» [1, 225-227]. Дітей, які не можуть дочекатися смерті 
матері, автор повчає: «Малим курчатам без квочки бідачно, / Забув-бо голуб, що в мами 
брав смачно» («Смерть матері») [1, 263]. 

Отже, проаналізувавши поезію Д. Братковського, присвячену жінкам, можна 
зробити висновок, що в поетичній збірці «Світ, по частинах розглянутий», письмен-
ник зібрав різноманітні жіночі образи, зобразив позитивні та негативні риси їхнього 
характеру.
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В наше бурное и стремительное время цифровых технологий, современного челове-
ка с особой настойчивостью начинают интересовать вопросы своего существования как 
индивида, как личности, он стремится найти своё место в сложной структуре социума.  
В каждый исторический период этот процесс предполагает обновление контек-
стов и смысловых связей, говоря словами Э. Фромма обновление «модуса бытия». 
Человеческое сообщество это не только совокупность социумов, но что самое важное –  
отдельных людей, которые вынуждены реагировать на постоянные трансформации, 
сохраняя при этом свою внутреннюю целостность, прежде всего для того, чтобы вы-
жить. Но этот процесс становится всё более проблематичным, потому что процесс на-
растания скорости изменений не позволяет человеку адекватно отрефлектировать сре-
ду обитания, а, следовательно, не совершить со своей стороны ошибок когнитивного 
характера. 

Наука, как мы видим, не в состоянии дать ответы на многие вопросы, которые ставит 
перед человеком жизнь, несмотря на высокоэффективные системы с искусственным ин-
теллектом. Но это не означает, что пытливый разум человека останавливается в поисках 
истины. Сейчас в мировом научном сообществе активно обсуждается вопрос масштаб-
ного антропологического перехода: речь идёт о начале доминирования гуманитарного 
знания над технологическим, выявляются особые лакуны в мышлении человека, кото-
рые нельзя преодолеть с помощью научной логики. Должны включаться механизмы 
познания, которые связаны с искусством, в частности, с художественной литературой.  
[1; 2:68-79; 3].

Доминирующую роль в познании социального мира начинает играть личностная 
компонента художника-творца, писателя. При этом включается не только интеллекту-
ально-чувственные способности автора-творца, но и сверхчувственное виденье, как 
реальной действительности, так и виртуальной реальности. То есть используя науч-
ную терминологию, в методологической цепочке «анализ-синтез-синергизм», акцент 
должен быть сделан на последней позиции «синергизм». Таким образом, художествен-
ный текст, становится уникальным инструментом познания действительности для лю-
бой культурно-исторической эпохи.  Какими были пути развития литературоведческой 
мысли в изучении художественного произведения – вот цель данной статьи.

В разные периоды развития человеческой культуры писатели и философы заду-
мывались над вопросом, что такое художественная литература, чем она отличается от 
других видов искусства, от философии и истории, каковы основные законы её возник-
новения и развития?

Споры о специфике и сути художественной литературы ведутся ещё со времён 
античности. Мыслители древней Греции и древнего Рима заложили основы научных 
представлений о специфике художественной литературы и искусства. Аристотель, ко-
торый считается самым универсальным мыслителем в истории человечества, считал, 
что художественная литература, как и другие виды искусства является подражанием 
реальной жизни – «мимесисом». Литература даёт людям не только знания об окружа-
ющем мире, но и наслаждение, и нравственное очищение – «катарсис». Одной из идей 
Аристотеля является утверждение того, что художественное творчество – это высшая 
степень ремесла, т.е. «тэхне», которому можно обучиться точно также как ткачеству, 
гончарному мастерству, кузнечному или оружейному делу. [4].
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Понимание искусства, другим выдающимся философом древнего мира Платоном, 
было прямо противоположным идеям Аристотеля. Платон считал, что поэтическому ис-
кусству нельзя обучиться как какому-либо ремеслу, поэтическое искусство или способ-
ность художественного творчества – это дар богов, а художественные произведения – это 
результат божественного вдохновения. [5]. Аристотель и Платон заложили основы эсте-
тики. Крупнейшими памятниками эстетической мысли античности являются «Поэтика» 
и «Риторика» Аристотеля, «Апология» Сократа и «Государство» Платона, «Наука  
поэзии» Горация.

Идеи Аристотеля и Платона уже более двух тысяч лет оказывают глубокое воз-
действие на развитие многочисленных литературоведческих теорий, авторы которых 
пытаются объяснить специфику художественного творчества, искусства, разгадать его 
чарующую тайну.

Особый этап в развитии литературоведения наступает в эпоху Возрождения, по-
этика античного мира возвращается к новой жизни после забвения в Средние века. 
Творческие открытия и эстетические высказывания великих писателей этой эпохи: 
Данте, Петрарки, Шекспира, Сервантеса оказывают огромное влияние на развитие 
мировой литературоведческой мысли. И в 1605 году Ф. Бэкон в своём в трактате «О 
достоинстве и усовершенствование наук» впервые назвал историю литературы само-
стоятельной наукой. Сам термин «история литературы» ввёл в литературоведческий 
оборот в 1659 году немецкий учёный Ламбэк в своём трактате «Предвестник истории 
литературы».

Постепенно герои Шекспира и Сервантеса уступают место персонажам Корнеля, 
Расина, Мольера, – складывается поэтика классицизма. Принципы классицизма из-
ложил Н. Буало в своём известном искусствоведческом произведении «Поэтическое 
искусство» (1674 г.), ставшим манифестом французского классицизма. Никола Буало 
в своём трактате устанавливает закон трёх единств: места, времени, действия. Кроме 
того, для Буало поэт – это носитель разума и мудрости, которые Буало ставил выше 
чувства и воображения. В творчестве Буало уже чётко проявляются истоки того культа 
разума, который характерен для просветителей грядущего XVIII века.

В XVIII веке, веке Просвещения культ разума достигает своей вершины. Писатели 
и философы этого века надеялись, что разум, образование, воспитание изменят 
жизнь человечества к лучшему, и огромную роль в этом сыграет искусство. Именно 
в этот период складываются эстетические и литературоведческие теории Шиллера, 
Гёте, Лессинга в Германии, Вольтера, Дидро, Руссо во Франции, Ф Прокоповича,  
В. Тредиаковского, М. Ломоносова в России. В XVIII веке начинается стремительное 
развитие русской литературно-эстетической мысли. Крупным событием стало появ-
ление научных трудов Прокоповича, Тредиаковского, Ломоносова, в которых разгра-
ничивались разные виды искусства, утверждались принципы реализма, отстаивалась 
активная роль художественной литературы в жизни общества.

Вершинами русской литературно-критической мысли стали трактаты «Поэтика» 
(1705 г.) и «Риторика» (1706 г.) Ф. Прокоповича, «Новый и краткий способ к изложе-
нию российских стихов» (1735 г.), В. Тредиаковского, «Краткое руководство к красно-
речию» (1810 г.) М. Ломоносова. Именно они положили начало новому национальному 
этапу в развитии русской науки о литературе.
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Особенно примечательно в литературно-теоретическом наследии XVIII века не 
только утверждение принципов реализма, но и тезисы об обогащении духовной жизни 
человека средствами искусства. 

В произведениях известного французского энциклопедиста Дени Дидро 
«Рассуждения о драматургической поэзии» (1758 г.) и крупнейшего немецкого тео-
ретика литературы Г. Э. Лессинга «Лаокоон» (1766 г.) и «Гамбургская драматургия» 
(1769 г.) выдвигаются требования изображать жизнь во всей её полноте и сложности. 
Искусство и литература, как утверждал Лессинг, должны подражать теперь всей види-
мой природе и правда, должна быть их главным законом.

Выдающимся достижением литературно-эстетической мысли является творче-
ство немецкого философа Гегеля. В своих знаменитых «Лекциях по эстетике» (1817 –  
1899 г.г.) Гегель изобразил грандиозную картину развития искусства, пронизанную 
пафосом историзма и диалектики. Высшими формами искусства Гегель считал эпос, 
лирику, драму.

В «Лекциях по эстетике» содержатся глубокие и талантливые рассуждения о твор-
ческой индивидуальности писателя, о характере героев, о стиле художественного 
произведения. Гегель первым стал разрабатывать теорию романа, в котором он видел 
будущее художественной литературы грядущих веков. И жизнь подтвердила его ге-
ниальные предвидения. XIX век действительно стал золотым веком романа во всех 
европейских странах, в том числе и в России.

Найти точные научные принципы для анализа и сравнения отдельных произ-
ведений так и целых литературных эпох стремились крупнейшие литературоведы  
XIX века. Таким учёным, заложившим основы сравнительно-исторической школы, 
стал замечательный русский литературовед А. Веселовский. Основное внимание он 
уделял исторически обусловленной эволюции художественного творчества, которое 
развивается по своим специфическим законам. Установлению этих законов, а также, 
развитию и взаимопроникновению сюжетных форм посвящена его до сих пор актуаль-
ная работа «Историческая поэтика» (1897 – 1899 г.г.)

XIX век – это время удивительно мощного развития русского критического ре-
ализма. Такие писатели, как И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский,  
А. П. Чехов завоёвывают мировое признание. Русские литературные критики  
В. Белинский, Н. Добролюбов, Н Чернышевский, Д. Писарев создают оригинальную 
концепцию истории развития русской национальной литературы, подчёркивая, что ху-
дожественная литература – это всегда отражение жизни с позиции определённого об-
щественного идеала. Они дали точную и во многом справедливую оценку творчеству  
А. Пушкина, М. Лермонтова, И. Тургенева, Ф. Достоевского, Л. Толстого, раскрыли 
художественно-эстетическое своеобразие их произведений, определили их место в 
истории русской и мировой литературы.[6].

Но и сами великие  писатели размышляли над путями развития литературы. А. С. Пуш - 
кин показал силу и ограниченность классицизма и романтизма, разрабатывал принци-
пы реализма и типизации, определил роль русского национального языка в развитии 
художественной литературы. Н. В. Гоголь много раздумывал над моральной ответ-
ственностью писателя перед обществом, разработал поэтику отражения «обыкновен-
ного» в искусстве, тему «маленького человека», подчеркнул роль сатиры в литературе 
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и значение театра в жизни общества, показал историческое значение для русской лите-
ратуры открытий, сделанных Пушкиным.

В своих рассуждениях об искусстве Л. Толстой поднимал вопросы, которые волно-
вали всех художников слова. Великий писатель считал, что искусство – это не копия 
действительности, а её творческое пересоздание, выявляющее закономерности реаль-
ного мира. Для Л. Толстого искусство не только средство познания мира, развлечения 
и эстетического наслаждения, но прежде всего особая форма творческой деятельно-
сти, которая не может быть заменена другими формами человеческой деятельности. 
Настоящий писатель, утверждал Л. Толстой в трактате «Что такое искусство?», должен 
открывать то новое, что ещё никто не видел, не понимал, не чувствовал, но что радост-
но понимать и чувствовать всему человечеству.

В XIX веке литературоведение окончательно оформилось в отдельную науку, за-
нимающуюся теорией и историей литературы, литературной критикой, и включающую 
в себя ряд вспомогательных дисциплин, таких как текстология, библиография, источ-
никоведение и др.

Учёный-литературовед в своей работе сталкивается с разнообразным научным 
исследовательским материалом. Это и текст художественного произведения, и лите-
ратурно-критические отзывы о нём, и биографические, и архивные материалы. Всё 
это позволяет литературоведу войти в мир художественного произведения, определить 
важные акценты и приоритеты, осознать глубинную идейно-художественную цен-
ность эталонных произведений мировой литературы разных эпох. [7; 8].

Но одно и то же литературное произведение может по-разному анализироваться и 
оцениваться литературоведами в зависимости от задач и целей метода исследования. 
Принципы и методы анализа художественного произведения складывались в литерату-
роведении на протяжении длительного времени. Первые литературоведческие школы и 
направления появились ещё в XVIII веке, но те из них, которые оказали и продолжают 
оказывать серьезное влияние на развитие литературоведения, сложились в середине  
XIX века.

В XX веке и в начале XXI века количество литературоведческих школ и мето-
дов исследования значительно выросло, их количество исчисляется десятками. В 
современных литературоведческих исследованиях актуальны и мифологический, 
и культурологический, и структуралистический, и психоаналитический, и семио-
тический, и сравнительно-исторический, и биографический, и культурно-истори-
ческий методы. Поэтому, каждый раз, ставя перед собой определённую исследо-
вательскую проблему, познавая творческую лабораторию писателя, литературовед 
решает для себя, какой методологической базой имеет смысл воспользоваться, ка-
кие новые и интересные подходы к тексту следует применить. Главная задача ис-
следователя – сквозь призму текста заглянуть вглубь внутреннего мира писателя, 
проанализировать его принципы и особенности художественного познания совре-
менной действительности. И это естественно. Коренным образом изменился литера-
турный ландшафт так быстро промчавшегося XX века и первого десятилетия XXI. 
Появились художественные произведения со сложным интеллектуально-философ-
ским содержанием, зашифрованной образностью, скрытым смысловым подтек-
стом, реминисценциями и аллюзиями.  Возникли новые художественные методы –  
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символизм, футуризм, сюрреализм, метареализм, постмодернизм, обновилась и худо-
жественная техника писателей. Этой литературе потребовалось и новое поколение лите-
ратуроведов, и возникновение современных литературоведческих школ. Такого яркого 
всплеска литературно-критической мысли не знали другие века. Недаром XX век полу-
чил название «века критики» и выдвинул известных исследователей художественной 
литературы. Некоторые из них стали основателями оригинальных филологических школ. 
В России это крупнейшие ученые-литературоведы – В. Жирмунский, Б. Томашевский, 
В. Шкловский,  М. Бахтин, Ю. Лотман, в Украине – А. И. Белецкий, Д. Затонский.  
В Западной Европе – Ж. Даррида, Р. Барт, Ю. Кристева, Дж. Фрейзер, Э. Гуссерль, 
в Канаде – Н. Фрай,  Э. Джоунс, в Америке – Дж. Рэнсом, Дж. Хартман, Г. Глум,  
Ч. Моррисон. Т. Себек, Э. Д. Хирш.[9; 10].

Широкое распространение в современном литературоведении получи-
ли комплексный или интегративный анализ художественного произведения. 
В том случае методологической основой литературоведческого анализа ста-
новятся несколько разных методов и методик исследования. Некоторые лите-
ратуроведческие школы, появившись в XIX веке, продолжают существовать в 
XX и XXI веках, но уже в новом качестве. Например, мифологическая школа, 
зародившись в Германии и связанная с именем Якоба Людвига Карла Гримма, 
получила второе дыхание в исследованиях известного английского ученого  
Дж. Фрейзера и канадского литературоведа Н. Фрая. Древние мифы, по мне-
нию литературоведов, возрождаются в наше время в творчестве современных 
писателей.

Влиятельная в литературоведении психоаналитическая школа, которая возникла на 
основе учения австрийского врача и психолога Зигмунда Фрейда, имеет своих после-
дователей и в XXI веке.

З. Фрейдом были разработаны две основные психологические теории – теория бес-
сознательного и теория эротических влечений. По мнению учёного поведение человека в 
большей степени определяется бессознательными импульсами, чем осознанными моти-
вами. Психоанализ придал литературоведческой критике специфическую особенность –  
исследователи большое внимание уделяли анализу психики авторов художественных 
текстов. Наиболее яркими представителями психоаналитического метода являются  
А. Тридон и Д. Льюисон в США, Э. Джоунс в Канаде, Г. Рид и Р. Вест в Англии,  
И. Ермаков в России.

Представители сравнительно-исторической школы литературоведения исследова-
ли целые пласты сходных литературных явлений в мировой литературе. Они уделяли 
особое внимание исторически обусловленной эволюции художественного творчества. 
Основоположник сравнительно-исторической школы А. Веселовский сделал ряд таких 
опережающих своё время открытий в области структуры сюжетосложения и архитек-
тоники произведения, что оказало серьёзное влияния на возникновение метода струк-
турализма в XX века.

Литературоведы-структуралисты стремились к созданию особой «морфологии» 
литературного текста, т.е. к нахождению общих законов и правил построения художе-
ственного произведения. Они сосредоточили своё внимание не на том, что означает и 
какой смысл несёт литературный текст, а на его внутренних структурах и взаимоотно-
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шениях элементов. Известный литературовед Р. Барт справедливо сравнивает работу 
структуралистов с работой тех лингвистов, которые «описывают грамматическое по-
строение фразы, а не её значение».

Структуралисты в своей практике стремятся не к целостному анализу художествен-
ного произведения, а к нахождению тех универсальных структурных законов, по ко-
торым создается любая литературная форма. В сферу влияния структурализма попали 
различные литературоведческие школы, специализирующиеся на проблемах лингви-
стики текста. На смену структурализму в последней четверти XX века пришли различ-
ные текстоцентричные методологии, объединяемые общим термином – «постструкту-
рализм». Особое место среди этих литературоведческих школ занимает деконструкти-
визм. Основоположник деконструктивизма французский учёный Ж. Деррида проводит 
мысль об автономии и изолированности художественного текста. По его мнению, текст 
художественного произведения сразу после создания, теряет связь с объективной дей-
ствительностью, ничего фактически в ней не обозначает, ничто не отражает, а живёт 
своей собственной жизнью, по особым текстовым законам. Ж. Деррида считает, что 
текст любого литературного произведения, не несёт и не может нести никакого реаль-
ного смысла. И лучшее, что могут сделать читатель и литературовед – это отдаться 
свободной игре с текстом, находя в нём любые смыслы и толкования.

Важным термином, связывающим постструктуралистическую теорию и практику с 
постмодернистской, является понятие «текст». Текст понимается постструктуралиста-
ми и постмодернистами не как носитель информации, памяти, культуры, а как единствен-
ный, объективно существующий смысл литературы. Для авторов постмодернизма –  
единственно существующая реальность – это текст, а то, что мы принимает за действи-
тельность, не более, чем наше представление о ней. Постмодернизм разработал осо-
бую стилистику художественного текста, основанную на пародии, реминисценциях, 
аллюзиях, иронии, коллаже и т.д.

Текст – по мнению писателей постмодернистов, становится универсальной моде-
лью реальности. В спорах о постмодернизме существуют две точки зрения, совершенно 
противоположные и непримиримые. Одни авторы считают, что постмодернизм – самая 
живая и актуальная часть культуры нашего компьютерного века, другие утверждают 
что постмодернизм – это эстетический беспредел и смерть культуры и литературы.[11;  
12:7-14; 13].

Мы кратко рассмотрели основные концепции не только литературоведческих школ 
ХХ – ХХІ веков, но и те яркие проявления литературно-критической мысли прошло-
го, которые продолжают оказывать сильное и плодотворное влияние на литературо-
ведческий процесс современности. А современное литературоведение, вобрав в себя 
разнообразные области человеческого знания – психологию, социологию, философию, 
этику, эстетику, языкознание, начинает играть ведущую роль в системе гуманитарных 
наук. Тесно соприкасаясь с реальной жизнью общества, его идеологией и политикой, 
современное литературоведение изучает глубинные универсалии и архетипы челове-
ческого мышления, роль литературного текста в художественном познании нашего 
технотронного мира.
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КОНЦЕПТУАЛЬНА ДИНАМІКА ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ В ІСТОРИЧНІЙ 
РЕТРОСПЕКТИВІ

Темою цієї статті є еволюція літературознавчої думки у вивченні художнього тво-
ру як у доіндустріальну, так і в технотронну епоху. На думку дослідників художньої 
творчості, домінуючу роль у пізнанні сучасного соціуму відіграє особистісна компонен-
та автора тексту.
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CONCEPYUAL DYNAMICS OF ARTISTIC TEXTS IN HISTORICAL 
RETROSPECTIVE

The topic of this article is the evolution of literary thought in the study of a work of art both 
in the pre-industrial and in the technotronic era. According to researchers of artistic creativity, 
the personal component of the author of the text plays a dominant role in the cognition of 
modern society.   

Keywords: virtualreality, dominant, classicism, modernism, postmodernism, 
postconstructivism, realism, technotroni cera, transformation, synthesis, synergetics, artisti 
cmethod, evolution.
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ПРО ПЕРЕКЛАД ПОЕЗІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ «НАДІЯ» ІТАЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

Цю невеличку розвідку присвячено італійському перекладу віршів «Надія» Лесі 
Українки, виконаному автором. Також запропоновано стислий коментар-аналіз до 
перекладного тексту. Остаточна мета полягає у сприянні подальшому вдосконаленню 
перекладів української поетеси італійською мовою.

Ключові слова: художній переклад, поезія, Леся Українка, українська мова, 
італійська мова.

Вступні зауваги
Поезія Лесі України – маловідома в Італії. Взагалі слов’янські поети, у тому числі 

і російськомовні, менш відомі сучасному італійському суспільству, ніж письменники-
прозаїки. Вузькі кола славістів-україністів і окремі інтелектуали є винятком.

Спроби перекладати деякі вірші Лесі Українки італійською мовою були здійснені 
протягом XX ст. окремими ученими-перекладачами. Цікавим є те, що найповніша збірка 
перекладів поетеси, в якій також містяться вісім перекладів її віршів була видана в  
1988 році у Філадельфії, США [1].

Ми вирішили започаткувати переклад поезії Лесі Українки саме з «Надії» (1880). 
Причини нашого вибору взаємопов’язані. По-перше, Надія є первістком у поетичному 
доробку поетеси. Крім того, ці вірші, наскільки відомо авторові, ще не були перекладе-
ними італійською мовою. По-друге, виконання цього перекладу дає нам змогу поступово 
ознайомитися і адаптуватися до символічного світу, стилю і манери писання української 
поетеси.

1.Український текст з італійським перекладом

Надія Speranza
(переклад італійською мовою)

Ні долі, ні волі у мене нема,
Зосталася тільки надія одна:

Priva di destino e desio 
solo una speranza ho io

Надія вернутись ще раз на Вкраїну,
Поглянути ще раз на рідну країну,

speranza di ritornar ancora una volta in Ucraìna
per rivedere ancora una volta la natia Craìna
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Поглянути ще раз на синій Дніпро, –
Там жити чи вмерти, мені все одно;

ammirare ancora una volta l’azzurro Dniprò,
per poi lì vivere e morire ancor non lo sò;

Поглянути ще раз на степ, могилки,
Востаннє згадати палкії гадки…

perdermi ancora tra steppa e sepolcri
infine indugiare sui ricordi ardenti…

Ні долі, ні волі у мене нема,
Зосталася тільки надія одна. 
                                       [Луцьк, 1880]

Priva di destino e desio
solo una speranza ho io
                                   [Київ, 2020]

2. Коментар
Труднощі перекладу полягають насамперед у пошуку адекватного, рівноважного 

ритму і риму віршованих речень. Ми намагались зберегти, якнайточніше, початковий 
зміст поезії у структурі італійського перекладу. Нам здається, що переклад вдало передає 
італомовному читачеві глибоке значення і асоціативні зображення оригіналу.

Висловлюємо подяку літераторові Мікеле Ванджі (Michele Vangi) за поради і допо-
могу у перетворенні першого віршованого куплету, який, у такому вигляді, доречніше 
передає емоційний стан поетеси італомовній аудиторії.

Також збережено в італійському перекладі високоасоціативне для українців слово 
«країна». Такий прийом не стільки прагне до зближення рими в італійському тексті з 
українським оригіналом із суто стилістичною метою, скільки вмотивований наміром ви-
разити всю експресивно-емотивну силу такої напів-реалії. Безумовно, в італійській мові 
еквівалентом української «країни» виступає «паезе» (іт. paese), «терра» (іт. terra). Проте 
такі лексеми у звичайному сполученні з італійським «natio/a», тобто «рідний, рідна», 
втратили б свій raison d’etre (сенс існування, буття).

Крім очевидного асонансу між Ucraìna i Сraìna,  особливості наголошування таких 
слів не лише унеможливлюють порушення сучасної української орфоепічної норми, а 
й підкреслюють (надають особливої конотації) той факт, що доволі поширену вимо-
ву Ucràina серед українських громад в Італії й, відповідно, серед середньостатистично-
го італійця, можна вважати або впливом російської вимови  або відображенням певної 
історико-літературної традиції.

Висновки
Вперше ми намагаємося перекласти високо поетичне віршування Лесі Українки 

італійською мовою. Це можна розглядати як перша експериментальна спроба наблизи-
тися до поетичної творчості української поетеси.

Ми обрали саме перші вірші українського митця «Надія» для того, щоб поступо-
во ознайомитися і орієнтуватися в складному образному світі й художньому стилі Лесі 
Українки. Можливо, цей невеликий внесок надає стимулу для подальших перекладів і 
послуговуватиме зближенню з боку італійських читачів до української поезії.
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О ПЕРЕВОДЕ ПОЭЗИИ ЛЕСИ УКРАИНКИ «НАДЕЖДА»  
НА ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫК

Это небольшое исследование посвящено итальянскому переводу стихотворения 
«Надежда» Леси Украинки, выполненному автором Также предлагается краткий ком-
ментарий-анализ к переведённому тексту. Окончательная цель состоит в дальнейшем 
развитии переводческой манеры украинской поэтессы на итальянском языке.

Ключевые слова: художественный перевод, поэзия, Леся Украинка, украинский 
язык, итальянский язык.

ON THE TRANSLATION OF LESJA UKRAJINKA’S POEM “NADIJA” IN ITALIAN

This small contribution is devoted to the Italian translation of Lesja Ukrajinka’s poem 
“Nadija” (“Hope”) made by the author. It is provided with a concise commentary to the 
translated text. Its final aim consists in promoting the further development of translations of 
the Ukrainian poetess into Italian.
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NEW TERMINOLOGICAL VOCABULARY IN MODERN ENGLISH AND THE 
WAYS OF ITS TRANSLATION

New terminological vocabulary in Modern English is used to signify new concepts, 
notions, phenomena created in science, technology, in professional slang. New terms and 
term combinations comprise the massive amount of terminological vocabulary and sometimes 
become unknown to TL speakers. These unknown terms often used in scientific and technical 
texts and define constant developing process are called terminological neologisms. Each 
language acquires approximately 3000 new words annually in different fields of science and 
technology. The author of the article investigates new terminological vocabulary in English 
scientific and technical texts and analyzes the peculiarities of its translation in Ukrainian.
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New terms, term combinations, phrases and specialized words of Languages for Special 
Purposes that now are in current use in Modern English comprise scientific and technical 
vocabulary. The growth of international vocabulary in modern languages, especially English, 
consequently reflects expanding global contacts in the world.

The aim of the article is to investigate new terminological vocabulary in modern English 
scientific and technical texts and analyzes the peculiarities of its translation in Ukrainian. The 
topicality of the article is predetermined by the insufficient investigation of the formation of 
new terms and the ways of translation of terms- neologisms, the question of classification of 
new terminological vocabulary in Modern English. Moreover, the problem of translating new 
terminological vocabulary ranks high in the list of translation issues because these new terms 
are not identified in dictionaries yet, even in the newest specialized ones [7: 213].

The progress of science and technology, digital innovations in all spheres of human activity 
caused the appearance of terms-neologisms in many professional languages.  The previous 
2020 year was especially characterized by the new terms associated with the topic coronavirus, 
medicine, and medical treatment as a lot of words in Modern English were created to describe 
the pandemic situation as well as discoveries in science and technology.

New terms or term combinations, or new meanings of terms are called terms-neologisms 
[8]. Neologisms are any new vocabulary; phraseological units appeared in the language at 
the stage of its development, denote new concepts of science and technology, new living 
conditions, social political changes and etc. [9]. Both definitions clearly show the concept of 
new terminological vocabulary includes new themes, new semantic meanings of terms.

R. Budagov quite right mentioned that stable and constant were united in neologisms, on the 
one hand, while unstable, movable and changing were included in new words on another one 
[2: 52]. In 1975 French linguist, lexicographer and terminologist A. Ray wrote that neologism 
was perceived as belonging to the language in general or only to one of its special usage; or as 
belonging to a subject field usage, which might be special or general [11].

Neologisms (from Greek “neo” new and “logism” word) are new words or combinations 
of words, idioms and fixed phrases appearing in the language to determine a new object or to 
express a new concept due to the development of social life, culture, science and technology 
[1: 171]. In modern linguistics, neologisms are considered with the different points of view 
(the works of linguists L. Deroy, G. Cannon, A. Ray, W. Lee, P. Gilbert, R. Baayen and many 
others). The main distinct criterion of new vocabulary is the period of usage. In this sense, new 
words are not included in general vocabulary of a definite language and are not published in 
dictionaries. Another criterion is what is new: the whole word or only the meaning of the word 
existed in the language. The third criterion is the type of new words: lexical, semantic, authorial 
or individual stylistic ones, formed mainly on the designation of a new object or concept and 
sometimes becoming a part of passive vocabulary [4: 417].

If we consider this expression and apply it to identify new terms, we will have to analyze the 
types of new terms formation. Thus, lexical neologisms are formed according to the linguistic 
patterns already existing in a language or borrowed from other languages, for e.g., bobsled, 
zooming, cybersquatting [4, 417]. Another type of neologisms is called semantic because they 
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form new meanings of existing words for e.g., dot which means paste for correcting mistakes 
in printed texts, to box which means to broadcast [8].

Modern linguists claim that there are several hypotheses dealing with the appearance of 
new words in a language. According to the first hypothesis, many new words are borrowed 
from other languages. First, the language of science and technology using Greek and Latin 
affixes gave the origin of such words as Internet, scanner, bionic, etc.

Latin roots used to create new terms in Modern English are listed in Table 1.

Latin root Basic meaning Example words
• dict- • to say • contradict, diction, dictate

• -duc- • to lead, bring, 
take • deduce, produce, reduce

• -gress- • to walk • digress, progress, transgress
• -ject- • to throw • interject, project, reject, subject
• -pel- • to drive • compel, dispel, impel, repel
• -pend- • to hang • append, impend, pendant, pendulum
• -port- • to carry • deport, export, import, report, support
• -scrib-, 

-script- • to write • describe, description, prescribe, prescription, 
subscribe, subscription, transcribe, transcription

• -tract- • to pull, drag, 
draw

• distract, contract, detract, extract, protract, retract, 
traction

• -vert- • to turn • convert, divert, invert, revert

Table 1. Latin roots used in Modern English [6]

The words presented in Table 1 show how Latin roots combine with prefixes to form new 
vocabulary. For example, the root -tract-, meaning, “to pull,” is combined with a number of 
prefixes, including de- and re-. Detract means literally “to pull away” (de-, “away, off”) and 
retract means literally “to pull back” (re-, “again, back”) [8].

Latin prefixes and their basic meanings used in Modern English scientific and technical 
texts are listed in Table 2.

Latin prefix Basic meaning Example words
co- together coauthor, coedit, coheir

de- away, off; generally indicates 
reversal or removal in English deactivate, defrost, decompress

dis- not, not any discredit, disrepair, disconnect
inter- between, among interface, interlink, interject
non- not nonmetal, nonresident, nonstick
post- after posttraumatic, postnasal, postnatal
pre- before prehistoric, preventive, preterm
re- again; back, backward rearrange, reconstruct, reform
sub- under sublanguage, subculture, substandard
trans- across, beyond, through transcontinental, transmitter

Table 2. Latin prefixes used in Modern English [6].
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New terms in Modern English are also formed with Latin suffixes. The examples of some 
important English suffixes borrowed from Latin are presented in Table 3.

Latin suffix Basic meaning Example words

-able, -ible forms adjectives and means “capable 
or worthy of”

adaptable, computable, flexible, 
constructible

-ation forms nouns from verbs foundation, automation, 
transplantation

-fy, -ify forms verbs and means “to make or 
cause to become”

signify, acidify, humidify, qualify, 
justify

-ment forms nouns from verbs assignment, banishment, 
establishment

-ty, -ity forms nouns from adjectives electricity, peculiarity, technicality

Table 3. Latin suffixes used in Modern English [6].

According to the second hypothesis, neologisms are often created by the productive word-
formation ways. The most widely used ways of forming new terms are affixation (prefixation 
and suffixation) and word-compounding, mainly blending, for eg. disproportion, autoimmune, 
coronapocalypse, biosurveillance, covexit.

According to the third hypothesis, not only single words are considered as neologisms, 
but also set of words or phrases. This way of word formation is called syntactic when phrases, 
set expressions or idioms get new meaning from the meaning of their components, for e.g. 
air bridge which means international travel corridors, corona crunch which means dramatic 
impact of the pandemic situation on university income or investment returns. It consists of 
corona that is shortening of coronavirus, meaning type of RNA virus and crunch, meaning act 
or proceed with a sound of crunching [8].

Nowadays, modern linguists consider new terminological vocabulary or terms-neologisms 
as terms expressing novel concepts or adding a new meaning to an already existed one [4; 5]. 
New terms are formed with the combination of existed words or with new and unique suffixes 
and prefixes, with the help of abbreviation, blending or with intentionally rhyming words. 
Modern English terminology is a very productive system that is why correct translation of 
professional terms becomes vital for successful understanding, normalizing and using these 
terms in the world terminology system in accordance with the international standards.

The progress of technology, political, social and artistic life has been greatly accelerated in 
the 20th century caused the huge growth of international vocabulary in different languages. A 
few examples of comparatively new words appeared due to the progress of science illustrate the 
influence of international vocabulary on the lexicons of other languages: algorithms, antenna, 
cybernetics, entropy, genetic engineering, microelectronics, nanotechnology etc. These words 
were borrowed into English, French, German, Spanish, Ukrainian and many other languages 
with similar phonetic and grammatical forms and lexical meanings undergone modifications 
because of the linguistic rules existing in these languages [1; 3; 5].

Being adaptive system, new terminological vocabulary is constantly adjusting itself 
to the changing requirements and conditions of human communication and cultural needs. 
This process of self-regulation of the lexical system is a result of the contradictions between 
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terminology systems and their requirements. Speaker or language user chooses from the word-
stock those words, which in his/ her opinion can adequately express scientific and technical 
concepts or notions. Thus, the development of new terminological vocabulary is not limited 
with words existing in it; it is constantly renewing and adapting to the linguistic system [10].

The following types of new terms are identified:
1) terms-neologisms, including newly coined forms, new phrases, term combinations, 

compound nouns, old terms and phrases with new senses, acronyms, abbreviations, blends, 
eponyms, new combinations of morphemes. Hundreds of these appear every year in specialized 
periodicals and journals and many soon disappear. Tens of thousands are devised to form the 
part of languages of special purposes, for e.g. bio-computer means a computer that imitates 
the nerve system of organisms, thought-processor means a computer that can build and create 
logically ideas [8];

2) special terms used more often orally than in written, which comprise professional slang, 
for e.g. big C means a cancer, to air means to broadcast;

3) third language or target language introduced into a SL text (bioplasma from Russian, 
reaganomics from American English, satsang from Hindu);

5) brand names, names of patented inventions, trademarks usually signaled by capitalisation 
and often more or less standard suffixes (Xerox, Obamacare, Ikea);

6) names of new institutions and trends (theatredom, vaccinedrom, revivalism, clicktivism, 
computerism);

7) SL, TL and third language archaisms or dictionary words that are rarely used but have 
time-pointed markers in the dictionary (planetokhod, post-soviet, Shakespearism, putinization);

8) unfamiliar connotations and symbolic meanings of words and proper names (wikiality 
(Wikipedia and reality), to skype, to zoom);

9) familiar alternative terms or words (cosmos and space , sputnik and satellite);
10) codewords (megaversity, datavelliance) ;
11) common words of specific SL or third language cultural senses (putlerism, burger 

economy, corporacracy);
12) misprint, miscopying, misspelling, particularly of proper names (people and 

geographical names) and incorrect transliterations.
New terms (neologisms) that have appeared recently in Modern English and are not included 

in the English-Ukrainian dictionaries yet may cause translation difficulties. To translate new 
terminological vocabulary correctly and adequately, it is needed to analyze the structure of 
new terms or term combinations, and their motivation, for e.g., in the word to resupply prefix 
re expresses the repetitive action, to supply means to provide with, so the main meaning of 
the word resupply is to provide repetitively. We could compare recapitalization, renovation, 
reduplication and many others.

One of the effective ways of new terms translation is a selection of proper synonyms in 
Ukrainian or analogue translation. The word of SL can be often substituted in the process 
of translation with another word of TL that is synonymous or close to it (or of the same) 
lexical meaning. The substitutions are mostly applied in a vast context, so selecting different 
synonyms depends on the context. If the term possesses only one equivalent, it may have 
several analogues or synonyms in SL and TL. Translation with the help of analogue signifies 
the quality of translation.
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The next steps should be included in seeking suitable substitutions:
1) bilingual general and specialized dictionaries may be consulted first; whether or not they 

produce answers or clues, they must be followed up with careful checks and cross-checks in SL 
and TL monolingual dictionaries to determine cognitive and pragmatic equivalent;

2) translator has to consider and to check the possibility of a misprint, misspelling or 
variant spelling;

3) if a non-equivalent term is formed as a misprint, misspelling, misuse of words, rare 
spelling, etc., the deviation is normally ignored and the correct term is translated;

4) if a non-equivalent term is found as unknown proper name (a person or a geographical 
name), it is normally transcoded with some additional information;

5) if it is a term-neologism, translator has to choose various procedures (transcoding, 
creating new term, literal translation, general or cultural equivalent, label) depending on 
various considerations (importance of referent, the type of a text, the nature of readership);

6) when the name of a new or unimportant institution is identified, it is either transferred 
with a statement of its function and status, or replaced by a generic name, such as “body”, 
“committee”, “company”, etc., with a statement of its function;

7) an old ‘linguistic’ word used in a new sense (e.g., jogging, kicks) may require 
componential analysis before translation and therefore may be translated with the help of 
transformations adding two or more words, to give a cultural equivalent or, for a more technical 
text, to translate with a brief functional definition that explains the purpose of the referent. A 
descriptive definition states its size, colour, composition.

Many new terms in Modern English scientific and technical texts are semantically 
condensed and may be translated into TL only with a descriptive translation, for e.g., civilizable 
means to be able to civilize, classifiable means to be able to classify, readable means to be able 
to read.

Non-equivalent terminological vocabulary means that the TL has no direct equivalent for a 
word that occurs in the SL. The following phenomena cause the appearance of non-equivalent 
terminological vocabulary:

1) specific concepts of culture;
2) the SL concept is not lexicalized in the TL;
3) the SL is semantically more complicated than the TL;
4) the term in both SL and TL has different lexical meanings;
5) the term from the SL does not exist in the TL;
6) there are differences in forms of terms in both SL and TL;
7) there are differences in frequency and purpose of using specific forms of terms;
8) the use of the term borrowed from the third language in the SL [6: 74].
New non-equivalent terminological vocabulary often exists in dealing with the translation 

of terminology that’s why there are some strategies used by professional translators in dealing 
with non-equivalent vocabulary: to translate with a more general or neutral, less expressive 
word, to translate with cultural substitution or with descriptive translation, to translate with 
paraphrasing or omitting.

In conclusion, it is worth to mention the new terminological vocabulary in modern English 
scientific and technical texts, which appears approximately every day, requires its correct 
and adequate translation in the Ukrainian language. Translator who works on the process of 



445

rendering new terms in Ukrainian should always explain new non-equivalent terms and find 
compromise between contextual meaning of a new term and its meaning suggested by the 
motivation type of a term. Moreover, the classification of new terms plays the key role in the 
process of translation of new terminological vocabulary. As a result, a new term appears in TL.
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НОВА ТЕРМІНОЛОГІЧНА ЛЕКСИКА У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ  
І СПОСОБИ ЇЇ ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЮ

Нова термінологічна лексика в сучасній англійській мові використовується для по-
значення нових понять і явищ, створених у науці, техніці, на професійному сленгу. Нові 
терміни та терміносполучення складають величезну кількість термінологічної лексики 
і іноді стають невідомими для носіїв мови перекладу. Ці невідомі терміни, які часто 
використовуються в науково-технічних текстах і визначають процес постійного роз-
витку, називаються термінологічними неологізмами. Кожна мова щорічно отримує 
приблизно 3000 нових слів у різних галузях науки та техніки. Автор статті досліджує 
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нову термінологічну лексику в англійських науково-технічних текстах та аналізує 
особливості її перекладу українською мовою.

Ключові слова: нова термінологічна лексика, сучасні англійські науково-технічні 
тексти, способи перекладу термінів-неологізмів українською мовою.

Бидненко Н.П., к.ф.н., доц.
Университет имени Альфреда Нобеля, Днепр

НОВАЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА В СОВРЕМЕННОМ 
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ И СПОСОБЫ ЕЁ ПЕРЕВОДА НА УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК

Новая терминологическая лексика в современном английском языке используется для 
обозначения новых концепций, понятий, явлений, созданных в науке и технике на профес-
сиональном сленге. Новые термины и терминосочетания составляют огромное количе-
ство терминологической лексики и иногда становятся неизвестными носителям языка 
перевода. Эти неизвестные термины, часто используемые в научно-технических тек-
стах и определяющие постоянный процесс развития, называются терминологическими 
неологизмами. Каждый язык ежегодно приобретает около 3000 новых слов в различных 
областях науки и техники. Автор статьи исследует новую терминологическую лексику 
в английских научно-технических текстах и анализирует особенности ее перевода на 
украинский язык.

Ключевые слова: новая терминологическая лексика, современные английские науч-
но-технические тексты, способы перевода терминов-неологизмов на украинский язык.
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ЧИ НАСТАЄ ВЖЕ ЕРА ХУДОЖНЬОГО МАШИННОГО ПЕРЕКЛАДУ? 
(КОНТЕКСТУАЛЬНІ ПОМИЛКИ МАШИННОГО ПЕРЕКЛАДАЧА DEEPL )

У межах здійснення ручної оцінки якості перекладу системи нейронного машинно-
го перекладу ДіпЛ (DeepL) досліджені як найважливіші у плані вдосконалення таких 
систем зумовлені нерозумінням широкого та вузького контексту помилки у перекладі 
оповідання А. Чехова “Актерская гибель” з російської мови англійською у порівнянні з 
перекладом оповідання перекладачем-людиною. Пропонуються певні шляхи поліпшення 
якості перекладу цим перекладачем. На основі існуючих принципів оцінки робиться вис-
новок про цілком задовільну якість перекладу оповідання, в якому правильно передано пе-
реважну, за винятком помилок перекладу через неврахування широкого та вузького кон-
текст оригіналу, кількість мовних, стилістичних та узусних аспектів вихідного тексту.
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Ключові слова: нейронний перекладач DeepL, ручна оцінка якості перекладу, 
контекстуальні помилки, широкий та вузький контекст.

Наразі вже немає жодних сумнівів, що з появою систем нейронного машинного пере-
кладу (НМП) якість перекладів настільки зросла, що ім вже стає під силу не тільки пере-
клад наукових та технічних текстів, а й окремих жанрів художніх текстів. У науковій 
літературі з’являється все більше публікацій, де аналізуються можливості НМП перекла-
дати не тільки невеликі оповідання, а й романи та повісті. Так, оцінка експертами пере-
кладених автоматичними перекладачами художніх творів показує, що від 17% до 34% 
перекладів, залежно від книги, перекладеної системою НМП, сприймаються носіями 
мови перекладу як якості, дуже наближеної до перекладів професійного перекладача-
людини [7].

Зазначається, що перспектива машинного художнього перекладу є привабли-
вою, оскільки переклад людьми-перекладачами літературних текстів є надзвичайно 
трудомістким, і тому дуже важливим у цьому плані для створення таких НМП є глибоке 
вивчення особливостей дискурсу вище рівня речення [9]. Дослідники якості НМП наго-
лошують на важливості врахування контекстуальних параметрів вихідного та цільового 
текстів [8].

Тому метою цієї статті є попередня часткова ручна оцінка якості перекладу у плані 
врахування вузького та широкого контексту системою НМП “ДіпЛ” (DeepL) оповідання 
Антона Чехова “Актерская гибель” англійською мовою. Обрання такої мети зумовлене 
тим, що, за нашими загальними порівняннями та спостереженнями над якістю систем 
НМП, найкращим із таких перекладачів є саме ДіпЛ, а вибір напрямку перекладу зумов-
лений тим, що ДіпЛ поки що не має українсько-англійсько-українського модуля. Інтерес 
у цьому плані також становить з’ясування наближеності машинного художнього пере-
кладу до перекладу, виконаного людиною.

Матеріали та етапи дослідження. Дослідження складалося з кількох етапів. Спочатку 
було здійснено переклад оповідання Чехова А. “Актерская гибель” (1751 слово) [1] ма-
шинним перекладачем ДіпЛ (2108 слів - цей переклад у статті не наводиться через обме-
ження на її обсяг, проте його можна виконати за допомогою ДіпЛ [4] для його порівняння 
з оригіналом та перекладом, виконаним перекладачем-людиною (2342 слова) [2].

Потім переклад, виконаний НМП ДіпЛ, порівнювався речення за реченням з 
вихідним текстом та перекладом, виконаним перекладачем-людиною. Після цього у 
тексті машинного перекладу “вручну” виявлялися помилки, зумовлені “нерозумінням” 
машинним перекладачем вузького (у межах речення та суміжних з ним речень) та ши-
рокого (у межах усього тексту) контекстів. Останнім етапом дослідження була загальна 
оцінка якості перекладу, виконаного машинним перекладачем з огляду на зроблені ним 
контекстуальні та інші, не представлені у статті, помилки та на переклад, виконаний 
перекладачем-людиною.

Для загальної оцінки якості перекладу використовувалася бальна шкала оцінювання 
відтворення смислу: 5 – передано весь смисл, 4 – переважна більшість смислу пере-
дана, 3 – більшість смислу передана, 2 – передано менше половини смислу правиль-
но, смисл майже не передано та він незрозумілий) та шкала оцінювання правильності 
узусу (природності) цільового мовлення (5 – бездоганно, 4 – переважно правильно,  
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3 – більшість мовлення та природність правильні, 2 – несправжнє мовлення та 1 – зовсім 
неправильне мовлення).

Проводилося також порівняння кількості збігів лексем у перекладі, виконаному 
НМП Діпл та перекладачем-людиною за допомогою програми порівняння текстів [3].

У своєму дослідженні ми спиралися на положення про те, що оцінки людиною якості 
перекладу, у тому числі машинного, вважаються, як правило, золотим стандартом, і вони 
залишаються вирішальними для подальшого пошуку ідей щодо вдосконалення систем 
НМП [7].

Перед аналізом якості перекладу досліджуваного перекладу, зауважимо, що в усіх 
наведених нижче прикладах першим подіється вихідне речення (або фрагмент тексту 
оригіналу), далі через дефіс наводиться переклад, виконаний автоматичним переклада-
чем ДіпЛ, а останнім подано переклад, виконаний людиною. Зазначимо, що порівняння 
лексем у перекладі перекладача-людини та перекладі, виконаному НМП ДіпЛ, за допо-
могою спеціальної комп’ютерної програми засвідчило їх однаковість в обох текстах на 
рівні трохи більше 64 %, що вже може певним чином свідчити про точність перекладу 
перекладача ДіпЛ.

Якість будь-якого виду перекладу, у тому числі й машинного, залежить, від розуміння 
(у специфічному стосовно машинного перекладу) вихідного тексту. Якщо є помилки на 
цьому етапі перекладу, то, зрозуміло, помилки у вихідному тексті, скоріше за все, га-
рантовано. Розглянемо, які у цьому плані показники автоматичного перекладача ДіпЛ. 
Як і очікувалося від нього, різного роду помилок “розуміння“ (не представлені тут 
неправильні переклади багатозначних слів, узусні та стилістичні помилки) не зовсім не-
багато (всього 154 – у статті наводяться як приклади не всі досліджені помилки). Їх мож 
на поділити на дві групи: помилки у розумінні речення оригіналу через неврахування  
1) даних широкого (у межах тексту) та 2) вузького (у межах речення або суміжних ре-
чень) контекстів.

I) Помилки нерозуміння вузького контексту (у тому числі суміжних речень). Ці по-
милки стосуються різних аспектів. Розглянемо спочатку помилки у вживанні артиклів: 
Благородный отец и простак Щипцов, высокий, плотный старик, славившийся не столь-
ко сценическими дарованиями, сколько своей необычайной физической силой. – A noble 
father and simpleton Shchiptsov, tall, stout old man, famous not so much for his stage talents 
as for his extraordinary physical strength… – SHTCHIPTSOV, the “heavy father” and “good-
hearted simpleton,” a tall and thick-set old man, not so much distinguished by his talents as an 
actor as by his exceptional physical strength… У цьому прикладі автоматичний перекладач 
помилково вживає неозначений артикль, оскільки відповідна іменникова група містить 
особове ім’я, натомість у прикладці, де артикль потрібен, він відсутній. 

В іншому випадку ДіпЛ не врахував контекст речення і не вжив означений артикль пе-
ред словом money попри наявність обмежувального означення for [some – прим. авторів] 
castor oil та контексти суміжних речень, де у попередньому йшлося про доцільність ви-
пити касторки, а в наступному – про її купівлю: Есть у тебя деньги на касторку? – Do you 
have money for castor oil? – Have you got the money for some castor-oil?

Типовим прикладом неврахування контексту суміжних речень є наступний приклад: 
Домой надо! – услышал [від головного персонажа – прим. авторів] jeune-premier. –  
We must go home!” The jeune-premier heard. – «I must go home!» the jeune premier heard.  
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У розмові головного персонажа та Брами-Глинського (jeune-premier) перший вико-
ристовує безособове речення, а перекладі ДіпЛ вжив займенник-підмет we, визначивши 
неправильно суб’єкт мовлення, хоча з контексту суміжних речень зрозуміло, що голов-
ний персонаж мав на увазі тільки себе, а не обох – себе та співрозмовника (що видно у 
правильному прикладі перекладача-людини). 

Важкими для розуміння машинного перекладача ДіпЛ виявляються й неозначено-
особові російські речення із присудком-зворотним дієсловом, як у наступному прикладі: 
Таких, что и ветрам не позволяли до себя касаться! – The kind that the winds never let them 
touch! – Men who would not permit the very winds to touch them! Тут смисл перекладеного 
автоматичним перекладачем речення є протилежним смислу вихідного речення, тоді як 
перекладач-людина увів, відповідно одного із способів перекладу таких речень, неоз-
начений підмет men. Складність перекладу подібних речень для ДіпЛ полягає також у 
тому, що потрібно враховувати попередній контекст для підбору підмета речення, адже, 
як правило, англійські речення повинні мати підмет. Вибір автоматичним перекладачем 
підмета kind свідчить про неврахування ним цього моменту.

Вирішення проблеми врахування ближчого попереднього контексту перекладачем 
ДіпЛ потребує у деяких складних випадках анафоричної референції, оскільки він не 
враховує контекстуальні характеристики та мовленнєву інтеракцію: «Дяденька, отдай 
шапку!» Такие-то дела. – “Hey, man, give me your hat!” That’s the way it is. – ‘Uncle, give 
us back our caps.’ That’s how I used to go on”. Тут ДіпЛ не може визначити референта 
власника шапки, враховуючи узуальну норму використання присвійного займенника з 
предметами та елементами одягу, коли в оригіналі відсутній присвійний займенник, і 
тому замість займенника my він використовує займенник your. А оскільки перекладач-
людина враховує попередній контекст (А в Таганроге напали раз на меня ночью жулики, 
человек пятнадцать. Я поснимал с них шапки, а они идут за мной да просят...), то він, на 
відміну від автоматичного перекладача, розуміє що, з урахуванням такого контексту слід 
вжити іменник hat у множини (у наведеному проханні імплікуються всі власники шапок) 
та, відповідно, займенник our.

Особливий випадок нерозуміння перекладачем ДіпЛ представлено у наступному 
доволі складному для автоматичного перекладача явища: ДіпЛ транскодував непра-
вильно вимовлене ім‘я “Міфа” як Mytha, тоді як наступний авторський коментар до 
особливості вимови подається автоматичним перекладачем без врахування такого на-
писання імені - він перекладений ним дослівно, без згадки про вимову th: Знаешь что, 
Мифа? – спросил он, произнося в нос вместо ш – ф – You know You know what, Mytha? –  
he asked, saying «F» instead of «sh» – «Do you know what, Mifa?» he said, pronouncing 
through his nose «f» instead of «sh...». 

Помилка ДіпЛ, зумовлена нерозумінням, у цьому разі вузького (медичного) контек-
сту речення, представлена у наступному прикладі: … я б вам давно банки поставил – I 
would have supplied you with jars long ago – I would have cupped you long ago). Тут ма-
шинний перекладач не враховував медичного контексту, тому переклав термін “банки” 
як jars, тоді як перекладач-людина переклав правильно, уживши професійний термін 
cup. Навіть ширший контекст другого речення не допоміг машинному перекладачеві 
правильно перекласти цей медичний термін: ...покрыл ее всю кровососными банками. – 
...сovered it with blood-sucking jars. –...covered it all over with suction cups.
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Ще одна помилка нерозуміння машинним перекладачем, певним чином пов’язана з 
медичним контекстом речення, представлена у наступному прикладі, де “запустить бо-
лезнь” перекладена ним фразою “make an illness go away”, протилежною за смислом 
вихідному реченню: Запустить болезнь не трудно! – It is not difficult to make an illness go 
away! – It is easy to neglect illness. До речі, тут також ДіпЛ не вирішив полісемію слова 
“запустить”. 

До аналізованих помилок розуміння перекладача ДіпЛ можна віднести також пере-
клад речень із хезитацією. Так, саме через це у наступному прикладі наявність групи 
літер “Не...” Діпл зрозумів як окреме слово, незважаючи на певний знак хезитації (три 
крапки), тоді як перекладач-людина передав хезитацію: Не... не ожидал от тебя!.. – No... 
I didn’t expect from you. – I . . . I did not expect it of you. Нерозуміння машинного перекла-
дача полягає у тому, що він не аналізує хезитацію як єдине ціле, представлене складом 
слова та наступним повним словом: До... домой хочу, – пробормотал Щипцов. – Do... I 
want to go home,» murmured Shchiptsov. – I wa-ant to go home,» muttered Shtchiptsov. Коли 
ж у хезитації представлені слова, а не частина слова (склад), то Діпл перекладає такі ре-
чення правильно: В Вязьму... на родину – To Vyazma... to the homeland… – To Vyazma . . . 
to my home. . .; Нет... в Вязьму… – No... to Vyazma…– No.. . . To Vyazma. . . .

II) Помилки нерозуміння широкого контексту. Спочатку розглянемо переклад за-
головку оповідання: Актерская гибель – Actor’s Demise - An Actor’s End. Заголовок, як 
правило, перекладається людиною після перекладу всього тексту, а оскільки, можливо, 
у машинного перекладача була відсутня постперекладна контекстуальна порівняльна об-
робка вхідного та цільового тексту для визначення вживання артикля, то це призвело до 
того, що ДіпЛ не поставив жодного артикля перед іменною фразою у заголовку, тоді як 
перекладач-людина правильно вжив неозначений артикль. Слід зазначити, що різними 
у перекладачів є також переклади слова “смерть”. З одного боку, ДіпЛ використав як 
його відповідник літературне слово, тоді як перекладач-людина – прямий відповідник-
звичайне слово (про відмінності синонімів demise та end) [6].

Наступний приклад також можна вважати неврахуванням широкого контексту – 
використання автоматичним перекладачем генералізації “man” у перекладі складного 
іменника “верзила-простак” замість послідовного використання у вихідному тексті наз-
ви головного героя: всё громадное тело верзилы-простака… – the big man’s huge body… –  
the whole huge figure of the «good-natured simpleton».... Ще один випадок генералізації – 
це вживання автоматичним перекладачем слова “bird” для перекладу слова “галка”, що 
доволі важко пояснити, хіба що тільки тим, що автоматичний перекладач не знайшов 
у своєму “словнику” прямого відповідника: запоздавшая галка – belated bird – belated 
jackdaw.

Глибоке осмислення широкого контексту – суттєвий творчий аспект перекладу лю-
диною, що особливо помітно у порівнянні з машинним перекладом тоді, коли переклад 
не містить прямих відповідників мовних елементів вхідного тексту. Яскравим тут є 
такий приклад: Благородный отец и простак Щипцов… – A noble father and simpleton 
Shchiptsov – Shtchiptsov, the «heavy father» and «good-hearted simpleton»... Автоматичний 
перекладач використовує словникові відповідники, а перекладач-людина використовує 
назви амплуа актора Щипцова (про переклад словосполучення з театрального жарго-
ну “благородный отец” як “heavy father” [4], оскільки він з тексту знає про це, адже 
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насправді у житті Щипцов не був батьком. Завдяки цим знанням перекладач-людина й 
використовує епітет goodhearted і бере обидва словосполучення у лапки. А робіть він це 
для того, аби, зокрема, з самого початку перекладу оповідання не ввести в оману читача 
відносно батьківства Шипцова.

Помітно, що НМП Діпл перекладає більш дослівно, ніж перекладач-людина, кори-
стуючись у багатьох випадках найчастотнішими нейтральними відповідниками нерідко 
стилістично забарвлених слів вихідного тексту, як, показано нижче, де у першому 
прикладі перекладач-людина застосував прийом “антонімічного” перекладу”, а у друго-
му – семантичну модуляцію слів у перекладі: Щипцов молчал. – Shchiptsov kept silent. –  
Shtchiptsov did not speak.; Но что там хорошо, так это купец! Всем купцам купец. Уж 
коли угостит тебя, так угостит! – But what’s good there is a merchant! All merchants are 
merchants. If he treats you, he treats you! – But what is fine there is the merchants! They are 
something like merchants. When they treat you they do treat you!» 

Складність перекладу для ДіпЛ з російської мови англійською можна пояснити тим, 
що цей модуль був розроблений недавно, а також більшою, порівняно з англійською, 
граматичною складністю російської як флективної мови, з чим, можливо, частково й 
пов’язані певні помилки розуміння контексту у перекладі оповідання А. Чехова. 

Проведений нами аналіз всіх таких помилок і, відповідно, неправильного перекла-
ду, лише частина яких представлена у статті, не повинен наштовхнути на висновок, 
що НМП Діпл не є наразі одним із найкращих автоматичних перекладачів, можливо, й 
літературних текстів. Таких перекладацьких помилок на весь текст оповідання, разом із 
узусними, стилістичним, граматичними та іншими помилками, не більше півтори сотні, 
що дозволяє говорити про придатність досліджуваного перекладу до літературного по-
стредагування. Тому, на нашу думку, на роботу досвідченого перекладача із досвідом 
літературного редагування над перекладом досліджуваного оповідання А.Чехова, разом 
із дуже швидким здійсненням перекладу автоматичним перекладачем ДіпЛ та наступ-
ним редагуванням перекладу досвідченим перекладачем, може знадобитися максимум 
до 2-3 днів, що дуже добре за мірками перекладів, виконуваних тільки людиною. Однією 
з проблем такої редагувальної роботи може бути те, що виконаний автоматичним пере-
кладачем переклад може заважати перекладача (редактору) такого перекладу розкрити 
свій творчий потенціал через наявність вже готових перекладацьких рішень.

Нами підмічено, що автоматичний перекладач ДіпЛ переважно перекладає речен-
ня, вживаючи найчастотніші для певного контексту відповідники, натомість, перекла-
дач-людина виявляє більшу творчість і застосовує певні лексичні та інші трансформації, 
тому, мабуть, потрібно більше досліджувати характер літературної творчості переклада-
ча-людини для створення свого роду стильового та літературного модулів систем НМП. 
Про творчість перекладача-людини може свідчити й більша кількість слів у перекладі 
(2342) порівняно з автоматичним перекладачем (2108).

На основі традиційних шкал оцінки якості машинного перекладу за параметрами 
точності і повноти відтворення смислу та правильності і природності цільової мови 
переклад системою НМП Діпл досліджуваного оповідання А.Чехова можна оцінити на 
майже 4 з 5 балів.

Для адекватного та узусно прийнятного перекладу художньої літератури система 
машинного перекладу повинна враховувати смисл усього тексту як глобального кон-
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текста, контексти окремого речення та суміжних речень. Чим більшою кількістю цих 
контекстуальних даних володіє система НМП, тим точнішим, адекватнішим та узуально 
прийнятнішим буде переклад. З двох існуючий основних моделей систем нейронного 
машинного перекладу – контекстуально-свідомої та з контекстуальним посткоригуван-
ням здійсненого перекладу, найперспективнішим видається об’єднання обох моделей, 
які враховують глобальні та локальні контексти текстів вихідною та цільовою мовами. 

Наш аналіз перекладу досліджуваного оповідання перекладачем ДіпЛ дозволяє 
припустити, що розробникам цього НМП потрібно вдосконалити механізм контек-
стуального розуміння та на цій основі вдосконалити алгоритми перекладу анафорич-
них займенників та іменників, розпізнавання контекстуального значення образних 
та стилістично забарвлених слів та вживання артиклів у перекладі з російської мови 
англійською художніх текстів, розуміння широкого і вузького контексту на основі фрей-
мового представлення різних житейських ситуацій та вибору з синонімічного ряду кон-
текстуального відповідника.

Теоретичне значення дослідження полягає у його внеску в розробку системи руч-
ного оцінювання врахування контекстуальних параметрів системи НМП, що впливають 
на якість машинного літературного перекладу, та вдосконалення автоматичної оцінки 
якості машинного перекладу і аргументації реальної можливості якісного  художнього 
машинного перекладу. Практичну  цінність результатів дослідження становить 
формулювання певних рекомендацій для вдосконалення  систем НМП з метою 
поліпшення якості художнього перекладу. Перспективи дослідження вбачаються у по-
дальшому вивченні ролі контекстуальних чинників якості НМП, узусу цільової мови, пе-
редавання стилістичних засобів у перекладі художньої літератури на широкому матеріалі 
творів різних жанрів та залучення інших параметрів оцінки якості художнього машинно-
го перекладу.
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НАСТУПАЕТ ЛИ УЖЕ ЭРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО МАШИННОГО 
ПЕРЕВОДА? (ОШИБКИ ПОНИМАНИЯ КОНТЕКСТА НМП DEEPL)

В рамках осуществления ручной оценки качества перевода системы нейронного ма-
шинного перевода ДіпЛ (DeepL) исследуются как важнейшие в плане совершенствова-
ния таких систем ошибки неучета широкого и узкого контекстов исходного текста 
в переводе рассказа А. Чехова “Актерская гибель” с русского языка на английский по 
сравнению с переводом человеком. Предлагаются соответствующие пути улучшения 
качества перевода ДіпЛ. На основе существующих принципов оценки делается вывод 
об удовлетворительном качестве перевода, в котором, за исключением контекстуаль-
ных ошибок, правильно передано значительное количество языковых, стилистических и 
узусных аспектов исходного текста.

Ключевые слова: нейронный машинный переводчик DeepL, ручная оценка качества 
перевода, контекстуальные ошибки, широкий и узкий контекст.
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IS THE ERA OF LITERARY MACHINE TRANSLATION IN THE OFFING? 
(CONTEXT-UNDERSTANDING ERRORS OF DEEPL NMT )

The article deals with the analysis of mistakes of context understanding in the Russian-
English translation of A. Chekhov’s short story “Актерская гибель” (An Actor’s Death), done 
by the NMT DeepL. Their classification and analysis are given with a view of partial DeepL 
literary translation quality assessment. The article’s main idea is that although DeepL makes a 
number of serious SТ understanding mistakes, it can produce good-quality translations of short 
stories in the Russian-English combination that can be subject to easy literary postediting. The 
article is of interest to NMT researchers and developers, translation and literary scholars, and 
translators.

Keywords: DeepL neural machine translation, manual evaluation of translation quality, 
contextual errors, ST wide and narrow context.
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ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ 
ВАБІ-САБІ В УКРАЇНСЬКОМОВНИХ ПЕРЕКЛАДАХ ХАЙКУ МАЦУО БАШЬО

У статті розглянуто особливості відображення основних художньо-естетич-
них принципів у хайку Мацуо Башьо в українськомовних перекладах І.П. Бондаренка. 
Висвітлено етимологію та зміст принципів вабі-сабі у японській літературі в цілому 
і поезії зокрема. Досліджено, за допомогою яких засобів перекладач зміг відобразити 
сутність художньо-естетичних принципів в українськомовних перекладах хайку Мацуо 
Башьо та якою мірою.

Ключові слова: японська література, японська поезія, хайку, художній переклад, 
художньо-естетичні принципи, вабі-сабі, Мацуо Башьо.

Постановка проблеми. Японські художньо-естетичні принципи формувалися під 
впливом релігійних чинників, стилю життя японців, особливостей японської культури, 
історії тощо, тому не дивно, що вони стали важливою складовою японської літератури 
в цілому і поезії зокрема. Такі художньо-естетичні категорії, як макото, моно-но-аваре, 
юґен, а також вабі-сабі лягли в основу поетики жанрів танка і хайку, з яких пізніше були 
сформовані найвідоміші японські поетичні антології «Ман-йо-шю», «Кокін-вака-шю», 
«Шінкокін-вака-шю», «Хяку-ін іш-шю» та багато інших.

 Можна впевнено стверджувати, що японські художньо-естетичні принципи мають 
певні виразні риси, які відображають естетику, притаманну менталітету мешканців 
Сходу, їхньому світогляду, специфічному способу мислення, а також стилю життя, 
повсякденному побуту, особливостям природи, що їх оточує, тощо. Серед цих рис: 
істинність, щирість, чарівний смуток речей, таємнича краса природи, захоплення старо-
виною, простотою зовнішніх форм і своєрідною асиметрією різноманітних речей.

На відміну від японської, українська естетика, з огляду на менталітет українців, 
реалії побуту українського народу та його історію, є більш простою, приземленою, прак-
тичною тощо. Саме тому, при перекладі японської поезії українською мовою виникає 
проблема підбору необхідних мовно-стилістичних засобів, які могли б повною мірою 
відобразити глибину японських художньо-естетичних принципів. Відсутність альтер-
нативи стає своєрідним викликом для перекладачів японської поезії, які за допомогою 
наявних у їхній рідній мові стилістичних фігур мають створити переклад, максимально 
наближений до оригіналу.

Мета. Дослідити особливості японського художньо-естетичного принципу вабі-сабі 
у віршах жанру хайку Мацуо Башьо та проаналізувати українськомовні переклади цих 
віршів, виконані І.П. Бондаренком.

Завдання. Визначити, за допомогою яких мовно-стилістичних засобів та якою мірою 
можна відобразити японські художньо-естетичні принципи для адекватного сприйняття 
японської поезії українськомовним реципієнтом.
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Виклад основного матеріалу. Особлива естетика закоренилася в японській культурі 
під впливом кількох релігій, зокрема буддизму та синтоїзму. Протягом століть японця-
ми створювалися нові твори прикладного мистецтва, літератури, театру, але відповідні 
художньо-естетичні принципи знаходили відгук у кожному з них.

Говорячи про поезію, слід зауважити, що, з огляду на строфічні форми та ідеї японсь-
ких віршів жанрів танка чи хайку, автори під впливом тих чи інших художньо-естетич-
них принципів не просто створювали художній опис певної ситуації, події, емоційного 
стану тощо – в кожному рядку можна прослідкувати особливості реалізації того чи 
іншого естетичного принципу. Зокрема у віршах-хайку Мацуо Башьо однаковою мірою 
своє відображення знайшли принципи вабі і сабі – захоплення простотою форм, старови-
ною, певною недосконалістю, скромністю, смутком тощо. Під впливом вабі-сабі у вірші 
відображається мить, зафіксована поетом у стані відчуженого просвітленого розуму, 
мить, що розгорнута в нескінченність.

При перекладі творів японської поезії перед перекладачем постає завдання – не про-
сто відобразити твір у мові перекладу, а й адаптувати його таким чином, аби реципієнти 
могли адекватно зрозуміти ідею, яку заклав у свій твір саме автор, а не перекладач. Для 
цього перекладач має вміло оперувати мовно-стилістичними засобами, наявними в 
українській мові, власне мовою і при цьому зберегти лаконічну строфічну форму вірша-
хайку (5-7 слів).

Одними із найбільш вдалих перекладів віршів-хайку Мацуо Башьо ми вважаємо пе-
реклади І.П. Бондаренка, представлені у «Хрестоматії японської літератури» [2].

Так, принцип вабі-сабі чітко прослідковується у найвідоміших віршах-хайку Башьо:

kare eda ni
karasu no tomarikeri
aki no kure
Засохла гілка –
Крука притулок.
Осінній вечір.
та
furuike ya
Старий ставок.
kawazu tobikomu
mizu no oto
Пірнуло жабеня –
Вода сплеснула.

Ці вірші показують атмосферу, момент, на який людина у повсякденні не звернула б 
увагу. Як оригінал, так і переклад відображають красу в простоті та відображають мить 
природи. З огляду на лексичні та фонетичні особливості японської мови, вірші-хайку 
можна вважати трьома окремими словосполученнями, але поєднання яких створює 
цілісну картину. Український ж переклад має містити більшу кількість дієслів та логічні 
відношення між реченнями. Як приклад, можна розглянути другий вірш-хайку, букваль-
ний переклад якого: “Старе озеро. Підстрибнула жаба. Звук води” , який для японців 
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звучить органічно. Оскільки така форма незвична для українськомовного реципієнта, то 
перекладач, не змінюючи ідеї та ритміки твору, додав дієслово “сплеснула”. Цим самим 
вірш набуває більш “європеїзованої” форми та легше сприймається читачем.

Незважаючи на недослівний переклад, вабі-сабі прослідковується і в перекладі. Хоч 
в оригінальному тексті відображений момент і є більш непомітним у часі, а в перекладі, 
через граматичні особливості української мови, має більш доконаний вигляд, основна 
ідея вабі-сабі – краса в простоті, в моменті – залишається.

yoku mireba
nazuna hana saku
kakine kana
Пригледівшись уважно,
Я побачив,
Що попід тином грицики цвітуть.

У цьому вірші-танка ми також можемо побачити мотиви вабі-сабі – простота, груба 
недоладність та лаконічність. На відміну від інших художньо-естетичних принципів, та-
ких як моно-но-аваре чи юґен, вабі-сабі не потребує метафоричності чи великої кількості 
епітетів, саме тому такі вірші-хайку краще піддаються перекладу без втрати сенсу.

Розглянемо ще один вірш-хайку.

hara naka ya
mono ni motukazu
naku hibari
Серед полів,
Забувши все на світі,
Співає жайвір.

Тут вабі-сабі також проявляється у моменті милування природою, чарівності у 
простоті. Особливості цього художньо-естетичного принципу дозволяють максимально 
дослівний переклад, саме тому перекладач навіть не замінює рядки місцями для полег-
шення розуміння реципієнтом.

Висновки. Розглянувши питання про переклади віршів-танка Мацуо Башьо 
українською мовою, ми дійшли висновків, що, зважаючи на особливості побудови 
віршів-хайку та художньо-естетичного принципу вабі-сабі, який займає головне місце у 
творах Башьо, а саме повну або майже повну відсутність стилістичних фігур (метафор, 
епітетів), такі твори можливо відобразити українською мовою без втрати сенсу.

У перекладах Івана Петровича Бондаренка залишається як ідея автора, закладена у 
вірш, так і у більшості випадків ритміка віршів-хайку, а також особливості принципу 
вабі-сабі: простота, лаконічність, певна невиразність і відображення короткої миті, на 
яку людина зазвичай не звертає уваги.

Таким чином, на наше переконання, японські вірші, зокрема вірші-хайку Мацуо 
Башьо, які базуються головним чином на принципі вабі-сабі, цілком можливо адекват-
но перекладати українською мовою, використовуючи при цьому наявні в ній мовно-
стилістичні засоби і лексичні одиниці.
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ОСОБЕННОСТИ ОТОБРАЖЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИХ 
ПРИНЦИПОВ ВАБИ-САБИ В УКРАИНСКИХ ПЕРЕВОДАХ  

ХАЙКУ МАЦУО БАСЁ

 В статье рассмотрено особенности отображения главных художественно-эсте-
тических принципов в хайку Мацуо Басё в украиноязычных переводах И.П. Бондаренко. 
Передана этимология и содержание принципов ваби-саби в японской литературе в це-
лом, и поэзии в частности. Исследовано, при помощи каких средств переводчик смог 
отобразить сущность художественно-эстетических принципов в украиноязычных пе-
реводах хайку Мацуо Басё и насколько.

Ключевые слова: японская литература, японская поэзия, хайку, художественный 
перевод, художественно-эстетические принципы, ваби-саби, Мацуо Басё.
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PECULIARITIES OF PICTURING JAPANESE AESTHETIC PRINCIPLES WABI-
SABI IN UKRAINIAN TRANSLATIONS OF MATSUO BASHO’S HAIKUS

The article presents the peculiarities of presenting main artistic and aesthetic principles in 
Ukrainian translations of Matsuo Basho’s haikus by I. Bondarenko. It highlights the etymology 
and meaning of the principles wabi-sabi in Japanese literature overall and poetry in particular. 
It was analyzed to what extent and with the help of what artistic methods the translator was 
able to reflect the essence of artistic and aesthetic principles in Ukrainian translations.
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ВІДПОВІДНІСТЬ МАШИННОГО ПЕРЕКЛАДУ АВТОРСЬКОМУ СТИЛЮ: 
ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НА МАТЕРІАЛАХ ТЕКСТІВ  

ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ

Розробка програмного забезпечення систем машинного перекладу є одним з 
пріоритетних напрямів галузей ІТ, яке за останнє десятиріччя зазнало суттєвих удо-
сконалень, що зумовлює зміну його ролі в процесі перекладу з додаткової на основну. У 
даній статті проводиться порівняльний аналіз перекладу, здійсненого системою ма-
шинного перекладу з авторським перекладом спеціалізованих текстів у галузі поліграфії 
та видавничої справи. У роботі розглядаються результати, отримані в ході машинного 
перекладу, а саме програми Google Translate із відкритим кодом доступу. На сучасному 
етапі розвитку мультимедійних технологій порівнюється відповідність машинного пе-
рекладу змісту німецькомовного тексту англійською мовою авторському на матеріалах 
текстів видавничо-поліграфічної галузі. Порівняльне дослідження охоплює лінгвістичні 
аспекти, а також синтаксичні особливості проаналізованих прикладів.

Ключові слова: машинний переклад, авторський стиль, еквівалентний переклад, 
адекватний переклад, видавничо-поліграфічна галузь.

Характерними тенденціями розвитку сучасного суспільства є посилення процесів 
глобалізації та інформатизації. Саме ці тенденції стимулюють розвиток та зміцнення 
міжнародних зв’язків та контактів. На сучасному етапі активного впровадження циф-
рових технологій у всі сфери життя, лінгвісти визнали Інтернет-простір новою бага-
тоаспектною площиною функціонування мовлення і мови [9]. Можливості глобальної 
мережі забезпечують усі умови для різного виду спілкування від традиційного листуван-
ня через електронну пошту чи повідомлення до голосового та відеокомунікації в реаль-
ному часі. Єдиною перешкодою на цьому шляху залишається мовний бар’єр, подолання 
якого за допомогою традиційного перекладу не розв’язує проблеми повністю, оскільки 
обсяг перекладів у світі постійно зростає, і навіть збільшення кількості перекладачів не 
в змозі повністю задовольнити потреби в перекладах [3]. Однією з можливостей подо-
лання мовного бар’єру у спілкуванні є застосування систем машинного перекладу як 
засобу підвищення продуктивності перекладацької діяльності. Постійний інтенсивний 
розвиток мультимедійних та комп’ютерних технологій, поява на ринку нових програм-
них продуктів, спроби зробити програмне забезпечення максимально сумісним із низ-
кою інших комп’ютерних засобів та програм, все це призводить до покращення систем 
машинного перекладу, як одного з найбільш ефективних технічних засобів подолання 
мовного бар’єру та зростання ефективності перекладу.
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Ще донедавна, вважали, що машинний переклад відіграє лише другорядну, поміжну 
функцію у роботі фахівців з перекладу у різних галузях, оскільки, в більшості випадків, 
машинний перекладач міг лише приблизно передати зміст тексту оригіналу. Тому такий 
переклад мав значно нижчу якість у порівнянні з перекладом, зробленим фахівцем, і як 
правило, потребував значного редагування [3].

Ідея машинного перекладу виникла ще у 40-ті роки минулого століття. Відтоді, 
науково-дослідна робота над створенням та удосконаленням програмного забезпечення 
триває по всьому світу [10]. Отже, питання створення систем машинного перекладу, їх 
структури, характерних рис та функціонування розробляються багатьма провідними ІТ 
компаніями, лінгвістами та дослідниками [6;8;10].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. З моменту виходу на ринок та застосу-
вання систем машинного перекладу ведуться наукові розвідки щодо їх ефективності, 
технічних особливостей, порівняльних характеристик тощо. Так, проблеми створення 
систем машинного перекладу, а також стандартна структура та особливості розроб-
ки сучасних систем машинного перекладу розглядаються у роботі С.В. Фролова та  
Д. А. Пань кова [10]. Праця І. І. Ревзіна та В. Ю. Розенцвейга присвячена загальним 
питанням машинного перекладу [8]. У роботі Ю. М. Марчука досліджено методи мо-
делювання СМП та подано розробку алгоритмів машинного перекладу [6]. У статті  
А. Л. Міщенко описується модель технічної взаємодії пам’яті перекладу, машинного 
перекладу та постредагування [7]. Дисертацію А. В. Бірюкова присвячено оцінці якості 
систем машинного перекладу в межах німецько-українського та російсько-українського 
мовних напрямків [2]. На сучасному етапі дана тема особливо зацікавлює мовознавців 
зокрема в контексті формування матеріалів, які підлягають обробці за допомогою си-
стем машинного перекладу з отриманням максимально прийнятного результату – цілком 
адекватного перекладу [13; 16-19].

Мета. У цій роботі ми хочемо зосередити нашу увагу на особливостях застосуван-
ня та результат використання систем машинного перекладу при опрацюванні текстів 
видавничо-поліграфічної галузі та з’ясувати якість такого перекладу на сучасному етапі 
розвитку інформаційних технологій. Ми припускаємо, що машинний переклад текстів 
фахового спрямування може замінити переклад, зроблений фахівцем.

Дослідження здійснюється на основі методу порівняльного аналізу авторського пе-
рекладу тексту та отриманих при використанні системи машинного перекладу Google 
Translate результатів перекладу фахового тексту поліграфічного характеру. Об’єктом 
дослідження виступає текст перекладу як результат застосування системи машинного 
перекладу. Предметом дослідження стали окремі фрагменти праці Гельмута Кіпхана 
«Handbook of Print Media» [14] як однієї з найпопулярніших фахових енциклопедичних 
праць в галузі поліграфії.

Методи дослідження. Під час нашого дослідження ми застосували метод вибору 
речень з різною синтаксичною структурою (від простого до складного) та граматични-
ми конструкціями, які можуть впливати на передачу значення під час перекладу (напр. 
пасивний стан, інфінітивні конструкції, складнопідрядні частини, багатокомпонентні 
іменникові сполуки тощо). Метод аналізу семантичних особливостей дозволив здійснити 
лінгвістичне дослідження семантичних компонентів вибраних лексичних одиниць. 
Метод порівняльного аналізу дав змогу виявити особливості авторського та машинно-
го перекладів та зіставити їх результати. Метод припущення було використано з метою 
формулювання гіпотези та підтвердження її у процесі дослідження.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасний інтенсивний розвиток 
інформаційних та комп’ютерних технологій активно стимулює появу нових термінів у 
різних галузях нашого життя та сприяє пошуку вже наявних лексичних відповідників 
в інших мовах з метою збагачення та вдосконалення власної. Однією з таких галузей 
є видавничо-поліграфічна галузь, яка за останні десятиріччя зазнала істотних змін у 
способах друку, техніках, обладнанні, що спричинило появу нових термінів та значень. 
З огляду на вищезазначене питання про адекватний переклад та обізнаність перекла-
дача у термінологічній варіативності текстів видавничо-поліграфічної спрямованості 
набуває особливої актуальності та значущості. Вивчаючи можливі способи перекладу 
термінологічних одиниць поліграфічної галузі, Н. Акоп’янц зазначає: “Терміни, що по-
значають техніки створення шрифтів, елементи тексту, методи і засоби друку тощо, у 
широкій перспективі є ключем до більш ефективного впливу на людську свідомість, влуч-
ного донесення важливої інформації до кінцевого адресата, продуктивного обміну знан-
нями та навичками, оскільки допомагають створити дизайн тексту таким, що є візуально 
і психологічно дієвим” [1, с. 80] Видавничій термінології характерні такі лінгвістичні 
явища як полісемія, омонімія, синонімія та антонімія [5], що значно ускладнює якість 
машинного перекладу. У зв’язку з тим, що машинний переклад використовується все 
частіше і стає доступнішим для широких верств населення, проблема якості перекладу 
стає актуальнішою. Проте навіть самі виробники систем машинного перекладу надзви-
чайно обережні у своїх заявах щодо адекватності машинного перекладу попри значний 
прогрес у розвитку систем. Проте, аналізуючи ступінь адекватності перекладу, перш за 
все необхідно визначити чітку кореляцію понять адекватності і еквівалентності.

Порівняльне вивчення текстів оригіналу та перекладу може охоплювати різні сто-
рони формальної та змістовної структури таких текстів. Але центральним питанням 
теорії перекладу залишається всебічний опис змістовних відносин між цими текста-
ми, розкриття понять еквівалентності та адекватності перекладу. Перш за все, завдан-
ня перекладача, безсумнівно, полягає у відтворенні змісту оригіналу. У зв’язку з цим 
виникає питання щодо критеріїв правильності вибору мовних засобів для досягнення 
адекватності перекладу. Це питання вже багато років є ключовим у лінгвістиці. Поняття 
«еквівалентний переклад» і «адекватний переклад» не вважаються тотожними [4;7]. Під 
еквівалентністю розуміється смислова єдність, що сполучає одиниці мови, тоді як «адек-
ватний переклад» має більш широкий сенс і використовується як синонім хорошого 
перекладу, тобто перекладу, що забезпечує необхідну повноту міжмовної комунікації в 
конкретних умовах [3;4;7]. О.Д. Швейцер також розмежовує поняття еквівалентності та 
адекватності, зауважуючи, що про повну еквівалентність можна говорити лише за умови 
вичерпної передачі комунікативно-функціонального інваріанту, тобто мова йде про мак-
симальне наближення тексту перекладу до оригіналу, за умови максимальних вимог, які 
висуваються до перекладу. Вимога адекватності носить оптимальний характер: переклад 
повинен оптимально відповідати певним комунікативним цілям та завданням [11].

З метою порівняльного аналізу наводимо окремі приклади результатів, отриманих за 
допомогою використання системи машинного перекладу Google Translate для перекладу 
тексту «Handbuch der Printmedien» [15] з німецької мови англійською та відповідними 
реченнями з авторського перекладу даної праці англійською мовою [14]. Наша вибірка 
складається як з простих, так і складних речень, які містять низку найуживаніших 
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термінів видавничо-поліграфічної галузі. Подані коментарі стосуються граматичних та 
лексичних трансформацій, застосованих при авторському та машинному перекладах.

Таблиця 1. Порівняльний аналіз авторського перекладу з машинним

Оригінальний текст 
німецькою мовою

Текст авторського перекладу 
англійською мовою

Текст перекладу 
за допомогою 
GoogleTranslate

Üblich ist eine Aufteilung 
der Druckerzeugnisse 
in Akzidenzien und 
Periodika. [15, s.4]

Usually, printed products are 
categorized into commercial 
printing and periodicals. [14, c.4]

It is customary to divide 
the printed products 
into commercial and 
periodicals

Коментар: граматичний аспект: Авторський переклад містить пасивну конструкцію, 
тоді як машинний переклад містить безособову конструкцію ‘Itis’, що ближча за своєю 
структурою з оригіналом “Üblichisteine…”
Семантичний аспект: вживання ‘categorized’ містить у собі імпліцитне значення не 
просто поділу ‘todivide’, а поділу на категорії

Auch heute, im Zeitalter 
der elektronischen Medien, 
können immer noch die 
jährlichen Zuwachsraten 
bei der Buchproduktion 
verzeichnet werden. [15, s.5]

Even today, in the age of 
electronic media, annual growth 
rates in book production are still 
recorded. [14, c.5]

Even today, in the age 
of electronic media, the 
annual growth rates in 
book production can still 
be recorded.

Граматичний аспект:пасивний стан збережено в обох варіантах перекладу, однак 
авторський переклад замість модального дієслова can (анг.) і können (нім.) містить 
Present Simple Passive, що дещо спрощує конструкцію.

Damit passt sich das 
Erscheinungsbild der 
Zeitung den heutigen 
Sehgewohnheiten an  
(Farbfotos, Farbfernsehen). 
Zudem kann dem Wunsch 
vielen Anzeigenkunden, 
farbige Anzeigen zu 
publizieren, entsprochen 
werden. [15, s.6]

This has created the 
opportunity to adapt the 
newspaper’s appearance to 
today’s expectations (color 
photographs, color TV), but also 
to conform to the wish of many 
advertising customers that their 
advertisements be published in 
color. [14, c.6]

In this way, the 
appearance of the 
newspaper adapts to 
today’s viewing habits 
(color photos, color 
television). In addition, 
the desire of many 
advertisers to publish 
colored advertisements 
can be met.

Граматичний аспект: автор надає перевагу складнопідрядному реченню (тоді як 
в оригіналі два простих) з однорідними означеннями, вираженими інфінітивом 
(toadapt… toconform), де конструкція з підрядним сполучником ‘but’ відіграє роль 
посилення смислового значення другої частини речення. Вживання присвійного 
відмінку з неживими предметами, зокрема зі словами часового значення (today’s+N) 
наявне в обох варіантах, тоді як в авторській версії є ще один приклад вживання 
присвійного відмінка у словосполученні ‘newspaper’sappearance’ на противагу 
конструкції ‘N+of+N’ у машинному перекладі
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Eine Verteilung ist 
sowohl in konservierter 
Form auf Datenträger 
(CD-ROM, Video-/
Audioband, Tonträger) 
als auch live möglich, 
z.B. bei der Übertragung 
eines Konzerts oder eines 
Sportereignisses. [15, s.7]

Distribution may be in a saved 
form on data media (CD-ROM, 
video tape/audio tape, and 
storage medium for sound) 
or be live, for instance, for 
transmission of a concert or 
sports event. [14, c.7]

Distribution is possible 
in a conserved form on 
data media (CD-ROM, 
video/audio tape, sound 
carrier) as well as live, 
e.g. when broadcasting a 
concert or sporting event.

Лексичний аспект:‘saved form’ (keep and store up for future use) vs‘conserved form’(protect 
something from harm or destruction) [12]

Im weiteren Sinne 
zählen auch interaktive 
Anwendungen zu den 
elektronischen Medien. 
[15, s.7]

In a broader sense, electronic 
media also include in particular 
interactive applications. [14, c.7]

In a broader sense, 
interactive applications 
also count towards 
electronic media.

Граматичний аспект:явище інверсії в авторському перекладі - ‘electronic media’виконує 
роль підмета замість додатку, що відповідно мало вплив на вибір лексичного варіанту 
‘include’ замість ‘count towards’, що не є часто вживаним у сучасній англійській мові 
проте відповідає німецькій лексемі ‘zählen’.
Generall befindet sich die 
gesamte Druckindustrie 
seit mehreren Jahren 
in einem enormen 
strukturellen und 
technologischen Wandel. 
[15, s.9]

The printing industry as a whole 
has generally been undergoing 
enormous structural and 
technological change for several 
years. [14, c.9]

In general, the entire 
printing industry 
has been undergoing 
enormous structural and 
technological change for 
several years.

Обидва переклади мають майже ідентичну синтаксичну структуру та семантичне 
наповнення.
Bevor auf den eigentlichen 
Produktionsprozess, 
die wirtschaftliche 
und qualitativ 
hochwertige, kunden- 
und marktgerechte 
Vervielfältigung der 
Information durch Druck 
eingegangen wird, 
werden daher zunächst 
gestalterische Elemente 
beschrieben. [15, s.15]

Before going into the actual 
production process – the 
economical and high quality 
duplication of information 
through printing tailored to the 
customers and the market – we 
will describe the rudiments of 
design. [14, c.15]

Before going into 
the actual production 
process, the economical 
and qualitative high-
quality, custom and 
market-appropriate 
reproduction of the 
information by printing, 
design elements are first 
described.
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Синтаксичний аспект: авторський переклад містить вставну частину виділену тире, 
яка дозволяє зосередитись на основному змісті, більш того особовий займенник 
‘we’ з активним станом сприяє кращому сприйняттю змісту речення (на відміну 
від пасивного стану у машинному перекладі, який присутній і у реченні німецькою 
мовою). У машинному перекладі спостерігаємо виділення комами двох частин одна 
з яких описує виробничий процес (productionprocess), при чому не зовсім зрозумілий 
лексичний зміст через вживання спільнокореневих лексичних одиниць ‘qualitativehigh-
quality’; а друга містить інформацію для кого і за допомогою чого цей виробничий 
процес виконується ‘customerandmarket-appropriatereproductionoftheinformationbyprinti
ng’. Слід звернути увагу на вибір лексичних одиниць при передачі німецького терміну 
‘kunden- undmarktgerechte’ (орієнтований на споживача та ринок): tailoredtothecustome
rsandthemarket– авторський варіант, ‘customerandmarket-appropriate’- машинний.
Семантичний аспект: rudiments(thefirstprinciplesof)vselements(an essential 
orcharacteristic part of something)[12]

Die Schrift in ihren 
verschiedenen Formen 
ist fundamentale 
Voraussetzung für 
Typographie. [15, s.17]

Typeinitsvariousformsisa 
fundamental requirement of 
typography. [14, c.19]

The writing in its various 
forms is a fundamental 
requirement for 
typography.

Семантичний аспект:type шрифт(characters or letters that are printed or shown on 
a screen) vswriting письмо (a person’s style of writing with a pen on paper) вживання 
термінологічних одиниць,які впливають на розуміння змісту [12]

Der Prozeß der Übertragung 
von Farbe auf Papier (oder 
einen anderen Bedruckstoff) 
mittels einer Druckform 
wird als “Drucken” 
bezeichnet. [15, s.29]

Printing is described as the 
process of transferring ink onto 
paper (or another substrate) via a 
printing plate. [14, c.29]

The process of 
transferring color 
to paper (or another 
substrate) using a 
printing form is called 
“printing”.

Семантичний аспект: ‘ink’ чорнило (a term used in printing –a coloured fluid or paste used 
for writing, drawing, printing, or duplicating)vsфарба; printing plate друкарська форма (a 
term used in printing –a tool that transfers your inked design onto a material) vs printingform 
(що може означати будь-яку форму) [12]

Проаналізувавши дані приклади, бачимо, що результати машинного перекладу у 
порівнянні з авторським перекладом, на сучасному етапі розвитку технологій машинно-
го перекладу, показують досить високу якість як в передачі змісту, так і у синтаксичному 
та семантичному аспектах. Серед вибраних нами зразків речень лише у деяких потрібно 
провести редагування лексичних одиниць для відтворення професійного контенту. Слід, 
також, відзначити, що результати машинного перекладу у деяких аспектах відрізняються 
від авторського і більше відповідають оригіналу німецькою мовою (ще десять років 
тому ми б сказали, що вони істотно відрізняються). Проблема полісемії все ще спостері-
гається при перекладі термінологічних одиниць (type, ink, printing plate, etc.) Звичайно, 
авторському тексту притаманні лексичні та граматичні трансформації (інверсія, переста-
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новка, зміна структури речення, доповнення, об’єднання тощо) на відміну від машинно-
го перекладу, який, як засвідчують проаналізовані речення, має більше ознак дослівного, 
аніж адекватного. Враховуючи досягнення сучасних технологій, однією із важливих при-
чин, які призводять до такого результату, є відсутність врахування екстралінгвістичної 
інформації при здійсненні машинного перекладу.

Висновки. У наш час машинним перекладом користуються у різних галузях, що дає 
змогу миттєво з’ясувати не тільки загальний зміст тексту іноземною мовою, але і отри-
мати більш детальну і точну інформацію. Ще десятиріччя тому, машинний переклад ре-
чень з неускладненими однозначними формулюваннями з використанням дієслів у формі 
активного стану, які обмежувалися невеликою кількістю лексичних одиниць, визначався 
як такий, що міг бути перекладений відповідно до змісту оригіналу. Сьогодні, машинний 
переклад справляється зі складнішими граматичними та лексичними конструкціями без 
спотворення змісту тексту. Однак, ретельніший аналіз засвідчив, що такий переклад ча-
сто містить неточності, особливо при передачі термінологічних одиниць, які потребують 
постредагування фахівцем. Проте, така робота вимагає менших зусиль постредагування 
з боку фахового перекладача у порівнянні з попередніми роками. Отже, система машин-
ного перекладу Google Translate, яку ми застосовували у нашому дослідженні, була знач-
но удосконалена за останні роки, що суттєво покращило якість перекладу текстів, зокре-
ма поліграфічної галузі, англійською мовою. Якість машинного перекладу, безумовно, 
дещо нижча за той, що зроблений фахівцем, проте, отримані результати свідчать про те, 
що вона значно покращилась і, безперечно, буде удосконалюватись з розвитком науково-
технічного прогресу.
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СООТВЕТСТВИЕ МАШИННОГО ПЕРЕВОДА АВТОРСКОМУ СТИЛЮ: 
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ 

ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Разработка программного обеспечения систем машинного перевода является одним 
из приоритетных направлений отраслей ИТ, которое за последнее десятилетие претер-
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пело существенные усовершенствования, обусловливает изменение его роли в процессе 
перевода с дополнительной на основную. В данной статье проводится сравнительный 
анализ машинного перевода с авторским на основе специализированных текстов в об-
ласти полиграфии и печати. В работе рассматриваются результаты, полученные при 
помощи машинного перевода, а именно программы Google Translate с открытым кодом 
доступа. На современном этапе развития мультимедийных технологий сравнивается 
соответствие содержания машинного перевода и авторского немецкоязычного текста 
на английский язык на материалах текстов издательско-полиграфической отрасли. 
Сравнительное исследование охватывает лингвистические аспекты, а также синтак-
сические особенности проанализированных примеров.

Ключевые слова: машинный перевод, авторский стиль, эквивалентный перевод, 
адекватный перевод, издательско-полиграфическая отрасль.
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APPROPRIATENESS OF MACHINE TRANSLATION TO THE AUTHOR’S STYLE: 
COMPARATIVE RESEARCH ON PUBLISHING AND PRINTING MATERIALS

Machine translation systems software engineering is one of the rapidly developing fields of 
IT industry. It has undergone considerable improvements over the last decade that results on 
its role shifting, more frequently, from additional to the main in the process of translation. This 
paper focuses on the analysis of machine translation systems (MTS) translation of specialized 
texts in the field of printing and publishing. The results of one of the machine translation sys-
tems, namely open source Google Translate app, at the current stage of multimedia technology 
development, are under consideration in this paper. The ability of the translation program and 
the author’s translation to reproduce the content of the German-language text in English on 
the basis of professional texts on printing is compared. Comparative study covers linguistic 
aspects as well as syntax features of the analyzed examples.

Keywords: machine translation; author’s style; equivalent translation; adequate transla-
tion; printing and publishing.
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ОСОБЛИВОСТІ КУЛЬТУРНОЇ АДАПТАЦІЇ ПЕРЕКЛАДУ РЕКЛАМНОГО 
КОНТЕНТУ ВЕБ-САЙТІВ МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНСЬКОЮ  

ТА ІСПАНСЬКОЮ МОВАМИ

У статті досліджуються мовні та національно-культурні аспекти перекладу 
рекламного контенту, які визначають успішність рекламної кампанії, на прикладі 
іспаномовних та україномовних сайтів великої міжнародної франшизи. Аналізуються 
фактори, що враховуються при відтворенні текстового наповнення сайту та його 
оформлення.

Ключові слова: переклад реклами, національно-культурні аспекти перекладу, 
локалізація, глобалізація.

Разом з дедалі більшою необхідністю ефективного забезпечення онлайн-продажу 
через пандемію COVID-19, зростає потреба у розробці ефективних стратегій перекладу 
сайтів рекламного характеру, які, безумовно, поєднують в собі елементи вже існуючих 
жанрів, проте яким притаманні і нові специфічні характеристики. Деякі мовні аспекти 
локалізації перекладу веб-сайтів та їхніх окремих елементів (наприклад, реклами, яка 
необхідна для ефективної реалізації головних функцій таких сайтів), розглядаються в 
дослідженнях      М. Гідера, Х. М. Ортіз-Сотомайора, С. В. Єлісєєвої, Ю. К. Онищенко та 
ін. [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Відмінність парадигми досліджень вітчизняних науковців та науковців 
з інших країн в тому, що, у вітчизняних дослідженнях перевага надається власне мовним 
аспектам, проте, як зауважує М. Гідере, мультинаціональні корпорації, представлені на 
ринках різних країн мають враховувати не тільки необхідність перекладу на різні мови, 
але і національно-культурні відмінності [5]. Актуальним є з’ясування особливостей 
культурної адаптації перекладу на прикладах саме веб-сайтів міжнародних франшиз, 
оскільке це має практичну користь для визначення економічно ефективної стратегії.

Серед основних мовно-стилістичних аспектів, які можуть потребувати культурної 
адаптації (і тут перекладач часто постає в ролі посередника культур та консультанта) мож-
на виділити: адаптивні стратегії, спрямовані на ефективність такої реклами, що стосують-
ся сприйняття рекламованого продукту (символізм зображень, транскрипція та адаптація 
назв, описи продукту тощо), перекладацькі трансформації мовленнєвого матеріалу, що 
стосуються культурем, національно маркованих ідіом, моделей мовленнєвої поведінки, 
політичних та релігійних особливостей культури адресатів, ставлення адресатів до ви-
користання неологізмів тощо. Метою пропонованого дослідження є виділити дійсно 
актуальні аспекти стратегії перекладу контенту веб-сайтів рекламного характеру саме 
для української та іспанської мов. Споконвіку ведуться дебати щодо застосування 
доместикації та форенізації, і наш час не є виключенням. Проте наш час відрізняється 
навністю нового чинника – глобалізації суспільства, особливо через інформаційні 
технології (які популяризують англоамериканську культуру та розширюють знання про 
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багато інших культур водночас). Цікаво простежити, в якій мірі це явище впливає на 
відтворення контенту сайтів українською та іспанською мовами. На це також впливає 
вищий відсоток користування інтернетом серед молодших поколінь, що може впливати 
на перекладацькі рішення та рівень форенізації. Розглянемо деякі релевантні аспекти на-
повнення сайтів міжнародної компанії МакДональдз українською та іспанською мовами 
(оскільки нас цікавить сприйняття інформації адресатом, аналіз полягатиме у порівнянні 
перекладів один з одним, а оригінал слугуватиме лише орієнтиром) та спробуємо уза-
гальнити тенденції перекладу таких сайтів.

Щодо мовних особливостей як на україномовних, так і на іспаномовних сторінках 
спостерігаємо осциляцію форм дієслова наказового способу та особових займенників. 
Попередження щодо використання сайтом файлів cookies на іспаномовному сайті 
використовує звернення у формі на Usted: “…le informa que este sitio utiliza cookies”. 
Цікаво, що відповідна кнопка для налаштування файлів cookies вже містить звернення 
на другу особу в однині: “Configura tus cookies”. Більш офіційне та ввічливе звернення 
спостерігаємо в попередженні про шахрайство: “Desde McDonald’s España, les informa-
mos…”. Це можна пояснити тим, що стиль оголошення наближається до юридичного. 
Цікаво, що подібну тенденцію спостерігаємо також на сайті МакДональдз Україна. Всі 
тексти юридичного стилю містять офіційне звернення: “МакДональдз збирає особи-
сту інформацію… тільки тоді, коли ви добровільно її нам надаєте”. Колоквіальні тек-
сти, що супроводжують новинки в меню, містять звернення на другу особу в однині: “І 
поки ти сумніваєшся, спробувати МакЧікен чи ні, комусь він вже подобається!”. Проте 
спостерігаються також виключення (коливання у використанні форм в межах одного 
рекламного тексту): 1. “Книжка чи іграшка? Вибирай у Хеппі Міл!”. Такий стиль мож-
на пояснити тим, що звернення спрямоване на юного користувача. 2. “Пориньте в цей 
світ з дитиною!” – Вживання форми на “ви” зумовлене тим, що звернення спрямова-
не до батьків. Все більш актуальним для підтримки бренду є використання екологічно 
безпечніших технологій виробництва і, безумовно, інформування клієнтів про це. Тут 
осциляцію форм, видається, варто пояснити не стилем повідомлення, а вкладеним у таке 
звернення смислом. В українському тексті підкреслюється спільність відповідальності 
та колективний вплив на екологію, тому автори, використовуючи звернення “ви” і в той 
же час, прагнуть закликати до дій кожного окремого користувача, звертаючись на “ти”: 1. 
“Станьте частиною глобальної екологічної програми й потурбуйтеся про майбутнє нашої 
планети разом з нами”. 2. “Переконайся, що пакування від улюбленого бургера пере-
роблять!.. Сортуй пакування і дай йому друге життя!” Той самий зміст на іспаномоному 
сайті представлений у формі кольорового постера з мінімальною кількістю тексту та 
двома зверненнями на “tú” (ти).

Щодо відтворення власних назв, на іспаномовній версії сайту для відтворення назв 
продуктів надається перевага транслітерації (American Style Chicken), і лише іноді назва 
адаптується шляхом транскрипції (McMenú). Іноді назва продукту частково адаптується 
(перекладено переважно зі здісненням перекладу службових слів), як-от “Signature de 
McDonald’s® Queso de Cabra”, в самому рекламному тексті, хоча в меню назва того ж 
продукту відтворена як в оригіналі (“Signature Collection by McDonald’s”). Категорії 
продуктів відтворюються за допомогою транслітерації у випадку коли така назва є 
впізнаваною (“Sandwiches”, “Apple Pie”), а в решті випадків – переважає прямий пере-
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клад (“Ensaladas”, “Complementos”, і т.д.). Також трапляються випадки комбінованого 
відтворення категорій (шляхом транслітерації однієї частини назви та перекладу за допо-
могою власне іспанського відповідника іншої), як-от у назвах категорій продуктів на сайті 
“Menú My Combo”, “Packs para compartir”. На україномовному сайті спостерігаємо схожі 
тенденції: назва розділів сайту перекладається українським відповідником (Сніданок, 
Курка, Напої), транслітерується (Хеппі Міл, Мак Меню, Бургери та роли). Останні через 
давню історію мережі ресторанів на ринку в Україні та високу популярність увійшли до 
повсякденного узусу. Також зустрічається комбінований переклад (МакПиріг, Хеппі Міл 
сніданок). Україномовна версія сайту демонструє тенденцію до перекладу більше, ніж 
до запозичення.

Щодо відтворення власних назв, що не стосуються продукту, але містяться в текстах 
на сайті, варто зазначити, що на україномовній версії сайту назва компанії МакДональдз 
відтворюється кирилицею, також кирилицею відтворено назви деяких програм та 
фундацій компанії: “У межах програми «Кращий МакДональдз» ми тестуємо рішення, 
що допоможуть…”. Назви міжнародних організацій іноді перекладаються. Проте тра-
пляються випадки, коли назви проектів компанії відтворюються латинницею: “Книжки 
видано завдяки співпраці між МакДональдз, Крессидою Ковелл і Hachette Children’s 
Group (одним з найбільших дитячих видавництв у Великій Британії)”. цікаво, що у цьо-
му випадку перекладач також удався до пояснення. Назви послуг компанії послідовно 
відтворюються латинницею: “Happy Studio – це ще одна можливість для родини ве-
село провести час разом”. На іспанському сайті назви компаній відтворюються в 
оригінальному написанні. Назви послуг, назви проектів та ініціатив беруться в лапки, що 
можна проілюструвати за допомогою наступних прикладів: 1. “Colaboramos con Ecotic 
desde 2005 y con Ecopilas desde 2010”. 2. “…un movimiento colaborativo, al que hemos 
llamado “Happy Change””.

Культурна адаптація перекладу найяскравіше виявляється у відтворенні 
“функціональних” елементів сайту (кнопок, назв розділів сайту тощо) – що є важливим 
чинником для інтуїтивності інтерфейсу та позитивного користувацького досвіду, а та-
кож асортименті та представленні продукту. Перший аспект є цікавим для дослідження, 
але через брак часу та оскільки цей аспект не є безпосередньо пов’язаним з реклам-
ною функцією сайту, звузимо нашу розвідку лише до представлення продукту. Хоча 
МакДональдз є міжнародним франчайзингом, який, в першу чергу, представляє та 
популяризує північноамериканську культуру та кухню, ця компанія також відома 
індивідуалізованим підходом до кожної країни, що виявляється у представленні в меню 
страв, які несуть характерні ознаки національної кухні. На іспаномовній версії сайту 
було розроблено індивідуальні рекламні тексти до кожного такого продукту, що худож-
ньо описують унікальні смакові якості продукту. На україномовній версії сайту тексти 
однотипні та коротші.

Також цікавим є спостереження, що не тільки рекламні тексти, а й рекламні зобра-
ження більші за розміром та яскравіші, ніж на україномовному сайті. Це пояснюється 
більшою конкуренцією серед фастфуд-ресторанів в Іспанії, де представлено більше 
міжнародних брендів, що підвищує важливість перекладача як творця високохудожніх 
(стислих та влучних) рекламних текстів, що неможливо здійснити за допомогою ма-
шинного перекладу. Текст україномовного сайту містить художні засоби (було знайдено  
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зевгму, асонанс, алюзію та ін.) на головній сторінці, що вказує на необхідність розгляда-
ти переклад реклами в Україні не тільки як професійну діяльність, а й як мистецтво. Все 
ж, для іспанського перекладу реклами характерне ширше застосування ідіоматичних та 
сталих виразів.

Окрім того, на іспаномовному сайті спостерігаємо яскравий акцент на якості та здо-
ровому харчуванні, а також ініціативах, спрямованих на пропагування активного спо-
собу життя серед молоді, що наразі відстунє на україномовному сайті. В українському 
меню відсутні опції для людей, що не можуть споживати певні класи продуктів (напри-
клад, глютен). Уважне ставлення до людей з особливими потребами є важливою складо-
вою діяльності компаній у ЄС, і в Україні ці тенденції поступово також знаходять своє 
відображення, тому є всі підстави очікувати на появу більшої кількості опцій для людей 
з особливими потребами на україномовних веб-сайтах.

Таким чином, можна дійти висновку, що переклад веб-сайтів, що несуть реклам-
ний характер, можна вважати специфічним видом перекладацької діяльності, де си-
туативний контекст накладає на перекладача додаткові вимоги – переклад має бути 
якісним, творчим та в той же час ефективним та відповідним лінгвокультурі адре-
сата. Хоча глобалізація значно зменшує потребу в культурній адаптації, як це було 
продемонстровано на прикладі веб-сайту МакДональдз, дослідження рекламних 
інтернет-кампанії успішних організацій та аналіз як власне мовленнєвих аспектів, 
так і візуального оформлення інформації, може бути важливим джерелом знань про 
тенденції у сучасному суспільстві (сприйняття інформаціїї цільовою аудиторією), що 
буде корисним у виборі найбільш ефективної та зваженої стратегії перекладу контен-
ту веб-сайтів.
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КОНТЕНТА ВЕБ-САЙТОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ НА 

УКРАИНСКИЙ И НА ИСПАНСКИЙ ЯЗЫКИ

В статье исследуются языковые и национально-культурные аспекты перевода ре-
кламного контента, которые определяют успешность рекламной кампании, на примере 
сайтов крупной международной франшизы для Испании и для Украины. Определяются 
факторы, учитываемые при переводе текстового наполнения сайта и изменения в его 
оформлении.
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ADAPTATION OF WEBSITES OF INTERNATIONAL FRANCHISE BRANDS

The article intends to highlight fundamental aspects of advertising and marketing website 
content that are crucial to the success of the campaign and involve both textual content trans-
lation and cultural adaptation of non-textual elements of the website. The objective is thus to 
identify and outline the changes that make the difference in achieving the aim to produce the 
needed promotional effect within the confines of a particular languaculture based on Spanish 
and Ukrainian websites of a famous international franchise, which makes its findings appli-
cable to translation of marketing campaign materials of the aforementioned languacultures.

Keywords: advertising and marketing translation, linguacultural aspects of translation, 
website translation, localisation, globalisation.

УДК 821.03.
Mamardashvili T.R., Associate Professor
Kutaisi Akaki Tsereteli State University, Kutaisi, Georgia

PHRASEOLOGICAL UNITS OF VARIED SEMANTICS AND 
CHARACTERISTICS OF THEIR TRANSLATION

Introduction
A phraseological unit exists as a ready-made form in a language and is a stable linguistic 

unit. Phraseological units are considered as idiomitized lexical units in linguistic literature. 
They are integral parts of a language and play an important role in enriching lexical fund. It is 
difficult to calculate the exact number of phraseological units because the creative ability of a 
language provides the permanent process of deriving phraseological units. 
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Researches
Translating phraseological units is one of the important issues in translation studies and it 

is clear that translation of phraseological units is connected to some difficulties because they 
present the part of lexical fund which cannot be translated word for word as one whole utterance 
has a meaning. We have tried to show some ideas and recommendations about translation of 
idioms. 

Full text
Derivation of phraseological units is conditioned by the history, psychology, traditions and 

cultural realias, social and political life of those people who use this language. Social and 
philosophical experience, accumulated by the nation for centuries, is reflected in phraseological 
units. An important indicator of phraseological system specificity of any language is its structural 
contents. In the Georgian language we may find phraseological units – word combinations as 
well as phraseological units – sentences. 

The existence of phraseological units is often connected to a special event, place or time. 
There is no doubt that the bible played the biggest role in the formation of mankind’s thinking. 
This fact was reflected in phraseological units; many idiomatic expressions were established in 
a language. They take their origins from the biblical stories. 

There are many phraseological units of mythological semantics in a language: Olympic 
peace (the expression is used toward the person who stays very calm. The basis for the figurative 
expression is an old Greek myth; according to the myth, the gods were on Mount Olympus 
where they always had peacefulness); the Trojan horse (a gift which contains hostile intentions, 
betray, danger); Achilles’s heel (a person’s weakness), Pandora’s box (the source of disaster);  

There is one group of phraseological units in which we find the words which are connected 
to the change of people’s feelings: heart, blood etc. Phraseological units of varied semantic 
meanings: joy, shame, anger and other emotions are worth of attention. 

According to some scientists, phraseology, generally, belongs to the category of 
“Untranslated Units” which is characterized by specific language and their identical translation 
into another language change their meanings. In some cases, in a foreign language, equivalent 
units with the same structure and meaning may be found for the corresponding phraseological 
units. One of the reasons for untranslated phraseology is the fact that its general meaning is 
not equal to the sum of meanings of the components. For instance: to powder water – it means 
working for nothing, it may have another meaning in a foreign language or vice versa...

Translation is perfect when a translator uses adequate phraseological units of a foreign 
language skillfully. In this way, he gives natural sonority to the translation or in other words 
he uses equivalent phraseological units which may have the same contents but different style. 
In translation practice phraseology is one of the difficult parts. The solution of this difficult 
problem shows the high level of translation art. 

There is another factor; phraseological units are formed in different languages for centuries 
and the law of tradition is considered as one of the obstacles in translation. Therefore, the 
translation of those phraseological units which refer to the nation’s traditions and history 
cannot be adequate. It is important that languages differ from each other with the laws of word 
combination. Thus, a phraseological unit characterized by one language does not have an exact 
equivalent and in emotional view, its importance may be lost in translation. 
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Translation of verbal and nominal idiomatic expressions is also interesting; the numeral 
component takes part in forming their structure: he has seven Fridays, one handful, the thirteenth 
piglet, to be between two fires, he has only two Fridays, I cannot cut in thousand pieces etc. 

If we generalize different points of views, we may separate the following cases of translation 
of phraseological units: 

1. Expressing an idiom with the equivalent idiom of a foreign language. Such full equivalent 
may exist if phraseological units are the same with structure and meaning in both languages - 
“All roads lead to Rome” (ყველა გზა რომში მიდის“). 

2. Selecting an idiom or an idiomatic analogue which carries the same meaning but is based 
on a different fictional tool. Using semantically similar equivalent has some limitations: «Ехать 
в Тулу со своим самоваром» English equivalent «To carry coal to Newcastle».

3. Descriptive translation is used in the case when a translator can select neither an 
equivalent nor an analogue; or, when the selected analogue does not response to the intention 
of a text with its stylistic tonality. 

4. Word for word translation (which sometimes has an explanation in the scholion) is used 
to preserve an original phraseological unit as well as its meaning. The defect of this tool may 
be the possible unnaturalness which is given in direct translation. “Rome was not built in a 
day” („ერთ დღეში ქალაქი ვის აუშენებია”). Thus, preserving and presenting character 
(manner) is one of the most important tasks while translating phraseological realias. 

One of the important factors in translation of phraseological units is firmness of semantic 
connection of their integral units. The rich vocabulary of the Georgian language enables a 
translator to translate an active language, a large number of phraseological units, a variety 
of stylistic tools, peculiar sentence order appropriately and the translation will maintain its 
naturalness. The phraseological units reflecting emotional state are frequently used because the 
action takes place in an emotional context and an extreme situation is almost everywhere. The 
characters of a fictional work ask for the god, calm down each other, curse, swear, warn each 
other and ask for forgiveness etc.

 Results
Thus, the analysis of semantically and thematically different phraseological units has 

shown that such idiomatic expressions are the integral part and unique treasure of a language 
since one of the important factors of their formation is firmness of semantic connection of their 
integral units. This conditions the fact that translation of phraseological units is connected 
to many difficulties and requires the translator’s careful attitude to maintain value of these 
important units of language lexical fund. 

Key words: phraseology, idioms, the language of translation. 
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ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ
УСНОЇ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ 

ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

Стаття присвячена проблемі викладання усного перекладу у вищих закладах освіти. 
Зокрема, у статті розглядаються принципи навчання усного перекладу. Аналізуються 
дидактичні і методичні принципи навчання, виокремлюються специфічні принципи 
організації навчання усного перекладу.

Ключові слова: принципи навчання, усний переклад, навчання усного перекладу, усна 
перекладацька компетентність.

Сучасні процеси глобалізації, інтенсивне розширення економічних, політичних, 
культурних зв’язків України з іншими державами зумовили необхідність підготовки 
кваліфікованих перекладачів, здатних виконувати переклад на професійному рівні. 
Підготовка таких фахівців є дуже важливим завданням вищої школи України. На 
сьогодні немає необхідності доводити важливість ролі перекладу як особливого виду 
міжкультурного спілкування, виду мовного посередництва, проте було б доцільно зу-
пинитися на проблемі навчання перекладу і, зокрема, усного перекладу (УП) у вищих 
мовних навчальних закладах, оскільки ця проблема була і залишається актуальною. В 
останні роки з’явилася низка праць, присвячених питанням навчання перекладу, зо-
крема, це роботи О.В. Алікіної, М.В. Вербицької, Н.Н. Гавриленко, Т.В. Ганічевої, 
В.В. Соколової, І.А. Цатурової, Л.М. Черноватого. Не можна переоцінити значення 
підручника «Методика викладання перекладу як спеціальності» Л.М. Черноватого, 
оскільки поява цього підручника створює надійну основу для забезпечення науково 
обґрунтованої підготовки перекладачів. Проте, як справедливо зазначає автор цього 
підручника, на сьогодні методика викладання перекладу як наука перебуває на стадії 
становлення і велика кількість проблем у цій галузі ще чекає свого дослідження [1, с. 7]. 
Необхідно вирішити широкий спектр проблем, пов’язаних із організацією навчання УП, 
зокрема, необхідно зупинитися на принципах, які відіграють провідну роль у навчанні 
майбутніх філологів цього виду перекладу.

Отже, актуальність дослідження зумовлена необхідністю систематизації та узагаль-
нення наявного досвіду у цій галузі, більш повного висвітлення цієї теми в спеціальній 
науково-фаховій літературі. Враховуючи усе зазначене вище, ми визначили мету цієї 
статті: визначити принципи навчання УП та дослідити теоретичне підґрунтя реалізації 
цих принципів у процесі навчання.

Ефективність навчального процесу залежить від того, наскільки під час його 
організації враховуються принципи навчання, під якими у науковій літературі розуміють 
основні положення, що визначають вимоги як до системи навчання в цілому, так і до 
її окремих компонентів – цілей, змісту, форм і методів навчання [2; 3; 4]. Саме тому 
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проблема принципів навчання іноземних мов (ІМ) завжди знаходилася у центрі уваги 
науковців. До цієї проблеми зверталися: Н.Ф. Бориско, Г.Є. Ведель, Н.Д. Гальскова, 
М.В. Ляховицький, Р.П. Мільруд, Р.К. Міньяр-Бєлоручев, С.Ю. Ніколаєва, Ю.І. Пассов, 
Г.В. Рогова, А.М. Щукін та ін. У процесі розвитку дидактики і методики викладання ІМ 
було сформульовано десятки принципів навчання. Зокрема, принципи розподіляються на 
концептуальні і рефлективні [5], верхнього ряду і рядові [3], дидактичні і кон’юнктурні 
[6], організаційні і мобілізаційні [5]. В усіх випадках до першої групи входять принципи, 
що носять універсальний, абсолютний характер, а до другої групи – допоміжні принци-
пи, обмежені певними умовами навчання.

Існують й інші підходи до визначення принципів навчання, зокрема, А.М. Щукін, 
враховуючи той факт, що методика використовує положення базових для неї наук –  
лінгвістики, психології, педагогіки, – виділяє чотири групи принципів навчан-
ня: лінгвістичні, психологічні, дидактичні і методичні [4]. Г.В. Рогова виділяє 
загальнодидактичні і методичні принципи [7].

Взагалі, існування різних класифікацій принципів видається закономірним. Проте, 
з огляду на тему нашого наукового дослідження, важливішою, на нашу думку, є 
класифікація принципів на загальні (тобто загальнодидактичні і загальнометодичні) і 
специфічні (або спеціальні) [3; 8]. Під загальними ми розуміємо принципи, які носять 
універсальний, абсолютний, постійний характер і не залежать від типу навчального за-
кладу і умов навчання, а під специфічними – принципи, які є актуальними у процесі на-
вчання певного аспекту навчальної дисципліни, у нашому випадку – УП.

Але яку б класифікацію ми не обрали, відбір принципів навчання має проводитися 
з урахуванням наступних вимог: 1) методичні принципи повинні відповідати цілям на-
вчання; 2) методичні принципи повинні виходити із закономірностей методики навчання 
предмету, а також із законів суміжних наук, що забезпечують інтеграцію закономірностей 
методики і суміжних з нею наук з метою оптимізації навчання; 3) методичні принципи не 
повинні суперечити один одному [2, с. 18].

У відповідності з цими вимогами базисними для навчання УП слід визнати 
загальнодидактичні і загальнометодичні принципи. До загальнодидактичних відносять 
наступні принципи: свідомості, наочності, міцності, науковості, виховуючого на-
вчання, систематичності і послідовності. До загальнометодичних принципів навчан-
ня відносяться такі принципи: комунікативності, домінуючої ролі вправ, професійної 
спрямованості навчання, принципи автентичності навчальних матеріалів [3; 4; 7; 9]. 
Більшість з цих принципів навчання мають довгу історію і не потребують додаткових 
пояснень. Ці принципи стосуються методики в цілому, тобто змісту і цілей навчання, 
організації навчального процесу. Їх необхідно враховувати як під час навчання ІМ, так і 
під час навчання перекладу, зокрема, усного.

Крім загальнодидактичних і загальнометодичних принципів, в основу навчання 
усного перекладу слід покласти специфічні принципи, які є актуальними для навчан-
ня саме УП. Специфіка принципів навчання УП зумовлена особливостями навчальної 
дисципліни «Усний переклад», які полягають у подвійному характері змісту навчання. 
З одного боку, переклад є теоретичною лінгвістичною дисципліною, а з іншого – він є 
дисципліною, основний зміст якої складають практичні навички і вміння. Тому ця на-
вчальна дисципліна реалізується як єдиний теоретико-практичний курс, метою якого є 
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як одержання студентами теоретичних знань, так і оволодіння ними практичними на-
вичками і вміннями усного перекладу. До проблеми формулювання принципів навчан-
ня перекладу зверталися О.В. Алікіна, І.І. Данилова, І.А. Цатурова і Н.О. Каширіна, 
Л.М. Черноватий.

Серед специфічних принципів навчання УП на перше місце доречно поставити прин-
цип навчання перекладу в контексті діалогу культур [4; 8; 10], реалізація якого є ос-
новним шляхом формування соціокультурної компетенції у майбутнього перекладача. 
Переклад, як відомо, є процесом не лише міжмовної, але й міжкультурної комунікації, 
де перекладачеві відводиться роль посередника. З огляду на це принцип навчання пере-
кладу в контексті діалогу культур набуває особливого значення.

Процес УП за своєю суттю є складним психологічним процесом, здійснення яко-
го забезпечується низкою специфічних механізмів, а саме: механізмами осмислення, 
антиципації, накопичення смислової інформації, оперативного запам’ятовування, пере-
ключення з однієї мови на іншу, компресії, декомпресії, уваги і самоконтролю. Це го-
ворить про необхідність враховувати у процесі навчання УП психологічні особливості 
цього складного специфічного вторинного виду мовленнєвої діяльності. Звідси випливає 
наступний принцип – принцип урахування психологічних особливостей функціонування 
розумових механізмів перекладача у процесі усного перекладу [8; 10].

Принцип методичної актуальності і автентичності змісту навчального матеріалу 
[8; 12; 13] вимагає використання у процесі навчання УП автентичних матеріалів, які 
необхідно постійно оновлювати. Навчальний матеріал має бути актуальним і відповідати 
реаліям сучасного життя. У процесі навчання УП слід надавати перевагу «живому» 
матеріалу – реальним інтерв’ю, виступам ораторів, коментаторів, в тому числі і для фор-
мування навички сприймання індивідуальних особливостей вимови, дефектів мовлення, 
різних діалектів є надзвичайно важливим для майбутнього перекладача.

Навчальний переклад відрізняється від професійного лише нашим до нього ставлен-
ням. Загалом же у навчальному перекладі «усе як у житті», тому видається доцільним 
моделювання ситуацій реального усного перекладу під час навчання. Звідси – наш на-
ступний принцип – принцип системного застосування ділової гри [8; 12 ]. Реалізація 
цього принципу вимагає створення у навчальній аудиторії якомога повної імітації умов 
характерних для виконання реального УП.

Необхідність виділення принципу проблемності і приорітету творчої активності 
студентів у навчальному процесі зумовлена тим фактом, що переклад у кожному 
конкретному випадку є виконанням унікального творчого завдання, а це пов’язано з 
вирішенням цілої низки проблем і завдань [10].

У зв’язку з наступним принципом – автономії і відповідальності студента – слід 
підкреслити, що головними дійовими особами навчального процесу мають бути студен-
ти [8; 12; 13]. Вони повинні усвідомлювати, що неможливо стати перекладачем лише 
пасивно дотримуючись інструкцій, що необхідно вчитися працювати самостійно і що 
саме їм, студентам, належить ініціатива у розвитку своїх власних якостей і компетенцій, 
своєї особистості. Звичайно, це положення є актуальним для оволодіння кожною 
спеціальністю, але особливої значущості воно набуває стосовно перекладу, і, зокрема, 
усного, оскільки перекладач у своїй професійній діяльності надзвичайно самотній – він 
один несе відповідальність за якість і результат своєї діяльності і, як правило, ніхто не 
може йому допомогти у вирішенні перекладацьких завдань [8; 12].
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Наступний принцип – принцип оптимізації поєднання свідомого і підсвідомого 
модусів навчання [5; 8]. Переклад, як відомо, є вельми складним видом розумової 
діяльності, що передбачає наявність специфічних знань, навичок і вмінь і здійснюється 
значною мірою інтуїтивно. Оволодіння структурованими, усвідомленими знаннями і 
вербалізація перекладацьких дій є передумовою для формування зрілого творчого мис-
лення перекладача. Проте це мислення спирається на велику кількість підсвідомих знань 
і дозволяє миттєво приймати рішення. Іншими словами, у процесі перекладу є місце і для 
невербалізованого, спонтанного, творчого осяяння, і для усвідомленого, алгоритмічно-
детермінованого «холодного розрахунку». Цей принцип знаходить реалізацію у теорети-
ко-практичному характері УП як навчальної дисципліни.

Таким чином, нами відібрано такі специфічні принципи навчання УП:
1) принцип навчання УП в контексті діалогу культур; 2) принцип урахуван-

ня психологічних особливостей функціонування розумових механізмів перекла-
дача у процесі УП; 3) принцип актуальності і автентичності змісту навчального 
матеріалу; 4) принцип системного застосування ділової гри; 5) принцип проблемності і 
приорітету творчої активності студентів у навчальному процесі; 6) принцип автономії і 
відповідальності студента; 7) принцип оптимізації поєднання свідомого і підсвідомого 
модусів навчання.

Таким чином, на основі аналізу загальнодидактичних і загальнометодичних 
принципів навчання, були обґрунтовані специфічні принципи, що визначають вимоги до 
організації процесу навчання майбутніх філологів УП. При цьому слід зазначити, що усі 
перелічені принципи навчання УП, як загальні, так і спеціальні, є взаємопов’язаними. 
Реалізація усього комплексу цих принципів може забезпечити успішне досягнення цілей 
навчання.
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ГЕНДЕРНА АСИМЕТРІЯ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ АНГЛОМОВНОГО  

НАУКОВОГО ТЕКСТУ
 
У статті розглянуто специфіку соціолінгвістичного аспекту перекладу англійських 

наукових текстів; зокрема в роботі проаналізовано провідні соціокультурні чинники 
варіативності смислової організації англомовного дискурсу, низку варіантних лексико-
синтаксичних характеристик мовлення представників чоловічої та жіночої статі, зу-
мовлених дією таких соціолінгвістичних ознак: гендерна приналежність та соціальний 
статус мовця.

Ключові слова: дискурс, гендер, мовленнєва ситуація, інформаційна структура, 
варіативність.

 
Одним з суттєвих соціолінгвістичних аспектів перекладу тексту з однієї мови на 

іншу є відображення соціального світу в процесі міжмовної комунікації. Під час пере-
кладу відбувається, по-перше, передача соціальних реалій вихідної соціокультурної си-
стеми і, по-друге, опосередковане відображення соціальної диференціації суспільства 
через соціально обумовлену диференціацію мови [3: 15-16]. Гендерний підхід в науці 
базується на концепції про те, що важливими є не біологічні розбіжності між чоловіками 
та жінками, а те культурне та соціальне значення, котре цим розбіжностям надає 
суспільство [1: 98].   

При соціальній диференціації мови ми виділяємо два основні  типи  варіативності, 
що тісно пов’язані одна з одною – ситуативну та  стратифікаційну. Суть ситуативної  
варіативності полягає в переважному  вживанні  тих  чи  інших  мовленнєвих  засобів  –  
окремих  одиниць,  або  цілих  систем чи підсистем (мовних, діалектних,  функціонально-
стилістичних) у залеж ності від конкретної соціальної  ситуації. Cтратифікаційна  
варіативність пов’язана зі структурою  сус пільства.  Вона  знаходить  своє  відображення  
у  відмінностях,  які  проявляються  в  мовленні  представників  різноманітних  соціальних  
груп (належність  до  певного  класу  чи  про шарку,  рід  занять  або  професія,  освіта,  
вік  і  стать). Протиставлення чоловічого та жіночого мовлення обумовлюється особли-
востями реалізації системи мови представниками різної статі, що можуть містити в собі 
як загальні, так і специфічні для кожної з них одиниці. 

Особливості текстової організації перекладачами-чоловіками і перекладачами-
жінками досліджувалися в межах як стратифікаційної, так і ситуативної варіативності. У 
даному випадку йдеться про ситуативно-стратифікаційну площину мовної варіативності, 
яка дає можливість встановити спільні риси мовлення представників різної статі, 
зумовлені ситуацією мовлення, та відмінні, що пояснюються особливостями мовленнєвої 
поведінки чоловіків і жінок у сфері науково-навчальної комунікації.

Згідно проведеного дослідження характеру впливу гендерної ідентичності пере-
кладача на характеристики перекладеного наукового тексту з гуманітарного циклу  
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встановлено, що стать у даному випадку не являється основним фактором, який 
впливає на якість перекладеного матеріалу. Перекладач-чоловік і перекладач-жінка для 
досягнення адекватності перекладу оригінальній версії тексту користуються однакови-
ми засобами мовлення, і тим самим досягають ідентичних результатів. У даному ви-
падку мова йде про відповідність соціальній нормі перекладу як сукупності найбільш 
загальних правил, що визначають вибір стратегії перекладу [2: 78]. Ці правила, зреш-
тою, відображають вимоги, які суспільство висуває до перекладача. Вони не задані раз 
і назавжди, а варіюються від культури до культури, від епохи до епохи і від одного типу 
(жанру) тексту до іншого.   

Дотримання вимог соціальної норми при перекладі наукових текстів суттєво 
ускладнює, а в деяких випадках практично унеможливлює, визначення гендерної 
приналежності авторів перекладу. Престижність та високий статус науковця асоціюється 
з «чоловічими» знаннями, оскільки протягом сторіч  наукова сфера була сферою 
діяльності представників сильної  статі. Тому науковий текст будується за чоловічою 
моделлю оформлення мовлення. 

З іншого боку, можна помітити певні тенденції у відмінностях чоловічої та жіночої 
версій інтерпретації тексту. Мова іде, наприклад,  про більшу сміливість при виборі лек-
сичних засобів чоловіками-перекладачами. Для їхніх перекладів характерна лаконічність, 
компактність висловлювань, вживання скорочень. Чоловіки-перекладачі частіше, ніж 
жінки, вдаються до перефразування тексту оригіналу. 

Консерватизм і підвищена чутливість до мовних інновацій  призводить до підсвідомого 
намагання перекладачів жіночої статі наслідувати чоловічу модель мовленнєвої 
поведінки при роботі з науковими текстами. Це проявляється у логічній послідовності 
викладу матеріалу, чіткості синтаксису, відсутності елементів образності та будь-яких 
рис розмовного мовлення, які могли б проявити себе в зв’язку з тим чи іншим окремим 
словом.  Однак жінки-перекладачі більше «прив’язані» до тексту оригіналу: намагають-
ся уникати скорочень, випущень. Саме жінки схильні до персоніфікації та конкретизації. 
Для жіночих перекладів наукових текстів характерне не перегрупування елементів ре-
чення, а розширення всередині нього окремих словосполучень, відхід від граматичної 
форми оригіналу.

Таким чином, результати проведеного на лексичному і на синтаксичному рівнях 
дослідження свідчать про існування чоловічого та жіночого варіантів перекладу. На 
матеріалі наукових текстів відмінності не завжди очевидні, що пояснюється намаганням 
перекладача в науковій сфері також слідувати соціальній нормі перекладу. 

Перспективний напрямок подальших досліджень вбачається у комплексному 
вивченні ізоморфних та аломорфних характеристик чоловічого та жіночого перекладів з 
метою розробки оптимальних стратегій перекладу текстів у науковій сфері. 
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В статье рассматривается специфика социолингвистического аспекта перевода 

английских научных текстов; в частности, в работе пранализированы основные со-
циокультурные факторы вариативности смысловой организации англоязычного дис-
курса, ряд вариантных лексико-синтаксических характеристик речи представителей 
мужского и женского пола, обусловленных влиянием таких социолингвистических при-
знаков: гендерная принадлежность и социальный статус говорящего.
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Стаття є колективним твором групи науковців і педагогів України з назвою 
«Київський клуб АНТИКОЛАПС», об’єднаних ідеєю боротьби не тільки з пандеміями, а 
й з Екологічним і Духовно-інтелектуальним колапсами (ЕК та ДіК). Ми пропонуємо нове 
бачення «гуманітарної сфери України» як комплексного матеріального та духовного 
явища, побудованого на поєднанні історичних досягнень усіх поколінь наших пращурів 
з наявними і майбутніми екологічно ідеальними мудротехнологіями (mudrotechnologies 
or wisetechnologies) 7-го укладу (приклад – протеїн Fy та ін.), які вже розпочали на-
давати людям усе їм потрібне й одночасно виліковувати біосферу від накопичених 
індустріальних та інших пошкоджень. Мета і завдання полягають в інформаційній 
допомозі КМ, МОН, НАН та іншим держорганам України в їх статутній діяльності 
під час вибору стратегії подальшого розвитку Вітчизни як можливого інноваційного 
лідера світу.

Ключові слова: завдання для НАНУ, еволюція людства, пандемія COVID-2019, 
Індустрія 4.0 як стратегічна помилка, мудротехнології, ноонауки, ноогуманітарна сфе-
ра України-ХХІ 
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Вступ: термінологія та інтенції
Поштовхом до появи цієї наукової праці стали новітні виразні зміни в управлінні 

державою, що полягають у відмові від характерних для недавнього минулого тактич-
них кроків популістського характеру і початку стратегічного планування на тривалі 
терміни. Кабінет Міністрів запропонував економічний проєкт на десять років [1; 2], 
МОН України скерував вищу освіту в нове майбутнє [3], Національній академії наук 
України було доручено стати творцем «Концепції національної програми розвитку 
гуманітарної сфери України». Подібні документи НАНУ вже виконувала упродовж 
років незалежності і кожного разу вони не викликали значних наслідків, адже їх творці 
не описували майбутнє, обмежуючись тільки загальними термінами – інформаційна 
революція, цифровізація освіти і виробництва, суспільство знань. Кожного разу по-
няття «розвиток гуманітарної сфери» ототожнювалося з сукупністю «гуманітарних 
дисциплін» [4; 5]. 

Ми відмовляємося від подібного вузькодисциплінарного погляду і бачимо необхідну 
для суспільства найближчого майбутнього «гуманітарну сферу» всеосяжним і набага-
то складнішим від економіки поняттям, а тому пропонуємо усім співгромадянам план 
успішної «Стратегії ноопрогресу антропогенного довкілля в Україні-ХХІ». Це й 
пояснює великий розмір назви нашої колективної праці й побудову її з двох частин.

Одразу ж виконаємо уточнення значення використаних понять: 
► «стратегія» передбачатиме успішність дій на тривалий період з побудовою 

«України-ХХІ» як ноосферного суспільства;
► «ноопрогрес» позначає перехід від екологічно-деструктивних явищ і вироб-

ництв до «екологічно-лікувальних», які передбачав ще засновник НАН України  
В.І. Вернадський у своєму науковому «Заповіті» щодо шляху порятунку людства від усіх 
екологічних загроз через побудову ноосфери [6];

► словосполучення «антропогенне довкілля» ми вважаємо більш точним і 
зрозумілим для усіх позначенням маловживаного в Україні терміну «гуманітарна сфе-
ра», що зазвичай ототожнюється з дуже вузькими поняттями. Нижче у нашому тексті 
«антропогенне довкілля» означатиме сукупність природного середовища перебування 
усіх громадян України (АД-матеріальне) та нематеріального довкілля (АД-ідеальне), що 
включає комплекс різноманітних знань, ідей та уявлень як основи мислення і прийняття 
правильних стратегічних рішень усіма громадянами.

Отже, у наших очах завдання «розвитку гуманітарної сфери» передбачає одночасне 
поліпшення антропогенного ландшафту та досягнення у найближчі роки значно вищих 
від сучасних показників якості і безпеки життя всього населення України. Якщо довіряти 
твердженням експертів й агентств зарубіжних держав, то у даний момент Україна стала 
європейським аутсайдером з обсягу ВВП, що припадає на одну особу. Ми є рекордсме-
нами Європи за відсотком бідняків та рівнями забруднення в багатьох регіонах України, 
урешті, спромоглися зменшити її населення на одну п’яту. 

Обмежимо цими двома фразами опис сучасного стану антропогенного довкілля 
й викладемо результати нашого дослідження наявних можливостей поліпшувати і 
матеріальні, і духовні умови життя всього населення України. 
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1. Найбільш ефективні ноозасоби поліпшення середовища перебування грома-
дян України

Розпочнемо зі спроби опису майбутнього, сподіваючись на формування у читачів 
максимально чіткого уявлення про нього. Відмовимося від розлогих текстуальних по-
яснень і використаємо можливості інфографіки (рис.1). Пропонуємо читачам якомо-
га уважніше познайомитися з авторським варіантом відтворення ідеї американського 
соціолога і філософа Е. Тоффлера про «три цивілізаційні хвилі». Так він назвав переходи 
між чотирма суспільствами – до-аграрним, аграрним, індустріальним та інформаційним. 
Він не тільки не здогадався про неминучість «4-ої ноохвилі», а й помилково (без схем і 
графіків) переконував усіх у лідерстві «третьої хвилі» в усіх аспектах [7]. 

Йому повірили й суспільство №4 отримало безліч назв (частина вказана на рис.1), 
хоч насправді лишилось індустріальним і дуже шкідливим для всієї біосфери. Саме тому 
ми вказали висоту «тоффлерівської третьої хвилі» помітно меншою від перших двох, які 
радикально змінили засади життєзабезпечення.

А ось для «четвертої хвилі», що відкриває нам усім початок реальної побудови 
передбаченої В.І. Вернадським ноосфери як простору симбіозу людства з вилікуваною 
від пошкоджень біосферою, ми розривом у вертикальній лінії підкреслили її гігантську 
висоту і впливовість. 

Рис. 1. Головні варіанти суспільств, цивілізаційні хвилі, участь праукраїнців у 
першій хвилі й наші пропозиції щодо ноомайбутнього

Швидким і практично очевидним ми передбачаємо вплив чергової цивілізаційної 
хвилі на антропогенне довкілля, адже вона являє собою потік екологічно ідеальних 
технологій і виробництв, які ми пропонуємо називати не «ноосферними технологіями», 
а «мудротехнологіями чи ноотехнологіями» (еквівалентними за значенням англомов-
ними термінами вважатимемо mudrotechnologies = wisetechnologies = nootechnologies). 
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Це будуть інтелектуально й екологічно досконалі процеси різноманітних видів, які є 
настільки ідеальними природними і штучними явищами, що одночасно надаватимуть лю-
дям все необхідне і виліковуватимуть українське та світове довкілля від індустріальних 
і ще старіших пошкоджень.

Перед настанням ХХІ століття перший з авторів заглибився в екологічну тематику 
і створював перспективну навчальну літературу. У процесі постійного моніторингу на-
укових досягнень та виробничих інновацій у 2000-у році в потоці нанотехнологій по-
щастило помітити кілька повідомлень про відкриття явища нанофотокаталізації. Стало 
очевидним, що на його основі легко виготовити мало не вічні й дешеві маски для захисту 
дихальних шляхів людини від вірусів і бактерій. Авторська спроба надати в 2009 році цю 
пропозицію українським «відповідальним особам» мала наслідком пораду «сидіти тихо 
і не ризикувати життям». Тому навіть зараз виготовлення нанофотокаталізаційних масок 
цілковито заблоковане продуцентами виробів з дуже коротким терміном придатності, які 
нам радять змінювати на нові кожні кілька годин.

Помічаючи інші екологічно ідеальні процеси, ми в 2010 р. назвали їх «ноотехноло-
гіями» й викликали поширення в Інтернеті. А пізніше створили словники рятівних 
процесів і ноонаук, отримавши авторські свідоцтва ([8] та ін.). Та за 20 років ми не змог-
ли переконати світ у тому, що чудо-технології спроможні ліквідувати загрозу «останньої 
війни за рештки природних ресурсів». Наші відкриття проігнорували в Україні, ми не 
отримали й мільйонної частки тієї уваги, якою світові ЗМІ обдарували напади дівчинки 
зі Швеції (Грети Тунберг) на діяльність усього дорослого населення Землі. 

На щастя, контингент науковців постійно зростає. Як вказано на рис.1, розпочала 
швидко збільшуватися загальна кількість екологічно ідеальних мудротехнологій. Їх було 
тільки дві в 2000 році, 4 – 2010, приблизно 8 – перед пандемією COVID-2019, а зараз спи-
сок включає не менше 30. Враховуючи принципове значення формування серед читачів 
нашого тексту (а це будуть переважно представники гуманітарних наук і знань) пра-
вильного уявлення про особливості мудротехнологій (ноотехнологій) та їх незамінність, 
наведемо перелік частини тих, які відомі нам у даний момент:

1) у величезному і дуже погано вивченому світі бактерій були виявлені найпростіші, 
які мали результатом свого харчування довільними органічними масами відходи у 
вигляді біологічних пластиків з нормальними механічними властивостями. Вони швид-
ко саморозкладаються у довкіллі під дією грибків і бактерій, як це щороку відбувається 
з опалим листям; 

2) у межах молекулярної фізики було реалізовано трансформацію з допомо-
гою дешевих фотокаталізаційних сполук звичайного поглинання світла в ефективне 
біообеззараження поверхонь тіл і повітря у приміщеннях;

3) реалізоване формування дисплейних та інших органічних плівок з допомогою ке-
рування змінами вірусів й подібних нанооб’єктів; 

4) перетворення шляхом використання життєдіяльності певних бактерій шару піску 
у міцний пісковик, застосовний у будівництві. Цим способом вже ліквідують тріщини і 
пошкодження в архітектурних і промислових спорудах; 

5) виділення зі світу бактерій споживачів нафти та інших подібних вуглеводнів та 
їх «удосконалення» для ефективізації застосування, тобто, очищення упродовж одно-
го літнього сезону місць накопичення шламів нафтобаз до стадії чистого грунту та ін. 
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Цей науковий напрям перспективний для очищення довкілля від грандіозної кількості 
мікропластиків;

6) вже могло стати промисловою ноотехнологією виробництво певними бактеріями 
дуже потрібних для наномедичних цілей нанометрових кульок срібла у разі їх життя у 
рідинах з домішкою цього металу;

7) близько десяти років тому назад у потоці пропозицій нових наноматеріалів отри-
мало широку пресу слово «наноцелюлоза» – щось цілком органічне з густиною самшиту 
і багатократною міцністю сталі. Але так і не стався перехід від ДСП (це лусочки де-
ревини + клей) до наноцелюлози. Сьогодні йде змагання за виграш світового лідерства у 
масовому виробництві бактеріальної наноцелюлози; 

8) якраз зараз започаткований потік повідомлень про те, що бактеріальним шля-
хом можна вкривати будь-які поверхні дуже твердою плівкою, подібно до того, як 
загальновідомі перлівниці зменшують біль від перебування у своїх м’яких тканинах 
піщинок чи чогось подібного шляхом повільного «вирівнювання» їх поверхні багатьма 
шарами арагоніту. Було б непогано зробити крок від покриття не арагонітом, а чимось 
рекордно твердим;

9) один з найновіших прикладів винайдення і потенційного використання ноотехно-
логій ми нещодавно отримали з Вітчизни. Фахівці з кафедри технологій переробки 
сільгосппродукції Херсонського державного аграрно-економічного університету розшу-
кували субстанції для прискорення і здешевлення вирощування їстивних грибів. Після 
зараження міцелієм суміші подрібненої соломи і лушпиння соняшнику науковці через 
певний час отримали подібний до пінопласту міцний і цілковито біоорганічний матеріал 
з очевидними широкими перспективами застосування; 

10) закінчимо цей перелік новим ноовинаходом, який на надвисокому рівні реалізує 
ідею 1980-х років отримувати харчові білки бактеріальним способом. Він особли-
во важливий, а тому ми його вказали на рис.1. Це білок (протеїн) Fy, що насправді є 
повноцінною їжею, отриманою з будь-якої природної органічної субстанції зусиллями 
дуже енергійних грибків-екстремофілів, виявлених у гарячих джерелах і гейзерах ([9] 
та ін.). Зручність у використанні десятої ноотехнології настільки велика, що все сучасне 
індустріальне тваринництво досить швидко зникне назавжди. Додамо, що це відкриття 
урятує від небезпек населення держав Заходу, яке смертельно налякане загрозою побуто-
вого тероризму з боку мільйонів прибульців зі світу ісламу. Європейці легко повернуть 
собі попередню якість і безпеку життя, якщо депортують іммігрантів-екстремістів до-
дому, подарувавши їм пару-трійку балій і дрібку «посівного матеріалу» для отримання 
десятків кілограмів якісної їжі щотижня. У цьому разі абсолютна більшість європейців 
не матиме жодних докорів сумління щодо «негуманного ставлення» до небезпечних 
іммігрантів. 

Повертаючись до теми «гуманітарна сфера України», ми з радістю констатуємо по-
чаток нооери, адже наші й інші науковці дуже активізували саме ті дослідження, що 
виводять нас на заміну екологічно деструктивних індустріальних виробництв рятівними 
для нас усіх мудротехнологіями. Для прискорення появи в Україні комфортної і 
безпечної матеріальної частини бажаної гуманітарної сфери ми пропонуємо негайно 
прийняти очевидні закони. Вони повинні стимулювати побудову матеріальної основи 
ноосуспільства. 
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Мріємо про те, що керівники НАНУ, МОН чи просто хтось з відважних ректорів 
додасть до назви своєї установи літери «ноо» і започаткує друге одуховлення людства 
на основі мудротехнологій і мудронаук (точніше Noosciences&Nooarts). Нагадаємо, що 
«перше одуховлення» сталося з ініціативи наших пращурів і мало наслідком появу сім’ї 
індоєвропейських мов і відповідного культурного світу (уточнення наведемо у подаль-
ших сторінках).

Закінчуючи цей підрозділ, знову пригадаємо про пандемію COVID-2019, але цьо-
го разу пояснимо авторський план захисту від подібних нещасть у найближчому май-
бутньому ([10] та ін.). Цілком очевидно, що реальною перешкодою для поширення 
подібних патогенів і надання науковцям часу для виготовлення вакцин є карантин – тим-
часова ізоляція невеликих груп людей у хороших побутових умовах та з дистанційним 
спілкуванням. Для цього необхідне існування сотень мільйонів чи одного мільярда «ро-
динних карантинних комплектів (РКК)», що включають джерела енергії і питної води, 
засоби виготовлення їжі та іншого необхідного. 

У даний момент прискорився прогрес у здешевленні виготовлення й використан-
ня сонячних (чи інших) міні-електростанцій у комплекті з акумуляторами необхідної 
ємності. Вже вміють отримувати питну воду з солоної чи забрудненої. Можна вловлю-
вати воду безпосередньо з повітря (навіть у пустелі). Для перетворення в їжу будь-якої 
органіки слід поліпшити і розтиражувати наявні реплікатори й аналоги протеїну Fy. 
Навіть житло для цілей ізоляції можна масово і дешево виготовити з природних речовин.

Ми підрахували, що у даний момент вартість «карантинного комплекту» надто ве-
лика – приблизно 100 000 доларів США. Але розвиток подій в «ембріональних» зонах 
досліджень практично гарантує швидке зменшення цього показника не через півстоліття, 
а в найближчі роки. Якщо людство скерує на цей антипандемічний проєкт сучасні щорічні 
«оборонні витрати» (це понад дві тисячі мільярдів доларів США), то усього за одну 
п’ятирічку буде створений надійний захист від пандемій разом з не менш потрібною пере-
поною для розвитку екологічного колапсу. Вказані терміни й витрати можуть значно змен-
шитися, якщо відкриттів рівня «протеїн Fy» ставатиме усе більше і більше. 

Подібні перспективи розвитку матеріального фундаменту гуманітарної сфери і 
лікування біосфери ми вважаємо реальними. Однак, нам необхідно відповісти на кри-
тичне запитання – чи будуть наші ноопропозиції належним чином оцінені та використані 
хоча б в Україні (а можливо – і поза нею) ? 

2. Перспективи подолання перешкод під час реалізації плану ноорозвитку 
гуманітарної сфери України і всього духовного антропогенного довкілля

2.1. Принципові вступні положення
Висока ймовірність науково-технологічного ноорозвитку України і навіть усієї пла-

нети тільки підвищує необхідність оцінювання спроможності всієї популяції сучасних 
Homo ефективно жити і діяти в ноосуспільстві – передбаченому нами «ноотехнологічному 
раю». Подібне формулювання означає відсутність у нас переконаності в тому, що одного 
лише повного забезпечення людей вказаними та ще новішими засобами для комфорт-
ного щоденного існування вистачить не тільки для боротьби з епідеміями, екологічним 
та іншими колапсами, а й для суспільної рівноваги, успішного співжиття з біосферою і 
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бажаного розвитку моральності людей аж до досягнення ноогуманістичного світогляду 
та критичного ноомислення.

Творці відомих нам попередніх варіантів «Концепції розвитку гуманітарної сфери 
України» ([4; 5] та ін..) оперували не усіма сучасними знаннями з сукупного простору 
Sciences&Arts, а тільки обмеженою частиною класичних гуманітарних знань з другої 
частини цього простору й мінімальними фрагментами сучасних точних наук. Науковці-
гуманітарії спрощують своє буття діяльністю в межах старої інформації і використову-
ють те, що можна назвати «класично-історичним лексиконом». Це дуже прикре явище, 
адже навчати і готувати нові генерації до життя в суспільстві середини ХХІ ст. можна 
тільки на основі використання якомога більшої кількості «термінів з майбутнього» – тих, 
що народилися нещодавно або прийдуть з найбільш перспективних «ембріональних 
зон» наукових досліджень.

Ситуація доволі парадоксальна, адже гуманітарна сфера знань виразно зупинила-
ся в своєму розвитку. Вона ігнорує найновіші знання, хоч практично ніхто у світі не 
заперечує факт аномально швидкого накопичення нової наукової інформації разом з вра-
жаючим збільшенням контингенту професіоналів зі Sciences&Arts, який з 1800 року зріс 
майже у десять тисяч разів. Нещодавно зусиллями дослідників та винахідників з просто-
ру Sciences наші допитливі сучасники уперше отримали ефективні допоміжні засоби для 
одночасного підвищення наукової продуктивності (кількість щорічних наукових праць, 
ймовірно, вже перевищила мільйон) та заглиблення у цілковито недоступні раніше про-
стори найменшого (мікро-, нано-, піко-, фемто- і ще глибші) та найбільшого – вивчення 
віддалених планет, зір, галактик і ще старіших та екзотичніших об’єктів. 

Наш рис. 1 містить тільки загальну вказівку на зростання суспільної складності, 
адже в ньому відсутня інформація про новітнє збільшення кількості незалежних держав 
чи економічних територій разом зі щорічним зростанням населення Землі мало не на сто 
мільйонів чоловік. Чимало років перший автор для успішності навчання студентів і на-
укових досліджень складав перелік важливих світових явищ і трендів. У даний момент 
він має 120 позицій, поділених на сім тематичних груп. Відмовимося від їх надмірної 
деталізації, але будемо використовувати у потрібні моменти викладу. 

Більш важливими для аналізу сьогодення і пропозицій прогресивного розвитку 
нематеріальної складової гуманітарної сфери ми вважаємо новітні знання про закони 
діяльності головного мозку людини та її нервової системи разом з різноманітною іншою 
інформацією про всіх наших сучасників, що визнали себе приналежними до Homo 
Sapiens Sapienses (HSS).

Прискіпливий науковий аналіз виявив, що HSS безпідставно проголосив себе не про-
сто «подвійно розумним», а ще й головною біосферною досконалістю зі спроможністю 
до мислення і безпомилкових дій. Насправді «середній HSS» має приблизно сто успад-
кованих і соціально-сформованих негативних рис (жадібність, брехливість, агресивність 
і т.д.) та ледь більше десяти виразно позитивних – альтруїзм, чесність, порядність тощо. 

Сукупність вказаних негативних рис ми вважаємо головною перешкодою на шляху 
ноогуманістичного використання сучасних і майбутніх ноотехнологій і ноонаук. Для її 
подолання ми вважаємо цілковито необхідним звернення до досягнень і законів етології, 
когнітології, нейромолекулярної біології, ноофілософії, ноопедагогіки та багатьох інших 
секторів ноознань. Надалі доведемо це на конкретних прикладах, але спершу пригадаємо 
наше недавнє минуле. 
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2.2. Що відбулося в гуманітарній сфері незалежної України і хто винен
Україна «зразка 1991 року» в момент проголошення незалежності не мала значних 

шансів на позитивний розвиток. Саме тому після грудневого Референдуму-1991 пер-
ший автор у своїх прогнозах щодо майбутнього радив студентам негайно шукати че-
рез віддалених родичів чи іншим надійним способом можливості для успішної і хоча б 
тимчасової самореалізації за рубежем задля значної допомоги всім тим, хто змушений 
буде залишитися у Вітчизні з її цілковито зруйнованою економікою (у той момент ВВП 
України ще майже не відрізнявся від ВВП комуністичного Китаю).

Стартові умови були не райдужні, як думали учасники Референдуму, а майже 
безнадійно погані. Наведемо лаконічний перелік нещасть і труднощів. 

1) Проголошення незалежності України в момент розпаду комуністичної імперії як 
її фрагменту, позбавленого майже всього необхідного для автономного існування – від 
структури управління і кадрів керівників аж до свого місця в світовому розподілі вироб-
ництва і торгівлі. 

2) Занепад і зникнення ідеї тоталітаризму, докорінна зміна засад організації 
суспільства, системи пріоритетів і цінностей, законодавства та ін.

3) Відсутність у загалу населення громадянської компетентності, необхідної для 
успішної діяльності в перехідний період і в подальшому. Незнання змісту і значення 
ключових термінів з соціології та політології: популізм, свобода, толерантність та бага-
тьох інших. 

4) Важка відмова від обожнювання держави, приватизація, перетворення «нічийного» 
в «чиєсь» в умовах втрати керованості й перманентних бійок за поділ влади, власності 
і ресурсів. 

5) Необхідність перетворення практично повністю (>80%) орієнтованого на військові 
потреби радянського науково-виробничого комплексу у щось, що створює придатне для 
споживання всередині країни і продаж за кордон. 

6) Багатократне підвищення вартості енергоносіїв в умовах успадкування 
енерговитратної промисловості та повної відсутності навичок і засобів збереження й 
раціонального використання всіх форм енергії. Нагадаємо, що в СРСР фонд зарплати 
державного підприємства (а інші були заборонені) становив стандартний відсоток по-
вних витрат на виробництво (!). 

7) Втрата цінності старих знань і навичок, необхідність переходу від повної 
покірливості й страху перед Державою до автономії, надії лише на себе і найближчих, 
боротьби за свої права, вміння діяти автономно і ефективно, швидко і рішуче перебудо-
вуватися, змінювати заняття і навіть оточення та ін.

8) Природну і практично непереборну схильність «лідерів України» і більшості 
законодавців до хабарництва ми вважаємо однією з причин обрання ними в якості 
взірців для економічних і політичних запозичень цілковито непридатні для України 
(зі США, ФРН та ін.). Найкращий для 1990-х років чи у даний момент взірець – 
Ірландія. Наші генетичні родичі стартували зі становища, що було набагато гіршим 
від сучасного українського (тоді їх державний борг був мало не удвічі більший 
від усього ВВП). А зараз в Ірландії рівень і безпека життя настільки високі, що 
сусіди-колонізатори з Великої Британії мріють працювати на «пригноблених» на 
їх території. 
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Отже, частково деталізовану нами цивілізаційну непідготовленість громадяни 
України змушені були долати в умовах загострення глобальних суперечностей на базі 
устаткування і знарядь, придбаних на Заході на початку 1930-х років чи конфіскованих 
у Німеччині після ІІ світової війни (для Києва пригадаємо зразковий завод «Арсенал» та 
менш відомий Мотоциклетний, який аж до свого закриття виготовляв німецькі моделі 
1930-х років). Додамо, що наші керівники безмежно раділи зникненню необхідності 
возити грандіозні хабарі в Москву, адже одразу розпочали лишати все собі. А про їх 
спроможність до державного управління свідчить такий незаперечний факт: в умо-
вах «багатовекторності» лише з середини 1990-х років вони навчилися безпомилково 
розрізняти Раду Європи і Європейський Союз.

Ми б хотіли навести обгрунтований рейтинг «державного шкідництва» усіх наших 
«президентів», але з міркувань лаконічності та конструктивності викладу відмовимося 
від подібних намірів і перейдемо до планів і пропозицій.

2.3. Приклад історичної інформації практичного скерування, що пріоритетно 
важлива для розвитку гуманітарної сфери України-ХХІ

Нагадаємо, що ми використовуємо авторський варіант визначення «гуманітарної 
сфери України» як нерозривного і швидкозмінного поєднання двох частин:  
1) матеріального природно-антропогенного сучасного українського довкілля;  
2) нематеріальної частини як цивилізаційно-архетипної, культурної, громадянської, 
моральної, наукової, валеологічної, творчої, інноваційної, критично-аналітичної, 
духовної, освітньої, психологічної, емоційної, етологічної, когнітивної та багатьох 
інших складових сучасної інтегральної компетентності кожного громадянина 
та всієї сукупності індивідів (компетентність означає сукупність знань, вмінь, на-
вичок і реального досвіду діяльності. Тому надалі «компетентність» слід розуміти як 
«реалізаційну спроможність»). 

В означенні не випадково чільні місця віддані всьому, що визначає національне 
самоусвідомлення й відчуття приналежності до народу, нації й інших найвищих форм 
спільності. Наші вороги за східними кордонами не бажають визнати факт незалежності 
й головний вектор нападу скеровують на деструкцію національної ідентичності, на по-
ширення брехні про давні часи. У своїх опублікованих пропозиціях щодо «Національної 
ідеї України-ХХІ» ми довели [11], що найвищого рівня злості та ненависті до нас усіх – 
громадян незалежної України – члени РАН та інші російські науковці досягають у своїх 
висловлюваннях про Українську національну ідею. 

Тому чи не першим головним завданням розвитку гуманітарної сфери України слід 
вважати акумуляцію і поширення ноонаукової правди про прадавню історію життя наших 
пращурів та їх унікальний внесок у формування індоєвропейської сім’ї мов, однойменної 
культури й відповідної цивілізації разом з моральними основами кількох монотеїстичних 
релігій. Цей факт ми вказали на рис. 1, адже саме пращури українців були серед 
організаторів переходу від мисливства і збиральництва до рільництва і скотарства. 

Не тільки історики чи представники інших гуманітарних наук, а й всі причетні 
до гуманітарної сфери зобов’язані зміцнювати Вітчизну і захищатись формуван-
ням нооісторичної компетентності від скерованого на нас консцієнтального нападу. 
Викладемо максимально стислий варіант новітньої інформації для розбудови і захисту 
гуманітарної сфери України.
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Нагадаємо про те, що в минулому і навіть зараз більшу частину змісту «історичних 
наук» для давніх часів складають вигадки, міфи, перекручення, 

свідома брехня і так звані «джерела» – тексти літописів чи спогадів, які писарі ство-
рювали під диктовку князів, султанів чи генеральних секретарів. 

Але з межі третього тисячоліття ситуація різко змінюється на краще. У даний момент 
усе більше представників точних наук по-новому вивчають археологічні знахідки. Засобами 
ізотопного аналізу вимірюють їх вік й інші характеристики, а через генетичне дешифрування 
визначають багато рис давно померлих людей чи живих істот. Сукупність подібних фактів 
про минуле надалі називатимемо «нооісторією» – мудрими і точними знаннями. 

Для скорочення викладу та підвищення його інформативності пропонуємо рис.2, 
ідею якого ми запозичили з книги американського науковця Дж. Даймонда «Зброя, 
мікроби і харч: Витоки нерівностей між народами» [12]. Для нашого викладу першо-
рядне значення мають датування, що стосуються процесу поширення аграрного способу 
життєзабезпечення з територій його винаходу в західному керунку аж до Атлантики і 
Британських островів.

Гроші на ці датування виділяли європейці, тому вимірів на території Трипілля-1 
мало. Вкажемо на нові факти, накопичені нооісторією в останні роки, виділяючи їх кур-
сивом. Прямий шрифт – наші висновки і гіпотези.

Рис. 2. Схема п’яти стадій поширення рільництва в Європі. Додано багато даних  
з нооісторії – межі Понтіди та економічної зони Великого Трипілля, три головні  

вектори його розпаду
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1. Головним світовим археологічним досягненням 2017 року визнані розкоп-
ки Гьобеклі-Тепе – зібрання одразу кількох кільцевих попередників усім відомого 
Стоунхенджу. Найстарший має вік 13 500 років. Ми переконані, що це твір наших 
пращурів «по лінії землеробів», які мали велику потребу в точному календарі й побуду-
вали його з орієнтацією на Сиріус (тогочасну Полярну) й потрібними геодезичними по-
значками. Однак, через прецесійний рух осі обертання Землі накопичувалися помилки, 
що примушувало кожні 500-600 років будувати нову споруду. 

Вказані події відбувалися на «пенепленах». В українській мові хорошим 
відповідником є «лісостеп», що являє собою зрізані ерозією рештки гір, які містять бага-
то корисних копалин – кремені, глини, руди міді та інших металів.

Першими одомашнили зернові «пенепленні» народи й передали їх тим, хто посе-
лився у дельтах чи в долинах великих рік. На них зросли «алювіальні цивілізації» (на 
рис. 2 вказано три з них – Ал-ц-1, Ал-ц-2 і Ал-ц-3) з майже негайним винайденням 
письма і математики. Але через очевидні причини там не винайшли колесо і гужо-
вий транспорт, гірництво, металургію і ковальство. Ці винаходи – плід зусиль наших 
пращурів та інших народів, які жили на пенепленах. Головне джерело прогресу люд-
ства – творчість пенепленних цивілізацій (це поняття автори пропонують усім іншим 
науковцям, які його не використовують зовсім, ототожнюючи всі цивілізації тільки з 
алювіальними). 

2. Розселення пращурів-землеробів було пішим, повільним та порівняно легким че-
рез відсутність Босфору. Майбутні трипільці поселилися спочатку на північному березі 
прісного озера (контур Понтіди вказаний крапками), сформувавши на 2000 років Ал-ц-3. 
Але 7150 років тому через появу півкілометрового за шириною Босфору рівень озера 
дуже повільно піднявся на 120 м від солоної середземноморської води. Праболгари зсу-
нулися трохи на захід, багато хто з інших, як вказано на рис. 2, побіг в бік Атлантики по 
долині Дунаю, а от наші змістилися північніше в чорноземний Лісостеп й поєднанням з 
мисливцями-аріями утворили «пенепленну» цивілізацію Трипілля-1. 

3. Археологи розкопали багато поселень трипільців між Карпатами і Дніпром, але 
все ще не провели точного датування різних ділянок віднайдених поселень-гігантів з 
тисячами споруд. Автори переконані, що цей «гігантизм» є наслідком малої тривалості 
«життя» будинків з дерева і глини з соломою. В умовах тогочасного «кліматичного оп-
тимуму» років за 50-60 деревоїди (ксилофаги) підточували споруди. Трипільці їх спалю-
вали і поруч швидко будували нове село чи хутір. За сотні років формувалася величезна 
територія з багатьма тисячами решток помешкань. 

4. Зарубіжні науковці вже давно віднайшли докази того, що перше успішне одо-
машнення коней сталося на півдні України приблизно 6000 років тому. Головна заслу-
га належить мисливцям-аріям, пращури яких походять з Великого Алтаю. Вони майже 
40 000 років вдосконалювалися у полюванні на всі види рогатих і зубатих великих тва-
рин. Закони етології дають докази того, що стриножений дикий тарпан відчув зверхність 
арія, цілковиту відсутність у нього страху й після недовгих роздумів «уклав договір» з 
трипільцями. Ті забезпечували табуну коней з «дітьми» повний нічний захист від зграй 
вовків, а навзамін тварини погоджувалися на необтяжливу денну працю. Трипільці отри-
мали потужний «біологічний двигун» з саможивленням степовими рослинами і миттєво 
стали цивілізаційними лідерами світу. 
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5. У той час біля Варни вже діяла зона металургії міді (маленький значок Cu на 
рис.2), де трипільці купляли знаряддя з металу. Очевидно, що вони активно шукали руди 
в себе. Поля невеликих мідних самородків на півдні Волині виявилися малодоступними. 
Трипільці поступово зміщувалися на схід. Знайшли поклади руд міді на Луганщині, але 
недостатні. Потім розшукали на північ від Оренбурга величезне і зручне для розробки ро-
довище Каргали (позначене великим Cu на рис. 2). Відбувся перший значний поділ праці 
й виникла велика економічна зона, яку ми пропонуємо назвати «Велике Трипілля –  
ВТ». Гірники у тисячах шахт-копанок видобували руду. Породу негайно збагачували, 
частину руди плавили на місці в комплексних печах Аркаїму та подібних поселень, але 
існувала також активна торгівля на великі відстані. Від болгар великотрипільці могли 
навчитися плавити руди на вугіллі з берези, яке через пористість та інші якості дає на 
200-300 оС вищу температуру, як вугілля дуба, бука чи інших «благородніших» дерев. 
Тому каргалинську руду могла перетворювати в метал мало не кожна родина в Аркаїмі –  
кільцевому поселенні трипільців, яке одночасно було поліпшеним «стоунхенджем» (за-
значимо – на півдні Чернігівщини біля покинутої Безводівки наш сучасник О.Кликавка 
відшукав рештки подібного, але земляного «стоунхенджу»). 

6. Ще у ХІХ ст. компаративісти-філологи вивчили деталі семантичної спорідненості 
понад 400 живих і відмерлих мов так званої «індоєвропейської сім’ї». Вони вирішили, що 
десь «у степах» була «колиска – первинна мова», яку її творці поширили від Атлантики 
до Гімалаїв. Але наші попередники не спромоглися пояснити «нездоланність руху 
первинної мови». Ми переконані в тому, що це поширення навіть на ворожі терени ста-
ло наслідком культурно-технологічних запозичень тих племен, які хотіли навчитися 
плавити руди в побутових умовах. «Розвідники» прибували в той же Аркаїм, помічали 
незамінність березового вугілля. Але у процесі тривалого повернення додому вони за-
бували звучання нашого слова «береза». Тому рівень спотворення виразно пропорційний 
до відстані. На основі можливостей Інтернету легко знайти докази цього спотворення: 
береза – берёза – бяроза – beržas – bříza – brzoza – bedoll – betulla – bétula – birke – birch –  
bouleau – beith – bjørk... З міркувань наукової етики вкажемо, що наше слово «береза» 
ймовірно могло походити від болгарського «бреза». Болгари у себе в горах на висотах 
понад 800 м. відшукали гаї берізок, отримали якісне вугілля й досі на народних святах 
танцюють на жаринах (саме так можна пояснити «нестинарство»).

Наше пояснення формування сім’ї індоєвропейських мов ми називаємо «хмарно-те-
говою теорією», адже між океанами з Великого Трипілля поширювалася не повноцінна 
«первинна мова», а «хмара великотрипільських тегів». На основі «очевидного» слова 
«мова» за 250 років лінгвісти не пояснили походження індоєвропейської мовної сім’ї. 

7. Давно відомим фактом є «поява нізвідки» одразу кількох технологічно і культурно 
розвинених народів – шумерів, хеттів, гарамантів та інших. Ми переконані в тому, що 
витоком цих подій було Велике Трипілля. За тривалий час існування всередині нього 
могли виникати конкуренційні змагання за право розпоряджатися значними багатства-
ми. Інтелект наших пращурів та їх культура були достеменно винятковими, тому замість 
внутрішньої війни на винищення слабша частина населення відділялася й здійснювала 
тривалу «прогулянку на Південь». Новітні генетичні виміри засвідчили факт генетично-
го впливу східної частини Великого Трипілля на хараппську цивілізацію в долині Інду і 
на технологічні досягнення Мохенджо-Даро. 
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8. Загальновідомим, доведеним і найбільшим з таких переселень є знаменитий похід 
аріїв в Індію. Наше пояснення просте: у 1628 році до н.е. відбувся мега-вибух вказано-
го на рис. 2 грецького вулкану Санторін в Егейському морі. Він створив кількамісячний 
аналог «ядерної зими». Налякані зникненням Сонця гірники, металурги, землероби і 
скотарі назавжди покинули всю східну частину Великого Трипілля і перенесли з со-
бою знання і технології на північ Індостану, в Іран (Персію) та інші місця. Ми вказали 
цей похід стрілкою «1». Суцільна і темніша сіра лінія охоплює зони з високим і дуже 
високим відсотком «слов’янських» генів з гаплогрупи R1a1a. Світліша і цятки позна-
чають терени, де цих генів існує порівняно мало. Публікації початку травня 2021 р. 
містять докази того, що первинним витоком грецького світу між Адріатикою і Східною 
Туреччиною був приплив генів і технологій з центральної частини ВТ на південь. Ми 
давно вказували на паралелі у побутових глиняних скульптурах трипільців і мармуро-
вих у пра-греків.

9. Усім відомо, що західна межа поширення слов’янських мов співпадає з меридіаном 
Берліна, а на схід від нього багато сіл мають виразно слов’янські назви. Пояснимо це 
все спричиненим природними катаклізмами поступовим поширенням частини населен-
ня Великого Трипілля на Захід в обхід Карпат (стрілки 2 і 3 на рис. 2). У даний мо-
мент науковці Німеччини прискіпливо вивчають матеріальні решки великої битви на 
переправі через річку Толлензе між нашими пращурами з чоловічою гаплогрупою R1a1a 
та суперниками з гаплогрупою R1b (з ербінами). Саме вони, а не пращури слов’янських 
народів, геноцидним чином винищили нащадків тих землеробів, які колись разом з пра-
українцями рушили на Захід (рис. 2). Зауважимо, що науковці з Західної Європи галь-
мують поширення вказаної правди, намагаюсь через ЗМІ звинуватити наших пращурів з 
так званої «культури ямників». 

Як узагальнення цього «долітописного фрагменту» зробимо наголос на тому, що ко-
жен новий точний ізотопний чи генетичний вимір на теренах Євразії свідчить про те, що 
індоєвропейський світ, відповідна мовна сім’я та слов’янство виникли не у Старій Ладозі 
чи в Москві, а багато тисяч років раніше на просторах Трипілля-1 і Великого Трипілля. 

2.4. Приклад психолого-педагогічної інформації практичного скерування, що 
пріоритетно важлива для розвитку гуманітарної сфери України-ХХІ

Якщо «з висоти» поглянути на освітні події в усіх країнах світу за останні десят-
ки років, то можна досить чітко виявити значні претензії до діяльності шкіл і до всієї 
сучасної педагогіки не всюди, а у великій групі країн, що оголосили про перехід від 
індустріального суспільства через інформаційне до суспільства знань. Це, звичайно, і не 
дивно – масові школи й класична педагогіка вдосконалювалися для вузьких потреб базової 
народної освіти соціумів, що здійснювали перехід від аграрного до індустріального 
суспільства, готуючись до безперервних війн з сусідами за зміну більшості кордонів. 
Найкращою, як відомо, була визнана система народної освіти Пруссії, а її вершинним 
утвором – модель Берлінського дослідницького університету.

Вказані події призвели до формування індустріальної світоглядної парадигми, од-
ним з останніх проявів якої стало розгортання світового змагання за титул «університету 
світового класу» через складання «академічних рейтингів» на основі індустріально-
воєнної шкали індикаторів досконалості. 
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Наші «запеклі західні друзі» усіляко підштовхують керівників науково-освітньої 
сфери України до скерування всієї наукової продукції у журнали-монополісти 
(Science, Nature, Cell та подібні) з бази даних Scopus-WoS. Одні наші адміністратори з 
недоумкуватості, а інші у сподіванні на подарункові (корупційні) гранти, спромоглися 
створити нестерпний тиск і загрози, що примушують загал кандидатів наук, доцентів 
і професорів зі сфери гуманітарних наук переходити на рівень злидарів, оплачуючи 
публікації в зарубіжних журналах. В Україні WoS-видання практично відсутні й можуть 
опублікувати за рік менше 300 матеріалів. Цього надто мало навіть для задоволення по-
треб родичів і найближчих друзів засновників журналів. 

Та найгірше те, що злиденні кошти освітян України плинуть за кордон, а не працю-
ють на економіку та успіхи Вітчизни. 

У темі «науково-освітня парадигма» навесні 2020-го року сталася знакова подія – 
уперше створений не «мілітарний», а «екологізований» рейтинг ВНЗ світу (Impact 
Ranking 2020 [13]). Критерій досконалості нового рейтингу – успіхи у виконанні рішення 
ООН 2015 р. щодо «17 цілей для сталого розвитку». Наслідок ми вважаємо вражаюче 
приємним для Вітчизни, адже одразу 10 наших закладів опинилися у складі цього еко-
рейтингу (Харків – 3; Львів і Київ – по 2, по одному з Сум, Острога і Чернігова). А от 
Китай мав тільки 9 університетів, а Німеччина – 2 (два). Impact Ranking 2021 року охо-
пив 1117 ВНЗ, Україна збільшила представництво до 15 закладів (приєдналися Херсон, 
Полтава, Кременчук, Ужгород і Харків-4).

Не потрібно додаткових свідчень того, що світ в цілому вже розпочав відмовлятися 
від антилюдяного спадку ХІХ-ХХ ст., на основі якого виникли дві світові війни і дуже 
велика кількість малих конфліктів, частина яких продовжується й зараз. Світ «базікає» 
по небезпеки, але мчить до колапсу. Пандемія коронавірусу COVID-2019 – доказ цього. 

Ми сподіваємося на те, що разом з поширенням розуміння можливості загаль-
ного порятунку тільки через повну заміну індустріальних екологічно безпечними 
мудротехнологіями (ноотехнологіями) (причину цього ми пояснили вище), вар-
то очікувати проголошення побудови заснованого на них ноосуспільства головною 
стратегічною метою всієї популяції Homo в XXI столітті. Але для рішення подібного 
найбільш складного з усіх можливих завдання доведеться удосконалити і систему 
освіти. На наш погляд, слід уже створити ноопедагогіку – педагогіку нового тисячоліття. 
Ми покладаємо великі надії на використання багатьох молодих наук для радикального 
поліпшення наявної педагогіки з урахуванням бажаності збереження відповідності про-
цесу виховання й навчання глибинним природним програмам.

Зрозуміло, мова не йде про «повернення в печери» та копіювання архаїчних моде-
лей соціалізації. Надамо короткий виклад нашого проєкту створення і використання 
НООПЕДАГОГІКИ, що передбачає кілька кроків.

І. Для зрушення з місця проблеми ноопедагогіки, в якій урешті повинні взяти участь 
всі освітяни і більшість представників гуманітарних наук, перші кроки повинна зробити 
Рада Безпеки ООН. Спочатку – прийняти світові конвенції «Про обов’язки людини» 
і «Про етику журналістики й ЗМІ», необхідність і призначення яких вважаємо оче-
видними. Після цього слід швидко створити робочі групи змішаного складу для повної 
«інвентаризації» відкриттів і досягнень усіх людинознавчих природничих наук для вико-
ристання в освіті та вихованні, у школах, ВНЗ і в неформальній освіті.
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ІІ. Зазначені групи на основі потужної підтримки ООН, всіх інших міжнародних 
освітніх організацій, поліпшених внаслідок появи зазначених конвенцій щодо людини 
і ЗМІ, повинні поширити орієнтовану на освіту й виховання людинознавчу інформацію 
на фахівців зі сфери гуманітарних наук, педагогів, широку громадськість і, отже, на все 
населення Землі.

Одна із цілей другого етапу процесу трансформації класичної педагогіки в 
ноопедагогіку – залучення великої кількості ентузіастів до ноопедагогічного проєкту. Це 
будуть люди з гуманітарної сфери, теоретики й практики навчання й виховання, здатні до 
інновацій і переконані у важливості для сфери освіти використати відкриття генетиків, 
етологів, нейробіологів та інших учених.

ІІІ. Наступним кроком стане формування багатьох активних і гарно фінансованих 
змішаних робочих груп, що поєднають представників точних наук, фахівців із проблем 
теорії й практики виховання, учителів і викладачів. Спільно вони повинні виконати 
експертну оцінку придатності застосування тих або інших законів, фактів і досягнень 
людинознавчих наук у вивченні особливостей формування й діяльності мозку, сфери 
відчуттів, почуттів і емоцій і т.п. для зняття гострих проблем певних періодів розвит-
ку дітей і молоді (підліткової кризи, поширення булінгу та ін.). На цьому етапі педа-
гоги й вихователі зі складу змішаних груп повинні запропонувати пілотні проєкти для 
перевірки ефективності використання нової інформації в практиці діяльності навчально-
виховних установ різного рівня.

IV. Перевірка пропозицій змішаних груп на багатьох експериментальних майданчи-
ках у різних соціокультурних умовах дасть можливість виділити й запропонувати для 
широкого поширення серед батьків та освітньої громадськості зразки, правила й методи 
застосування досягнень новітніх людинознавчих наук у навчанні й вихованні. Завданням 
міжнародних освітніх та інших організацій (ООН, ЮНЕСКО, ОЕСР та ін.) стане широке 
поширення цього досвіду для його практичного втілення.

V. Створену на попередніх стадіях комплексну структуру варто не розформувати, а 
зміцнити й розширити. Не потрібно ліквідувати її відразу ж після виконання пілотних 
проектів, навпаки – вона зобов’язана стати постійним елементом у сфері людського 
знання й світової освіти. Лише тоді всі нові відкриття (у тому, що вони надходять без-
перервним потоком щодня й щогодини, може переконатися кожний, ознайомившись в 
Інтернеті та у закордонних наукових журналах з новими статтями про роботу нашого 
мозку, бонобо, явища професіоналізації мозкових структур, перевагах в окремих секто-
рах інтелектуальної діяльності чоловічої або жіночої статі та ін.). У цьому разі вони без 
істотного запізнення будуть працювати на вдосконалення навчально-виховного процесу 
й реальне забезпечення ноопрогресу людства (Комітет з освіти Ради Європи обговорю-
вав на початку 1990-х років цю пропозицію К. Корсака, оцінив її позитивно, але чекав 
на отримання від Уряду України офіційного представлення. Здійснити це виявилось 
неможливим).

Навряд чи варто сподіватися на те, що педагогіка здатна сама собою стати 
ноопедагогікою за рахунок внутрішніх ресурсів і спонукальних мотивів. Утримаємося 
від оцінки пропозицій окремих філософів, надмірно захоплених появою синерге-
тики з її законами нелінійних відгуків на комплексні впливи, що мають на меті ство-
рити зовнішніми силами повний хаос в освіті-навчанні в необґрунтованій надії на 
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самоорганізацію й появу ідеальних засобів за рахунок горезвісного синергетичного пере-
ходу «хаос – упорядкування».

Шанси на подолання безлічі найбільш важких і гострих проблем у навчанні й 
вихованні разом із завданням підготовки мільйонів творців ноотехнологій дає інтенсивне 
й мудре використання ресурсів класичної педагогіки й молодих точних наук, які усе 
глибше й ефективніше вивчають людину, відкриваючи закони діяльності головного моз-
ку і нервової системи.

3. Короткий перелік наших пропозицій керівникам України, НАНУ та усій 
науково-освітній громадськості

3.1. Вступне міні-зауваження. 
Спершу викладемо результати нашого дослідження проблеми поступового масово-

го помудрішання. Ми шукали приклади того, що населення цілої держави згуртовано і 
позитивно відгукувалося на розумні поради тих, хто правильно прогнозував майбутнє 
й різні важливі події, вчасно попереджаючи про ймовірність тих або інших аварій, ка-
тастроф і нещасть. На основі історичних фактів ми переконалися у тому, що мудреців 
ігнорували (а інколи, як перед І світовою війною, навіть відверто знищували), а визнання 
і використання їхніх порад наставало після втрати у війнах чи катастрофах понад 40% 
складу початкової популяції (європейський приклад – релігійний конфлікт католиків і 
протестантів). 

Усвідомлюючи всю потужність «Закону 2/5», автори все ж лишаються оптимістами 
стосовно перспектив наших ноопропозицій з кількох причин: 1) колись наші пращури 
вже стали витоком індоєвропейського помудрішання людства; 2) недавній об’єктивний 
вимір середнього для сучасних українців IQ-показника засвідчив його приналежність до 
невеликої групи найвищих у світі; 3) в минулому тотальні інтелектуально-духовні зміни 
у складі соціуму наставали після зміни двох поколінь. Україна-2021 вже доволі близька 
до цього критичного моменту.

3.2. Конкретика дій для ноопрогресу в гуманітарній сфері
1. Керівники України та її провідних державних установ мають виявити максимальну 

активність у пропозиціях ноопрогресу, зокрема, створити і запропонувати в ООН тексти 
світових конвенцій про «Обов’язки Людини» і «Принципи діяльності ЗМІ». Це сприяти-
ме підвищенню рейтингу Вітчизни.

Подібні кроки необхідно здійснити і на теренах України й домогтися ліквідації 
зарубіжного впливу не стільки на мову ЗМІ-засобів, скільки на їх підпорядкування, а та-
кож на політичне, економічне і культурне скерування змісту матеріалів. ЗМІ зобов’язані 
поширювати об’єктивну нооінформацію, повідомляти не тільки про екологічну 
ідеальність мудротехнологій (ноотехнологій), а й про відсутність потреби у використанні 
дуже великих мас природних і штучних матеріалів. Наголошувати на тому, що значний 
відсоток інновацій можуть здійснити молоді (і навіть дуже молоді) науковці. 

2. Час вже усвідомити великі «досягнення» держав Заходу в самоідіотизації і 
нав’язуванні світу хибних взірців поведінки (вкажемо тільки вславлення «ГЛБТ-руху», 
хоч усього наш перелік містить дюжину прикладів). У стосунках з ЄС необхідно 
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відмовитися від ролі «слухняних посіпак», думати і діяти самостійно для ноорозвит-
ку українського антропогенного довкілля, обираючи найкраще з недавнього досвіду 
Фінляндії, Ірландії чи Сінгапуру.

3. Згадані на початку статті псевдо-стратегічні кроки політичних і економічних 
лідерів України є переконливим доказом «посіпацтва» [1-3], адже вони виконують 
вказівки «лоцманів» світу, які щороку збираються у Давосі і роздають НЕМУДРІ вказівки 
(цього разу – в книзі [14]). Ми проти наших державних планів будувати Індустрію 4.0 з її 
мільярдами роботів для аграрного та інших секторів економіки. Роботів-пастухів не буде 
ніколи, адже через рік-другий протеїн Fy й подібні зручні для побутового використання 
відкриття назавжди знищать індустріальне тваринництво й інші традиційні сектори от-
римання їжі. Схоже, що «давоські лоцмани» не стежать за появою і «розмноженням» 
рятівних для людства і біосфери «мудротехнологій». Цікаво – коли вони їх помітять та 
усвідомлять? Нагадуємо: на Заході ніхто не вірить у можливість екологічно ідеальних 
виробництв (в НАН України дехто це усвідомлює, але не має абсолютної влади). 

4. Всі інші можливі в Україні державні заходи мають бути скерованими на 
мудротехнологічне світове лідерство, на формування комплексної ноогуманітарної сфе-
ри, на подовження первинної освіти та скерування її змісту на підготовку професіоналів 
з ноонаук, на перетворення (услід за Ірландією) в світовий полюс привабливості для 
зарубіжних інвесторів. Це завдання виконати дуже легко – потрібна тільки політична 
воля. Ресурси усіх видів слід скеровувати не на добудову Індустрії 4.0, а на підтримку 
молодих українських ІТ-компаній і об’єднувальні засоби, подібні до проєкту «Мідь для 
України». 

5. Час усвідомити, що епоха «державного управління» вже добігла кінця (ще раз 
погляньте на рис. 1). Доцільно скопіювати не тільки ірландців, а й шведів. Необхідно 
здійснити законодавчу та іншу підтримку формування широкого спектру територіальних 
і професійних громад, що полегшується розвитком ІКТ (відзначимо, що і в Україні є 
цікаві і реальні пропозиції [15]). Тільки фахові об’єднання спроможні об’єктивно і ком-
петентно оцінювати якість наукової та іншої продукції. Слід заборонити використан-
ня будь-яких варіантів оцінки наукових та інших інтелектуальних творів без аналізу їх 
корисності для України. Хорошим прикладом може слугувати боротьба Китаю з усією 
«хіршоманією» і потоком «порожніх патентів», поширення яких йшло за бюджетні 
кошти.

P.S. (від Корсака К.В.). Доля обрала для мене унікально приємне і безпечне «хобі» –  
моніторинг в усіх доступних джерелах наукових відкриттів і технологічних досягнень 
задля успіху у студентів і захисту усіх, хто мені вірив, через точні прогнози майбут-
нього і власні інсайти (детальніше – у Wiki-статті «Korsak Konstantin Vitalievich»). 
Найважливіший і найприємніший серед усіх – виявлення екологічно ідеальних 
мудротехнологій (ноотехнологій) і ноонаук, але є й неоднозначні. Останній – вірогідне 
пояснення невдалості багаторічних спроб переконати загал читачів багатьох сотень 
моїх наукових праць у можливості порятунку людства заміною наявних виробництв 
мудротехнологіями. Воно полягає не в тому, що услід за Е. Геккелем з його «екологією» 
я на століття «випередив свій час». Причина зовсім банальна – використання літер 
«ноо» у назвах сотень публікацій було жахливою помилкою. Помітивши скоса «ноо»,  
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редактори і читачі автоматично відмовлялися читати навіть анотацію з поясненнями, ото-
тожнюючи ноосферу з міфічною «spirit-оболонкою», а ноотехнології з теологічним чи ще 
менш корисним базіканням. До того ж, абсолютна більшість науковців світу категорично 
переконана з неможливості виготовити хоч маленьке корисне, не нашкодивши біосфері. 
Спробую надалі використовувати такі семантичні комплекти – «мудротехнології ≡ 
ноотехнології» і «mudrotechnologies ≡ wisetechnologies ≡ nootechnologies». 
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КОНТЕНТ–АНАЛІЗ ФАХОВОЇ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ СПІЛЬНОТИ 
“НАФТОГАЗОВОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЙ”

Професійно орієнтована медіаосвіта в останні десятиліття активно розвивається 
в ряді країн, в т.ч. в Україні. Технології використання масовокомунікаційних текстів з 
освітньої метою об’єднує поняття «медіадидактика». Нині воно стало «парасольковим». 

У статті проаналізовано розвиток професійно орієнтованої медіадидактики вищої 
школи, наявний вітчизняний досвід техніко-технологічної блогодидактики у нафтогазовій 
інженерії. На прикладі ресурсу Фейсбук «Освіта за спеціальністю “Нафтогазова 
інженерія та технології”» здійснено комп’ютерний контент-аналіз фахових блогів з 
нафтогазової інженерії, висвітлено прийоми і методи використання інженерної бло-
годидактики в освітньому процесі з метою розвитку медіакомпетентності фахівців. 

Введено в науковий обіг інформацію про досвід застосування фахових блогів з 
нафтогазової справи у соціальній мережі. З опертям на комп’ютерний контент-аналіз 
представлено дані про ефективність вітчизняних блогів з нафтогазової освіти. Також 
подано конкретну інформацію з практики створення і застосування фахових блогів 
нафтогазового спрямування у Фейсбук. Показано географію користувачів фахової 
блогосфери, параметри їх активності, часові виміри запиту інформації, активність 
користувачів за віковими категоріями. Зроблено висновок про необхідність формування 
науково-освітнього центру за напрямком “Нафтогазова інженерія та технології” на 
Східній Україні, а також доцільність акредитації цього фаху у вишах Києва.
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годидактика; інженерна блогодидактика; нафтогазова інженерія, комп’ютерний 
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Мета. Проаналізувати наявний вітчизняний досвід техніко–технологічної блогоди-

дактики у нафтогазовій інженерії на прикладі ресурсу Фейсбук «Освіта за спеціальністю 
“Нафтогазова інженерія та технології”».

Методика. Огляд, комп’ютерний контент–аналіз фахових блогів з нафтогазової 
інженерії у ресурсі Фейсбук. 

Результати. На прикладі підготовки спеціалістів для нафтогазової сфери висвітлено 
прийоми і методи використання інженерної блогодидактики, зокрема, Фейсбуку, в 
освітньому процесі з метою розвитку медіакомпетентності фахівців. 

Наукова новизна. Введено в науковий обіг інформацію про досвід застосування фа-
хових блогів з нафтогазової справи у соціальній мережі. З опертям на комп’ютерний 
контент-аналіз представлено дані про ефективність вітчизняних блогів з нафтогазової 
освіти. 

Практична значимість. Подано конкретну інформацію з практики створен-
ня і застосування фахових блогів нафтогазового спрямування у Фейсбук. Показано 
географію користувачів фахової блогосфери, параметри їх активності, часові виміри за-
питу інформації, активність користувачів за віковими категоріями. Зроблено висновок 
про необхідність формування науково-освітнього центру за напрямком «Нафтогазова 
інженерія та технології» на Східній Україні, а також доцільність акредитації цього фаху 
у вишах Києва.

Актуальність. Медіаосвіта як нова педагогічна галузь, своїм змістом зорієнтована 
на людину, виокремилась відносно недавно. Її поява в освітньому просторі була обумов-
лена інноваційним освітнім процесом, суспільною потребою, оскільки розвиток засобів 
масової інформації і комунікації та їх залучення до процесу навчання і виховання значно 
активізували творчий пошук освітян у багатьох країнах. Цим і обумовлена актуальність 
даної статті, спрямованої на привернення уваги освітнього загалу до нових медіаджерел 
як засобу розвитку й саморозвитку особистості. 

Об’єктом дослідження є віртуальні професійно-орієнтовані медіатексти в мережі 
Інтернет, предметом – авторські сторінки, сайти, блоги в соціальній мережі. При 
роботі використовувались загальнонаукові методи аналізу та синтезу, узагальнення та 
екстраполяції, системний та структурно-функціональний підходи, загально-філософська 
і психолого-педагогічна методології, контент-аналіз. Методологія медіадосліджень 
є міждисциплінарною, спирається на класичну філософську методологію аналізу 
соціокультурних феноменів. Для якісного і кількісного аналізу результатів впровадження 
науково-педагогічної блогодидактики в нафтогазовій галузі застосовано комп’ютерний 
контент-аналіз [10; 23 ].

Особистість як соціальна істота інформаційного суспільства без медіакультури не 
існує [22]. Взаємозв’язок особистості з соціокультурним середовищем є наскрізною 
домінантною ідеєю філософських настанов, що відтворюють нові явища в медіаосвіті. 



504

Медіадидактика об’єднує різні медіатехнології відповідно до стратегічних цілей. 
Технології ці спираються на відповідні медіаджерела, опрацьовують різні медіапродукти 
відповідно до завдань освітнього процесу. Причому, саме медіаосвітні технології, котрі 
інтенсивно розвиваються останнім часом, посідають провідне місце і в самоосвіті 
особистості. Нашою метою є прагнення привернути увагу спільноти до освітніх мож-
ливостей блогів, котрі ми наразі розглядаємо не з позицій медіагалузі, а з педагогічних 
потреб, відтак говоримо про блогодидактику як один із складників медіадидактики. 

Поняття «блогосфе́ра» (від англ. blogosphere) – термін, що означає сукупність всіх 
блогів як спільноту або ж соціальну мережу [20]. Десятки мільйонів блогів, що існують 
в світі, зазвичай тісно пов’язані між собою, блогери читають і коментують один одного, 
посилаються один на одного. Це поняття (позначимо його як «журналістське») робить 
наголос на одну з основних відмінностей блогів від звичайних веб-сторінок та інтернет-
форумів: пов’язані між собою блоги можуть становити собою динамічну всесвітню 
інформаційну оболонку. Наявні класифікації блогів за такими різновидами:

за автором: Особистий (авторський, персональний) блог – ведеться однією особою; 
«Примарний» – ведеться від імені чужої особи невизначеною персоною; Колективний 
(або соціальний) – ведеться групою осіб за правилами, визначеними власником; 
Корпоративний – ведеться усіма співробітниками однієї організації; 

за наявністю мультимедіа: Текстовий – основним змістом такого медіа продукту є 
тексти; Фотоблоґ, основний зміст – фотографії; Музичний –основний зміст – музичні 
файли; Подкаст і блоґкастинг – основний зміст надиктовується та викладається у вигляді 
аудіофайлів, Відеоблоґ, його основний зміст – відеофайли. 

за особливостями змісту: Контентний блоґ публікує первісний авторський текст; 
Мікроблоґ – дописами тут є короткі щоденні новини з власного життя користувачів; 
Мониторінговий – блоґ, основним змістом якого є відкоментовані посилання на інші сай-
ти чи блоґи; Цитатний – блоґ, основним змістом якого є цитати з інших блоґів; Сплоґ –  
спам-блоґ; 

за технічною основою: блоґ stand-alone – блоґ на окремому хостингу та рушії (cms); 
Блоґ на блоґ-платформі – ведеться на потужностях блоґ-служб (livejournal, liveinternet 
та ін.); Моблоґ – мобільний блоґ, наповнюється з мобільних чи портативних пристроїв. 

Як показують наші спостереження, в соціальній мережі присутні блоги, які не 
підпадають під зазначені класифікаційні ознаки. Ми розглянули ті, котрі позначили 
свого часу як «педагогічні» й «науково-педагогічні» і які щонайперше переслідують 
освітню мету [7, 8, 14]. Тож професійно-орієнтовані авторські сторінки в соціальній 
мережі розглядалися як спосіб підвищення фахової самоосвіти [18]. Постала 
необхідність активізувати освітні можливості блогів, котрі освітяни розглядали не 
з позицій медіагалузі, а з педагогічних потреб. Блогодидактика як один із складників 
медіадидактики орієнтувала на використання блогів саме з освітньою метою. Зокрема, 
у низці публікацій було проаналізовано наявні дослідження з використання професійно-
орієнтованих медіаджерел у вищій школі; розглянуто медіаосвітні технології, котрі 
використовуються у медіадидактиці вищої школи; встановлено роль віртуальних 
медіаосвітніх джерел у розвитку і саморозвитку особистості; розроблено класифікацію 
наявних блогодидактичних систем; запропоновано деякі практичні прийоми і методи ви-
користання науково-педагогічної блогодидактики у фаховій підготовці.
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У попередніх публікаціях ми вже звертали увагу на потенційні можливості про-
фесійно-орієнтованої медіаосвіти у вищій школі, яка сприяє формуванню медіа- та 
інформаційної грамотності майбутніх фахівців [1; 4, 11, 12, 13], розкривали зміст термінів 
«інформаційна грамотність», «медіаграмотність», «медіаінформаційна грамотність» та 
«медіакомпетентність фахівця», поданих як у дослідженнях зарубіжних науковців, так 
і в працях українських дослідників [5; 6; 7; 8], обґрунтовували необхідність розуміння 
«парасолькового» поняття «медіа-інформаційна грамотність» як одного із базових у 
сучасному суспільстві знань [7]. Аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми 
засвідчує прискорений темп упровадження медіаосвітніх технологій у навчальному 
процесі вищої школи.

Професійно орієнтована медіаосвіта в останні десятиліття активно розвивається в 
ряді країн – Німеччині, Португалії, Бразилії, Австрії, Росії, Непалі, Іраку, Китаї. І це до-
бре відтворено на науково-метричному майданчику [https://www.researchgate.net/]. Цей 
наукометричний майданчик, researchgate, представляє цікаві матеріали, вони автоматич-
но перекладаються й українською й з української. Багато праць дослідників з усього світу 
можна читати в прямому доступі. Читачі можуть поцінувати їх – рейтинг відіб’ється на 
екрані. Нові публікації зі сфери ваших інтересів автоматично надсилаються вам. Крім 
того, постійно фіксується кількість осіб, котрі читали ваші матеріали (конкретно по 
кожній праці, представленій на майданчику). Також є інформація про вакансії в різних 
університетах світу. Кожен щодня може бачити кількість читачів власних матеріалів. 
Можна побачити, яким університетам цікава:ваша праця. І ще багато чого потрібного 
є на цьому майданчику. Щотижня на ФБ-сторінці «Медіадидактика професора Ганни 
Онкович» представлено перелік країн, котрі читають українського медіадидакта. Це 
може бути опосередкованим свідченням, в яких країнах є дослідники, котрі працюють в 
заданому інформаційно-освітньому полі. Наприклад, на тижні, що закінчився 9 травня, 
українські публікації з медіадидактики читали (зазвичай подають 15 країн): Україна + 201 
Франція+ 17 Росія + 15 Сполучені Штати + 11 Мексика + 8 Польща + 5 Фінляндія + 4  
Німеччина + 3 Колумбія + 3 Маврикій + 3 Туреччина + 3 Казахстан + 2 Молдова + 2  
Іспанія + 2 Китай + 2. На тижні, що закінчився 23 травня: Україна + 262 Росія + 27 
Німеччина + 7 Індія + 4 Польща + 4 Індонезія +3 Сполучені Штати + 3 Румунія 
+3 Нідерланди + 3 Франція + 2 Білорусь + 2 Бангладеш + 1 Колумбія + 1 Таїланд + 1  
Тайвань + 1. 

Технології використання масовокомунікаційних текстів з освітньої метою об’єднує 
поняття «медіадидактика», котре нині стало «парасольковим». Адже із розвитком но-
вих і новітніх медіа з’явилися нові поняття – інтернет-дидактика, сайтодидатика, 
вебінародидактика, книгоспалах-дидактика. Ці медіадидактичні поняття вказували на 
інтернет-джерело. Блогодидактика – одне з них, яке на сьогодні має кілька перспектив-
них відгалужень. 

У даній статті ми ведемо мову про науково-педагогічну блогодидактику [ ], 
орієнтовану на інженерний фах. 

Світова блогосфера в галузі «Нафтогазова інженерія» представлена багатьма – вже 
розвиненими і в стадії розвитку – ресурсами. Це, зокрема: 

«Drillers Club Knowledge Box» – 40 тис. учасників (https://www.facebook.com/groups/
drillersclub/about/), 



506

Oil & Gas Jobs, Загальнодоступна група  · 17 тис. учасників (https://www.facebook.
com/groups/762033157160222);

Oil and gas international consultants, Приватна група, 80,5 тис. учасників (https://www.
facebook.com/groups/748052375300509);

Oil & Gas jobs (Onshore & Offshore), Загальнодоступна група  · 80 тис. учасників 
(https://www.facebook.com/groups/401305544076909);

Вітчизняна українська блогосфера в галузі «Нафтогазова інженерія» представлена 
декількома блогами у Фейсбук, зокрема:

- блогом «Нафтогазова освіта» (https://www.facebook.com/groups/ 866495553505940/? 
mul t i _pe rma l inks=1032710503551110%2C1032176773604483&no t i f_ id= 
1524010543948588&notif_t=group_activity&ref=notif);

- блогом «Освіта за спеціальністю “Нафтогазова інженерія та технології”» (https://
www.facebook.com/groups/145315129579851/?hc_location=group).

Наразі ми ставимо перед собою мету проаналізувати наявний вітчизняний досвід 
техніко-технологічної блогодидактики у нафтогазовій інженерії на прикладі ресурсу 
Фейсбук «Освіта за спеціальністю “Нафтогазова інженерія та технології”». Для цього 
вирішуємо такі завдання: – проаналізувати географію користувачів фахової блогосфери, 
параметри їх активності;

- проаналізувати часові виміри запиту інформації, активність користувачів за 
віковими категоріями;

- співвіднести (порівняти) географію фахової зацікавленості ресурсом Фейсбук 
«Освіта за спеціальністю “Нафтогазова інженерія та технології”» та географію наукових 
шкіл та вишів, акредитованих за даною спеціальністю в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Медіаосвітній напрямок педагогіки 
сформувався у другій половині ХХ ст., коли постала проблема готувати тих, хто 
навчається, до життя в інформаційному суспільстві, формувати у них уміння користу-
ватися інформацією в будь-якому вигляді, здійснювати комунікації, усвідомлювати 
наслідки впливу на людину засобів інформації, особливо – засобів масової комунікації 
[10, 13, 15, 17]. Нині медіапедагогіка набула широкого розмаху. Зокрема, в Німеччині 
існують науково-дослідні інститути, котрі виконують наукові дослідження у цій галузі. 
У медіапедагогіці німецькі фахівці, наприклад, виділяють два взаємозв’язані між собою 
напрямки: 1) суспільно-критична медійна педагогіка, яка має на меті зміну суспільства 
через такі її засоби, як здатність ідеологічної критики; здатність впливу на медіасистему; 
здатність використання альтернативних медій; 2) політично-мотивована медійна 
педагогіка, яка ставить собі за мету боротьбу проти маніпуляцій за допомогою медій [21, 
с. 278]. Визначальною метою медійного виховання є підготовка молоді до критичного 
сприймання медіа, медійна дидактика стосується функціонування мас-медіа у процесі 
навчання.

Блог-сторінку «Освіта за спеціальністю “Нафтогазова інженерія та технології”» 
створено: 27 грудня 2017 р., назву змінено: 27 лютого 2018 р. В презентації сторінки 
адміністратори зазначають: «Філософія цієї групи спрямована на популяризацію 
нафтогазової освіти в Україні». Адміністраторами групи стали відомі фахівці в цій 
галузі. Станом на травень 2021 року група нараховувала 1200 учасників. Мова матеріалів 
блогу переважно українська, окремі матеріали подаються англійською.
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Комп’ютерний контент–аналіз блогу «Освіта за спеціальністю “Нафтогазова інже-
нерія та технології”» в часових рамах «весна 2021 року» проведено на основі ряду 
динамічних кривих та гістограм (рис.1), показує очевидний прогрес проекту за показ-
никами: кількість учасників (всього 1200, при цьому 925 активних учасників; публікації 
за 60 днів весни 2021 р. – 124, приріст 11% у порівнянні з 22 січня 2021 р. – 22 березня 
2021 р.; водночас коментарі + 133% до попереднього періоду; реакції на публікації – 519, 
що складає +3%). Публікації, коментарі та реакції порівняно рівномірно розподілені по 
днях тижня. 

Рис. 1. Завантажені дані (дописи, коментарі, реакції) та активні учасники блогу 
«Освіта за спеціальністю “Нафтогазова інженерія та технології”» за період  

23 березня 2021 р. – 21 травня 2021 р.
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Найбільш популярний день відвідин сайту – п’ятниця. Популярна година – 10.00 
(рис. 2).

Рис. 2. Популярні дні і години відвідин сайту «Освіта за спеціальністю 
“Нафтогазова інженерія та технології”»

Аналіз учасників блогу за віком і статтю (рис. 3) показує, що більшість учасників 
(78%) – чоловіки, 22% – жінки. 

Рис. 3. Аналіз учасників блогу «Освіта за спеціальністю “Нафтогазова інженерія 
та технології”» за віком і статтю.

Інтерес до матеріалів блогу найбільше виявляють вікові категорії 25-34 роки (до 35% 
всіх учасників) та 35-44 роки (близько 25 % учасників). Інтерес фахівців вікової категорії 
55-65 років незначний – близько 5% учасників блогу. Натомість категорія 18-24 роки дає 
до 8% учасників. 
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Географія учасників блогу: Україна – 1143 учасника, Польща – 8, Росія – 8, Сполучені 
Штати Америки – 4, Франція – 3, Чехія – 3, Єгипет – 2, Словаччина – 2, Ірак – 2, Індо-
незія – 1. 

Популярні міста (по Україні): Полтава – 267 учасників, Київ – 109, Івано-Франківськ –  
94, Харків – 82, Охтирка (Сумська область) – 32, Дрогобич (Львівська область) – 31, 
Гадяч (Полтавська область) – 28, Красноград (Харківська область) – 26, Дніпро – 23. 

Таким чином, старопромисловий Західний нафтогазоносний регіон України пред-
ставлений тільки 125 учасниками, Східний нафтогазоносний регіон України дає 
найбільше учасників – понад 850, а Південний нафтогазоносний регіон України прак-
тично не представлений взагалі, що дивно. Показово, що Київ, виші якого не готують 
фахівців зі спеціальності “Нафтогазова інженерія та технології”, дає понад 100 учасників 
блогу, а Дніпро, де ця спеціальність акредитована у «Дніпровській політехніці» - тільки 
23 учасники. 

З цих даних можна зробити попередні висновки про зміщення освітнього і наукового 
інтересу до спеціальності “Нафтогазова інженерія та технології” із Західної України на 
Східну Україну – у новопромисловий нафтогазовидобувний регіон «Полтава – Харків –  
Суми (частково) – Дніпро (частково)». По-друге, можна рекомендувати профільним 
вишам Києва відкрити таку спеціальність (наприклад, у «Київській політехніці»). Що 
стосується Південного нафтогазоносного регіону, то ситуація там із зацікавленістю до 
спеціальності “Нафтогазова інженерія та технології” потребує додаткового аналізу.

Висновки:
  Наявність власного блогу чи сайту cтала професійною необхідністю і ознакою 

освітянина ХХІ століття, котрий зобов’язаний бути медіа- та інформаційно грамот-
ним. В статті (на прикладі новітніх медіа) проаналізовано історію розвитку понят-
тя «медіадидактика», а також представлено країни, котрі спостерігають за розвитком 
української школи медіадиактики на науково-метричному майданчику «researchgate».

  Блогодидактика педагогів – частина освітнього простору, котра твориться креа-
тивними освітянами-новаторами із залученням різних педагогічних технологій. Завдяки 
творенню таких блогів, орієнтованих на навчання різних навчальних дисциплін, учитель 
стає справжнім медійником. Знання педагогом особливості того чи іншого медіа стають 
ознакою фаховості, адже сучасна освічена людина має володіти медіа-інформаційною 
грамотністю, що спонукало нас розглядати саму медіаосвіту як педагогічну технологію, 
яка сприяє саморозвиткові. Предметна блогодидактика педагогів досить різноманітна і 
добре представлена в інформаційному просторі. Сторінки педагогів – додаткове джерело 
новітньої й актуальної фахової інформації. 

  Новітні медіаджерела стають актуальними навчальними посібниками з дисциплін 
фаху, який вони опановують у вищій школі, у самоосвіті – адже привчають послуго-
вуватися медіаджерелами у професійному розвитку впродовж життя. І чим раніше сту-
денти це усвідомлять, тим кращим буде освітній результат і успіхи у післявишівській 
самостійній професійній творчості. У такий спосіб професорсько-викладацький склад 
навчальних закладів України приєднується до розвитку професійно-орієнтованої 
медіаосвіти, сприяє розвиткові медіадидактики вищої школи.

  У даній статті це проілюстровано введенням у науковий обіг інформації про досвід 
застосування фахових блогів з нафтогазової справи у соціальній мережі. З опертям на 
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комп’ютерний контент–аналіз представлено дані про ефективність вітчизняних блогів з 
нафтогазової освіти, що засвідчує географію користувачів фахової блогосфери, параме-
три їх активності, часові виміри запиту інформації, активність користувачів за віковими 
категоріями. На основі цієї інформації можна зробити висновок про необхідність форму-
вання науково-освітнього центру за напрямком «Нафтогазова інженерія та технології» на 
Східній Україні, а також доцільність акредитації цього фаху у вишах Києва.
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Professionally oriented media education in recent decades is actively developing in a num-
ber of countries, including – in Ukraine. Technologies for the use of mass communication texts 
for educational purposes are united by the concept of “media didactics”. Now it has become 
“umbrella”.

The article analyzes the development of professionally oriented media didactics of higher 
education, the existing domestic experience of technical and technological blog didactics in oil 
and gas engineering. On the example of the Facebook resource “Education in the specialty” 
Oil and Gas Engineering and Technology “” computer content analysis of professional blogs 
on oil and gas engineering, techniques and methods of using engineering blog didactics in the 
educational process to develop media competence.

Information on the experience of using professional blogs on oil and gas business in the 
social network has been put into scientific circulation. Based on computer content analysis, 
data on the effectiveness of domestic blogs on oil and gas education are presented. Specific 
information on the practice of creating and using professional oil and gas blogs on Facebook is 
also provided. The geography of users of the professional blogosphere, parameters of their ac-
tivity, time measurements of information request, activity of users by age categories are shown. 
The conclusion is made about the need to form a scientific and educational center in the field 
of “Oil and Gas Engineering and Technology” in Eastern Ukraine, as well as the feasibility of 
accreditation of this specialty in the universities of Kiev.

Keywords: social network; Facebook; blog; educational space; media educational tech-
nology; media didactics; professionally-oriented media education; pedagogical blog didac-
tics; engineering blog didactics; oil and gas engineering, computer content analysis.
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

В статье проанализированы существующие подходы к образовательным техно-
логиям иноязычного обучения специалистов, отобраны параметры, релевантные для 
каждой из технологий с учетом лингвистических, методических и андрагогических 
принципов, а также культурологического подхода к их использованию.

Ключевые слова: технологии, культурологический подход, иностранный язык, ино-
язычное обучение, специалист. 

Современное образование идет по пути технологизации, что подразумевает алгорит-
мизацию учебного процесса на основании четко отобранного и дозированного учебного 
материала, продуманных этапов, предсказуемых результатов и воспроизводимости. 

Обучение специалистов должно быть нацелено на развитие самостоятельного, твор-
ческого и ответственного подхода субъектов обучения к процессу и результатам своей 
учебной деятельности. Благодаря этому существенно повышается мотивация, эффектив-
ность и реальная значимость процесса обучения для каждого обучающегося. [2: 179-
180]. Взрослая аудитория отличается стремлением к систематизации своих знаний, ис-
пользованию личного опыта при обсуждении спорных вопросов, предпочитают аудиови-
зуальные средства предъявления информации. Одним словом, взрослым специалистам 
нужны особые технологии. 

Для описания каждой из анализируемых в статье технологий использовались основ-
ные классификационные параметры, предложенные в «Энциклопедии образовательных 
технологий» [3: 77-86], которые применимы, с точки зрения авторов статьи, к взрослой 
аудитории. В частности, это: 1) уровень применения (локальный, модульный); 2) фило-
софская основа (материализм, идеализм, сциентизм, прагматизм); 3) лидирующий прин-
цип организации (практико-ориентированный, социокультурный, творческий, алгорит-
мический); 4) характер содержания (узкопрофессиональный, общепрофессиональный, 
общеобразовательный);  5) ориентация на личностные структуры и сферы (знания, уме-
ния, навыки; способы умственных действий; эстетические и нравственные отношения; 
творческие способности; практические действия); 6) организационные формы (индиви-
дуальные, групповые, парные); 7) тип управления (консультативный, программирован-
ный, классический); 8) средства обучения (вербальные, аудиовизуальные, электронные, 
дистанционные); 9) способы реализации (поисковые, исследовательские, творческие, 
репродуктивные); 10) категория обучающихся (специалист, работник без высшего об-
разования).  Рассмотрим подробнее каждую из технологий. 

1. Деловая игра «В отделе кадров. Прием на работу специалистов (В Беларуси, во 
Франции)».
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Уровень применения: модульный, локальный. Философская основа: прагматизм. 
Лидирующий принцип организации: практико-ориентированный. Характер содержания: 
узкопрофессиональный. Ориентация на личностные структуры и сферы: специальные 
знания, устно коммуникативные навыки и речевые действия. Организационная форма: 
групповая. Тип управления: консультативный. Средства обучения: вербальные, визуаль-
ные. Способы реализации: поисковые. Категория обучающихся: специалист. 

2. Дебаты «Анонимное резюме: за и против (по материалам интернет- ресурсов и 
результатам анкетирования в Беларуси и во Франции)».

Уровень применения: модульный, локальный. Философская основа: антропосо-
фия, материализм, сциентизм (наукообразие). Лидирующий принцип организации: 
профессионально ориентированный. Характер содержания: общепрофессиональный, 
общеобразовательный. Ориентация на личностные структуры и сферы: профессио-
нальные знания, устные и письменные коммуникативные умения и навыки, творчество. 
Организационная форма: групповая. Тип управления: консультативный. Средства обу-
чения: вербальные, визуальные. Способы реализации: исследовательский, поисковый, 
творческий. Категория обучающихся: специалист.

3. Дискуссия «Проблемы экологии городской среды (на примере г. Минска и  
г. Парижа) и пути их решения» с использованием метода параллельного мышления  
Э. ДеБоно.  

Уровень применения: модульный. Философская основа: материализм, сциентизм. 
Лидирующий принцип организации: социокультурный. Характер содержания: обще-
профессиональный, общеобразовательный, гуманитарный. Ориентация на личностные 
структуры и сферы: сфера последовательных умственных действий и соответствующих 
им устных коммуникативных умений, эмоциональная сфера. Организационная форма: 
групповая. Тип управления: консультативный. Средства обучения: вербальные, визуаль-
ные. Способы реализации: исследовательский, поисковый, творческий. Категория обу-
чающихся: специалист.

4. Драматизация. Постановка спектаклей «Морозко», «Красавица и Чудовище», 
«Алиса в стране чудес» и др., спектакля на основе художественного фильма «Огненная 
ловушка» («Piège de feu»).

Уровень применения: модульный. Философская основа: гуманизм, идеализм. 
Лидирующий принцип организации: социокультурный. Характер содержания: гумани-
тарный. Ориентация на личностные структуры и сферы: эстетические и нравственные 
отношения, творческие способности, практические действия на иностранном языке. 
Организационная форма: групповая. Тип управления: консультативный. Средства обу-
чения: вербальные, аудиовизуальные. Способы реализации: творческий. Категория об-
учающихся: специалист.

5. Информационно-коммуникационная технология на базе мультимедийного 
практикума по страноведению «Регионы Франции» [1]. Уровень применения: локаль-
ный. Философская основа: прагматизм. Лидирующий принцип организации: социокуль-
турный, общепрофессиональный. Характер содержания: общепрофессиональный, об-
щеобразовательный. Ориентация на личностные структуры: сфера знаний, (информаци-
онная), практические коммуникативные действия. Содержание: гуманистическая, вос-
питательная, валеологическая (забота о здоровье). Организационная форма: индивиду-
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альная, дистанционная. Доминирующий метод: программированный, аудиовизуальный, 
вербальный. Категория обучающихся: специалист; работник без высшего образования.

Разработка и апробация пяти технологий иноязычного образования специалистов по-
зволила конкретизировать их параметры и дидактическую значимость, проектировать 
процесс обучения иностранному языку, просчитывая все его этапы и предвидя результат. 
Важно отметить, что культурологический подход к использованию современных техно-
логий в обучении специалистов иностранным языкам делает процесс обучения более эф-
фективным с точки зрения формирования социокультурной компетенции и подготовки к 
межкультурной коммуникации. 
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У статті проаналізовано існуючі підходи до освітніх технологій іншомовного на-
вчання фахівців, відібрані параметри, релевантні для кожної з технологій з урахуван-
ням лінгвістичних, методичних і андрагогічних принципів, а також культурологічного 
підходу до їх використання.
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The article analyzes the existing approaches to educational technologies of foreign 
language training of specialists, selects the parameters that are relevant for each of the 
technologies, taking into account the linguistic, methodological and andragogical principles, 
as well as the culturological approach to their use.
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ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ІНОЗЕМНИХ 
СТУДЕНТІВ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ: ДОСВІД І ВИКЛИКИ В УМОВАХ 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

У статті розглянуто сучасний погляд на формування міжкультурної компетенції 
на початковому етапі навчання іноземних студентів, які навчаються нерідною мовою 
on-line, використовуючи дистанційну технологію платформи ZOOM. Виявлені пробле-
ми, що впливають на сприйняття та засвоєння мовленнєвих та граматичних моделей, 
методи подолання цих труднощів у дистанційному форматі. Автор акцентує увагу на 
застосуванні системного, ретельного підходу щодо підбору та подання відповідного 
текстового та ілюстративного матеріалу, який викликає зацікавленість до теми, що 
вивчається, надає можливість збагатити та поглибити знання про культуру країни 
навчання студента.

Продемонстровано, як під час дистанційного навчання відбувається проведення за-
няття та контроль виконання самостійної роботи студента.

Ключові слова: мовна компетенція, діалог культур, міжкультурна компетенція, 
дистанційні технології, платформи ZOOM, MOODLE.

Постановка проблеми. Практичне володіння іноземною мовою сприяє «формуван-
ню всебічно розвиненої, соціально активної особистості іноземного студента», культур-
но обізнаного у реаліях, українського суспільства», культури й тощо [4, c. 48].

За допомогою різних видів комунікації стає можливим навчання студентів, що на-
лежать до різних культур та світоглядів. Оволодіння іноземною мовою є важливим 
й необхідним компонентом навчального процесу студентів-іноземців за будь-якою 
спеціальністю. В умовах єдиного інформаційного простору людства, наявності висо-
ко розвинутих інформаційних технологій, що надають можливості спілкування лю-
дям різних національностей, культурних традицій та віросповідань, актуальною стає 
міжкультурна комунікація, як засіб порозуміння 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, міжкультурної компетенції, як спосіб уникнення 
непорозумінь на культурному ґрунті у спілкуванні із іноземцями.

Українські вчені-філологи Застровський О.А. та Пасік Л.А. стверджують, що 
«міжкультурна комунікація – є взаємодією, обміном, зняттям бар’єрів, взаємністю та 
солідарністю … різних культур» [6, c.3].
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До об’явлення тотального карантину в Україні та Світі дистанційне навчання було 
впроваджено лише як форма реалізації заочної форми навчання, яка не використовува-
лась для навчання іноземних студентів. Під час пандемії перехід на дистанційне навчан-
ня став єдиним можливим шляхом надання освітніх послуг іноземним громадянам.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням проблеми формування 
міжкультурної комунікації та компетенції у викладанні української та російської мови 
як іноземної фахівці в Україні активно займаються протягом більш трьох останніх 
десятиліть. Вже розроблено багато достатньо фахових, з наукової точки зору, та впровад-
жених у практику навчально-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 
іноземних вчених. Відповідні дослідження присвячені теоретичним основам методики 
викладання іноземних мов (І. Гальперін, Р. Міньяр-Белоручев, Л. Щерба); професійно 
орієнтованому навчанню іноземним мовам (І. Зимня, М. Акопова, Р. Клоуз, Т. Хатчінсон); 
концепції особистісно-орієнтованої освіти (І. Зимня, М. Акопова, І. Якиманська,  
В. Загвязинський); дослідженню проблеми формування комунікативної компетентності 
(Н. Алмазова, І. Зимня, В. Козлов, Р. Оксфорд); теорії комунікативної компетентності 
(Н. Хомський, Д. Хаймс, М. Вятютнев); теорії мовної особистості та міжкультурної 
комунікації (Ю. Караулов, Д. Гудков, В. Красних, В. Телія, А. Вежбицька) [5].

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 взаємодією, 
обміном, зняттям бар’єрів, взаємністю та солідарністю двох різних культур» [6, c. 3].

Важливими принципами, що використовуються у формуванні міжкультурної 
мовленнєвої особистості при вивченні нерідної мови, є принципи, закладені в теорії 
діалогу культур.

Ідея діалогу культур, як відомо, висунута М. М. Бахтіним: «…Ми ставимо чужій 
культурі 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, 
розробивши психолого-педагогічну концепцію, принципи і елементи якої можуть бути 
задіяні у навчанні нерідної мови студентів-іноземців.

У сучасних умовах переходу до дистанційного навчання виникла проблема викори-
стання в процесі освіти нових потужних технологій.

Питання технологій дистанційного навчання у процесі вивчення іноземцями 
нерідної мови розглядалися в роботах українських, іноземних науковців, серед 
яких О. О. Андрєєв, Є. І. Дмітрієва, В. М. Кухаренко, В. П. Свиридюк, Н. В. Майєр, 
К. Ю. Кожухов, Є. С. Полат, А. В. Хуторський, Н. Хоклі, Д. Коллер та ін.

Мета дослідження. Автори поставили перед собою завдання продемонструвати 
можливість формування міжкультурної компетенції іноземних студентів, що виявляли 
бажання отримати вищу освіту в ЗВО України в умовах дистанційного навчання, описа-
ти недоліки, можливості та перспективи навчання іноземців нерідній мові.
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Виклад основного матеріалу. Формування міжкультурної компетенції на по-
чатковому етапі навчання іноземних студентів починається із формування складових 
міжкультурної компетенції – мовної та мовленнєвої компетенції й здійснюється завдяки 
мові й мовним засобам, зокрема її лексико-понятійному арсеналу. Оволодіння нерідною 
мовою студентів-іноземців відбувається в декілька етапів. По-перше, оволодіння рівнем 
мовної правильності. Такий рівень досягають завдяки вивченню правил користування 
мовою, її лексикою, граматичними формами, елементами текстотворення. На цьому 
етапі студенти набувають вміння будувати речення, нескладні типові тексти і викону-
вати післятекстові вправи до них. По-друге, вміння реалізовувати себе у висловленнях 
відповідно до власного внутрішнього стану; вміння творити і виражати себе засобами 
мови. На цьому етапі студенти вчяться володіти основними формами усного й писем-
ного спілкування (монолог, діалог, опис, розповідь, міркування). Цей рівень повинен 
продемонструвати певну виразність мови і комунікативну достатність. По-третє: про-
демонструвати рівень насиченості мовою. Мова студента характеризується 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 поступово-
му введенню відповідних знань з фонетики нерідної мови, граматичних конструкцій, лек-
сичних одиниць та лексичних тем. Й на практиці відпрацьовується шляхом аудіювання, 
виконанням післятекстових завдань саме під час заняття та діалогу з викладачем й між 
собою. Студенти-іноземці за підсумком навчання нерідній мові як іноземній отриму-
ють навички, уміння, отримують знання, які формують міжкультурну компетенцію та 
здатність до сприйняття навчального матеріалу за фаховими дисциплінами.

Кожне заняття з вивчення нерідної мови – це перехрестя культур – це тренування 
міжкультурної комунікації, і в кінцевому випадку відпрацювання та закріплення на-
копичених мовних навичок та здобутків у навчанні: – «Кожне слово відображає інший 
світ», іншу культуру, інше уявлення про світ у якому перебуває людина. Методичні при-
йоми, які використовуються під час навчання націлені на «активізацію та удосконалення 
практичних навичок та умінь студентів у таких сферах мовленнєвої діяльності, як чи-
тання, аудіювання (сприйняття та розуміння текстів соціально-культурного, 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)» [7,  с. 31].

Навчальна програма складається з урахуванням особливостей іноземної аудиторії: 
рідної мови студентів, етнічних та культурних відмінностей, темпераменту, базової 
мовної підготовки. У виборі навчального матеріалу викладач керується необхідністю 
якомога простіше ввести студента в нерідну для нього мову, супроводжуючі свій виклад 
прозорими прикладами, що легко запам’ятовуються. У викладанні широко використо-
вуються презентації, фільми, методи комп’ютерної «симуляції» та моделювання, ділові 
ігри й т.п.
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Навчально-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 скла-
ду населення. При цьому відбувається порівняння рідної й нерідної, країни, мови, 
акцентується 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 ефектив-
них методів, що використовується у викладанні УЯІ та РЯІ. 

Ефективним в аудиторній роботі бачиться застосування евристичних методів, які 
передбачають включення в процес навчання аналізу надбаних знань, осмислення, об-
разного мислення, фантазування, діалогу з партнером.

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, на-
вчившись шляхом аудіювання сприймати на слух нерідну мову і читати та розуміти напи-
сане, починається накопичення лексичного матеріалу, мовних кліше, студенти-іноземці 
навчаються усвідомлювати прочитане, відповідати на питання; у складанні розповіді про 
свою культуру, або нову культуру, з якою вони знайомляться – виокремлювати головне 
від похідного, навчаються вступати в діалог, дискусію й тощо.

Під час занять студентам пропонується, наприклад текст до прочитання, набір лек-
сем, приклади використання сукупності граматичних конструкцій за загальною лек-
сичною темою тексту. Як допоміжний матеріал, пропонуються відповідні презентації, 
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 
проблем іноземців під час набування мовної, мовленнєвої та міжкультурної компетенції 
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 допомогою ста-
лих методів та прийомів викладання нерідної мови. 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 та-
ких прикладів вимови окремих звуків та слів викликає у студентів позитивний емоційний 
заряд радості впізнавання та впевненості у тому, що вони впораються з такою складною, 
як їм здається задачею – оволодіння нерідною мовою.

Великим стимулом до навчання є виховна робота, яка стала не можливою під час 
карантину та дистанційного навчання.

Виховна та профорієнтаційна робота була, до цього часу, невід’ємною частиною 
навчального процесу студентів-іноземців. Студенти «вживу» стикалися з іншою куль-
турою, з іншими законами існування, нормами та правилами, що існують в Україні. 
Аналізуючи, порівнюючи та співвідносячи культуру, мову, звичаї, традиції своєї країни, 
своєї рідної культури зі знаннями, що здобуваються під час навчання в інший культурі, 
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іншою мовою, в іншому соціумі здобувач освіти швидше опановує, глибше засвоює нову 
для себе мову, стимулюється та мотивується до навчання. 

Пандемія поставила перед освітянами нові задачі та вимоги, вирішення яких 
потрібувало найшвидших дій.

Перед викликом опинилися не тільки здобувачі вищої освіти – іноземці, а й викладачі 
ЗВО, які були вимушені швидко переорієнтуватися та перейти до дистанційного нада-
вання освітніх послуг.

Дистанційне навчання на підготовчому відділення для іноземців ОНУ імені  
І. І. Мечникова базується переважно на платформі ЗУМ. Метою та завданням курсу 
російської мови як іноземної є впровадження алгоритму методичної стратегії для ефек-
тивного формування у здобувачів вищої освіти міжкультурної компетенції на початко-
вому етапі.

Вибір платформи ZOOM для організації навчального процесу обумовлено 
необхідністю швидкого розгортання надання освітніх послуг в умовах карантину, 
простоті оволодіння платформою викладачами та здобувачами вищої освіти. Платформа 
ЗУМ значно полегшує організацію взаємодії між викладачем та студентами завдяки 
наступним характеристикам: легкому обміну аудіо та відео-файлами; встановленню 
обмеження часу на виконання завдань з аудіювання; оперативній організації навчаль-
ного обговорення завдань; зручній автоматичній системі оцінки виконаних студентом 
завдань; індивідуальній комунікації між викладачем та студентом (обговорення певних 
індивідуальних проблем у навчанні, чи граматичних тем на форумі); можливості збе-
реження загальної картини успішності та виконаних робіт кожного студента; контро-
лю «відвідуваності», активності студентів, часу їх навчальної діяльності в мережі. Має 
важливе значення підбір навчального матеріалу: структурованість курсу, завдяки засто-
суванню тематичних блоків (окремо винесені в блоки: навчальна програма, рейтингова 
система оцінювання, граматичний, лексичний, лінгвокраїнознавчий матеріал, питання 
на іспит/залік, тести тощо) [3].

Нормативне забезпечення дистанційного навчання в університеті не достатньо 
розроблене та й загалом в Україні потребує вдосконалення та доопрацювання. Разом з 
лінгвістичною та комунікативною компетенцією викладачі повинні постійно вдоскона-
лювати свою технічну компетенцію [3, c. 122-123], свій професіоналізм у сфері методики 
викладання за допомогою нових технологій й у сфері дистанційного навчання, а також 
оволодівати необхідними знаннями для використання мультимедійних інструментів, які 
знаходяться на нових платформах, MOODLE зокрема.

Оскільки робота в ЗУМ орієнтована на формування міжкультурної мовної комунікації 
підчас вивчення нерідної мови матеріали курсу повинні бути доповненні спеціальним 
ілюстрованим матеріалом, просвітницькими фільмами, які забезпечать студентам-
іноземцям опанувати нерідну мову не тільки в обсязі навчальної програми, а й розшири-
ти свій світогляд за допомогою віртуального середовища.

Розглянемо докладніше фрагмент уроку, що відбувається дистанційно.
Текстовий матеріал, практичні завдання, методичне забезпечення, контрольні 

питання поточного та підсумкового контролю студенти отримують зі сторінок сай-
ту у відповідності із структурою курсу та методичними рекомендаціями до окремих 
елементів.
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На початку заняття викладач здійснює за допомогою презентації про Україну, 
її державну символіку, устрій, визначні міста та національні свята. На цьому етапі 
здійснюється введення нових слів з наступним їх озвучуванням та перекладом на рідну 
мову студента, або на мову-посередник. Ретельне ставлення до вибору слів, їх значення, 
кількість та правильність промови, а також переклад, в подальшому спрощує самостійну 
роботу студента у вивченні та засвоєнні студентами нових лексичних одиниць.

Далі, після знайомства з лексичним матеріалом надається презентація граматичного 
матеріалу та вправи, за допомогою яких відпрацьовується нова лексика та граматика. 
Заняття відбувається у форматі «Відеоконференція» з демонстрацією таблиць, схем мов-
лення, супроводжуються коментарями рідною мовою студента або мовою-посередником.

Навчальний матеріал подається у динаміки з використанням слухового та зорового 
каналів сприйняття інформації [3].

Наступний етап – самостійна робота студента, що містить читання тексту з метою 
закріплення лексичного та граматичного матеріалів, виконання після текстових завдань. 
Особливо важливим здається чітке формулювання завдань, які надаються рідною мовою 
студента та мовою-посередником для полегшення відпрацювання та засвоєння навчаль-
ного матеріалу самостійно.

Виконані практичні завдання, що демонструють ступень оволодіння навчальним 
матеріалом студенти у будь-який спосіб (за домовленістю з викладачем: Skyp, Viber, 
E-mail) надсилають на перевірку. Викладач таким самим чином повертає перевірене, ви-
конане завдання студентам. При необхідності викладач супроводжує виконане завдання 
коментарями.

Висновки. Досвід нашої роботи щодо формування міжкультурної компетенції 
іноземних студентів на початковому етапі під час опанування нерідної мови дозволяє 
зробити наступні висновки:

Основою для «формування міжкультурної свідомості є визнання як схожих, так і 
відмінних рис різних національних культур. Культура є невідривною частиною взаємодії 
між мовою й думкою. культурні моделі, звичаї, спосіб життя міжкультурний світогляд 
відображається в мові» [7, с. 1].

У порівнянні мов та культур завдяки реакції впізнавання, відштовхуючись від 
своєї рідної мови відбувається міжкультурна комунікація та набувається міжкультурна 
компетенція. Такій підхід викликає інтерес та задоволення, мотивує студентів-іноземців 
до подальшого заглиблення у навчальний матеріал й викликає інтерес до культури, 
звичаїв, традицій країни навчання. У процесі обговорення проблем, обміну ідеями й 
міркуванням щодо ціннісних категорій і поведінкових моделей, притаманних іншим на-
родам, студенти-іноземці навчаються розуміти й толерантно приймати їх.

Після проміжку часу у рік постає задача використання більш технологічних плат-
форм дистанційної освіти на кшталт Moodle, BigBlueButton та інш., які надають більш 
можливостей для навчання, використовуючи засоби контролю засвоєння навчального 
матеріалу протягом заняття за допомогою вбудованих у дистанційні платформи блоків 
поточної перевірки вправ, мультимедійної інтерпретації навчального матеріалу та інші 
можливості дистанційних технологій.

Виклики сучасності вимагають від викладачів постійного удосконалення своєї 
компетенції не тільки у сфері свого предмету, а й удосконалення оволодіння сучасними 
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інформаційними технологіями дистанційної освіти. У зв’язку з тим, що під час занят-
тя молоді люди знаходяться у свої домівках, й для утримання їх уваги викладач пови-
нен використовувати усю свою майстерність під час заняття, що збільшує фізичне та 
емоціональне навантаження викладача.

Останнім часом перед освітянами постає проблема стимулювання мотивації 
здобувачів вищої освіти до навчання, особливо в он-лайн форматі. Це вимагає пере-
форматування навчальних курсів, використання особливого способу подачі навчаль-
ного матеріалу, використовуючи вищезгадані засоби онлайн технологій, організацію 
студентів у групи на форумах задля спілкування та обміну отриманими знаннями. На 
нашу думку корисно використовувати перевірку домашніх завдань студентів один од-
ним, що буде стимулювати навчання [8]. Особливо це важливо у гуманітарній сфері, й 
зокрема у формуванні міжкультурної компетенції.
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иноязычной подготовки студентов неязыковых учреждений высшего образования, ана-
лизируется опыт их использования в формировании иноязычной коммуникативной ком-
петенции будущих специалистов.            
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В настоящее время, век научного синтеза происходит смена образовательной пара-
дигмы и становление новой системы образования, иного уровня знаний и профессио-
нальной компетентности. В системе обучения иностранным языкам

Происходят изменения в развитии и распространении новых методов иноязычной 
подгодовки. Сегодня в мире меняется роль и структура образования: она становит-
ся определяющим фактором экономического роста, она уже не столько удовлетворяет 
общественные потребности, сколько формирует будущие возможности конкретного 
общества. Общество нуждается в высококвалифицированных специалистах, способных 
к эффективной профессиональной работе по специальности и конкурентоспособных на 
рынке труда, компетентных в своей профессиональной сфере. Улучшение качества под-
готовки специалистов становится первоочередной задачей образования, для решения ко-
торого необходимо совершенствование форм, методов и технологий организации учеб-
ного процесса, прежде всего внедрение инновационных технологий обучения мирового 
уровня, требует формирования качественной иноязычной компетенции. Подготовка со-
временного профессионала в неязыковом учреждении высшего образования невозможна 
без всестороннего развития, формирования не только потребности в изучении языков, но 
и ключевых компетенций, позволяющих им повышать свой языковой и профессиональ-
ный уровень, совершенствовать свои компетенции. Новейшими методами занимается 
педагогическая инноватика, дисциплина, находящаяся на стыке педагогики, психологии, 
экономики, информатики и некоторых других научных направлений, занимающаяся ис-
следованием формирования, развития и применения педагогических инноваций, новых 
технологий. Инноватика охватывает широкий круг вопросов от создания новых знаний 
до трансформации их в новшества и распространение новшеств, а также выделяет це-
лый ряд направлений улучшения качества образования на основе компетентностного 
подхода:

- интерактивные технологии корпоративного обучения - предполагается работа в па-
рах и работа в малых группах [3];

- технологии коллективного группового обучения, примером которых является ис-
пользование методов «микрофон», обучая - учись, то есть «каждый учит каждого», «бро-
уновское движение», «мозаика», «Джигсо», мозговой штурм [4];

- технологии ситуативного моделирования или игровые технологии, предусматри-
вает разыгрывание ситуации по ролям, обработки дискуссионных вопросов, метод 
«Press» и др;

- метод творческой мастерской workshops в системе peer-teaching, то есть передача 
полученных знаний по принципу «равный - равному» - проведение части аудиторного 
занятия одним или несколькими студентами из группы. При этом для участия в «творче-
ских мастерских» студенты должны владеть общеупотребительным английским языком 
на уровне В1, лучше В2;

- метод мультимедийной наглядности, что позволяет создать почти реальное ино-
язычную среду, расширяет нужный поток информации и значительно увеличивает по-
знавательное нагрузки ;

- метод проектов [6].
 - смешанная форма обучения (blended learning)
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На современном этапе смешанная форма обучения наряду с традиционным обу-
чением является наиболее перспективным направлением применения информацион-
но-коммуникационных технологий в процессе обучения иностранному языку. Данная 
тенденция обусловлена динамичным развитием информационных ресурсов и высо-
ким уровнем компьютерной грамотности обучаемых. Происходит оптимизация про-
цесса обучения иностранному языку, которая заключается в сочетании традиционных 
методов с информационно-коммуникационными технологиями, то есть смешанной 
формы (blended learning). Таким образом, происходит объединение живого обучения 
и обучения с использованием интернет-ресурсов. Такая форма обучения является 
разновидностью дистанционного. Применение на практике очных и дистанционных 
форм обучения дает идеальный баланс обеих форм обучения. У нас появляется воз-
можность контролировать способ, время, темп изучения материала. Смешанная форма 
обучения иностранному языку в аудитории при поддержке и помощи преподавателя 
в реальном времени face-to-face learning в комбинации с дистанционным обучением 
distance learning и обучения с ипользованием сети Интернет online learning позволяет 
расширить аудиторную нагрузку т.к. использование информационно-коммуникацион-
ных технологий эффективно коррелирует с новой мотивацией к получению знаний , 
а они в свою очередь, становятся все более доступными благодаря образовательным 
ресурсам , находящимся в свободном доступе в интернете. Перспективность смешан-
ного обучения заключается в его гибкости и интегративности в отношении различных 
компонентов образовательного процесса. 

 Основным способом модернизации образования является компетентностный под-
ход, активно вытесняющий знаниевую парадигму дидактики и предполагающий не толь-
ко усвоение информации, но и умение эффективно применять полученные знания на 
практике, что способствует выработке у студентов навыков думать и принимать верные 
решения в зависимости от конкретной ситуации. В связи с процессами глобализации и 
интеграции экономики, культуры, общественно-государственных структур и образова-
тельных систем разных стран и изменениями, происходящими в мире, растут требования 
к иноязычной коммуникативной компетенции выпускников [4, 5, 7].

Целью данного материала является анализ эффективных технологий языковой под-
готовки студентов неязыковых учреждений высшего образования, освещение опыта их 
использования для формирования иноязычной коммуникативной компетенции будущих 
специалистов. Проблема определения ключевых иноязычных компетенций личности 
активно обсуждается. При этом, среди ключевых компетенций личности выделяют три 
группы: 

  компетенции, касающиеся самого человека как личности, субъекта деятельности, 
общения;

  компетенции, касающиеся социального взаимодействия человека и социальной 
сферы;

  компетенции, касающиеся деятельности человека.
Обучение иностранным языкам есть обучение общению через общение , а учебная 

деятельность на занятиях по иностранному языку являет собой взаимодействие обучаю-
щего и обучаемого между собой. Важным требованием современного процесса обучения 
является активизация учебной деятельности обучаемых, способствующая формированию  
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их интереса к предмету, активной жизненной позиции, самостоятельности, повышению 
качества знаний, умений и навыков. Коммуникативно-ориентированное обучение ино-
странному языку на основе современных технологий обеспечивает условия для создания 
мотивации на занятии. Остановимся на иноязычной коммуникативной компетенции, а 
именно – компетенции общения, охватывающей устное, письменное общение, диалог, 
монолог, создания и восприятия текста; знание и соблюдение традиций, межкультур-
ное общение; деловую переписку; делопроизводство, бизнес-язык; коммуникативные 
задачи, уровни воздействия на реципиента. Под коммуникативной компетенцией пони-
мается знание языка, высокий уровень практического владения как вербальными, так и 
невербальными ее средствами, а также опыт владения языком на вариативно-адаптивном 
уровне в зависимости от конкретной языковой ситуации [7]. Здесь компетенции по ос-
воению устной и письменной коммуникации являются особенно важными. В свете со-
временных требований к владению иностранным языком будущий специалист с высшим 
образованием должен быть профессиональным коммуникатором, то есть уметь активно 
использовать специальные приемы воздействия на людей, что позволяют ему достичь 
коммуникативной цели с меньшими временными и энергетическими потерями. Чем 
выше уровень межличностного общения, тем эффективнее он решает профессиональ-
ные задачи [1,2,4]. С целью нужного раскрытия способностей студента современный 
преподаватель иностранного языка должен учитывать следующие элементы повышения 
качества обучения:

  организацию и обеспечение личностно-ориентированного подхода к студенту, что 
лучше всего реализуется через его самостоятельную работу;

  постоянное стимулирование активности студента на занятиях через создание ат-
мосферы успешности и повышение самооценки;

- конкретизация целей и задач на занятии с последующим анализом полученных 
результатов;

- создание атмосферы конкурентоспособности, используя задания на опережение во 
время усвоения материала.

Коммуникативная компетенция студентов неязыковых учреждений высшего обра-
зования формируется в процессе изучения таких дисциплин, как “Иностранный язык 
профессионального направления”, “Деловой иностранный язык”, “Иностранный язык: 
навыки научной коммуникации’’, “Иностранный язык для инженерии”, которые направ-
лены на развитие речи, повышение языковой культуры, формирование умений и навыков 
рационального речевого поведения в различных ситуациях профессионального обще-
ния. При этом, важным является регулярно совершенствовать свои знания в области 
инновационных методов обучения иностранному языку, что позволяет оптимизировать 
активность и заинтересованность студентов.

Важное значение при формировании иноязычной коммуникативной компетенции у 
будущих специалистов имеют такие инновационные технологии обучения, как игровые, 
диалоговые, тренинговые и тому подобное. Инновационный подход к учебному процес-
су, в первую очередь, должен быть направлен на личностное развитие будущих специ-
алистов, их способность приобретать новый опыт на основе целенаправленного форми-
рования творческого и критического мышления, ролевого и имитационного моделирова-
ния поиска нужного решения проблемы. Особую актуальность приобретают диалоговые 
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технологии, связанные с созданием коммуникативной среды, расширением пространства 
сотрудничества студентов между собой и преподавателем. На современном этапе диалог 
выступает как наиболее эффективное средство построения сложных систем отношений 
людей в разных сферах общественной жизни, в частности в профессиональной сфере, 
так как именно от успешного проведения бесед, консультаций, зависит результат работы 
и достижения поставленных целей. Поэтому одной из центральных задач современной 
высшей школы является формирование у студентов культуры диалога. К диалоговым 
технологиям, используемых на занятиях, можно отнести проблемно-поисковые диало-
ги, учебные дискуссии, анализ конкретных ситуаций и тому подобное. Формирование 
качественной иноязычной коммуникативной компетенции будущих специалистов воз-
можно при условии моделирования в учебном процессе типичных ситуаций реального 
общения, возникающих в различных сферах жизни, в том числе профессионального, и 
касаются различных тем. Применение таких технологий позволяет студентам проявить 
активность, позволяет спрогнозировать возможное коммуникативное поведение участ-
ников, выбрать соответствующие языковые средства для достижения коммуникативной 
цели, развивает познавательные способности. Также эффективными формами работы на 
занятии могут стать задания на составление диалогов на предложенные темы, скажем – 
спрогнозируйте возможные вопросы о роли коммуникативной культуры в выбранной 
профессии и предложите ответы или смоделируйте диалог по консультации у вашего 
научного руководителя по написанию научной работы.

Достаточное развитие языковой компетенции представляет собой процесс решения 
спорных вопросов в дискуссиях, представляют собой процесс диалогического общения 
участников, в ходе которого происходит формирование практического опыта совмест-
ного участия в обсуждении и решении теоретических и практических проблем. В то же 
время дискуссия дает возможность каждому участнику определить и отстоять свою по-
зицию, формирует умение слушать и аргументировать свою точку зрения. Важно, чтобы 
тема дискуссии была актуальной и проблемной. При этом можно усложнять задачу, ис-
пользуя технологии «Займи позицию» или «Измени позицию», сущность которых за-
ключается в том, что все участники должны определиться со своей позицией относи-
тельно обсуждаемой проблемы, выбрав при этом тот или иной из полярных вариантов. 
Здесь преподаватель по своему усмотрению может распределить участников обсужде-
ния по парам или по подгруппам, или учесть личные желания студентов. Также инте-
ресной станет дискуссия, в основу которой положена не противоречивая проблема, а 
два противоположных тезиса. Цель проведения такой дискуссии – научить студентов на 
иностранном языке отстаивать свою точку зрения, активно слушая других и объективно 
анализируя чужие высказывания.

В современных условиях значительно возрастает роль игровых технологий, вклю-
чающих в себя любое взаимодействие преподавателя и студентов через реализацию 
определенного сюжета. Ролевая игра является эффективной технологией в процессе об-
учения, поскольку выполняет несколько функций, в частности, учебную (позволяет по-
лучить новые знания, сформировать умения и навыки), развивающую (способствует раз-
витию самостоятельности, самокритичности, памяти, внимания, формирует мировоззре-
ние), воспитательную (осуществляет влияние на поведение, формирует чувство и убеж-
дение, культуру общения). Применение игры способствует снятию психологического  
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напряжения в поведении студента, повышению его мотивации, развития познавательных 
возможностей и интересов, стремлению к творческой самореализации и тому подобное. 
Обычно элементы игры можно внедрять на каждом занятии, однако использование игры 
как самостоятельной формы организации учебного процесса предусматривает тщатель-
ную, кропотливую работу как преподавателя, так и студентов. В ролевой игре можно 
определить три фазы:

- фазу подготовки к игре (выяснение фабулы игры, распределение ролей, инструктаж 
участников игры, подготовка ролей)

- фазу собственно игры, включая проигрывание ситуаций и ролей каждым ее 
участником;

- фазу после игры, предусматривает рефлексию, анализ студентами проведенной 
игры.

В подготовке к проведению игры преподаватель учитывает заинтересованность и 
стремление самих студентов принять участие в игре и выполнить определенную соци-
альную и коммуникативную роль, а также может привлечь к игре тех студентов, которые 
обычно отличаются определенной пассивностью на занятиях, с целью стимулирования и 
развития у них самостоятельности и творчества. Проведение игры – интересный и одно-
временно нелегкий этап, поскольку, несмотря на определенный сценарий, всегда могут 
возникнуть ситуации, требующие быстрого реагирования, импровизации как со стороны 
студентов, так и со стороны преподавателя. В ходе проведения игры развиваются такие 
коммуникативные умения, как умение задавать вопросы, адекватно ситуации и комму-
никативной роли использовать языковые средства, быстро и правильно ориентироваться 
в условиях общения, соответственно выбирая коммуникативную стратегию и тактику. 
Важной стадией в проведении игры является стадия рефлексии. Участники игры и дру-
гие студенты всесторонне обсуждают и анализируют увиденное и услышанное во время 
проведения игры, подают свои предложения, замечания, рекомендации. С этой целью 
преподаватель может выбрать так называемых экспертов, следить за ходом проведения 
игры и будут фиксировать свои замечания с целью дальнейшего обсуждения. Функция 
преподавателя при этом – консультативно-координирующая. Очень важно не только за-
метить те моменты, которые были неудачными во время игры, но и в корректной форме 
выразить конструктивные предложения по улучшению как содержательного наполнения 
занятия, так и исполнительского мастерства каждого участника, заботясь о соответствии 
социальной и коммуникативном поведении. Цель игры – в соответствии с социальной 
ролью выполнить коммуникативные действия. Во время занятий могут применяться как 
игры, где участники являются носителями одной социальной роли, например, студент-
студент, так и игры, когда участники выполняют различные социальные роли, например, 
студент-преподаватель. Обязательным видом работы, предусмотренным программой, 
является подготовка студентами презентаций на заданные темы. Ввиду нехватки време-
ни, отводимого на изучение материала, нужно так организовать работу студентов, чтобы 
предоставить возможность для подготовки до непосредственного вынесения, способ-
ствовать развитию умения синтезировать информацию и выбирать именно то, что умест-
но соответствии с конкретной ситуацией, аудитории, цели общения и тому подобное. 
Не менее важна организация других участников занятия. Преподаватель должен давать 
предварительную установку на активное слушание, постановки вопросов, обсуждение 
и анализ.
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Хочется подчеркнуть, что современное инновационное обучение иностранному язы-
ку требует применения мультимедийных технологий, работы с компьютерами, поиска 
информации с использованием электронных баз данных и знаний, проектной работы и 
интерактивных заданий студентам. Кроме того, интерактивное обучение с применением 
различных мультимедийных средств демонстрирует высокий уровень интерактивности 
учебного процесса и возможность индивидуально настраивать скорость усвоения но-
вого грамматического и лексического материала [8]. Этот метод эффективно реализует 
принцип наглядности через демонстрацию графического и видеоматериала. Также инте-
рактивное обучение заключает в себе элементы сотрудничества между студентами и по-
вышает ответственность каждого студента за выполнение задачи, формирует эффектив-
ное общение и их взаимном сотрудничестве. Однако, следует отметить,что для многих 
студентов продолжает существовать проблема отсутствия мотивации. В этой ситуации 
использование интерактивных технологий будет значительный положительный эффект, 
ведь они способствуют созданию таких условий, при которых студент получает возмож-
ность почувствовать собственную успешность, выполняя определенные задачи и пре-
одолевая препятствия.

На наш взгляд, в системе успешного изучения иностранного языка является спо-
собность к работе с различными источниками информации, умение ее сбора, анализа 
и структуризации, что актуализирует аналитические способности. Именно это является 
основой работы над групповыми проектами, которые требуют взаимной коммуникации, 
развивают творческие способности и формируют нестандартное мышление. С приме-
нением современных информационных технологий уменьшается и время выполнения 
таких проектов, повышается динамика изучения языка. При этом важно уделять вни-
мание интерактивном обучению письму и чтению. Современный подход базируется на 
интерактивной связи текста и читателя. Студент получает задания, которые дают пре-
подавателю возможность следить за выполнением задания, видеть уровень понимания 
студентом текста, корректировать ошибки и применять индивидуальный подход. Одним 
из самых эффективных методов в современной методике преподавания иностранного 
языка интерактивный метод case-study (метод решения конкретных ситуаций), когда сту-
денты в активном общении исследуют и обсуждают реальные ситуации, дискутируют в 
группах и решают подготовленные преподавателем задачи, входящие в заранее сформи-
рованного кейса специально подготовленных учебных материалов .   

Одной из инновационных форм в обучении иностранному языку является проектная 
методика. Этот метод позволяет эффективно внедрять идеи технологии личностно-ори-
ентированного подхода в обучении студентов иностранному языку. Он является одним 
из важных способов использования коммуникативных умений и навыков на практике. 
Проектная методика, построенная на мотивированном сотрудничестве студентов и пре-
подавателя, дает возможности для эффективной реализации ими собственного потен-
циала, креативного выполнения поставленных практических задач и создание на фи-
нальном этапе конкретного продукта: презентации, доклады, статьи и тому подобное. 
На практических занятиях по иностранному языку целесообразно использовать различ-
ные формы выполнения проектов, предполагается реальная активизация творческого 
мышления студентов. При этом для эффективного обучения можно использовать такие  
платформы как Facebook, YouTube и тому подобное. Современные студенты активно 
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пользуются социальными сетями, они способны легко овладевать и обрабатывать ин-
формацию, что там размещено. Видео платформы такого типа предоставляют доступ 
к огромному количеству иностранных документальных и учебных видео, просмотр ко-
торых позволяет не только воспринимать новую информацию в интересном формате, 
но и слышать живую иностранный язык от его носителей. В целом, все современные 
инновационные подходы к обучению иностранным языкам характеризуются созданием 
условий для применения интерактивных методов обучения и использованием современ-
ных информационных технологий, которые повышают и улучшают производительность 
работы студентов. Каждому преподавателю важно всегда совершенствовать знания о 
современных подходах к обучению и всячески внедрять их в учебный процесс, иметь 
положительный результат как для него так и для студентов, которые будут изучать ино-
странные языки быстрее, эффективнее повышать их коммуникативную компетентность.

Таким образом, использование на занятиях инновационных методов обучения и фор-
мирования иноязычной коммуникативной компетенции, в частности, создание игровых 
и диалоговых коммуникативных ситуаций, повышает мотивацию студентов к обучению, 
способствует развитию интереса, стимулирует студентов к активной речевой деятель-
ности, позволяет, с одной стороны, индивидуализировать обучение, предоставляя воз-
можность каждому выбрать речевое поведение, с другой – создает условия для разви-
тия групповой работы, развивая способность найти общее решение. Опыт внедрения 
указанных методов убеждает в их эффективности для развития таких коммуникативных 
умений, как:

- умение правильно спланировать свою речь, найти адекватные коммуникативные 
средства для передачи содержания;

- умение быстро, оперативно и правильно ориентироваться в условиях общения, 
изменяются;

- умение постоянно чувствовать и поддерживать обратную связь в общении;
- владение невербальными средствами общения;
- установление контакта и тому подобное.
 Инновационные подходы в симбиозе с традиционными способствуют формированию 

иноязычной коммуникативной компетенции будущих специалистов, являются одной из 
составляющих комплексной подготовки специалиста неязыкового учреждения высшего 
образования, готового к осуществлению своих профессиональных обязанностей.

Основываясь на данных прагмалингвистики и взяв во внимание изменившийся ста-
тус иностранного языка как средства коммуникации и взаимопонимания в мировом со-
обществе, особо подчеркивается необходимость усиления прагматических аспектов и 
инновационных подходов в обучении иностранному языку. Все вместе взятое заклады-
вает основы иноязычной языковой деятельности, является способом расширения кру-
гозора обучаемых, углубления их знаний про структуру языка, формирует личностную 
активность обучаемого, обеспечивает сознательное отношение к знаниям.
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