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УДК
І. Дзюба, академік НАН України
Інститут літератури імені Т.Г.Шевченка НАН України, Київ

З НАГОДИ 200-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ Т.Г. ШЕВЧЕНКА

Мені здається, сьогодні про Шевченка говорити складніше й важче, ніж будь-коли. 
Причина проста й парадоксальна: життя немилосердно актуалізувало  не тільки його 
історіософські прозріння й політичну сатиру, а й увесь його етичний рахунок до світу.  
Кожне його полум”яне слово про боротьбу і долю України, про „діла добрих” і „діла 
злих” на землі людства сьогодні вбирає в себе  те, що мучить душі мільйонів наших 
сучасників. І ми, щоб висловити свої зболені почуття, звертаємося до слів Шевченка. Це 
свідчення його пророчої сили, яка нас підкріплює навіть гіркотою своєї правди. Але тут 
є і наша велика несправедливість до Шеваченка: ми шукаємо порятунку в нього, тоді як  
мали б принести йому вже порятовану Україну, а не ту”приспану” й „окрадену”, пробу-
джену  вже „в огні”, –  видиво якої тяжіло над ним у казематі Шліссельбурзької фортеці. 
Більше того, тут може бути  й певна небезпека для образу Шевченкової поезії: ми схиль-
ні розсмикувати її на потрібні часові цитати. Втім, це давня українська практика. Вона 
свідчить не лише про владу Шевченкового слова, а й про те, що історичний час для нас 
у чомусь мало змінився, проблеми національного буття залишаються невирішеними, а 
звідси й наше „експлуататорське” ставлення до Шевченка, часом навіть лінощі, нездат-
ність осягнути всього, „нецитатного”, Шевченка, в його широкій і складній цілості. Маю 
на увазі, звичайно, не той образ, який створює академічна наука, а той, що існує, сказа-
ти б, стихійно, в масовій свідомості. До її стереотипів шевченкознавству ще доведеться 
звертатися й звертатися, як і до різного роду спрощень, однобічностей, абсолютизації 
одних сторін його творчості й непомічання інших. 

Ось коротко кілька прикладів.

Шевченко – Пророк? „Апостол правди і науки”?

Найменування поета «пророком» так часто і різноманітно практикувалося, що наче й 
він сам змирився з цим титулом. А реальний зміст цього порівняння стерся. Та й чи був 
цей реальний зміст? Чи це тільки поетичний образ, метафора, що постали з української 
національної долі? Отож – хто такі «пророки» – в історії і в нові часи?

На популярному рівні пророк-ясновидець. Але насправді важливіше те, що історично 
біблійні пророки були носіями демократичної традиції, яка склалася ще в часи кочівни-
цтва, і вперто оберігали її від тиску нових економічних і суспільних обставин. Помимо 
біблійних пророків свідчення про страждання і соціальний протест пригнічених доходили 

©   І. Дзюба, 2014
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тільки у викладі представників власницьких станів (Гесіод, Солон); тож Дж.Томсон у 
праці «Перші філософи» пише: «В особі єврейських пророків вперше в історії пролунав 
голос позбавлених власності хліборобів – голос, збережений у письмовій формі і зберіга-
ний як скарб відтоді і до наших днів поколіннями європейських хліборобів, що борються 
проти тих самих несправедливостей і надихаються тими самими надіями».

Протягом століть про пророків сказано було багато і шанобливого, і глузливого. Але 
загалом у європейській філософській і християнській традиції переважало поважливе 
ставлення до феномена біблійних пророків. Еріх Фромм відзначав як їхню велику істо-
ричну заслугу те, що «вони заохочували сумніви та критику порушень світською владою 
принципів любові й справедливості».  

Активна присутність пророків тривала в історії Ізраїля не одне століття, між вели-
кими пророками були істотні різниці в характері їхнього патосу: Ілія, Ісайя, Єремія, Єзе-
кіїль... Водночас намножилося плем’я лжепророків, так що найгрізніший і найнеприми-
ренніший з пророків Ілія очолив рух за винищення «лжепророків».

…Через століття після вогненного Ілії виступив пророк Осія, який «перший загово-
рив про Божественну Любов», – каже протоієрей Олександр Мень. Він цитує Дармстоте-
ра, за словами якого Осія «надав пророцтву той неповторний характер гніву й ніжності, 
під впливом якого розтануло кам’яне серце древньої людини».

Маючи на увазі оце поєднання гніву й ніжності; протистояння всім царям і вла-
дикам – минулого, сучасного і майбутнього; постійне нагадування про неминучу роз-
плату, або «речову», або моральну; викриття соціальних і моральних виразок, картання 
власного народу (національну самокритику) і подання йому нової історичної перспек-
тиви, а над усим оту «Божественну Любов», – можна, звичайно, говорити про Шев-
ченка і як «пророка»: в розумінні порівнянності, а не тотожності місії. Так, наприклад, 
Томаса Карлейля називали «пророком ХІХ століття» – за те, що вивищив Працю до 
релігії, бачив у ній шлях до Спасіння.

Але чи почував себе пророком сам Шевченко, якого вже й за життя так називали зем-
ляки, не кажучи про нащадків, чи переймався свідомо пророчою місією?

Олександр Барвінський в есеї про Шевченка стверджує, що «Шевченко у своїй смир-
ності не думав навіть, що він сам став не тільки українському народові народним поетом, 
всесвітнім генієм, учителем і світочем людства, та й усієї України, апостолом правди і 
науки…». Мабуть, це не зовсім так.

Шевченкову звичайність у побуті й щоденному поводженні відзначала більшість 
тих, хто залишив про нього спогади. Але громадянська і поетична самосвідомість – це 
вже інший вимір особистості. Був, мені здається, час, коли поет відчував свою пророчу 
місію для України, хоч, може, й не так безумовно «перебував» у ній, як Міцкевич (для 
Польщі). Це – період «трьох літ», «Посланія…», «Заповіту». Не так наголошено, об-
тяжено складними переживаннями поразки українського руху після 1847 року, пророча 
вдача заіскрилася після повернення з заслання… Про це свідчить полум’яна патетика 
багатьох його поезій останніх літ. У самій стилістиці й метафориці його поезії є щось від 
мови стародавніх пророків – наприклад, постійна метафора вогню: і як карального, і як 
очисного, і як непозбутнього внутрішнього чуття. Але водночас у нього й інше біблійне: 
«Не в громі Господь, а в подиху прохолодного вітру»; те, що в останню свою мить почув 
Ібсенів суворий пастор Бранд: «Він є Dens Charitatis» – Бог Милосердя!»
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Можна сказати, що Шевченкова поетична мова за напруженістю звертання до сві-
ту – пророча мова; за тоном проповідання „правди і науки” – апостольська, за мірою 
сповідності, «самовикладання» – молитовна. (Втім, у кожному з цих стильових рівнів 
можна помітити й моменти відсторонення, а серед численних молитовних пасажів є й 
саркастичні.)

Чи властиве було Шевченкові месіанське самопочування, чи відчував він себе ме-
сією, як дехто з великих світових поетів?  У Шевченка не бачимо прикмет месіанської 
гордині, для його богочуття це було б блюзнірством. Але він відчував свою місію. І ця 
його місія полягала в житті для України. За неї він ладен був «молитву діяти до краю». 
Цією молитвою за Україну і було його Слово.

Поет гніву чи любові?

Як підсумувати Шевченкове ставлення до дійсності, до світу?
Була, і є, і завжди буде велика спокуса шукати ідейну або емоційну домінанту незво-

димого ні до яких домінант Шевченка. 
Часто в Шевченкові бачили тільки (або насамперед) заклики до народного повстан-

ня, до соціальної (або національної) помсти, розплати. Без цього, звичайно, Шевченка 
немає. (Хоча, коли говорять про Шевченкову ненависть до гнобителів і катів народу, – 
може, відповіднішим було б інше означення: гнів. Це почуття багатоємніше, в ширшому 
соціальному й емоційному діапазоні. І, мабуть, не сказав би Шевченко про себе так, як 
Некрасов стосовно себе: «...спасительная злоба, что долго так разогревала кровь».)

Інколи  ж бачили і бачать тільки настрій євангельського милосердя, екстаз усепро-
щення. І без нього Шевченка немає.

Але є третє, вище, в чому преобразується і перше, і друге. Що?
Може, «сократичне» співвідношення вічної істини з індивідуальною сутністю лю-

дини?
У кожному разі в Шевченка було те благоговіння перед життям, та довіра до нього, 

які набагато пізніше висловив Еріх Фромм у своїй праці «Мати чи бути?» (To have or to 
bee?») в ідеї гіпотетичної нової людини, що долає технологізм і функціональність. У 
структурі такої людини, каже Еріх Фромм, – «Любов і повага до життя в усіх його ви-
явах, розуміння, що священним є життя і все, що сприяє його розквіту, а не речі, не влада 
і не все те, що мертве».

Чи не цим глибоким настроєм перейнято вірш-молитву-анафему „Тим неситим 
очам...”: хай будуть їм, „земним богам-царям”, – „всі добра землі”, „а нам”  – „робо-
тящим умам”, „роботящим рукам”, „добросердим малим, тихолюбцям-святим” – „нам 
любов меж людьми”. Єдиносутнє! І в „Молитві”: „Мені ж, о Господи, подай // Любити 
правду на землі // І друга щирого подай!”.  Особливо в поезії останніх років невідступно  
звучить оцей мотив любові до сутності життя і водночас пекучої не-любові до того, що 
його спотворює. 

Суєтність і марність усіх надуманих, суспільними умовностями народжених уяв-
лень, «цінностей»; протистояння вічних законів природи та Божих – і людських зло-
хитрощів Шевченкова поезія виразила з великою силою, а в деяких («Колись то ще во 
время оно...», „І Архімед, і Галілей...”, „Тим неситим очам...” та ін.) поезіях мотив їхньої 
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нікчемності перед простими і вічними виявами життя набирає гостро саркастичного або 
гнівного звучання.  

Це, звісно, лише одне із перемінних значень у всеоб”ємній амплітуді поетового 
світопочування. Але всі вони скоряються сприйняттю святості життя як Божого дару. І 
сприйняття це фокусується в найлюдянішому із почуттів – почутті любові, що становило 
„енергетику” його поезії.  Любові до добра, до правди (його слово – „слово правди і лю-
бові”), до справедливості – до людського в людині й до Бога („людей і Господа любіть”), 
до України, до землі, неба, води, лісу, барв і звуків життя, до всього того, що промовляє 
до нашого серця. (Карл Ясперс: „Любов у собі універсальна, зовсім не пов”язана з жод-
ним індивідом”; „любов може оволодівати усім душевним матеріалом”.)  

 Колись гнівний і вибуховий Мікельанджело, титан духу, з гордістю сказав: «Не на-
родилася ще людина, яка, подібно до мене, була б такою мірою схильна любити людей».

Може, таки народилася? У всякому разі, славний російський почитатель Шевченка 
Іван Григорович Прижов у рецензії на „Кобзар” писав: „У його душі і в піснях стільки 
любові, що її вистачило б на мільйони людей”.

І мовби вичерпує цю тему Василь Стефаник такими словами:
«Шевченко один був у нас, що любив страшно, без застережень і без претензій […] 

Праця, робота, заслуги, користь і то все додатки хвилеві, котрі скорше або пізніше про-
падають. Як ми станемо народом сильним, то забудемо за всі заслуги Шевченка, а ли-
шиться лишень ідеал чоловіка, що любив кавалок нашої землі. Дивний і рвучкий до себе 
і далекий, як сонце, що всіх гріє».

ГЕНІЙ ЧИ МАЙСТЕР?
Магію Шевченкової поезії навряд чи розгадати за допомогою відшукування в ній 

«прийомів» і «засобів», хоч воно й неминуче. Поетична форма – це енергія особистості. 
Наївно припускати, що Шевченко навмисне «асонансував» і «алітерував» свій вірш, хоча 
б оте незрівнянне: «За кражу, за войну, за кров, // Щоб братню кров пролити, просять // І 
потім в дар тобі приносять // З пожару вкрадений покров!!» – або: «Неначе ляля в льолі 
білій…» Таке змайстрювати неможливо, це «само» виливається з глибин душі. Як писав 
А.Бєлий, «звукопись – доисторическая артикуляция языка».

Свого часу Володимир Винниченко відхиляв розмову про «майстерність» Шевченка: 
він артист, а не майстер.

Так, творчий акт можна сприйняти хіба імпресивно. Але його продукт неминуче 
стає предметом аналізу, постфактум. Цей аналіз знаходить у творчому акті те, чого сам 
творець міг не знати й не потребувати.  Але його суб’єктивне об’єктивується вже як 
майстерність, і в цій якості робиться доступним досвідом. Геніальність не переймаєть-
ся, але досвід генія стає повчальним. Не лише як частина культурного процесу в часі, 
але і як спосіб можливого поглиблення рецепції творчого феномена, його осмислення. 
Під цим кутом зору дослідники й говорять про «майстерність» Шевченка. І це не ви-
падково: Шевченкова поетична практика реформувала український літературний вірш 
і була, якщо вжити сучасне поняття, «новаторською». Скажімо, Д.Чижевський вважав, 
що українські поети, „йдучи шляхом Шевченка”, „більш як на півстоліття” випередили 
російських у вживанні „неповних рим”, але при цьому бачив тут барокову традицію.  
Згодом А.Луначарський, говорячи, що Шевченко і в поетиці випереджав свій час, ствер-
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джуватиме, що він «творить вільний вірш на кілька десятків років раніше, ніж заговори-
ли про нього передові поети Заходу». Твердження небезпідставне, хоч визначення Шев-
ченкового вірша як „вільного” неточне. Про його природу висловлювалися різні думки 
й точилися дискусії. Дехто з дослідників наголошував на тому, що Шевченко звільнив 
поетичну форму від оков догм, правил, канону. Скажімо, О.Жовтіс уважав, що деякі його 
новаторські прийоми випереджали свій час і «занимают важное место в мировой поэзии 
в настоящее время».

Як приклад, Жовтіс наводить зразки вживання Шевченком короткого рядка, що фік-
сує увагу на найважливішому – прийом, який «узаконив» В.Маяковський і який здобув 
загальне визнання. «Только великий художник мог так подчеркнуть слово»:

А надію
Вітер по полю розвіяв,
Хвиля морем рознесла.

І ще: «…поэт смело переходит от силлабо-тоники к тонике в одном и том же произ-
ведении, т.е. делает то, что делал революционер русского стиха Маяковский…».

Ще 1928 року Борис Якубський наголошував необхідність вивчення Шевченкової 
синтакси, ейдології  (епітетології, метафоричності, порівнянь, повторів), „геніальної ев-
фонії” та композиції. На жаль, з початком 30-х років це стало неможливим. І лише через 
кілька десятиліть окремі дослідники знову зосереджуються на формальних елементах 
Шевченкової поезії.

Чи мав Тарас Шевченко якусь теоретично впорядковану  систему естетичних по-
глядів, якій він підлягав у своїй творчості? З огляду на спонтанну силу його поезії та 
нехіть до теоретизування, висловлену не раз, зокрема в „Щоденнику”, таку систему ре-
конструювати важко. Здебільше дослідники зупинялися на окремих естетичних принци-
пах або ж їхні узагальнення неминуче розчинялися в конкретиці поетичної тканини, з 
якої й виводилися. В радянському літературознавстві не бракувало доволі схоластичних 
публікацій про „ідейно-естетичні погляди” Т.Шевченка, про різні  естетичні категорії, 
якими він нібито керувався, тощо. Проте, помимо окремих важливих констатацій, „сис-
теми” виглядали штучно сконструйованими.  Може, не „системи” творили текст, а якась 
інша, інтимніша й таємничіша сила? А „системи” – це вже плід інтелектуальних зусиль 
дослідників над текстами, створеними інтимнішою і таємничішою силою? 

Може, це незбагненна сила геніальної особистості? Звичайно, Шевченкові по-
етичні тексти були результатом не лише спонтанного творчого акту, натхненної імп-
ровізації. За цим першим етапом часто йшов другий: самокоригування, варіювання, 
вдосконалення. Академічні видання подають багато різночитань і варіантів окремих 
його творів. Інколи це робота над щойно написаним, частіше – повернення до нього за 
інших обставин і з часової відстані. Текстологічні спостереження й дослідження  по-
казали, з якою вимогливістю до себе працював Шевченко над тим, що вже, здавалося 
б, жило власним життям, як наполегливо вдосконалював свої поетичні твори і погли-
блював окремі мотиви.

Тобто: з Генієм співпрацював Майстер. І все-таки: Майстер іде слідами Генія. Ніяка 
винахідливість, ніякий смак, ніяка майстерність не зродять тієї образної потуги, якою 
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живе поезія Шевченка. Не зламають канонів, не ствердять небувале, не прокладуть шлях 
у майбутнє НОВОМУ СЛОВУ, новій якості мислення. Це привілей Генія.

Так Шевченко виходив на ті виміри і якості поетичної мови, які були «анахронізмом» 
(у значенні випереджальності!) в його добу і є цілком сучасними нині. Хто в середині 
ХІХ століття міг сказати: «Морозом очі окує»? Або: «…прозрів єси // В попелі глибоко 
// Огонь добрий смілим серцем»? Або: „...Їх безчестіє, і зрада, // І криводушіє огнем , //
Кривавим, пламенним мечем // Нарізані на людських душах...”; слова „огнем невидимим 
пекли// Замерзлі душі”; „щоб слово пламенем взялось, // Щоб людям серце розтопило...”  
Це вже експресія і  метафорика модерної поезії. Хоч вона повертає і до біблійної потуги, 
і до наївної виразності народної поезії,  яка дозволяла собі, скажімо, таке: „Хоч і серце 
розверни,// То не знайдеш там брехні” (з різдвяного вірша).

А чудо опобутовлення абстрактних понять і піднесення побутових картин на рівень 
абстрактної всезначущості? «Душа убога встала рано, // Напряла мало та й лягла // Одпо-
чивать собі, небога. // А воля душу стерегла»; „Ледача воля  одурила // Маленьку душу”; 
„Недвига серцем”; «Тобі вже зазирає в очі // Твоє грядущеє»; «Бо слава здорово кричить 
// За наші голови».

Експресивність поетичної мови Шевченка долала відстані між різними рівнями сві-
домості і тим випереджала свій час.

Так само випереджала свій час і його принципова визволеність з канонів норматив-
ної поетики і натхненна відкритість стихіям чуття і думання творчого людського єства; 
вільне розгортання сюжету думки; «багатоголосся» його лірики – поліфонія власного 
голосу; суб’єктивна насиченість його політичної поезії…

 х      х      х

Бувши плоттю від плоті і кров’ю від крові свого багатостраждального народу, без-
межно люблячи його і належачи йому всією своєю істотою, Шевченко не приймав у ньо-
му те, що було виховане століттями соціального поневолення і національного розтління. 
Взявши від народу краще і життєдайне, він відринув гірше, ветхе. Та він не лише взяв 
від народу – він йому сторицею віддячився. Він ствердив самодостатність українсько-
го світу – як антитезу малоросійськості й провінціалізму, став символом – якщо вжити 
вираз Г.Карпентера – «пробудження національної совісті». Він присвятився розвиткові 
гуманістичних і демократичних понять у суспільстві. Велика його заслуга перед україн-
ським народом – у тому, що він доносив до  його свідомості ідеї демократизму, народного 
самоврядування (з історичної традиції народу ж і виведені, але збагачені й поглиблені 
світовою думкою), соціальної та національної справедливості, правди і свободи (поняття 
правди і волі, що проймають усю його поезію, в специфічно шевченківському розумінні 
дуже широкі, дуже конкретні і дуже людяні). Велика заслуга його і в тому, що, так багато 
зробивши для  пробудження національного самоусвідомлення українського народу та 
виховання національної гідності, він спрямовував їх не в бік національної замкненості, 
винятковості чи ворожнечі, а в бік взаємопізнання та взаємоповаги, рівноправного спіл-
кування народів.

Та Шевченко належить не лише Україні – всьому людству, хоч кожне його слово – 
про Україну. Тут відбувається нечасте в історії літератури, – але підвладне генієві, – щас-
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ливе перетворення: поезія, породжена злобою дня, живе вічно; поезія, зміст, характер, 
призначення якої безпосередньо національні, набуває загальнолюдського значення, ви-
ростає до світових масштабів, стає «родовим» явищем людського духу.

Загальнолюдське значення поезії Шевченка не тільки в тому, що він, як і кожен геній, 
збагатив духовний потенціал людства, світ його ідей та почувань, зробивши набутком, 
доступним для всіх народів, те, що пережив, передумав, скристалізував у слово народ 
український і чого він досягнув у царстві думки і духу. Загальнолюдське значення Шев-
ченкової поезії і в тому, що вона самому українському народові давала розуміння його 
долі, його потреб та його завдань перед лицем майбутнього – з погляду загальнолюдської 
історії та боротьби, загальнолюдських завоювань розуму й духу, світового прогресу; з 
висоти найблагородніших ідеалів та уявлень свого часу. Говоримо, звичайно, не тільки 
про самого Шевченка, а про весь той рух духовного відродження і піднесення, що скон-
центрувався навколо його імені, подвигу, творчості, пам’яті.

І є ще один аспект цієї проблеми, де мова повинна йти про взаємопроникнення все-
людського, народного і суб’єктивного, про народність та індивідуальність великого по-
ета. Він по-своєму здійснив той перехід від умовного ліричного персонажа до складного 
і потужного біографічного «я», що відбувався в той час і в російській, і в європейській 
поезії. Навіть коли він «виливає» свою думку нібито типовими «кліше» – «готовими» на-
родно-поетичними образами – і тоді в нього в сукупності виходить глибоке індивідуаль-
не переживання, що набуває естетичної загальнозначущості. В поезії Шевченка відбила-
ся вся глибина і самобутність його особистості. Те, що він пережив і передумав, вищою 
мірою виявляє сутність людини взагалі і водночас позначене печаттю могутньої і не-
повторної індивідуальності, засвідчуючи невичерпну багатоманітність людського духу. 
(Рабіндранат Тагор: «Ми повинні в усьому світі знайти безкінчений зміст, який полягає 
в тому, що ми люди»). Поезія Шевченка глибоко психологічна і психологічна неповторно 
й специфічно: багато його віршів – це не просто розвиток якоїсь думки, образу, настрою, 
як звичайно буває в ліриці, – це цілісний психологічний комплекс, закінчена психоло-
гічна картина, психологічна повість, де втілено не частку людини, не якусь її рису, не 
якийсь момент її життя, – а всю людину, все її життя (чудовий зразок такої психологічної 
«повісті» – вірш «А.О.Козачковському»). А про вірш «Мені однаково, чи буду…» почес-
ний акад. Петербурзької АН Д.Овсянико-Куликовський говорив, що в ньому «така сила 
ліризму, рівного якому важко знайти або навіть неможливо». Під ним, казав академік, 
могли б підписатися Пушкін, Гете, Шиллер, Гейне… У Шевченка багато таких творів, де 
він живе не якимсь одним душевним актом, а весь цілком, сповна, всією своєю істотою, 
створюючи закінчений, всеоб’ємний, вичерпний людський образ, являючи цілий світ; 
здається, тут уже все сказано, більше вже поет нічого не зможе повідати людям. Та новий 
вірш – і новий світ, такий же закінчений і вичерпний. Ця безкрайність суб’єктивного – 
теж великий внесок Шевченків не лише в самовладність поезії як такої, а й у збагачення 
й розвиток духовності народу, у скарбницю загальнолюдських цінностей культури. Вод-
ночас поет сам щедро черпав з цієї скарбниці; на його творчості лежить печать щасливо-
го прилучення до світової культури, і сама вона – одна з вершин цієї культури.

Протягом небагатьох років творчості Шевченка пройшов великий і складний шлях 
розвитку. Його поезія багатогранна і часом навіть суперечлива, та це неминучі супер-
ечності інтелектуальних і духовних шукань, невтоленної думки. Водночас Шевченко 
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дивовижно цілісний і послідовний, основу його єства складають ті сокровенні думи, які 
проходять крізь усю його творчість поета, прозаїка, художника.

Найпомилковішим було б уявляти Шевченка статичним і однозначним. Не менше 
спрощення – малювати його еволюцію як перманентну відмову від одного в ім’я дру-
гого. Звичайно ж, між «Причинною» і «Неофітами», між ранніми баладами і пізніми 
біблійними «подражаніями» – величезна відстань, довгий і тернистий шлях, пройдений 
у муках, думах,  трудах і осягненнях. Але цим шляхом Шевченко не відходив від себе, а 
йшов до себе. 

Шевченко, як  геній, весь – нескінченне і безперервне сплетіння самозаперечень 
і самостверджень, але його заперечення ніколи не було простою відмовою від колиш-
нього, а ствердження – простою заміною його новим. Це був складний процес погли-
блення, збагачення, перетворення попередніх понять та їхнього активного входження в 
наступні, перевірка колишніх уявлень та ідеалів новими, вигрунтованими на більшому 
знанні, їхнє боріння та взаємозапліднення – тяжка, органічна і незупинна робота ви-
вищення духу.

Справді: хіба могутня сила і обпалююча пристрасність його біблійних псалмів та 
«подражаній» (на жаль, невідомих ширшому колу його сучасників) не є нова, вища 
якість колишнього Шевченкового бунтарського романтизму?

І хіба не те гостре відчуття своєї невлаштованості, самоти, «недолі» на чужині і не те 
жадання зустрічі з батьківщиною, з матір’ю Україною, які надихали його ранню поезію, 
– по-новому, по-інакшому і з особливою силою та зворушливістю залунали в його перед-
смертній ліриці: в тихій печалі, у невеселих думах людини, яка прожила гірке життя на 
чужині, що стала йому другою батьківщиною, дала йому і друзів, і ворогів, та не дала 
щастя; людини, яка позбулася ілюзій про Україну, але чує там свою домівку і туди по-
ривається серцем, потребуючи і шукаючи душевного заспокоєння та останньої розради 
серед свого народу?

А драматична історія України, її героїчне й сумне минуле? Адже воно завжди нади-
хало поета і було одним із живодайних джерел його натхнення. І якщо спочатку його зір 
вабили уславлені в легендах козацькі ватажки та гетьмани, а потім він «звузив» коло сво-
їх захоплень до ранньої, героїчної доби козацтва, а в декому з пізніших діячів справедли-
во побачив «рабів, підножків, грязь Москви, варшавське сміття», підмагачів в уярмленні 
Вітчизни, і звернувся як до головного героя української історії, до самого українського 
народу в його боротьбі за правду і волю, – то це не означає, що минуле України в усьому 
його багатстві стало менше його цікавити, менше вже давало сил, віри, підпори у бороть-
бі за майбутнє свого народу. Швидше навпаки. Але тепер переважають не жалі за мину-
лим і скорбота про втрати, а його драматична переоцінка. Поет бере з минулого уроки, 
співвідносить із сучасним і майбутнім, робить елементом історичної перспективи. Шев-
ченкова любов до України – це любов сина до матері. В ній відданість і відповідальність, 
неможливість зректися, абсолют самоототожнення:

Я так її, я так люблю,
Мою Україну убогу, 
Що проклену святого Бога,
За неї душу погублю...
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Як це не схоже на патріотизм самовдоволення і хвастощів або на патетику співців ім-
перій! Ось, наприклад, що каже про імперську гординю одного з них, Редьярда Кіплінга, 
його співвітчизник Гільберт Честертон: «Він захоплюється Англією, але не любить її, за-
хоплюємося ми за щось, любимо – просто так. Він захоплюється Англією за те, що вона 
сильна, а не за те, що вона – Англія. Я не ображаю його, він, до честі своєї, сам у цьому 
зізнався із звичайною, живописною простодушністю. В дуже цікавих віршах він пише: 
«Була б Англія слабкою» (а не сильною і практичною, як йому здається)... «Я кинув би 
її». Шевченко ж – навпаки; напевне, він любив би Україну вільну і сильну (про яку мрі-
яв), але не так – спокійніше,  не до всезабуття і богопрокляття…

Може, найочевидніше свідчення послідовності, нерозкладності, цільності Шевчен-
кової поезії, внутрішньої нерушимості і водночас вічного оновлення його творчого духу 
– поема «Марія», написана в останні роки життя. «Марія» – вершина Шевченкової вели-
кої простоти, і разом з тим – яка вона глибока, і складна, і невичерпна! Впевнене, зі спо-
кійною сміливістю титана, переосмислення, олюднення канонізованого християнського 
переказу несе на собі печать могутніх і багатоманітних сердечних дум та душевних по-
двигнень, багато з яких пронесені крізь усе життя, вистраждані всім життям.

Шевченкова поезія давно стала найважливішим і нетлінним складником духовного 
єства українського народу. Колись Генріх Гайне говорив про Біблію як «переносну ві-
тчизну» євреїв – з нею вони, гнані, мандрували світом. Такою «переносною вітчизною» 
для українців, куди б їх не закинула доля, був «Кобзар» Шевченка. І навіть у себе вдо-
ма, на «нашій, не своїй землі», він давав, дає і даватиме  почуття вітчизни. В цьому чи 
не найбільша таємниця його вічної насущності. Скільки вже говорено в різні часи про 
„культ” Шевченка, який  не просто нагадує культ, що ним  оточені в інших народів імена 
найбільших поетів, але й відрізняється своєю стихійною всенародною силою, неуник-
ненною  політизованістю  й тривалістю.  Може, якби здійснився його ідеал вільної Укра-
їни, гідного буття у світі його народу, якби загоїлися рани і вщух багатосотрічний україн-
ський біль, – сам собою стих би і „культ” Шевченка. Але він є і буде до щасливішої долі 
України, хоч би якісь  стихійні чи театральні  форми цього „культу” були не сприйнятні 
для когось із нас, хоч би це не мирилося з нашим почуттям міри, хоч би якими слушними 
були застереження багатьох авторитетних людей: це вже не наше суб”єктивне, це не-
витравний знак історії. І чиясь особиста відстороненість або неприйняття  тут мало що 
важать. Нам залишається хіба що бачити й не солідаризуватися  ані з профанаціями  та 
несмаком, ані з фальшивою казенною церемоніальністю, хай би у когось із керманичів 
навіть і з”являлася на очах сльоза при звуках „Заповіту” на Шевченковій горі в Каневі... 
Це ж для них тимчасове... А нам годиться дбати про цивілізованість і чистоту поціну-
вання свого генія. 

Бо для нас Шевченко – це не тільки те, що вшановують  та вивчають, а й те, чим жи-
вуть. У чому черпають сили і надії. 

У глибини майбутнього слав Шевченко свої непохитні заповіти синам рідної зем-
лі. Він говорив до мертвих духом, які ще мали пробудитися, і до живих, і до ще не 
народжених, і в Україні, і в світах, – у кого ще є таке звертання до всього народу як до 
вічної категорії – і таке грандіозне розуміння народу як сукупності поколінь, і духу, 
і діянь – поза обмеженнями в часі та просторі?! Це – біблійне. І серед його заповітів 
перший і останній:
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...Свою Україну любіть,
Любіть її... Во время люте,
В остатню тяжкую минуту
За неї Господа моліть.

УДК 84
С. Глузман, глава ассоциации психиатров Украины, 
бывший политзаключенный

ЯЗЫКИ И КУЛЬТУРА В УКРАИНЕ
(без претензии на академичность)

Вопрос о праве людей считать себя обладающими абсолютной истиной и вопрос о 
праве этих обладателей принуждать других жить и действовать согласно с этой истиной 
– тревожный и жгучий вопрос. Я прочитал эти слова в сборнике «Свобода и культура», 
изданном в Санкт-Петербурге в 1906 году. Пророческие слова… 

Тогда, в 1982 году, я жил в стране, власти которой обладали абсолютной истиной, 
незыблемой и в то же время постоянно меняющейся. Марксизм-ленинизм объяснял всё, 
прошлое, настоящее, будущее. В стране угасала культура сомнений. Высказанные вслух 
или записанные сомнения карались санкцией по статье №62 Уголовного кодекса «Анти-
советская агитация и пропаганда».

В двадцать шесть лет у меня были серьёзные сомнения. Именно поэтому я стал уз-
ником тюрьмы КГБ и, затем, уральского политического лагеря. Там, в зоне я понял очень 
важную для меня истину: существует какой-то один универсальный язык за всеми суще-
ствующими языками, это язык Бога. Там, в зоне, где я провёл семь долгих лет, я подру-
жился с прежде неизвестными мне людьми – крестьянскими сыновьями, отбывавшими 
свой двадцатипятилетний срок заключения за сопротивление сталинской оккупации их 
земли, Западной Украины. И никто из них, самых настоящих бандеровцев, никогда не за-
дал мне вопрос: “Чому ти розмовляєш з нами російською мовою?” Как не задал мне этот 
вопрос Васыль Стус, с которым я провёл двадцать невыразимо сладких дней в камере 
внутренней тюрьмы КГБ.

Именно там, в лагере строгого режима для особо опасных государственных преступ-
ников, я понял, что в сознании современного человека живёт сопряжение трагедий Эди-
па и Христа, Гамлета и Дон-Кихота. Именно там “украинский буржуазный националист” 
Иван Алексеевич Свитлычный, мой учитель и друг, сообщил мне мудрые слова француза 
Мальро: “Культурное наследие – это хор голосов, отвечающих на наши вопросы”. Там 
же, прогуливаясь со мною перед бараком, он, крестьянский сын из Луганской области, 
произнёс такое, очень важное для меня: интеллигенция есть часть народа, чувствует то 
же, что и народ, но в силу лучшего образования ярче это осознаёт и даёт этому выраже-
ние. Там, в лагере, изъятый из литературной (т. е. профессиональной!) жизни своей стра-
ны, он, “украинский буржуазный националист” учил меня необходимости выступать 

©   С. Глузман,, 2014
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против разнузданного патриотизма, фактически цитируя Петра Чаадаева.  Он выписывал 
по системе “книга-почтой” бесконечно издаваемые советской властью книги и книжечки 
заблядованных украинских поэтов и прозаиков, позднее ставших “основоположниками” 
украинской независимости, на самом деле, назначивших себя ими. Такая у него была 
профессия – л =итературная критика.

Там же, в лагере милый, мягкий, даже какой-то нежный львовский поэт Игорь Калы-
нець заставил меня прочитать “Войну и мир”, прежде отторгнутую мною из-за советской 
школьной “программы”. Он, “буржуазный украинский националист”, научил меня по-
настоящему любить Лескова. И он же, Игорь, открыл мне великолепного раннего Ты-
чину и невероятно красивого Антоныча. И почти ежедневно он читал мне свои новые 
стихи, совсем не “политические”, настоящие, чувственные. Я был слушателем №2, пер-
вым, разумеется, был Мэтр, Свитлычный. Там однажды он произнёс слова, врезавшиеся 
в мою память: “Стихотворения – это коридоры, соединяющие прошлое с ненастоящим”. 
Такое может произнести только Поэт.

Затерянная в уральських лесах зона ВС 389/35 открыла мне Украину, её историю, 
её культуру. Настоящую, искреннюю культуру, к которой ни поздний Тычина, ни всег-
дашний Борис Олийнык не имели никакого отношения. Там я узнал от украинских ли-
тераторов-заключенных о великих Потебне и Хомском, о порождающих грамматиках, 
о мудром современнике Лотмане, нашедшем укрытие в полусоветском (или – недосо-
ветском) Тарту. Мы говорили и слушали по-украински и по-русски, не замечая разницы 
в языках. Там, в уральской тайге, мы были хранителями культуры. Какой культуры? Ну, 
разумеется, европейской. 

Смерть Стуса была трагедией всей европейской культуры. Василь Стус был великим 
поэтом. Искренним, не знающим порочного ремесла мимикрии. Такие не могут выжить 
в условиях постоянной тоталитарной лжи. И, на мой взгляд, продолжение трагедии Сту-
са – навязывание творчества этого богоизбранного поэта в школьной программе. Стус 
– не для всех. Дорога к пониманию Стуса – длинная, нелёгкая.

Прошли десятилетия. Сегодня говорить и писать правду возможно. Одна из наших 
горьких истин – присутствие в нашей жизни многочисленных политиков, циничных, 
малообразованных и очень скользких. Это они постоянно создают проблемы, разжигают 
конфликты. Надеюсь, мы научимся укрощать их. А пока можем утешиться мудрыми сло-
вами Сергея Борисовича Крымского: “Власть – богооставленное место”. 

Всё главное уже сказано. Последние революционные события в Украине не панацея. 
Мы по-прежнему серьёзно больны. “Всякая революция осуществляет гораздо меньше, 
чем она обещает”. Эти слова записал Пётр Струве в 1906 г
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УДК 825.10.01
Хо Сун Чьол, профессор
Университет «Корё», Корея

НАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО  
И НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАРМОНИЯ ДЛЯ УКРАИНЫ

Для меня большая честь быть приглашенным на эту конференцию в пятый раз под-
ряд после того, как я покинул пост Посла Республики Корея в Украине в 2008 году. При-
сутствуя здесь в этом году, меня переполняют особые чувства, так как Украина сейчас 
переживает критический период своей истории. Я верю, что Украина находится на пути 
возрождения настоящей независимости. 

Я часто провожу параллели между судьбами моей страны и Украины. Корея окру-
жена большими и сильными государствами, такими как Китай, Россия и Япония. Она 
пережила нападения со стороны Монголии, Китая и Японии и даже некоторый период 
времени была колонией этих стран. 

Украина находится в очень схожем с Кореей геополитическом положении и долгое 
время не могла добиться независимости. 

Небольшие или слабые страны, расположенные рядом с крупными государствами, 
должны платить определенную цену за поддержание полной национальной независи-
мости. 

Главный фактор для обретения и поддержания национальной независимости – это 
желание людей бороться за нее. Без этого никакая коалиция с иностранными государ-
ствами и никакая иностранная помощь не помогут. Украина должна встать на ноги, не 
ища помощи от иностранных государств. 

Вдобавок к этому, Украине необходима продуманная и хорошо взвешенная внешняя 
политика. В прошлом украинские лидеры придерживались очень простой и монолитной 
внешней политики. Они часто полагали, что либо сугубо пророссийская, либо проев-
ропейская политика спасет Украину и сможет обеспечить максимальную иностранную 
экономическую помощь, но это никогда не работало. 

Украине необходима намного более мудрая и осмысленная внешняя политика. В на-
стоящее время главной задачей для Украины является поддержание национального един-
ства без дальнейших территориальных потерь. 

Украине следует извлечь урок на примере Кореи. Корея была поделена на Северную 
и Южную после Второй мировой войны Советским Союзом и Соединенными Штатами. 
Всего через пять лет после разделения Северная Корея напала на Южную и началась 
Корейская война, которая длилась более трех лет с потерями в три миллиона человек. 
Моя семья оказалась одной из разделенных семей между Северной и Южной Кореей. 
Мои родители скончались, так никогда не получив возможности посетить родной город 
или написать письмо братьям и сестрам, живущим в Северной Корее. Я считаю, что 
даже после объединения потребуется много времени, чтобы залечить раны всего народа, 
которые причинила Корейская война и взаимная ненависть. 

©   Хо Сун Чьол., 2014
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Украина – благословенная страна, так как она смогла сохранить все свои истори-
ческие территории. Даже если раскол был усугублен внутренними беспорядками или 
иностранной агрессией, Украине, в любом случае, следует избегать национального раз-
деления и пресекать любые сепаратистские движения. 

Поэтому все граждане Украины должны сделать все, что в их силах, чтобы поддер-
жать национальное единство и снова достичь национального объединения после успеш-
ного преодоления национальных разногласий. 

Украине следует принять эффективные меры для поддержания и развития нацио-
нальной культуры и, в то же время, обеспечить культурное развитие национальных мень-
шинств. Больше внимания должно уделяться русскоязычным гражданам и националь-
ным меньшинствам, таким как татары, чехи, словаки, румыны, молдаване и этнические 
корейцы. Молодое поколение должно постараться изучать не только европейскую и аме-
риканскую, но и русскую культуру. 

Я горжусь тем, что в ноябре прошлого года я установил памятник Пушкину в центре 
Сеула. Президент Путин принял участие в церемонии открытия мемориала и выразил 
благодарность корейским ученым. 

Когда я получил предложение от Союза Писателей России установить бюст Пуш-
кина на территории моего университета, я выступил со встречным предложением уста-
новить памятник писателю в полный рост в центре Сеула для всех граждан нашего го-
рода. Я работал больше полутора лет над этим проектом. Памятник Пушкину – первый 
памятник иностранному поэту в Корее. В этом году мы отправим памятник корейскому 
писателю Пак Кёнг-ни в Санкт-Петербург.

Я постараюсь установить бюст или памятник Тарасу Шевченко в Корее через год и 
после этого предложить новому киевскому меру Кличко установить памятник корейским 
поэтам или писателям. 

Я считаю, что уважение к культуре другой страны и культурный обмен – это отлич-
ный способ излечить антагонистические чувства, спровоцированные политической или 
военной агрессией. 

В заключение хотелось бы выразить Вам искренние пожелания корейского народа, 
чтобы Украина как можно скорее преодолела сегодняшние сложности и встала на путь 
национального развития и национальной гармонии. 
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СЛОВО – СМЫСЛ – КУЛЬТУРА: БАХТИН И НАШИ ДНИ

Статья раскрывает актуальность очерченного М.М. Бахтиным понимания подлин-
ной речи, слова как диалога и как феномена культуры; последняя при этом выступает 
универсальной формой самодетерминации человеческого бытия посредством полагания 
и осуществления смыслов. Реализация этой регулятивной идеи предполагает развитие 
и взаимоопределение (двуединство) личностных установок на произведение культуры и 
на поступок.

Ключевые слова: слово, смысл, культура, диалог, самодетерминация, произведение, 
поступок. 

В недавнем воззвании писателей – членов российского ПЕН-клуба сказано: ««Го-
ворить правду и создавать смыслы – профессиональный и гражданский долг пишущего 
сообщества, писателей и журналистов. Единственный инструмент создания смыслов и 
отражения реальности – слово. Сегодня российская власть использует слово для уничто-
жения смыслов. И это, безусловно, преступление перед культурой... Насилие над словом 
и над смыслом неизбежно перерастает в физическое насилие... Именно так сегодня вы-
глядит война на Украине... Мы знаем силу слов лучше, чем чиновники и политиканы. И 
мы от этого не отступим». 

Мужественные и точные мысли россиян, вместе с нами противостоящих России пу-
тинской, побуждают конкретнее осмыслить слово, речь как «способ быть человеком» 
(выражение современного философа А.В. Ахутина). И спросить себя: как все мы, го-
ворящие (а не только писатели и другие «словесники»!), можем силой слова создавать 
и сохранять смысл наш насущный на каждый день, не позволяя речи служить лжи и 
насилию, затемнению и уничтожению смыслов?.. Эти вечные вопросы, громче звучащие 
в «минуты роковые», напоминают о черновой записи, сделанной Михаилом Бахтиным 
в разгар второй мировой войны и названной публикаторами по первой фразе: «Ритори-
ка, в меру своей лживости...». В этом «плане-конспекте» так и не написанной работы 
ключевые мотивы его творчества – давно, казалось бы, «инвентаризованные» гумани-
таристикой – раскрывают свой новый, остро-современный смысл, если увидеть в них 
страстные размышления об одном – именно о возможности и насущности подлинного 
слова, о человеке и мире как «выразительном и говорящем бытии» [1: 228].

Бахтин в этой записи вскрывает «зараженность ложью и насилием» риторического, 
художественного, познавательного слова своего времени: «Слово пугает, обещает, по-
рождает надежды, прославляет или бранит». Все это, по его мысли, – «умерщвление» 
предмета речи ради его «поглощения», использования: «Ему предписывают извне, кем 
он должен быть... его определяют и останавливают этим определением» [1: 234]. Ко-
рыстная «злоба дня» сужает горизонт бытия: «Вечная угроза сегодняшнего дня всему, что 
выходит за его пределы: несвоевременно, не нужно, не соответствует задачам… Самое 
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несвоевременное бывает самым свободным, самым правдивым, самым бескорыстным. 
Сегодняшний день не может не лгать. Чем больше в нем железа и крови, тем больше 
такие сегодняшние дни застывают в веках гнетущею тяжестью истории. Сегодняшний 
день всегда выдает себя (когда он насильничает) за слугу будущего. Но это будущее – бу-
дущее продолжение, преемственность гнета, но не выход на свободу, не преображение» 
[Там же: 235]. Угрожающей «серьезности» официально освященного, идеологического 
слова (в искусстве ли, науке, общественно-политической и этико-религиозной сфере...) 
Бахтин противопоставляет «улыбку», освобождающий карнавальный смех; голосу «же-
леза и крови», закрывающих будущее как «свободное становление», – такую речь, где 
«говорить должна внутренняя свобода и неисчерпаемость предмета». Но они открыва-
ются «только любви»: «Любовь не говорит о предмете в его отсутствие, а говорит о нем 
с ним самим» [Там же]. 

Из этой мысли Бахтина следует, что подлинное высказывание обращено к своему 
предмету как к собеседнику – воссоздает, включает в себя его собственную «речь» и 
откликается на нее. Это и будет раскрытием-созиданием смысла, такой истины пред-
мета и моих взаимоотношений с ним, критерий которой – «не точность познания, а 
глубина проникновения» [1: 227]. В работах Бахтина через эту идею раскрыта суть 
разных форм культуры. Так, в подлинном современном искусстве автор любит именно 
свободу бытия, а значит, «милуя границы», создает гармонически-завершенную само-
ценную форму именно его «незавершимости» – и этим актом рождает бытие «в новом 
плане» [1]). Намечены Бахтиным и ориентиры современного познания (науки, фило-
софии, этической мысли) – не «заочно»-теоретического, но «участного» мышления, 
постигающего «мое долженствование по отношению к предмету» [2: 9]. Культура же в 
целом – еще одна универсалия бахтинской мысли – понимается как «смысловое преоб-
ражение», «дематериализация смыслом и любовью» в противовес «слепоте к смысло-
вому идеальному бытию» [1: 237; 239]. 

Итак, культура, понятая как универсальный ориентир современного бытия чело-
века – как форма его самодетерминации [3: 227] посредством полагания и реализации 
смыслов, – по-новому актуализирует, переопределяет идею слова, речи. А именно, вы-
сказывание – средоточие речевого общения, по Бахтину [1], – есть мое личностное 
обращение к другой личности (субъекту «идеального смыслового бытия»), конкретно 
раскрывающее и утверждающее сопричастность автора и адресата этому идеально-
му бытию (Красоте, Истине, Добру…) И здесь жизнь людей рождается как со-бытие, 
диалогические отношения, диалог – еще одна ключевая категория Бахтина, во многом 
затертая и выхолощенная в нашем бытовом и гуманитарном дискурсе… Подлинная 
общность, по его мысли, – не унификация и подчинение единой «приобщение к едино-
му сознанию… или даже слияние» [1: 112], но именно созидание и развитие единого 
пространственно-временного и смыслового поля, «хронотопа» напряженного обще-
ния – «события со-бытия» уникальных личностей. Культура, – развивает эту мысль 
В.С. Библер, – всегда есть диалог разных культур, и обратно: подлинное диалогиче-
ское общение предполагает направленность на «бытие в культуре» в очерченном выше 
смысле [3: 234]. Но это не что иное, как установка на создание произведения; именно 
из произведений, из отношений с ними и между ними «состоит» пространство культу-
ры. А значит, любое высказывание стремится стать «образом мира, в слове явленным» 
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(Б.Пастернак), имеет эстетическое измерение. Но, как говорилось выше, высказыва-
ние есть и акт познания – раскрытия разумных, смысловых начал бытия, в том числе 
и самого слова: «Слово не знает, кому оно служит, оно приходит из мрака и не знает 
своих корней» [1: 236]. Речь обосновывает бытие, она – акт не только эстетический, 
но одновременно философский. И Бахтин говорит в своей заметке об этом единстве 
художественного и философского видения-»припоминания» – о «преодолении наивно-
сти»: «Необходимо новое философское удивление перед всем... Надо вспоминать мир, 
как вспоминают свое детство, любить его, как можно любить только что-то наивное 
(ребенка, женщину, прошлое)» [Там же: 239]. 

Наконец, эти бахтинские мысли делают возможным и насущным еще один смысловой 
поворот: обращаясь к другому («Ты»), утверждая его субъектность, высказывание тем са-
мым есть действие этическое, созидающее и преобразующее взаимоотношения – посту-
пок. По Бахтину, это акты, которые «своим внешним смыслом объемлют меня и другого 
единым и единственным событием бытия и направлены на изменение этого события и дру-
гого в нем как момента его» [1: 27]. Это именно смысловое преобразование, а не действие 
силы, непосредственно изменяющей «материальное бытие» [1, 235], хотя в итоге сдвиги 
сознания ведут к глубоким трансформациям повседневной реальности (об этом нам сейчас 
особенно важно помнить!..). И поэтому ответственное слово-поступок (отличное, но не-
отделимое от «поступка мысли» и поступка эмоционально-волевого утверждения своего 
отношения к бытию [2]) – еще одна регулятивная идея современности. В итоге же, проду-
мывая здесь и сейчас идеи Бахтина и их развитие в философии нашего современника В.С. 
Библера, можно сказать: слово подлинное – создающее смыслы – живет в точке напряжен-
ного столкновения, взаимоопределения, взаимоперехода двух всеобщих установок, двух 
«лиц» культуры и жизни – произведения и поступка. Конкретно осмысливать и осущест-
влять это двуединство, жить на этой грани – сверхзадача наших дней. 

Стаття надійшла до редакції 22.08.14
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СЛОВО – СМИСЛ – КУЛЬТУРА: БАХТІН ТА НАША ДОБА
Стаття висвітлює актуальність наміченого М.М. Бахтіним розуміння справж-

нього слова, мовлення як діалогу та як феномену культури; остання при цьому постає 
універсальною формою самодетермінації людини шляхом покладання та здійснення 
смислів. Ця регулятивна ідея сьогодення може бути реалізована через розбудову та 
взаємопоклaдання особистих настановлень на витвір культури та на вчинок.
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SPEECH – SENSE – CULTURE: BAKHTIN AND OUR TIMES
The article reveals the importance of Bakhtin’s interpretation of genuine speech as 

phenomenon of dialogue and of culture; so, the latter proves to be the universal mode of 
human’s self-determination. This leading idea may be realized through the formation and 
mutual determination of personal orientation towards the work of culture and deed.
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НАЦІОНАЛЬНА МОВА В КОНТЕКСТІ  
СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

У статті розглядається проблема самоідентифікації особистості в контексті гло-
балізаційних процесів. Автор визначає національну мову як провідний фактор національ-
ної самоідентифікації в умовах сучасного глобалізованого світу.

Ключові слова: глобалізація, національна самосвідомість, національна самоіденти-
фікація, криза ідентичності.

Проблеми трансформації сучасного світопорядку пов’язані з таким феноменом, як 
глобалізація світового соціуму. Мета статті полягає в з’ясуванні місця і ролі націо-
нальної мови в глобалізаційних процесах. Актуальність теми, обраної для цієї статті, 
зумовлена тим, що незважаючи на велику кількість публікацій, присвячених різним ас-
пектам глобалізації, недостатньо висвітленим залишається питання про вплив глобалі-
зації на національно-культурну своєрідність окремих етнічних спільнот і, зокрема, на 
національні мови.

Глобалізація (від англійського слова “the globalization” – розповсюдження у всьому 
світі, “всесвітизація”) – об’єктивний процес, викликаний насамперед економічною ін-
теграцією, розвитком техніки, єдиного планетарного інформаційного поля. Але глоба-
лізація – не лише економічне чи політичне явище, це також складний соціокультурний 
феномен планетарного масштабу, який є предметом активного обговорення і детально-
го вивчення філософів, соціологів, культурологів. В останнє десятиліття з’явилася нова  
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галузь знання – глобалістика, яка намагається систематизувати і представити всю сукуп-
ність досліджень з цієї проблеми.

Аналіз публікацій, присвячених різним аспектам глобалізації, свідчить, що серед 
науковців немає єдиного погляду на проблему глобалізації та одностайності в оцінці її 
впливу на світовий соціум. У цілому всіх дослідників можна умовно поділити на тих, 
хто позитивно ставиться до глобалізації, і на так званих “антиглобалістів”. Наприклад, 
дослідники І.Дробот, А.Данилович, А.Кузнецова, Є.Кукушкіна, Т.Чапкович розглядають 
глобалізацію як позитивне явище, зумовлене об’єктивними факторами розвитку сучас-
ного світу, яке в майбутньому приведе до створення суспільства, позбавленого багатьох 
сучасних проблем (таких, як бідність, безробіття тощо), сприятиме встановленню вза-
єморозуміння між народами. На думку прихильників глобалізації, у світі відбуваються 
інтеграційні процеси, які в цілому сприяють прогресу як усього людства, так і окремо 
взятих націй.

Згідно з іншою, так званою “антиглобалістською” позицією (представниками якої є 
такі дослідники, як Е.Алаєв, В.Гречаний, Г.Ракитська та Б.Ракитський, Т.Старикова), гло-
балізація – наслідок дії не об’єктивних, а суб’єктивних чинників, вона є не чим іншим, як 
черговим переділом світу, ініціатором якого виступає група найбільш промислово розвине-
них країн на чолі з США. На думку противників глобалізації, світ нічого не виграє від цьо-
го процесу, більш того, його наслідком може стати повне підпорядкування економічного, 
політичного, культурного життя світової спільноти інтересам наднаціональної еліти, яка 
складається з великих фінансистів та власників транснаціональних корпорацій.

У зв’язку з поширенням у сучасному світі глобалізаційних процесів особливо ак-
туальною стала проблема національної самоідентифікації особистості. З одного боку, 
глобалізаційні процеси в соціокультурній сфері можна вважати позитивним явищем, яке 
сприяє зближенню різних культур. Однак все частіше науковці – філософи, соціологи, 
культурологи, які досліджують сучасні глобалізаційні процеси, висловлюють занепоко-
єння негативними наслідками глобалізації в соціокультурній сфері. Тотальна глобаліза-
ція всіх сфер життя може призвести до уніфікації, стандартизації, нівелювання різно-
манітних національних форм життя, що є прямим шляхом до деструкції національних 
культур. Не випадково професор Паризького інституту політичних досліджень Б.Баді 
визначив глобалізацію як “гомогенізацію світу” [11: 14]. Особливо небезпечною для на-
ціональних культур є практика впровадження у сферу науки і техніки англійської мови як 
“обов’язкової”, загальноприйнятої. Така тенденція, на нашу думку, спричиняє зниження 
рівня і статусу національної мови, яка є основою будь-якої національної культури. 

Ще одна проблема сучасного глобалізованого світу – зміна системи цінностей, на 
які орієнтуватиметься людство. У зв’язку з “вестернізацією” культурної сфери доречно 
говорити про наявність культурного протекціонізму, коли західні, тобто партикулярні 
цінності видаються за “природні”, “загальнолюдські”, “універсальні” для представників 
усіх національних культур. Деструкція національної культури і зміна системи цінностей, 
у свою чергу, породжують такі проблеми, як зниження рівня національної самосвідомос-
ті та криза ідентичності. Нормальне повноцінне життя окремої людини неможливе без 
усвідомлення своєї національної приналежності, без відчуття зв’язку зі своїм народом. 
Відомий психолог і соціолог Е.Фромм, описуючи типологію людських потреб, особливо 
відзначив потребу кожної людини у відчутті глибоких коренів [10: 224]. Будь-яка осо-
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бистість прагне до ідентифікації себе з певною людською спільнотою, до усвідомлення 
себе ланкою в стабільному ланцюгу людського роду. Українські філософи С.Пролєєв та 
В.Шамрай наголошують, що найважливіше покликання національної самосвідомості – 
бути рушійною силою людської долі, розкривати перед людиною перспективу буття [14: 
133]. Відірваність від нації, низький рівень національної самосвідомості породжують 
проблеми не тільки громадсько-політичного, але й психологічного порядку: невпевне-
ність у майбутньому, деградацію особистості та як наслідок – злочинність, алкоголізм 
тощо. І, навпаки, ототожнення свого “Я” з конкретним етносом надає людині спокою, 
врівноваженості та впевненості.

Які ж чинники визначають рівень національної самосвідомості? На думку словаць-
кого вченого Й.-С. Вироста, високий рівень національної самосвідомості особи як її 
ідентифікації самої себе з певною національною спільністю можливий за наявності в її 
свідомості підстав до такої ідентифікації [2: 56]. Цими підставами є:

а) спільність мови особи та національної спільності, з якою вона себе ідентифікує;
б) кровна спорідненість, тобто пряма належність людини до певного народу через 

кровно-родинні зв’язки;
в) спорідненість з духовною культурою, визнання особою морально-етичних та куль-

турних цінностей, вироблених цим народом;
г) зв’язок з історичною долею народу;
д) спільність місця народження та проживання або ж спільність історичної батьків-

щини для людей цієї національності, які проживають в інших країнах.
Отже, як бачимо, Й.-С.Вирост пов’язував процес формування національної само-

свідомості перш за все із засвоєнням національної мови як одного з найважливіших еле-
ментів національної культури. Опанування національної мови не лише забезпечує ком-
фортне існування індивіда в суспільстві, але й дає змогу виробити систему національно 
зумовлених уявлень.

Національна мова є могутнім чинником відображення дійсності в її національно-
му виявленні. На ґрунті національної мови створюється система понять, що визначає 
лінгвістичну картину світу. У процесі оволодіння національно-мовними категоріями, які 
відтворюють спосіб життя, світобачення конкретного народу, розвивається національна 
самосвідомість. Ще у ХVIII ст. видатний німецький філософ Й.-Г.Гердер відзначав, що 
національна мова – це скарбниця, “в котрій розрізняються, зберігаються і передаються 
ідеї та уявлення народу” [5: 297].

На виховний потенціал мови, її необмежені можливості впливу на свідомість людини 
вказував російський педагог К.Ушинський: “Являючись... найповнішим і найточнішим лі-
тописом усього духовного багатовікового життя народу, мова у той же час є найбільшим 
народним наставником, який навчав народ тоді, коли не було ще ні книг, ні шкіл, який 
продовжує вчити його до кінця народної історії” [17: 110]. Відзначаючи, що в мові відбили-
ся особливості національного мислення і психіки, історія, звичаї, традиції народу, Ушин-
ський писав: «Але цей дивний педагог – рідна мова – не тільки навчає багато чого, але й 
навчає напрочуд легко, за якимось недосяжно полегшуючим методом» [17: 111].

На взаємозв’язку мови і духу народу наголошував В.Гумбольдт: «Мова народу є його 
дух, і дух народу є його мова – важко уявити собі що-небудь тотожніше» [8: 88-89]. Ви-
датний німецький лінгвіст і філософ вважав, що всі духовні цінності, вироблені народом, 
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впливають на індивіда саме через мову, в якій відбилася своєрідність характеру тієї чи 
іншої нації. У свою чергу, і «своєрідність мови впливає на сутність нації, як тієї, яка го-
ворить на ній, так і тієї, для якої вона чужа» [9: 377]. А тому спроби нав’язати іноземну 
мову замість рідної призводять до суттєвих (і переважно негативних) змін у свідомості 
як окремих людей, так і всього народу. Саме на цей момент звертав увагу відомий укра-
їнський письменник і мовознавець Б.Грінченко: «...загальновідомо, що словами виража-
ються тільки уявлення про предмети, а не самі предмети; уявлення ж ці різні у різних на-
родів» [7: 37]. Ілюструючи свою думку, Б.Грінченко наводив як приклад російське слово 
«изба» та його український відповідник «хата». В уяві росіянина сукупність звуків «ізба» 
малює “чорні стіни, складені з ялинових або соснових колод; над дахом, що спускається 
лише з двох сторін, вирізаний півник або різьблення з дерева”, тоді як слово «хата» в 
уяві українця асоціюється з “обмазаними глиною білими стінами, солом’яним дахом, 
що спускається на всі чотири сторони...” [7: 37]. Тобто російське та українське слово 
збігаються в лексичному значенні, позначаючи різновид житла, але повної тотожності 
між ними немає: поза лексичним значенням залишаються суто національні особливості 
цього житла. І якщо намагатися витіснити рідну мову чужою, відбудеться плутанина, 
змішування уявлень, що, на думку Б.Грінченка, негативно позначиться на свідомості лю-
дини. Розвиваючи свою тезу про шкідливість заміни однієї мови іншою, письменник 
нагадував, що у всіх мовах є величезна кількість слів, у яких, крім звуку і значення, є ще 
третій елемент – спосіб зображення цього значення. Цей спосіб зображення лексично-
го значення залежить від національного мислення, від особливостей світосприймання 
та світобачення кожного народу. Як приклади можна взяти слова “хлібороб” та “земле-
делец”. Російською мовою “земледелец” – людина, яка “робить землю”, а українською 
мовою “хлібороб” – це той, хто “робить хліб”. “Для українця здається цілком природним 
робити хліб: його немає і він з’являється після цілої низки дій як результат їх, але робити 
землю – це українцю здається повним абсурдом: адже земля є, завжди була, – як же її 
можна робити?”, – так коментував Б.Грінченко сприйняття представником однієї нації 
слова, яке хоч і належить до спорідненої мови, але за способом творення не відповідає 
особливостям мислення цієї нації [7: 38].

Отже, мова – не лише знаряддя спілкування, але й засіб пізнання світу та його від-
творення у людській свідомості в національному вимірі. Мова також виступає провідним 
фактором національної самоідентифікації особистості та виконує менталетворчі функ-
ції. Тому активне використання саме національної, а не “універсальної” англійської чи 
будь-якої іншої іноземної мови у всіх сферах діяльності не лише сприятиме загальному 
розвитку національної культури. На нашу думку, в національній мові вже закладено ті 
механізми, які цілком здатні протистояти зазначеним на початку цієї статті негативним 
тенденціям сучасного світу; пропонується розглядати національну мову як дієвий анти-
глобалізаційний чинник.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЯЗЫК В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
В статье рассматривается проблема самоидентификации личности в контексте 

глобализационных процессов. Автор определяет национальный язык как ведущий фак-
тор национальной самоидентификации в условиях современного глобализирующегося 
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NATIONAL LANGUAGE IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION
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МОДУСИ КУЛЬТУРИ ЯК ОДИНИЦІ ЇЇ АНАЛІЗУ

Сукупність культурних феноменів може бути представлена   як система модусів 
культури, кожен з яких можна розглядати як її одиницю. Показано, що модуси культури 
можуть бути представлені як моделі і як компоненти відображень, що описують куль-
турні впливи. Наведене модельне трактування знаку і спосіб опису культурних впливів, 
компонентами яких є знакові системи.

Ключові слова: модуси культури, аналіз за одиницями, модель, знак.

Ми виходимо (див. [4; 6; 8; 11]) з базованого на низці авторитетних джерел широкого 
трактування культури як сукупності складових людського буття, що слугують носіями 
соціальної пам’яті й осередками соціально значущої творчості. 

Поставивши мету підвищити, за допомогою системного підходу,чіткість, а відтак і 
продуктивність, цього трактування, ми конкретизуємо його таким чином, що описуємо 
культуру як складну систему (систему систем) з багаторівневою ієрархією – пор. роз-
гляд особистості як «буття культури в людському індивіді» [11: 172], а особистості, за  
Г.С. Костюком, – як «складної цілісної системи систем» [12: 113]. За пропонованого 
нами опису, кожна складова культури (а так само й ціла людська культура) – це деякий 
модус культури. Згадуючи розрізнення Л.С. Виготським [10] психологічного аналізу за 
елементами і за одиницями, ми трактуємо модуси культури саме як її одиниці. Вважаючи 
культуру, у найширшому сенсі, головним предметом гуманітарного знання, ми тим са-
мим розглядаємо модуси культури і як одиниці предмета гуманітарного знання – філо-
софського, філологічного, історичного, психологічного тощо. Відповідно до цього, мо-
дуси культури є водночас одиницями будь-якого знання, зокрема природничо-наукового. 
Адже, наприклад, фізичне знання є предметом філософії фізики, методології фізики, 
історії фізики, методики викладання фізики та інших гуманітарних дисциплін.

Властивість будь-якого модусу культури, яка дає підставу розглядати його як її 
одиницю,полягає в наступному: відповідно до наведеного вище вихідного трактування 
культури, кожен модус культури є системою, яка містить інформацію про інші модуси 
культури – такі, що передують у часі даному модусу, і такі, що з’являються пізніше від 
нього.При цьому інформація розуміється, див. напр. [13],як міра структурної подібнос-
ті систем. Уточнення такого розуміння з використанням теоретико-множиннихуявлень 
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забезпечується, див. [1;2]: виокремленням структурних, субстратних і функціональ-
них властивостей системи;визначенням структури системи як множини її структурних 
властивостей; уведенням поняття реальної інформації як перетину структур систем, що 
зіставляються.

Розрізняємо модуси культури ідеальні (такі, що не мають субстрат них властивостей) 
і матеріальні (усі інші). Серед останніх виділяються матеріалізовані (чиї субстратні 
властивості не є істотними) – пор. тезу П.Я. Гальперіна про «матеріалізовану форму дії». 
Розрізняємо також: загальний (загальнолюдський) модус; особливі модуси (зокрема, ет-
нічні, суперетнічні, субетнічні, а також властиві професійним, віковим та іншим компо-
нентам соціуму);індивідуальні (особові) модуси – див. трактування особистості у [6].

Запроваджується поняття «активний модус культури» («агент культури»); таким, 
зокрема, є соціалізований людський індивід. Агент культури має можливості («операто-
ри»), див. [2; 3], з використання й змінювання модусів культури.

У змісті всіх модусів людської культури так чи інакше відображаються (детальніше 
див. [4]) особливості ідеальних модусів, представлених у свідомості людей, а саме: а) 
те, що вони містять ієрархічно структуровану інформацію (знання, у широкому сенсі); 
б) рефлексивність цих знань; в) описувана за допомогою поняття «значення» налашто-
ваність знань до комунікації з іншими людьми (та із самим собою як іншим), необхідна, 
зокрема, для свідомої діяльності; г) описувана за допомогою категорії «смисл», у її пси-
хологічній інтерпретації, небезсторонність цих знань, тобто їхня пов’язаність із потреба-
ми індивіда – від вітальних (які є базовими) до вищих духовних.

Функціонування культури може бути трактоване як сукупність змін модусів культу-
ри (зокрема тих змін, що відбуваються завдяки активності агентів культури, – їхніх впли-
вів на згадані модуси). Для опису використання модусів культури агентами культури до-
речно застосувати поняття «модель», у його узагальненій інтерпретації, запропонованій 
у[9] і поданій у формалізованому вигляді у [1]. Ця інтерпретація, спираючись на праці 
М.О. Бернштейна, Ю.М. Лотмана, Я.О. Пономарьова та ін.,розглядає модель не тільки 
як засіб дослідження (як це прийнято у методології науки у контексті розгляду методу 
моделювання), але і як предмет дослідження.За [1], моделлю вважається будь-яка систе-
ма, передумовою використання якої є передбачувана наявність у ній реальної інформації 
про іншу (модельовану) систему. Точніше, модель – це система, що має таку (під)мно-
жину структурних властивостей (модельну інформацію), яка використовується агентом 
так, ніби це реальна інформація про модельовану систему. Параметрами модельної ін-
формації служать її обсяг, адекватність (близькість до реальної інформації) і повнота.

Моделі, в обговорюваній інтерпретації, бувають як вторинними, так і первинними 
щодо модельованих систем (елементарними прикладами є, відповідно, креслення, що 
робиться за готовою деталлю, і те, за яким вона виготовляється). Вторинні й первинні 
моделі постають предметами дослідження у різних галузях людинознавства, а також у 
біології, технічних науках тощо. У рамках пропонованого трактування культури модель 
– це модус культури,включений у модельне відношення. Останнє зв’язує три системи: 1) 
модельовану систему; 2) модель; 3) агента,який використовує модель.

В обговорювану концепцію використання модусів культури природним способом 
вписується вельми важливе для досліджень культури поняття «знак». Згідно зі вказа-
ною концепцією, знаком деякого позначуваного предмета для агента культури є такий 
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предмет, який при впливові на агента з досить високою ймовірністю спричинює ак-
тивізацію або формування у його складі (наприклад, у психіці людини) такого модусу 
культури(наприклад, психічного образу позначуваного предмета), який є моделлю цього 
предмета для агента. Сам знак(наприклад, слово природної мови) у загальному випадку 
не є моделлю позначуваного ним предмета. Але побудоване зі слів речення, що описує 
якусь ситуацію, моделлю цієї ситуації (для людини, яка розуміє вказану мову) є, бо ма-
ється на увазі, що речення і ситуація мають подібні структури. 

Додаткові можливості для описування активності агентів культури надає теорія за-
дач[2; 3], в основу якої покладена система понять із [1], у тому числі загальне поняття 
задачі як системи, обов’язкові компоненти якої – предмет, що перебуває в певному стані, 
і модель його потрібного стану. 

Як розвиток і поглиблення системної методології аналізу культури ми запропонува-
ли теоретико-множинну модель культури й культурних процесів. Згідно з цією моделлю, 
зміни, що відбуваються в культурі,представлені за допомогою діахронічних відображень 
множин компонентів модусів культури [8]. Вихідним тут є використовуване в теорії мно-
жин та її системо логічних застосуваннях поняття структури. Нас, зокрема, цікавити-
муть структури порядку й алгебраїчні структури. В описах культури структури порядку 
мають місце в універсальних класифікаціях, у тому числі науково-галузевих, які можна 
вважати класифікаціями особливих модусів культури. Точніше кажучи, структура по-
рядку визначена на множині модусів культури, включених в ієрархічну (багаторівневу) 
класифікацію. Найбільш повними (і загальними) із класифікацій цього типу є бібліотеч-
ні, зокрема UDC (докладніше див. [8]) .

Впливи модусів культури ми розглядаємо як зумовлене активністю агентів культури, 
зокрема цілеспрямованою, формування нових її модусів шляхом перетворення вже іс-
нуючих. Виділений для опису цілеспрямований вплив відбувається, будемо вважати, на 
тлі множини інших впливів, деякі з яких також можуть бути цілеспрямованими. У складі 
відображення, що описує будь-який цілеспрямований вплив, виділимо предметні (про-
образ, образ) і функціональні складові (описувані функціями форми активності агентів). 
У загальному вигляді культурні впливи можуть бути представлені як відображення мно-
жин (символ «::»використано для позначення відношення функціональних і предметних 
компонентів відображення): Функції :: Прообрази → Образи. Вище було викладено мо-
дельне трактування знаку, тепер розглянемо теоретико-множинне представлення куль-
турних впливів, компонентами яких постають знакові системи.

Знак в алгебраїчній структурі модусів культури може займати будь-яке місце у кор-
тежі відображень, – таким чином, можна розглядати кілька типів «знакових» культурних 
впливів, де компонентами відображень є матеріальні (Речі) та ідеальні (Уявлення) мо-
дуси культури. Якщо розглядати в якості компонентів відображення тільки по одному 
модусу культури (елемент кортежу відображення – модус культури), то одержимо най-
простіші приклади культурних впливів, описуваних відображеннями. 

Розглянемо приклади, що спрощено ілюструють схематизм опису культурних впли-
вів, компонентами яких є знакові системи (позначені як «Знаки»). При цьому, вони мо-
жуть бути як матеріальними, так і ідеальними модусами культури.

1. Знаки :: Знаки1 → Знаки2. Переклад тексту з однієї мови на іншу. Кожному елементу 
тексту, що підлягає перекладу (Знаки1) у процесі перекладу поставлені у відповідність 
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елементи іншого модусу культури – перекладеного тексту (Знаки2) – згідно із множи-
ною законів, закріплених у словниках і граматиках мови оригіналу й мови перекладу 
(Знаки).

2. Знаки :: Знаки1 → Речі. Виготовлення, відповідно до технічної документації, 
нової технологічної форми зовнішньої реклами. У цьому випадку елементи тексту пев-
ної рекламної продукції (Знаки1) поставлено у відповідність предметним компонентам 
рекламного виробу (Речі) за законами, викладеними у технічній документації даного 
проекту (Знаки).

3. Знаки ::Речі1 → Речі2. Складання меблевого гарнітура за письмовою інструкці-
єю. Елементи із множини нероз’ємних частин меблевого гарнітура (Речі1) поставлено 
у відповідність зібраному в ціле предмету (Речі2) за законами, викладеними в інструк-
ції для складання даного гарнітура (Знаки). 

4. Уявлення :: Знаки1 → Знаки2. Створення письменником літературного твору. 
Елементи множини символів і граматичних правил природньої мови/мов (Знаки1) по-
ставлені у відповідність елементам множини, що складає текст літературного твору 
(Знаки2), за законами множини, що складається з ідеальних елементів, – задуму літе-
ратурного твору (Уявлення),

У будь-якому реальному культурному впливі функціональними й предметними 
складовими можуть поставати численні модуси культури, як матеріальні, так і ідеаль-
ні. Для прикладу, розглянемо детальніше можливий склад кортежу відображення мо-
дусів культури при створенні письменником літературного твору. У складі кожного з 
компонентів кортежу відображення для опису такого культурного впливу можна виді-
лити різні модуси культури.

У якості функціональних компонентів відображення, при поглибленому аналізі, 
можна виділити як різні складові уявлень автора про задум свого твору, так і інші мо-
дуси культури. У складі Уявлень, окрім тих, що стосуються теми, структури, сюжету 
і персонажів твору, можуть бути виділені уявлення про передбачуваних читачів, про 
морально-етичні рамки літературної творчості, про зразки літературної творчості по-
передників та ін. Крім Уявлення, до функціональних складових даного процесу можна 
віднести й інші особові модуси культури автора, зокрема його професійні вміння й 
навички (патерни організації письменницької праці, наприклад).

 Як компоненти прообразу, крім зазначених у прикладі знакових систем мови, мо-
жуть бути враховані інші знакові модуси: замітки про задум твору, виписки з довід-
кової літератури, літературні цитати, попередні твори даного автора та інших авторів. 
Компонентами прообразу можуть бути й незнакові особливі й особові модуси культу-
ри: ідеальні (ціннісні орієнтації автора, його етичні принципи та ін.) і матеріальні (до 
них ми відносимо професійні вміння, матеріали й устаткування та ін.).

У складі образу – тобто результату творчого процесу, описуваного як відображен-
ня модусів культури, – крім тексту літературного твору, можна розглядати мовні та 
стильові новації, уведені автором – останні можуть в подальшому отримати статус 
особливих модусів культури в працях мовознавців і літературних критиків. До ідеаль-
них компонентів образу можна віднести змінене уявлення автора стосовно різних гу-
манітарних складових культури (про цінності, мораль, право та ін.). А до предметних 
модусів – матеріальний добробут автора та ін.
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Наведеними прикладами ми продемонстрували деякі можливості системного ана-
лізу культури. Вище розглянуто (у спрощеному вигляді) лише 4 типи відображень, в 
яких представлено культурні впливи, компонентами котрих є знакові системи, Теоре-
тично можливими є 27 варіантів відображень, кожний з яких, як вважаємо, може слу-
гувати формалізованим описом реальних культурних феноменів і таким чином сприяти 
поглибленню наукового розуміння як культурних процесів, зокрема таких, що вивчають 
у психології, мовознавстві та семіотиці.

Теоретичні здобутки, стислий огляд яких подано вище,знайшли застосування, серед 
іншого, в аналізі наукової діяльності, включно з її комунікативними аспектами, [5]; у 
розробці стратегій універсалізації представлення наукових знань [7]; в аналізі культурот-
вірної функції психологічної науки.
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МОДУСЫ КУЛЬТУРЫ КАК ЕДИНИЦЫ ЕЁ АНАЛИЗА
Совокупность культурных феноменов может быть представлена как система мо-

дусов культуры, каждый из которых можно рассматривать как её единицу. Показано, 
что модусы культуры могут быть представлены как модели и как компоненты отобра-
жений, описывающих культурные воздействия. Приведены модельная трактовка знака 
и способ описания культурных воздействий, компонентами которых являются знаковые 
системы.
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CULTURE’S MODI AS UNITS OF ITS ANALYSIS
 Totality of cultural phenomena can be represented as a system of culture’s modi, each 

of which can be regarded as its unit. It is shown that culture’s modi can be represented as 
the model and as components of the function, which describes cultural influences. The model 
interpretation of the sign and the description of cultural influences which are components of 
sign systems, are presented.
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ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПОНЕНТІВ  

СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ ОСОБИСТОСТІ

Стаття присвячена дослідженню питань соціального інтелекту в структурі за-
гального інтелекту особистості. Проаналізовано ідеї гуманістичної психології в плані 
визначення соціального інтелекту людини. Автор говорить про те, що соціальний інте-
лект вміщує декларативні та оперативні (процедурні) знання, які індивід використовує 
в реальному житті для інтерпретації подій, складання планів та прогнозування як дій 
повсякденного життя, так і професійних ситуацій. Авторська концепція соціального 
інтелекту передбачає, що він вміщує когнітивну, мнемічну та емпатійну підструктури.

Ключові слова: загальний інтелект, соціальний інтелект, міжособистісна взає-
модія, комунікативна компетентність, когнітивна, мнемічна та емпатійна підструк-
тури соціального інтелекту.

Проблема становлення соціального інтелекту є недостатньо вивченою в психологічній 
літературі. Це пояснюється, насамперед, тим, що в сучасних психологічних дослідженнях 
досить мало уваги приділяється вивченню саме проблеми сутності і функцій соціального 
інтелекту. Хоча соціальний інтелект, крім того, що він є однією з важливих складових про-
цесу життєдіяльності людини, у великій мірі визначає пізнання і розуміння особистістю як 
своїх дій, вчинків, діяльності в цілому, так і інших людей. Деякі психологи відносять соці-
альний інтелект до структурних компонентів комунікативних здібностей людини, оскільки 
вважають, що саме він відповідає за розуміння або нерозуміння суб’єктом вербальних і 
невербальних реакцій особистості. Ні в кого не викликає сумніву, що саме соціальний ін-
телект допомагає людині прогнозувати міжособистісні відносини, інтуїтивно передбачати 
те або інше завершення певних ситуацій, що свідчить про сформовану когнітивну емпа-
тію людей з високим рівнем розвитку соціального інтелекту. Такі індивіди, як правило, 
відрізняються психологічною витривалістю, стресостійкістю, що допомагає їм з гідністю 
виходити з різного роду проблем, приймати самостійні рішення навіть в екстремальних 
ситуаціях і, при цьому, не боятися зробити помилку або зазнати невдачі.

Також не до кінця розв’язаним в науковій парадигмі є питання зв’язку соціального 
інтелекту особистості та досвіду людини. Останнє питання є для нас особливо цікавим з 
урахуванням ідей гуманістичної психології. Тому завданнями нашої статті є: 

1.Розглянути соціальний інтелект через структуру загального інтелекту особистості.
2.Проаналізувати ідеї гуманістичної психології в плані визначення соціального інте-

лекту людини.
3.Охарактеризувати авторську концепцію соціального інтелекту, яка передбачає, що 

соціальний інтелект вміщує когнітивну, мнемічну та емпатійну підструктури.
Соціальний інтелект, на думку Г.Оллпорта, – особливий “соціальний дар”, що забез-

печує розуміння у відносинах з людьми, їх соціальне пристосування до навколишньої 
©   Е. Івашкевич, 2014
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дійсності. При цьому вчений вважає соціальний інтелект певною особистісною влас-
тивістю, яка, разом з тим, не має на увазі глибину розуміння об’єктів міжособистісної 
взаємодії [4: 513–516]. Необхідно відзначити, що Г.Оллпорт був першим, хто звернув 
особливу увагу саме на взаємодію з людьми, а виділені їм особистісні якості відобража-
ли взаємодію певних соціальних здібностей з метою кращого розуміння іншої людини. 

Цікавою щодо розгляду сутності даної проблеми є позиція Р.Стенберга. Вчений вка-
зував на те, що інтелект намагаються, як правило, вимірювати за допомогою штучних 
конструкцій, замість того, щоб наблизити його вивчення до умов реального життя. Чи 
часто зустрічаються в житті такі завдання, як завдання на запам’ятовування, коли ви-
пробуваний спочатку повинен запам’ятати ряд цифр, а потім якнайшвидше відповісти, 
чи була в цьому ряду певна цифра? Ці завдання, вважає Р.Стенберг, можуть вимірювати 
важливі пізнавальні процеси, такі як швидкість сприйняття і пам’ять, але вони не вимі-
рюють інтелект так, як ми його використовуємо в нашому повсякденному житті, тобто 
те, що вчений називає “практичним інтелектом” [6: 5]. Таким чином, з точки зору автора, 
соціальний інтелект – це інтелект, який виявляється при безпосередньому спілкуванні з 
оточуючими людьми. 

Цікавою є і концепція Н.Кентор, в якій соціальний інтелект розглядається як деяка 
когнітивна компетентність, яка дозволяє людям сприймати події, об’єкти і предмети на-
вколишнього світу з великим ступенем несподіванки і максимальною користю для само-
го себе. За словами вченої, когнітивна підструктура психіки особистості визначається 
як сукупність декларативних і процедурних знань (які, одночасно, відносяться до фак-
тичних знань). Останні індивід застосовує у процесі інтерпретації текстів, подій, під час 
складання планів на майбутнє і в ситуаціях повсякденного життя. Зрозуміло, що саме ці 
уявлення, переживання людини, а також правила інтерпретації текстів, подій, діяльнос-
ті та поведінки і складають, у своїй сукупності, когнітивну підструктуру особистості, 
до якої відноситься також і соціальний інтелект суб’єкта. Всі ці паттерни разом узяті 
входять до сфери особистісного досвіду, який дозволяє індивіду вирішувати ті чи інші 
проблеми соціального життя. Саме репертуар цих знань Н.Кентор вважає соціальним 
інтелектом. При цьому динаміка використання соціального інтелекту дозволяє людині 
в максимальному ступені пристосуватися до навколишнього світу. Вчена називає осно-
вні змістовні компоненти соціального інтелекту, а саме: здатність до розв’язання прак-
тичних завдань, здатність до вербального сприйняття і відображення навколишньої для 
суб’єкта дійсності, соціальна та комунікативна компетентності. Тому, вважає Н.Кентор, з 
одного боку, соціальний інтелект є структурою, яка відповідає за збереження фактичних 
знань, фактологічної інформації (що, у свою чергу, використовуються в повсякденно-
му житті для розв’язання різноманітних ситуацій, проблем і завдань), а, з іншого боку, 
соціальний інтелект розглядається як певна здатність людини усвідомлювати прийняте 
рішення в повній мірі [5: 464]. 

Дещо інший погляд на соціальний інтелект людини бачимо в працях психологів-гу-
маністів, адже в їх роботах даний феномен аналізується через призму досвіду індивіда.

Становлення гуманістичної психології пов’язане з іменами Ш.Бюлера, А.Маслова, 
Дж.Олпорта, К.Роджерса, В.Франкла, Е.Фромма та ін. Аналізувати ідеї гуманістичної 
психології в плані визначення соціального інтелекту людини досить складно. Незвичним 
є те, що для цього, перш за все, слід перебороти деякий бар’єр нерозуміння, тобто, до-
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тримуватися принципів самої гуманістичної психології, прийняти її як певний етичний 
вимір людського існування. На відміну від прагматизму, який робить акцент на інстру-
ментально-операціональній стороні інтелекту, гуманістична психологія зусиллями Мас-
лова, Роджерса, Франкла максимальну увагу приділяє розгляду життєвих спрямувань, 
духовності людини, перетворюючи особистість в аксіологічно незавершеного, абстрак-
тного суб’єкта. Хоча й прагматизм, і гуманістична психологія визначають соціальний 
інтелект як свою центральну категорію, в її аналізі вони не мають спільної точки зору.

В доповіді Асоціації гуманістичної психології за 1961 рік вказувалось, що з самого 
початку гуманістична психологія займалась вивченням тих здібностей і можливостей 
людини, які не аналізували ані позитивізм, ані біхевіоризм, ані психоаналіз, зокрема та-
ких, як любов, творчість, “Я”, особистісний розвиток, особливості реалізації своїх мож-
ливостей, прийняття цінностей буття, особливості становлення соціального інтелекту, 
набуття смислу, досягнення психічного здоров’я і т.д. Найбільш характерними для гума-
ністичної психології є наступні теоретичні посилання:

1. Людина завжди наділена свободою і є, в результаті цього, незалежною.
2. Найважливішим джерелом інформації є екзистенційний стан людини, її 

суб’єктивний психічний досвід, доступний їй через споглядання “тут-і-тепер”, завдяки 
чому і формується соціальний інтелект особистості.

3. Оскільки людська природа визначається не тим, що робить людина, а тим, як вона 
усвідомлює своє буття, індивід завжди прагнутиме до безперервного розвитку, реалізації 
можливостей людини.

4. Людина – єдина і цілісна. Ця єдність “Я” створює унікальний характер пережи-
вань кожної особистості. В людині неможливо розділити органічне й психічне, усвідом-
люване та неусвідомлюване, почуття і думку.

5. Свідомість людини не може бути зведеною ні до її основних потреб чи захистів, як 
у фрейдизмі, ні до епіфеноменів біхевіоризму [2: 12].

На основі перелічених принципів гуманістичної психології формуються етичні прин-
ципи особистості. В своєму житті людина несе повну відповідальність за власні вчинки. 
Ідеальні стосунки між людьми базуються на взаємному визнанні того, що кожна людина 
– творець власного життя. Кожний має визнавати і цінувати внутрішній суб’єктивний світ 
іншого і себе самого як найвищу цінність. Такі емоції людини, як біль, конфлікт, провина 
та інші складають її внутрішній досвід і тому повинні також сприйматись позитивно. Для 
людей, які засвоїли гуманістичну етику, характерним є пошук досвіду, який призводить до 
розвитку людини та її особистості, соціального інтелекту тощо. Тому, вважає О.І.Ісеніна, 
в практичному плані основною темою гуманістичної психології завжди була наступна: ви-
користання внутрішнього досвіду для вивчення і зміни своєї особистості [2].

Найбільший внесок в становлення та закріплення позицій гуманістичної психології 
зробив Карл Роджерс, який не тільки розробив систему власних уявлень про особистість, 
але, головне, наголошував на практичному застосуванні теорії в області індивідуальної та 
групової психотерапії, суб’єктивного й об’єктивного методу оцінки терапевтичних впли-
вів, оригінальної теорії навчання тощо. В основу теорії К.Роджерса покладене поняття 
“актуалізації”. Останнє розуміється як вроджене прагнення організму реалізувати власні 
здібності з метою зберегти життя, зробити його більш різноманітним, а людину – сильні-
шою. Процес самоактуалізації особистості відбувається як рух до повного знання себе і 
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свого внутрішнього досвіду. Відкритість власному досвідові нівелює первинні захисні 
реакції організму людини, дає можливість індивіду не боятись, що усвідомлення своїх 
думок і почуттів впливатиме на виникнення почуття самоповаги. Прислухаючись швид-
ше до себе, ніж до оточуючих, актуалізована людина реалізує єдність емоційного та реф-
лексивного компонентів свого внутрішнього досвіду, стаючи вільною у виборі власного 
життєвого та професійного шляхів [3: 152].

Зрозумілим є те, що самоактуалізація як процес і феномен замикання на собі викли-
кає неабиякі заперечення саме зі сторони етики її практичного втілення. В цьому зв’язку 
М.Бубер слушно відмічає, що хоча людям і слід починати пошук істини із себе, але вони 
не мають закінчувати його на собі. Адже саморефлексія, у такому разі, заважатиме осо-
бистості розчинитися в інших [1: 54].

Основною тезою гуманістичної психології Карла Роджерса є наступне: задачею пси-
хотерапії є не допомога клієнтові позбу тися небажаних симптомів, а досягти, перш за 
все, особистісного розвитку, руху клієнта в напрямі реалізації свого потенціалу, адже 
людина має бути самою собою. В цьому процесі, на відміну від традиційного медично-
го, де терапевт лікує особистість, психотерапевт стає помічником (від англ. − facilitator) 
клієнта в його “подорожі до себе самого”. Для цього, зазначає К.Роджерс, слід створити 
такий психологічний клімат під час терапії, який створив би для клієнта позитивні умо-
ви з метою реалізації “руху” в подібному напрямі. Останнє досягається, якщо терапевт:

1) постає досить конкретним у своїх висловлюваннях, і ці судження, зокрема, є співз-
вучними з його почуттями, які він переживає в цей момент, тобто терапевт поводить себе 
автентично ситуації;

2) ставиться до клієнта як до потенційного приятеля, з яким можна вступити в при-
ятельські стосунки. Роджерс таке позитивне ставлення до клієнта називає “positive regard”;

3) легко розуміє душевний стан клієнта, може поставити себе на його місце та по-
дивитися на світ його очима. Роджерс вживає термін “емпатія” для опису такої творчої 
уяви [3: 65–66].

Людина, на думку К.Роджерса, може спотворюватися своїм досвідом і тоді він вва-
жатиметься деструктивним, що значно заважає розвиткові соціального інтелекту особис-
тості. В даному разі негативний вплив походить, в основному, з огляду на вибір, який має 
здійснити людина. Життя індивіда також частково формується його (або її) виборами, і 
ці вибори можуть робитись або на користь, або з метою заподіяння шкоди іншим людям 
чи самому собі. Тобто, вибори здійснюються або у соціально-конструктивному, або со-
ціально-деструктивному напрямках [3: 70].

Ми вважаємо, що соціальний інтелект, однозначно, включає декларативні та опера-
тивні (процедурні) знання, які індивід застосовує в реальному житті для інтерпретації 
подій, створення планів і прогнозування як дій повсякденного життя, так і професійних 
ситуацій. Ці уявлення, особисті спогади і правила інтерпретації складають когнітивну 
підструктуру соціального інтелекту. У свою чергу, мнемічну підструктуру заповнює при-
дбаний людиною досвід, а емпатійні можливості суб’єкта спрямовані на актуалізацію 
механізмів антиципації у розв’язанні різних проблем соціального життя. 

Отже, когнітивна підструктура соціального інтелекту включає в себе сукупність 
досить стійких знань, оцінок, правил інтерпретації подій, поведінки людей, їх взаємо-
відносин і т.д. на основі сформованої системи інтерпретацій на мікроструктурному і 



37

макроструктурному рівнях. Мікроструктура когнітивної складової соціального інтелек-
ту детермінується функціями останнього, а саме пізнавально-оцінною, від якої залежить 
грамотна переробка та оцінювання інформації, яку сприймає суб’єкт; прогностичної, на 
основі якої здійснюється планування та прогнозування розвитку міжособистісних вза-
ємодій; комунікативної, що забезпечує ефективність власне процесу спілкування (дана 
функція пов’язана з адекватним сприйняттям і розумінням партнера по спілкуванню); 
рефлексивної, яка знаходить своє відображення безпосередньо в самопізнанні. У свою 
чергу, макроструктура когнітивної складової соціального інтелекту виявляється у став-
ленні індивіда до себе як до цінності, ціннісно-смисловій позиції до міжособистісних 
відносин, а також в актуалізації мотиваційно-ціннісних орієнтацій особистості, аксіоло-
гічного ставлення до професійної та інших видів діяльності. 

Джерелом соціального інтелекту на мікроструктурному рівні є безперервна актуалізація 
перерахованих нами функцій. При цьому результатом їх інтеграції можна вважати сукупність 
суб’єктивних шкал, що дають можливість суб’єктові орієнтуватися в особливостях міжосо-
бистісної взаємодії, розпізнавати й адекватно оцінювати поведінку інших індивідів. Одним 
з основних результатів соціального інтелекту високого рівня буде наявність у особистості 
суб’єктивних статистик різних модальностей. Це – простір суб’єктивних психосемантичес-
ких шкал, символіка невербальної поведінки, нормативи мовної продукції і т.д. 

Завданням соціального інтелекту на макроструктурному рівні є забезпечення мож-
ливостей оцінювати себе й інших людей як особистостей. При цьому ціннісні орієнтації 
окремого індивіда можуть не збігатися із загальноприйнятими соціальними нормами і 
навіть вступати з ними в конфлікт, але завжди є такий соціум і його конкретні представ-
ники, у яких індивідуальне бачення світу, особистісні цінності і смисли людини будуть 
знаходити підтримку. 

Мнемічна складова соціального інтелекту людини характеризує наявність у індивіда 
здатності до інтерпретації явищ, подій життя, поведінки інших людей і свого власного як 
суб’єкта цих подій. Мнемічна підструктура базується на особистісному досвіді суб’єкта, 
де суб’єктивні статистики утворюють особистісний інтерпретаційний комплекс. По-
лімодальність в даному випадку означає наявність у людини різних інтерпретаційних 
комплексів відповідно до різних сфер буття індивіда. Формально вони можуть суперечи-
ти один одному, проте психологічно в нормі є внутрішньо узгодженими, забезпечуючи 
єдність мнемічної складової соціального інтелекту. 

Наявний на рівні мнемічного компонента комплекс інтерпретацій має власну ієрархію: 
Я – інші люди – навколишній світ. Кожен з цих рівнів інтерпретацій представлений на рівні 
мнемічного компонента у вигляді його специфічних залежних підструктур. Ядром осо-
бистісного інтерпретаційного комплексу є накопичена індивідом сукупність оцінок самого 
себе. При цьому оцінне ставлення до себе завжди залишається суб’єктивно незаверше-
ним, відкритим. Ураховуючи особливості взаємодії особистості з навколишнім соціумом, 
у людини виявляється інтегральна характеристика індивідуального досвіду – самоповага 
особистості, сполучена з поняттям суб’єктивної вартості. Особистісний інтерпретаційний 
комплекс індивіда характеризується можливістю інтерпретацій інших, їх поведінки і вчин-
ків. Ці інтерпретації дозволяють їх учасникам безперервно розширювати і коректувати ін-
терпретаційний запас особистісного досвіду, забезпечують перевірку на сполучуваність і 
подібність різних інтерпретаційних комплексів. 
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У процесі життєдіяльності в індивіда у зв’язку з необхідністю постійно оцінювати 
інших, їх особливості поведінки і вчинків, поступово виробляються різні стратегії оці-
нок за критерієм сумісності свого сприйняття світу і сприйняття його іншими. У свою 
чергу, ці стратегії оцінок і формують відповідний особистісний інтерпретаційний комп-
лекс у міжособистісній сфері, який є домінантним на рівні мнемічного компонента со-
ціального інтелекту. 

Емпатійна складова соціального інтелекту більшою мірою залежить від того, яку 
форму поведінки індивід обирає в якості пріоритетної, що очікує від оточуючих його 
суб’єктів, який ціннісний інтерпретаційний комплекс у ставленні до навколишнього сві-
ту сформувався у людини, які можливості є у даного індивіда в плані використання ме-
ханізмів антиципації у розв’язанні різних проблем соціального життя тощо. 

Більш докладно структура соціального інтелекту буде проаналізована в наступних 
наших публікаціях.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПОНЕНТОВ 
СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ЛИЧНОСТИ

Статья посвящена исследованию вопросов социального интеллекта в структуре 
общего интеллекта личности. Дан анализ идей гуманистической психологии в плане 
определения социального интеллекта человека. Автор говорит о том, что социальный 
интеллект включает декларативные и оперативные (процедурные) знания, которые 
индивид применяет в реальной жизни для интерпретации событий, составления пла-
нов и прогнозирования как действий повседневной жизни, так и профессиональных си-
туаций. Авторская концепция социального интеллекта предполагает, что социальный 
интеллект включает когнитивную, мнемическую и эмпатийную подструктуры.
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PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS  
OF THE COMPONENTS OF SOCIAL INTELLECT OF THE PERSON

This article deals with the problem of social intellect in the structure of general intellect of 
the person. Having analyzed the ideas of humanization psychology we determine the context 
of social intellect of the person. Social intellect is formed in the result of the development 
of general intellect and under the influences of socio-cultural conditions. The author of the 
research says that social intellect includes declarative and operative knowledge which the 
person uses in a real life with the aim to do the interpretation of events, to make plans and 
anticipate as real actions of our life so professional situations. The author’s conception of 
social intellect shows us that this intellect includes cognitive, mnemic and emphatic structures.

Key words: general intellect, social intellect, interpersonal interaction, communicative 
competence, cognitive, mnemonic and emphatic structures of social intellect.
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ПОНЯТТЯ ЕМОЦІЙНОСТІ ТА ЕКСПРЕСИВНОСТІ
(на матеріалі англійської мови)

Дана стаття присвячена питанням емоційності та експресивності у сучасній лінг-
вістиці. Розглядаються шляхи передачі даних категорій у мові та мовленні. На прикладі 
англійської мови досліджено властивості конотативних компонентів значення слів.

Ключові слова: емоційність, експресивність, оцінність, інтенсивність, екстенсив-
ність, денотативне значення, конотативне значення.

У сучасному світі дуже помітним стало вираження емоцій у різних сферах життя. 
Вони стали невід’ємним компонентом розуму, мислення, мовленнєвої свідомості та по-
ведінки в економіці, політиці, культурі, освіті, побуті. Під час спілкування людина не 
може обійтися без них. Емоційний аспект комунікативної лінгвістики став предметом 
численних наукових досліджень, а також питанням теорії та семантики емоцій, їхньої 
концептуалізації та вербалізації. У цьому відношенні джерелом для вивчення люд-
ських емоцій виступає сама мова, яка номінує їх, виражає, описує, імітує, стимулює,  
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класифікує, структурує, коментує, пропонує засоби для мовленнєвого маніпулювання та 
моделювання відповідних емоцій. 

Найголовнішою складовою частиною категорії виразності є експресивність, яка, на 
думку Шарля Балі, основоположника сучасної концепції та методів дослідження експре-
сивних фактів мовлення, означає емоційне сприйняття дійсності та прагнення переда-
ти його реципієнту. Він наголошував на існуванні багатьох засобів та способів передачі 
одного і того ж емоційного змісту. Наявність численних експресивних засобів Ш. Балі 
виводив із асоціацій, породжених присутністю у пам’яті виразів, аналогічних даному, 
які створюють свого роду несвідому синонімію [1: 73]. Саме така множинність значень 
становить проблему експресивності. Експресивність – це сукупність семантико-стиліс-
тичних ознак мовної одиниці, які забезпечують її здатність виступати у комунікативному 
акті як засіб суб’єктивного вираження ставлення мовця до змісту та адресату. Експресив-
ність властива одиницям усіх мовних рівнів [2: 432].

Експресивність – це все те, що робить мовлення більш яскравим, сильно діючим, 
глибоко вражаючим [3: 68]. Експресивність – це фонетичні, лексичні, морфологічні та 
синтаксичні одиниці мови; це авторські неологізми, введення просторічної чи жаргонної 
лексики, стилістичні фігури; паралельні конструкції, зевгма, наростання, всеможливі по-
вторення, інверсія, алітерація і т.д. При всьому цьому експресивно забарвленій лексиці 
та її значенню приділяється особлива увага в семасіології – наука про значення слів, 
їхні модифікації та вираження. З точки зору цієї науки у справі вивчення експресивності 
важливо розмежовувати слова, які називають емоції, та слова, які викликають емоційну 
(чутливу) реакцію реципієнта (читача/слухача). 

У стилістиці існує чотири напрямки дослідження експресивності: 1) стилістика мови 
або описова стилістика, що вивчає великі класи текстів, у центрі уваги якої – стилістич-
не забарвлення мовної сутності; 2) стилістика індивідуального мовлення, яка займається 
дослідженням текстів, що належать конкретному автору (суб’єкту), а також усіх мовних 
засобів та способів організації зв’язного, цілісного та емоційно забарвленого тексту; 3) 
порівняльна стилістика, яка досліджує в основному проблеми перекладацького плану; 4) 
стилістика тексту, яка розглядає експресивність даного тексту з точки зору його естетичної 
цінності [6: 179]. Експресивність у останньому випадку припускає розгляд різних способів 
мовленнєвого впливу. Отже, поняття експресивності може бути розтлумачено по-різному:

1) експресивність може бути і стилістичною, і лексикологічною категорією;
2) необхідно враховувати той факт, що експресивність має мовну породу, тобто діє 

через механізми мови, а ефект її проявляється лише у мовленні (тексті). Звідси випливає, 
що експресивність має подвійну природу: мовну та мовленнєву.

У цілому ж експресивність можна визначити як відношення суб’єкта до висловлю-
ваного, що, окрім власне експресивності, припускає наявність у змісті таких факторів, 
як емоційність та оцінковість. Категорії емоційності та експресивності тісно перепліта-
ються [7: 630].

Для уникнення змішування даних понять необхідно чітко з’ясувати їхню різницю. 
Емоційність покликана для ненавмисного вираження емоцій у мовленні тоді, як експре-
сивність ставить на меті свідомо підсилити вплив мовлення на реципієнта (слухача/чи-
тача). Емоційність – це «прояв у мовленні почуттів та настроїв мовця відносно дійсності 
чи, іншими словами, суб’єктивне ставлення до дійсності» [8, 129].
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Емоційність передається, як правило, наступними мовними засобами: вигуками, 
словами, які називають емоції та асоціюються з ними, інтонацією та особливими син-
таксичними структурами (повтор, еліпсис, інверсія та ін.). Часто емоційне значення сло-
ва проявляється тільки у певному контексті, який передає індивідуальний настрій чи 
відчуття носія мови. Визначено формально-структурні елементи, які передають емоцій-
не значення. До таких елементів у англійській мові відносяться суфікси “y”, “ie”, “let” 
(sonny, birdie, ringlet), слова-підсилювачі (terrible, nice, great, dreadful). Зустрічаються 
випадки, коли емоційність передається словами, які втрачають своє предметно-логічне 
(денотативне) значення і, як наслідок, набувають емоційне забарвлення. До таких слів 
відносяться вульгарні шари лексики: лайливі слова, прокляття, нецензурна лексика типу 
damn, bloody, upon my word. Яскравим прикладом емоційності є фамільярно-розмовний 
підстиль, який проявляється у надлишковому використанні перезапитів, повторів, ви-
гуків, гіпербол, усічених слів.

Поняття експресивності характеризує виразність мовлення індивіда, нерідко «спів-
відноситься з інтенсивністю, яка має за ціль посилити вплив на слухача, вразити чи пере-
конати його» [9: 352]. У сучасній лінгвістиці виділяється опозиція: інтенсивність – екс-
тенсивність як прояв на мовленнєвому рівні дуже високого та дуже низького ступенів 
виділення окремої ознаки. Інтенсивність (екстенсивність) пов’язана з якісно-кількісною 
оцінкою і характеристикою позначеного словом явища чи процесу. Вона може виражати-
ся лексичними мовними засобами, в семантичній структурі яких міститься інтенсивний 
(екстенсивний) компонент значення, акціональні префікси та суфікси, тропи (гіпербо-
ла, літота). Наведемо приклад із популярного роману Марка Твена «Пригоди Гекльберрі 
Фінна»: «They swarmed up in front of Sherburn’s palings as thick as they could jam together, 
and couldn’t hear yourself think for the noise.» Тут порівняльний зворот «as thick as they 
could» (порівн. укр. «через шум не чули власного голосу») використовується для поси-
лення уваги читача на стані головних героїв. 

Важливу роль у формуванні експресивності тексту відіграють образні вирази, які 
можуть бути визначені як особливі макрокомпоненти семантики, оскільки вони є одини-
цями мови, які вимагаються особливого підходу при перекладі, наприклад, у детективі 
Джозефіни Тей «Міс Пім розставляє крапки» зустрічаємо: «Never before had Lucy met 
that negative English silence in its full perfection, in its full cruelty. Her own edges began to 
curl up in sympathy». Складність сприйняття та перекладу даного прикладу полягає у 
метафорі «her own edges began to curl up in sympathy», яка асоціюється із фразеологіз-
мами: to be on edge – бути роздратованим, нервувати; to set the teeth on edge – дратувати, 
нервувати. В даному випадку відбувається перерозподіл сем, оживлення денотативного 
значення слова «edge» (край, кромка). Однак одночасно присутнє значення обох фразео-
логізмів -роздратовувати. 

Експресивність може бути пов’язана зі стилістичною маркованістю мовної одиниці. 
На цих властивостях засобу мови будується той чи інший стилістичний ефект конкрет-
ного тексту, який конструюється із багатоманітного комбінування елементів з різними 
стилістичними забарвленнями. В сучасному мовознавстві виділяються два аспекти 
стилістичного забарвлення: емоційно-оцінкове та функціонально-стильове. Вони пред-
ставляють дві різні сторони одного явища, оскільки в процесі функціонування одиниць 
мови відбувається взаємодія обох типів стилістичного забарвлення. Таким чином слова 
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змішаних стилістичних тонів в одному висловлюванні призводять до різкого підвищення 
комічного ефекту. Наведемо приклад із повісті О. Генрі «Вождь червоношкірих»: «I ain’t 
attempting», says he, «to decry the celebrated moral aspect of parental affection, but we’re 
dealing with humans, and it ain’t human for anybody to give up two thousand dollars for that 
forty-pound chunk of freckled wildcat». 

Конотативне значення слова чи його експресивне значення – це те, що пропону-
ється чи асоціюється зі смислом конкретного слова. Дієслово «to connote» означає 
«припускати» чи «мати на увазі» на додаток до денотативного значення. Для пере-
кладацьких цілей корисно звертати увагу на денотативне значення, яке складається з 
емоційного, інтенсивного, оцінкового, стилістичного та діалектного компонентів. Ко-
нотативні компоненти значення слова виражають чи сприяють вираженню: 1) емоцій-
ності, наприклад, слово «mom» порівняно з «mother» більш емоційне, тобто виражає 
більшу близькість, любов, ніжність та ін. або слово «to scarf» порівняно з нейтральним 
«to eat» також більш емоційне, оскільки породжує почуття гидливості, відрази; 2) екс-
пресивності (ступінь виразності, напруженості), наприклад: дієслово «to abhor» по-
рівняно з «to hate» та «to dislike» викликає більш яскраве образне відчуття; 3) оцінки, 
наприклад: «cronies» порівняно з «friends» у певному контексті має лайливий відтінок; 
4) стилістичного забарвлення, наприклад: «to slay» порівняно з «to kill» звучить ви-
разно формально, по-книжному чи навіть поетично так, як і «to scarf» у порівнянні з 
«to eat» є словом жаргонним; і, нарешті, 5) діалектної приналежності чи діалекту: «a 
lift» є британським варіантом, в той час як «an elevator» – це американське слово, «to 
scarf» визначається носієм британської англійської, як таке, що відноситься до амери-
канського діалекту. У британському діалекті синонімом дієслова «to scarf» є дієслово 
«to scoff». У щоденному використанні всі ці значення частково перекривають одне од-
ного, і розібратися в них стає складно.

Поняття «виразність» або «експресивність» та «емоційність» термінологічно ін-
коли важко розрізнити. Внаслідок цього дані поняття розглядаються як емоційно-екс-
пресивний заряд чи, просто кажучи, експресивність словозначення. Так, наприклад, «to 
lambaste smb» означає «люто нападати» чи «гнівно атакувати кого-небудь»: « He was 
lambasted in press» – «Він зазнав гнівного нападу з боку преси». В українському перекла-
ді експресивність виражається епітетом «гнівний». Ще один приклад: «to slog (away) at 
something» означає «працювати без перерви, безперестанку, особливо коли робота важка 
або монотонна»: «I’ve been slogging at the thesis for quite a period of time but haven’t yet 
finished it» – «Я вже багато днів панькаюся із цим текстом, але все ніяк не можу закінчити 
його». Виразність у даному випадку зберігається в українському варіанті перекладу за-
вдяки використанню розмовного слова «панькатися».

Таким чином, категорія експресивності містить у собі наступні поняття: а) емоцій-
ність, б) оцінка, в) інтенсивність (експресивність). Що стосується співвідношення понять 
експресивності та емоційності, то необхідно визнати, що емоційність є частиною екс-
пресивності, тобто вона завжди експресивна, в той час як експресивність не обов’язково 
емоційна; тобто експресивність завжди виражає почуття мовця відносно суб’єкта чи 
явища дійсності. При цьому експресивність мовлення означає його незвичайність, ви-
ділення цілого тексту чи його частини на фоні нейтрального мовного оточення шляхом 
використання лексичних, фонетичних, граматичних чи стилістичних засобів і, відтак, ця 
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експресивність сприяє позитивній чи негативній оцінці даного тексту (чи його частини) 
отримувачем, адже впливає на його емоційну сферу.

Отже, як експресивність, так і емоційність розуміються як категорії комунікативного 
плану. Однак експресивність – категорія, яка набувається словом чи виразом тільки в 
даному мовленнєвому контексті або «внутрішньо властива даному одному слову (чи ви-
разу) як елементу мови» [10, 38].
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ПОНЯТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОСТИ И ЭКСПРЕССИВНОСТИ 
(на материале английского языка)

Данная статья посвящена вопросам эмоциональности и экспрессивности в совре-
менной лингвистике. Рассматриваются пути передачи данных категорий в языке и 
речи. На примере английского языка исследованы свойства коннотативных компонен-
тов значения слов.
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CONCEPTS OF EMOTIONALITY AND EXPRESSIVENESS
(based on the English language)

This article is dedicated to the problems of emotionality and expressiveness in modern 
linguistics. It also deals with ways of realization of these categories in language and speech. 
Properties of connotative components of a word meaning are investigated taking the English 
language as an example.

Key words: emotionality, expressiveness, evaluativeness, intensity, extensity, denotative 
meaning, connotative meaning.



45

 

УДК 821.161.1
I. Yudkin-Ripun, Doctor of Arts 
IAFE NASU, Kiev 

THEATRICAL ORIGINS OF THE STREAM OF CONSCIOUSNESS IN 
S. MAUGHAM’S “THEATRE ”

The novel demonstrates a sample of narrative text built as an “inner monologue” of the 
heroine who renders the events as those appertaining to permanent rehearsals within world 
seen as theatre. Particulars of scenic performing technique are textually represented determin-
ing narrative strategy. 

Key words: reincarnation, inner speech, soliloquy, improper direct speech, cue a parte, 
scene upon scene, meditation, amnesia, contemplation, attention. 

Usually one regards a narrative text as a source for further interpretative transformations 
in libretti, as well as dramatic text becomes a source for the so called “producer’s score” where 
the presupposed narration is to be detected and displayed [7]. Meanwhile this customary rela-
tion can be often inverted. In such cases narrative text arises not in the manner of the mentioned 
“producer’s score” but as an account on an imaginary incessant rehearsals that coincide with life, 
human existence being conceived as a kind of an all-embracing theatre. Thus a paradoxical situ-
ation arises where performance precedes narration, the last summing up and representing such 
existential “scenic experience”. In this case one can say that narration acquires an outlook of a 
special theatrical device “scene upon scene” that becomes the principle of textual generation. 

Then the whole history can be conceived as a scenic play, and as such a play it conforms to 
“the principle of pleasure” that’s to the necessity represented as the pursuit of one’s own proper 
purposes. Historical “providential” aims are then attained due to the pleasure of play where 
the participants have no tasks but the play itself. This seeming “play for pleasure” becomes 
the tool of historical necessity imparting its events an outlook of a series of scenic rehearsals. 
Action conducted for action’s sake without outer motivation provides conditions for the pure 
pleasure of play that produces concomitant effects to be conceived as the experimental data. 
A pure curiousness represents such self-motivated activity of scenic play for pleasure as the 
device of experimental exploration. Then history as an experimental playground becomes a 
primary scene and narration represents a scene allocated within its space. Theatrical sources of 
narrative text are evident enough; it can be attested, for instance, with the cases of unpredict-
able behaviour of the heroes (such as G. Flaubert’s “Bovary” or A. Pushkin’s Tatyana from 
“Onegin”) whose deeds turn out to become unknown and astonishing for the writers that have 
invented them. This approach presupposing the derivative position of epic genus in regard to 
drama can be found, for example, in baroque novels modelled as accounts on the play performed 
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in societal life conceived as a theatrical stage. Its continuation can be detected in some pecu-
liarities of “educational novels” written as biographies with the principal hero performing its 
role. It is not incidental that some paragons of the genre have a particular zone of intersection 
with the so called “theatrical stories”. The presence of theatre as the place of the heroes’ educa-
tion becomes here an indispensable element that can be traced from the famous paragons of J. 
Goethe’s “Wilhelm Meister” to Ch. Dickens’ “Nicolas Nickleby”. 

It is within this tradition that S. Maugham’s novel “Theatre” should be esteemed where the 
life of the actress Julia Lambert represented with some years is regarded. Besides, the years 
immediately preceding the creation of the work have been marked with the rapid development 
of the new theories of performing art. It is these concepts that have become the target of the 
author’s disputations. Maugham’s novel apparently betrays the hidden polemics against some 
newest theatrical trends as that of Ed. G. Cragg where an actor was taken as a simile to a pup-
pet. Such ultimate narrowing of an actor’s capacities ruins his or her play and destroys the op-
portunities of creating images. Puppet becomes capable for simulation that substitutes genuine 
representation with the falsehood of conventionalities. Such statement is demonstrated with the 
history of Julia Lambert’s failure that she has managed to overcome successfully. The actress 
becomes reduced to puppet where her personality disappears being replaced with a vehicle for 
designating a single passion, and it entails the consequences preventing her from representing 
image in all its profusion and abundance. Besides, the writer refers also to F. Bacon’s concept 
of “the idols of theatre” as “the concocted theories” (44-th aphorism from Novum Organum) 
and the speculative novelties of false imagination opposed to real existence. Stories invented 
for scene aren’t to be opposed to those taken from real history because history itself is con-
ceived as scenic play. 

Therefore the problems arising from the study of Maugham’s novel can by no means be 
bordered with the impact of drama upon prosaic style: they involve the universal relationship 
of text and its interpretation in performance. The paradox that reveals itself here is that when 
a text is to be interpreted and performed upon a stage it is in its turn existence or life itself that 
acquires an outlook of a universal performance upon the stage of global theatre. “History is a 
novel that has already become, and novel is the history that can come to existence”, accord-
ing to the famous E. Goncourt’s statement (l’histoire est un roman qui a été, le roman c’est 
l’histoire qui aurait pu être). One can spread the same inverted relationship upon text and its 
performance as a kind of experiment. The sources of such approach are known from the an-
tiquity. Thus it will go about mutual inversions arising between textual and scenic spaces. It is 
also to add that the device of “scene upon scene” bears an apparent provocative destination that 
would procure conditions for expected action. One can find under the surface of the prosaic 
text what can be called possible libretti. Moreover such latent origins of narration betray the 
features of theatrical rehearsals that betray curiosity as the propelling force of experimentation. 

The approach to world as a huge stage gives opportunities of representing life as rehearsal 
with the means of textual stratification. It goes first of all about the strata of direct and indirect 
speech, of cues a parte and improper direct speech where the effect of interference of the au-
thor’s narration with the personages’ voices wins the primordial place. In particular due to such 
interference the inner speech of personages can be detected and subsequently the structures of 
soliloquy and cento appear as the necessary features of scenic latent text. One can easily trace 
in Maugham’s novel the essential peculiarity of the manner of narration about the inner state 
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of the heroine that radically differs from that of confessional prosaic patterns of epic style: it 
consists not in the registration of sentiments and attitudes of person as such but first of all in this 
person’s self-observation with the ensuing consequences in regard to behavioural decisions. 
Therefore such reports on the inner state of a person have an outlook that is to be found in sce-
nic rehearsal. Such is for instance the episode with the Spaniard in carriage’s compartment. In 
particular it helps in rendering the viewpoint of the observer in the given descriptions. The evi-
dences of the viewpoint can be found in Julia’s meditation while surviving a passant romance 
with the Spaniard in the train (Ch. 12): “It would be stupid in the circumstances to be prudish. 
He came in, went into the lavatory and in a moment came out, brandishing a toothbrush. She 
had noticed it when she brushed her own teeth […]” [6: 107]. Later while recollecting this 
episode Julia estimates it in the manner of the sources for excitement: “It would be something 
to look back on when she was an old woman” [6: 110]. Obviously it goes about the personal 
evaluation so that the utterances belong to Julia’s inner monologues. 

The plainest means for generating narration as a report on scenic rehearsals in the manner 
of scene upon scene can be found in the devices of soliloquy that’s a dialogue with one’s self 
or a discussion between spiritual powers (or personified passions) of this self. This form of 
textual stratification of Baroque origin has given rise to further forms of stream consciousness 
represented as an inner monologue of a person pronounced silently. It is soliloquy that delivers 
opportunities for a writer to disclose life as a theatrical rehearsal described from the viewpoint 
of the eye-witness of mimicry and disguise. Such soliloquy represents the state of hesitation 
while meditating over the decision-making procedures. At the same time it looks like a series 
of cues a parte that builds up a kind of cento of quotations. This combination of the features of 
soliloquy with those of cento represents the particulars of the stream of consciousness where 
the meditation is evolving. It resembles a kind of “telegraph style” or a text in the language 
of isolation’s type. Thus the features of sporadic and spontaneous sequence of thoughts are 
reproducible in a series of fragmented quotations. Narration becomes meditation of a person 
undertaking different attempts in pursuing the purposes and obtaining concomitant effects. It 
is these epiphenomena of concomitance that give grounds to define such conduct as a kind of 
scenic experimentation. Stream of consciousness taken in such a way becomes then experimen-
tal exploration of history undertaken with theatrical devices. Inner monologue can be regarded 
as the rehearsal of the succeeding action. It represents the discussion coming to final decisions 
that take place within the depth of a person’s soul. Together with “a parte” cues where the inner 
speech process is revealed it is here that latent soliloquy describes the hesitations preceding 
resolution. The particular importance of inner monologue can be seen in its capacities of dis-
closing these concomitant details otherwise unnoticeable. They turn into decisive forces of the 
events’ development where permissible corrections in behaviour are supposed to ensue. Mean-
while the fact that mistakes and corrections remain still admissible and represent the authentic 
searches of the decisions marks the distinction of rehearsals from the genuine play (where any 
correction would come to fatal destruction). Thus human existence has been conceived not only 
as a scenic playground (that comes back to old traditions) but especially as rehearsing proce-
dures of “trials and errors” amended with corrections. Life is not only scene but also rehearsal 
where adequate decisions are to be found. 

The advantages of soliloquy conceived as an inner monologue are to be seen that it promotes 
in lessening the original textual heterogeneity proper to world taken as a theatre and attaining 
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comparatively homogeneous textual structures. In its turn the outer form of homogeneous 
speech conceals the genuine stratification in cues that can be attributed to different persons so 
that the whole stream looks like the so called improper direct speech. That some bits of writer’s 
speech looking like a narration about heroine can be attributed to the persons different from the 
author of the text (so that it goes about obvious effects of improper direct speech) can be proved 
with the descriptions that are represented from the viewpoint of such estranged persons and in 
particular as those seen with the eyes of heroine. Therefore a latent tirade arises where under 
the surface of recurrent anaphoric construction one can detect variegated viewpoints. Such is 
the description of Michael’s mother at the moment of her acquaintance with Julia (Ch. 4): “She 
wore her hair parted in the middle with a bun on the nape of her neck. […] She was dressed 
fussily […] Julia […] found the elder woman’s deprecating attitude rather touching” [6: 44]. 
Together with the last phrase that is overtly ascribed to Julia one can attribute to her also the 
first detail that can be noticed only by the person involved in the visit. Latent tirades display as 
a rule a monotonous anaphoric structure, meanwhile one detects manifold stratifications into 
speech registers behind them thus disclosing their inherent textual heterogeneity. Then a series 
of cues a parte arises that betray the divergence between the concealed and the revealed. The 
discrepancy between what one talks and what one thinks arises in daily life entailing thus the 
phenomena of disguised speech, of mask and reincarnation. 

That the phrase uttered seemingly by the writer is to be attributed to another person can 
also be attested with the latent evaluation resonant with this person’s experience as in the case 
of discussion together with Michael concerning their business with de Vries (Ch. 8): “Michael 
was very simple-minded in some way; she did not feel called upon to point out to him the obvi-
ous facts” [6: 69]. The last phrase is here ascribed by the author to Julia while the preceding one 
can be attributed to her by the reader. Here the effect of ambiguity ensues where the attribution 
of a phrase to a certain person is associated with the shifts of its meaning: the SIMPLE-MIND-
EDNESS has different meanings in the speech of Michael’s wife and of the writer. Thus there 
are at least different viewpoints of the observers of the given description as well as evaluative 
attitudes that entail the stratification of speech into registers. 

In this respect the general properties of the so called inner speech are to be taken into con-
sideration. It is inner speech that imparts to real life and habitual communication the features 
of scenic behaviour marked with an outspoken contradiction of manifestation and latency. This 
contradiction as the fundamental property of scenic play turns out to be detected in the com-
monest situations where the uttered enunciation and the presupposed thought differ essentially 
without entailing any kind of hypocrisy. Rather it goes about the discrepancy between actual 
and virtual aspects of reality that belongs just to the properties of stage. In particular it goes 
about the so called “paradoxical amnesia” discovered by A.N. Sokolov [5: 93]. This phenome-
non consists in forgetting the uttered enunciations in favour of the thoughts arising in the minds 
of the conversation’s participants so that “a lot of thoughts come to us […] when our speech 
apparatus is occupied with speaking other words” [5: 125]. Subsequently a very wide range 
of the opportunities for textual replacements and substitutions appears promoting the develop-
ment of meditation. It is also to take into account the obsessive state of mind usually associated 
with the tirades and entailing the suggestive effects. These effects can be also attested with the 
absence of negative forms of enunciation that are obligatory for persuasion and fascination 
(one can easily look through Maugham’s novel to check it up). 
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It becomes traceable that the most essential passages of the novel have little to do with 
the events from the life of its heroine. It is meditations and sentiments concealed in her inner 
world that play the decisive role and build up a thorough filament. The seemingly author’s 
speech penetrates the whole work with monotonous recurrent anaphoric structures that de-
liver in reality a whole multitude of different voices. Such anaphoric constructions underline 
the concealed nature of the reported contents. The episode of acquainting the newly hired 
secretary with his obligations that introduces Julia’s recollections based on the photographs 
is accompanied with the passage where apparently the observations of hers appear within the 
anaphoric passage where each sentence begins with “she” (as already in Chapter 1). “She 
gave him another sort of smile, just a trifle roguish; she lowered her eyelids for a second 
and then raising them gazed at him a little with that soft expression that people described 
as her velvet look. She had no object in doing this. She did it, if not mechanically, from an 
instinctive desire to please. The boy was so young, so shy […]” [6: 23]. Here the phrases are 
underlined that obviously appertain to the persons different from the author’s personality. At 
the same time the latent confession of her desire to please contradicts to the next utterance of 
hers in her cue of the direct speech: “I’m not a beautiful woman, I’m not even a pretty one” 
[6: 23]. One encounters here such textual peculiarities as those of improper (oblique) direct 
speech and cues a parte concealed under the monotony of anaphors. Such passages build up 
the so called inner monologues that fill up “the hollow space” between the uttered cues in an 
actress’ play on stage. Respectively, one can use such means to designate one’s conjectures 
for possible taciturn enunciations accompanying those uttered “aloud” as the experimental 
hypothetic statements to be verified or falsified. 

In difference to inner monologue the devices of cues a parte reveal an outspoken diver-
gence between manifestation and latency. One of the most persuasive examples of the contra-
diction between the overtly uttered phrases of direct speech and the cues addressed a parte (put 
by the writer in brackets) one can find in the episode of Michael’s declaration of love (Ch. 4): 
“- Julia, dear, will you marry me? – Michael! – Not immediately, I don’t mean […] I mean, 
I’ve never met anyone who’s a patch on you (“The blasted fool, why does he talk all that rot? 
Doesn’t he know I’m crazy to marry him? Why doesn’t he kiss me, kiss me, kiss me? […]”)– 
Michael, you are so handsome […]” [6: 47]. It is not hypocrisy that is betrayed with the contra-
diction between the thought “blasted fool” and pronounced “handsome”. It is the indispensable 
conventional rules of play where the sincerity does by no means disappear. Obviously inner 
monologue has much broader scope where cues a parte take a particular place. 

Generally the invention of inner monologues filling up such “emptiness” is one of the 
commonest rules of performers’ work and the immediate consequence of the abovementioned 
peculiarities of inner speech. A performer gives one’s own supplement to the author’s text that 
discloses his or her own response to the performed piece. Thus “the flow of unuttered words” 
appears (the locution of V.I. Nemirovich-Danchenko [3: 101]) that belongs to an actress’ intel-
lectual property invented by her only. Due to inner monologue one’s psychic life’s permanence 
becomes disclosed and displayed verbally. Then “the scenic existence” of a performer, his or 
her existence on the stage under the disguise of the performed role can be rendered with such 
continuous verbal flow and described respectively in terms of “the stream of consciousness”. 
This converges with S. Maugham’s own personal experience of intelligence service: it goes 
about concocted biography or legend that any spy must possess. 
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The devices of inner monologues serve as the rehearsals of the future action conducted 
within the frame of meditation. Paradoxically the obvious dramatic priority of action is in 
performing practice replaced with the priority of contemplation necessary for actors’ atten-
tion. Subsequently the quietude of observer becomes the indispensable element of performers’ 
behaviour. The importance of this state of repose ensues from such peculiarity of scenic be-
haviour that in spite of the prevalence of action it is contemplation that has the definitive role 
in the decision-making process. This peculiarity is clearly witnessed, for instance, in Agatha 
Christie’s detective novel “The Witness for the prosecution” where Mrs. Vole, the wife of the 
suspected person, decides to play a role to save her husband: “A strange woman, very quiet. 
So quiet as to make one uneasy” – such are the most noticeable features of her portrayal the 
solicitor Mr. Mayhern’s impressions are that “there was a suppressed eagerness in her man-
ner that made him vaguely uneasy”. The explanation is to be found in the last lines where the 
dialogue between Mr. Mayhern: “I still think that we could have got him by the – er – normal 
procedure”; Mrs. Vole: “I dare not risk it … I knew – he was guilty!”. This theatrical state of 
being “perfectly still” and the particular calmness of attentive observation necessarily come to 
the intensity of inner mental life and the evolvement of inner monologues that are still to be 
detected and described. One could remind here the rule of Eu.B. Vakhtangov: “Precision, quie-
tude, silence – here are the three whales that scenic words is laid upon” [quot. 2: 85]. The above 
discussed amnesia as the satellite of inner speech with the ensuing self-oblivion is the prereq-
uisite for a successful concentration of mind and contemplative state necessary for attention. 

The core of the novel’s plot is that it is quietude lost by Julia; as the result the loss of atten-
tion follows. That she is concentrated with her own passions deprives her abilities for reincar-
nation and compassion with other persons. Julia loses her ability to transform herself into other 
images for reincarnation, and it becomes the principal cause of her misfortune. In the situation 
of Julia’s first acquaintance with Thomas Fennel (her worshiper of the age of her son Roger), 
an account on her impressions is given as the substantiation of the romance to follow (Ch. 13): 
“She had never seen him in evening clothes before. He shone like a new pin. […] his slim-
ness made him look tall. […] They danced and […] she found his slight awkwardness rather 
charming” [6: 115]. The decisive turn in the fate of Julia that led her to the subsequent failure 
is evoked with her passion to Fennel that deprived her of the ability to transform her in another 
personality and thus entailed the consequence of the disappearance of reincarnation’s faculty 
(Ch. 14): “He was a highly-sexed young man and enjoyed sexual exercise […] He looked upon 
it as the greatest lark in the world […] It was strangely flattering for a woman to be treated as a 
little bit of fluff that you just tumbled on to a bed” [6: 118]. This confession could be compared 
to the analogous enunciation of E. Goncourt’s heroine who sought “to stir oneself with passion” 
[1: 91] for creative excitement. 

The next step to the loss of artistic faculties is to be met in the outburst of passion (Ch. 15): 
“It vexed her that she had been forced to humiliate herself by begging him to come and see her” 
[6: 145]. The key notion VEXATION explains the consequence of concentration upon herself 
and the loss of performing abilities. The key episode proves that it goes just about the ability of 
acquiring the traits of other persons that impedes the relationships with Fennel (Ch. 16): “She 
was lying on his bed […] She was stark naked and she lay in the position of Venus by Titian […] 
He caught sight of her in the mirror, turned round and without a word twitched the sheet over 
her” [6: 152-153]. This Fennel’s deed is not the action depicted objectively from the viewpoint 
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of a distanced observer: the very details that deeply affected Julia and became noticed by her 
gives reasons that the words appertain to inner monologue as the impressions preparing further 
behaviour. These events become the rehearsal of the fatal conclusion. The consequence is that 
the actress becomes concentrated round her personal sentiments without paying necessary at-
tention to the circumstances of the others. She turns out to become an inattentive person, and 
it entails her scenic failure (Ch. 16): “[…] she remembered a dozen little incidents that at the 
time had escaped her notice, but when considered in cold blood looked terribly suspicious” [6: 
157]. The disruption with Fennel puts an end to the romance; nevertheless the consequences 
concerning Julia’s faculties develop further. These are the crucial points in the development of 
adultery impeding the ability of performance. 

The preliminary result of the decay is depicted as the state of anger and disappointment 
(Ch. 21): “Julia sank into a chair. She had acted, she had acted marvellously […] Tears, tears 
that nobody could see, rolled down her cheeks. She was miserably unhappy” [6: 193]. The situ-
ation becomes aggravated due to new aspects of behaviour disclosed by her son Roger. Never-
theless paradoxically it becomes not truth immediately taken, but conventionality and distant 
observation that impart truth to scenic representation in opposite to life – such is the conclusion 
from the failure of Julia’s “sincere” play. To be sincere at stage means not to be sincere in a 
customary meaning. It is again to stress that it by no means does go about hypocrisy: scenic 
conventionality doesn’t preclude sincerity because it concerns not a single person in its exist-
ence but its reincarnation in scenic image that lives with its own laws. It is not sincerity and im-
mediacy that spoil the play but the narrow-mindedness of passion hindering the reincarnation 
into other images (Ch. 22): “In ordinary life she tried to stifle a passion […] but when she came 
to this scene she let herself go. She gave free rein to her anguish” [6: 200]. Subsequently artistic 
experiment as the genuine foundation of any performance consists in an attempt at transferring 
vital “immediacy” and its elimination that makes a player collapse: the conclusion from this 
failure in question is that “life” itself gives by no means “immediate” behavioural patterns; vice 
versa it reproduces the patterns adopted from stage itself. It the law of reincarnation that rules 
the stage, and the step to the discovery of this law is the first step to Julia’s recovery (Ch. 22): 
“[…] she had been feeling, not acting […] It was all very fine to have a broken heart, but if it 
was going to interfere with her acting […] Her acting was more important than any love affair 
in the world” [6: 203]. It is the victory of Julia’s vocational pride and passion that becomes the 
first step to recovery. One could suspect here the solution of the famous D. Diderot’s paradox of 
actor in favour to the absence of sentiment replaced with purely vocational actions. Meanwhile 
such approach presupposing incompatibility of passion and action had been already refuted in 
the artistic practice. Let here for instance the confession of A.P. Lensky be cited: “All Diderot’s 
error concerning scenic art is originated […] in the fact that he had taken the presence of a co-
lossal self-possession in actor for the absence of faculty of deep sentiment” [4: 146]. 

The full recovery begins with reconsidering Julia’s previous relations with Charles Tamer-
ley (her earlier sweetheart). It gives the occasion to cope with her sentiments and to separate 
them from her vocational passion (Ch. 23): “The love that he had held banked up for so many 
years would burst its sluices like a great torrent and in a flood o’erwhelmed her” [6: 214]. 
These writer’s words are obviously ascribed to Julia’s inner monologue. Meanwhile her at-
tempt to seduce Charles failed (Ch. 24): “Julia felt that she must make herself a little plainer”; 
then the aftermath of her efforts let her come to the conclusion: “Of course it was quite possible 
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he was impotent” [6: 221, 225]. It makes her undertake further efforts at reviewing her “sex ap-
peal” in particular in the mocking imitation of the conduct of her colleague Lydia Mayne (Ch. 
25): “She got into her eyes the provoking indecency of Lydia’s glance and into her serpentine 
gestures that invitation which was Lydia’s speciality” [6: 233 - 234]. It becomes the first step for 
regaining the lost ability of reincarnation. Thus instead of sublimation (discussed with Michael 
in Ch. 16) an alternative way is found, that of vocational virtuosity. 

Another force promoting recovery is that of rivalry with Avice Crichton. The plan of strug-
gle has been outlined in Julia’s brain (Ch. 26): “She must play the part, and fail” [6: 237]. 
This gives grounds for the conjecture that it is invidious attitude to the rival that propels the 
recovery. Nevertheless it remains the aim of virtuosity that turns out to be “the ruling passion” 
without concomitant tasks of gaining victory over particular persons. It can be witnessed in 
her conversation with her son Roger: it is the thought off scenic play that rescues her (Ch. 27): 
“[…] Julia had a sickening fear that he knew that Tom had been her lover […] She was bitterly 
hurt […] She was up against […] something mysterious and rather frightening. Could that be 
reality?” [6: 249]. It is the question on reality that makes her return to the virtual reality of stage 
as the genuine reality. She must create reality with the power of imagination, and this power 
enable her to regain the ability of reincarnation (Ch. 28): “Julia did not deliberately create the 
character she was going to act by observation; she had a knack of getting into the shoes of the 
women she had to portray so that she thought with her mind and felt with her senses” [6: 250]. 
.Therefore the contradiction between passion and action is no more valid: as far as reincarna-
tion is demanded it can’t be restricted with the imitation of movements in the manner of Ed.G. 
Cragg’s puppets. Julia discovers within her inner imaginary world and her latent faculties the 
opportunity of creating the image of perfectly different persons. Reincarnation can’t be reduced 
to mechanical imitation of behaviour: it presupposes ultimately the faculty of compassion with 
the whole world. 

Thus the way from failure to victory is represented in the novel in the form off Julia’s inner 
monologue that enables introspection into her hesitations, dubitation and the final discovery 
of decision. All passages of the kind aren’t therefore mere registrations of inner speech. Julia 
behaves as if there arises some ‘secret adviser” within her soul. The author’s accounts on Julia’s 
meditation are built in such a way that don’t belong to the author but to an invisible imaginary 
observer created in the actress’ mental space. Such accounts can be said to belong to a virtual 
observer who notices the heroine’s inner state, her sentiments and passions with the author’s 
vision and voice so that the author (or, more precisely, the author’s image) plays here the role 
of a medium rendering such observations to the reader. In its turn this terminal observer also 
behaves as a performer as far as inner monologues become incomplete and filled with lacunas 
entailing numerous implications and necessary conjectures still to be detected by a reader. 

Usually one finds the general conclusion of the novel in the final Julia’s cue a parte con-
cerning the opposition between performer and spectator (“[…] it’s only we who do exist. They 
are shadows and we give them substance. […] They say acting is only make-believe. That 
make-believe is the only reality”). We can now add that to make this “make-believe” persuasive 
the performer must retain abilities of reincarnation, he or she must by no means be bordered 
with own passions and can have compassion with everybody. Personal sentiments can deprive 
him or her of these abilities that build up the foundation of artistic performance. 
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ПИСАНКА У СУЧАСНОМУ МИСТЕЦТВІ

Стаття розглядає писанку як невід’ємну частину культури та мистецтва нашої 
країни. Наводяться історичні дослідження писанок як творчого джерела, цікаві при-
клади впливу писанки на інші види культури та мистецтва. 

Ключеві слова: писанка, культура, мистецтво, походження, вплив. 

Із сивої давнини, із ледь примерклих з часом фресок, із легенд, казок, пісень і 
наукових досліджень приходять до нас образи та настрої далекого минулого. Одним 
з найяскравіших видів українського народного мистецтва є писанкарство. Геніальний 
Тарас Шевченко порівнював красу і мальов ничість українського села з писанками, 
що були з давніх-давен синонімами Батьківщини, сили і незнищенності нашого на-
роду. Писанка, як і вишиваний рушник, є символом України, оберегом на цій землі.

Писанка відома багатьом народам світу. Ще в дохристиянський період у слов’ян іс-
нував звичай: весною, коли святкувався прихід нового року, дарувати один одному «красні 
яєчка» – крашанки. Цей обряд був пов’язаний з народними уявленнями про яйце, що було 
символом весни, сонця, перемоги життя над смертю, весняного відродження природи.

Писанка і пов’язані з нею народні легенди, перекази, її символічна роль у святах та 
обрядах, розшифровка семантики орнаментів, з’ясування їх сакрально-магічного зміс-
ту сягають своїм корінням давніх язичницьких епох з їх міфологією, в якій відбились 
світоглядні уявлення наших предків. Пофарбовані великодні яєчка – крашанки – це 
символ пробудження весняних сил природи для нового життя; ілюстрація євангель-
ського Воскресіння із мертвих, про що свідчать численні легенди та перекази різних 
народів. Великодня крашанка або писанка – чудовий подарунок друзям, незмінний 
культовий атрибут найбільшого християнського свята [7: 28].

З точки зору мистецтва писанка вражає витонченістю розпису на маленькій площи-точки зору мистецтва писанка вражає витонченістю розпису на маленькій площи-
ні, досконалістю та багатством композиційних варіантів та орнаментальних елементів та 
мотивів. Крім того, ці мініатюри відрізняються своєю динамічністю, оскільки вимагають 
особливого сприйняття – повороту на 90, 180, а деколи, і на 360 градусів. Крім ритму лі-
ній, писанка – це ритмоколір, який своєю колористикою нагадує символічні словокольори. 
Писанка – абсолютно унікальний витвір: у всьому народному мистецтві не існує такого 
предмету, який би ввібрав в себе такий глибинний образно-символічний зміст. 

Писанка стала невід’ємною частиною культури та мистецтва українського народу, 
своєрідним розпізнавальним знаком для ідентифікації українців. За багатовікову іс-
торію писанкарство досягло такого рівня, що писанки стали витвором мистецтва. Так 
з’явилася ідея створення Музею Писанки в місті Коломия, який було відкрито 26 жов-
тня 1987 року спочатку в приміщенні церкви святого Благовіщеня, а в 1992 році було 
зведено спеціальну оригінальну будівлю у формі яйця, яке розписане як писанка. Це 
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єдиний в світі подібний музей, який став візитною карткою міста та вабить відвідува-
чів з різних країв. Сьогодні музей перетворився в особливий храм мистецтва, звичаїв 
та традицій українського народу.

В квітні 2012 року в газеті «Днепр вечерний» з’явилося повідомлення, що відомий 
український писанкар, художник, керівник школи писанкарства Андрій Пушкарьов готу-
ється до відкриття музею писанки у Дніпропетровську.

Розглядаючи сьогодні тему писанки у сучасному мистецтві, не можна не згадати 
творчість молодої української художниці Оксани Мась (народ. у 1969 р., в м. Одеса). 
Одна з її останніх творчих робіт – інсталяція з 250 тисяч писанок під назвою «Вівтар 
націй» висотою 22 та шириною 38 метрів, яка складається з 15 фрагментів. У розпису 
окремих частин – писанок брали участь мешканці 42 країн різного віку, професій, соці-
ального статусу. Також їй належить ще одна робота з 3000 писанок – величезна сфера під 
назвою «Відродження». І хоча не всі мистецтвознавці та глядачі погоджуються з автором 
у такому використанні писанки, але особистий підхід О. Мась до сучасного мистецтва 
має право на існування. 

Виявилось, що в світі існує декілька пам’ятників писанці, і не тільки в Україні, але й 
за океаном – у Канаді. Дизайн-проект пам’ятника виконав програміст, професор Універ-
ситету штату Юта Рональд Реш. 10-метрова «Писанка» – це величезна мозаїка, яка скла-
дається з 524 зірок, 1108 рівносторонніх трикутників, має 3512 граней та 177 внутрішніх 
розпірок і складається з 6978 деталей. Ширина яйця – 5 метрів, вага – 2270 кг. Писанка 
вироблена з обломків літака та повертається за вітром як флюгер. 

24 серпня 2012 у Києві, на честь Дня Незалежності пройшов «Парад вишиванок», 
родзинкою якого стала колона величезних розписних яєць – писанок, виготовлених май-
страми різних регіонів України. А 29 вересня на території Національного музею народ-
ної архітектури та побуту у Пироговому відкрився дивовижний «Сад писанок», яким 
може милуватися кожний відвідувач музею. 

До свята Пасхи у 2013 році аргентинські кондитери приготували велике пасхальне 
яйце з шоколаду та виставили його на головній площі Барилоче. Над виготовленням яйця 
– рекордсмена протягом двох тижнів працювали 27 кондитерів, використали 4 тони шоко-
ладу та отримала витвір кондитерського мистецтва висотою 8,5 та шириною 5 метрів.

А у Білорусі єдиний пам’ятник яйцю, але не писанці, а промисловому товару, при-
крашає територію Солігорської птахофабрики, яка є виробником курячих та перепелячих 
яєць під торговою маркою «Молодецькі». 

Особливий інтерес до форми яйця мають архітектори всього світу. Раз за разом, у 
різних місцях з’являються будівлі у формі яйця. От і молоді українські архітектори про-
ектної групи «Архіматика» представили новий проект хмарочоса, який передбачено по-
будувати посередині Дніпра. Ця 44-поверхова будівля для офісних приміщень має фор-
му українського національного символу – писанки діаметром 150 метрів, виконаної зі 
світлодіодних екранів, які змінюють колір та візерунок маленьких писанок, а ті, у свою 
чергу, перетворюють усе в один візерунок великої різнокольорової писанки. 

Особливий інтерес до писанки мають дизайнери одягу. Символічні візерунки та 
кольорова гама, магія форми та процесів виготовлення – все це вабить творців одягу, 
писанка – невичерпне джерело натхнення для справжніх митців. Аналіз існуючих до-
сліджень і публікацій свідчить про те, що вченими здавна визначено одяг, традиційний 
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український зокрема, як складову матеріальної та духовної культури народу. Його 
вивченню та дослідженню історії розвитку присвячено значну кількість наукових 
праць,серед яких найвідоміші роботи таких вчених як: К.І. Матейко, М.С. Білан, Г.Г. 
Стельмащук, Т.В. Кара-Васильєва, З. Васіна, Т.А. Ніколаєва та інші.

Цілий ряд концепцій базується на ідеї виникнення одягу з прикрас, пов’язаної з 
мотивами моралі, магії, культу. Інші, висвітлюючи одяг, що перебуває у постійному 
розвитку і відтворює соціально-економічні зміни умов життя народу, при його дослі-
дженні враховують зміни характеру трудової діяльності та рівень технічного прогре-
су. Значна увага приділяється усталеній термінології, яка побутує здавна [2: 11-13].

Таким чином в художньо-естетичних ознаках одягу науковцями виявляються на-
ціональні риси народу, специфічно відображається його психічний склад. Вивчення 
одягу включає також аналіз художніх прийомів та художньої творчості народу взагалі. 
Суттєво, що у виборі тих чи інших аспектів дослідження одягу науковці намагаються 
зберігати суворо хронологічний підхід [6: 11-20]. Наведемо декілька прикладів колек-
цій з варіаціями на тему писанки.

У березні 2011 року харківська студентка Академії дизайну та мистецтв Юлія Мале-
ванчик посіла ІІ місце на Міжнародному конкурсі дизайнерів та модельєрів у Ростові-на-
Дону з колекцією «Українська писанка». Кольори, візерунки та форму пасхального яйця 
дівчина перенесла на сучасні костюми. Мета юного дизайнера – зацікавити світ моди 
українською культурою.

У травні 2010 року в Києві відбувся Х Міжнародний конкурс молодих модельєрів-
дизайнерів «Печерські каштани», на якому була представлена колекція «Писанка», роз-», роз-, роз-
роблена студенткою Національного університету технологій та дизайну Євгенією Кри-
ворот. Майбутній дизайнер через сучасний молодіжний одяг передала власне ставлення 
до прадавнього українського символу. 

Цікавий випадок стався з коломийським майстром писанок Олегом Кіращуком: на 
модних сукнях з колекції Гуччі (осінь-зима 2008-2009) він упізнав візерунки з декіль-
кох своїх писанок. Олег сміється, що коли писав писанку «Олень», мотиви якої так спо-
добались дизайнеру зі світовим ім’ям, навіть мріяти не міг про таке визнання та сла-
ву. Претензій до відомого майстра одягу у відомого майстра писанки немає. Навпаки, 
Олег вдячний за такий піар його робіт та всесвітнє визнання українського народного  
мистецтва. 

Таким чином, наш міні-аналіз місця та значення писанки в сучасному мистецтві до-
воде, що сьогодні писанка перетворюється на частину сучасного мистецтва України та 
світу. Прадавнє мистецтво не тільки живе, а проходить певну епоху відродження та про-
никнення в інші види мистецтв, залишаючись при цьому ніжним витвором людських рук 
та вічним народним оберегом. 
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ПИСАНКА В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ
В статье рассматривается роль писанки как неотъемлемой части культуры и 

искусства нашей страны. Приведены исторические исследования писанок как твор-
ческого источника, интересные примеры влияния писанки на другие виды культуры 
и искусства. 
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АВТОРСЬКА ЛЕКСИКА РОМАНУ ДЖ.Р.Р. ТОЛКІНА  
«ВОЛОДАР ПЕРСНІВ»: ЛІНГВІСТИЧНИЙ СТАТУС І КЛАСИФІКАЦІЯ

Розглянуто лінгвістичний статус авторської лексики роману Дж.Р.Р. Толкіна 
«Володар Перснів». З’ясовано основні риси авторських онімів і реалій та особливості 
їхньої систематизації за різними класифікаційними ознаками.

Ключові слова: авторська лексика, оказіоналізми, оніми, реалії, семантика, 
Дж.Р.Р. Толкін, художній переклад.

Одна з важливих рис фентезійного роману британського письменника Дж.Р.Р. Толкіна 
«Володар Перснів» [1] – великий корпус авторської лексики, яку сам автор іменував 
«номенклатурою» [2]. За нашими даними, у романі понад триста антропонімів (напри-
клад, Arwen, Bregalad, Forlong the Fat, Grey Pilgrim) і майже вдвічі більше топонімів 
(Bridgefields, Entwash, Hobbiton, Númenor тощо). Крім антропонімів і топонімів, автор-
ська лексика охоплює назви та імена фіктивних матеріальних і духовних об’єктів і явищ: 
рослин (evermind, galenas, mallorn), тварин (Gwaihir, Mearas, oliphaunt), міфічних істот, 
предметів, відтинків часу, подій, інституцій, військових кампаній тощо. Повна кількість 
власних і загальних назв, а також своєрідних авторських термінів перевищує тисячу.

Хоча авторська лексика суттєво увиразнює віртуальний світ згаданого роману 
Дж.Р.Р. Толкіна, а її відтворення в перекладі складає чи не найбільші труднощі (див. 
[3–8]), у літературі досі немає єдності стосовно лінгвістичного статусу цієї лексики, її 
основних особливостей і класифікації. З’ясування цих питань є метою цієї праці. Серед 
її завдань – уточнення відповідної лінгвістичної термінології, з’ясування якісного та 
кількісного складу авторської лексики роману «Володар Перснів» і її типізація за різни-
ми класифікаційними ознаками.

Аналіз специфічних авторських лексичних одиниць Дж.Р.Р. Толкіна найперше вимагає 
точного лінгвістичного визначення. Мабуть, уникаючи термінологічних дискусій щодо та-
ких понять як неологізм, оказіоналізм, онім, лакуна, реалія тощо, О. Фадєєва [3] вдається 
до терміну «толкієнізм», а В. Беренкова [5] і В. Б’ялик [6] говорять про «авторські художні 
новоутворення» і «креативні авторські лексичні утворення», що підкреслює оригінальність 
останніх. Вони поєднують риси авторських оказіоналізмів як нових одиниць мовлення та 
неологізмів як нових одиниць мови, оскільки окремі оказіоналізми Дж.Р.Р. Толкіна вже 
ввійшли до словників як незаперечні мовні факти. Водночас, з позицій перекладознавства 
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мова йде про безеквівалентну лексику (див. аргументацію Р. Зорівчак [9: 65]). Б. Стасюк [4] 
додатково виділяє підклас «неповноеквівалентної» лексики.

О. Новічков [10] вважає, що в фентезійних творах присутня лексична група, про-
міжна між онімною та номенклатурною або між онімною та апелятивною. Хоча цей 
висновок викликає сумніви з погляду на загальні положення літературної ономастики, 
він усе ж привертає увагу до статусу частини оказіоналізмів Дж.Р.Р. Толкіна. Онімний 
статус багатьох його лексичних одиниць дійсно дискусійний. Наприклад, виходячи з 
контексту роману «Володар Перснів», слово Balrog можна сприйняти як ім’я міфіч-
ної істоти – міфонім. Проте з іншого роману автора «Сильмариліон» випливає, що 
це не онім, а збірна назва багатьох істот (Balrogs). Тоді як Elder Days як назву епо-
хи Середзем’я можна впевнено кваліфікувати як власну назву-хрононім (порівн. із 
Середньовіччям, Відродженням тощо), назва Lithe дня святкувань посередині кален-
дарного року в літочисленні гобітів, а також назва місяця Jule – це приклади апелятив-
ної лексики, хоч і відономастичного характеру. Не є онімами й назви the Nine, Nazgûl 
або Ringwraiths – це збірні імена дев’яти людських королів. Ще очевидніше це для назв 
штучних мов Середзем’я (Quenya, Sindarin, Westron) і назв рас, народів і племен – ет-
нонімів на зразок Dunlendings, Easterlings або Eorlingas. Послідовність у дотриманні 
мовознавчих положень не дає підстав відносити до реалій топоніми Дж.Р.Р. Толкіна, як 
це було зроблено в розвідці К. Божко [7].

Кількісний аналіз внесків пропріальної і апелятивної лексики до загального 
корпусу безеквівалентної лексики роману засвідчив, що серед них маємо близько 

90% онімів і 10% апелятивів. Що цікаво, схожі цифри одержуємо з аналізу вибіркових 
рекомендацій автора до перекладу «номенклатури» [2]. Отже, внесок онімів до корпусу 
авторських лексичних новоутворень визначальний.

З позицій перекладознавства безеквівалентна лексика Дж.Р.Р. Толкіна апелятивного 
характеру повністю підпадає під визначення реалій за Р. Зорівчак [9: 58]: «Реалії – це 
моно- і полілексемні одиниці, основне лексичне значення яких вміщає (в плані бінарно-
го зіставлення) традиційно закріплений за ними комплекс етнокультурної інформації, 
чужої для об’єктивної дійсності мови-сприймача». До реалій віднесемо слова athelas, 
eleventy-one, lembas, oliphaunt, Shirriff, Steward, Yule та ін. За нашими підрахунками, 
близько 60% із них пов’язані зі штучними авторськими мовами та фіктивними культура-
ми народів Середзем’я. Якщо додати сюди реалії, які походять зі староанглійської мови, 
то загалом майже 70% реалій Дж.Р.Р. Толкіна не мають виразного змісту в сучасній ан-
глійській мові. Ці авторські новоутворення конфліктують із мовою та культурою оригі-
налу, а тому роман має риси, типові для т. зв. гібридних текстів.

Дж.Р.Р. Толкін рідко вживає антропоніми з реального іменника (Bert, Bill, Tom тощо); 
переважно не схожі на назви реальних об’єктів і його топоніми (Dwimorberg, Ered Nimrais, 
Rath Dínen тощо). Тому в розгляді авторського ономастикону особливо доречний термін 
В. Калінкіна [12] «поетоніми» – породжені творчістю власні назви, які, окрім номінатив-
ної, мають низку додаткових стилістичних функцій художньому творі. О. Карпенко [13] 
називає ці оніми «фіктонімами», аби відрізнити від літературних онімів, запозичених з 
реального ономастикону («протонімів»). Тоді як термін «поетонім» увиразнює творчий 
аспект та своєрідну «ономапоетику» Дж.Р.Р. Толкіна, назва «фіктонім» додатково виділяє 
той факт, що денотати онімів повністю фіктивні.
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Денотати реалій теж віртуальні. Хоча термін на кшталт «поетична реалія» не є поши-
реним, він увиразнює творчий характер реалій Дж.Р.Р. Толкіна: на відміну від звичайних 
реалій, пов’язаних з культурою деякого народу, його реалії породжені художньою уявою. 
Для них часто використовують термін «квазіреалії», визначений у пункті 2.3.4 моно-
графії [8] О. Ребрія як «лексичні одиниці на позначення об’єктів, створених авторською 
уявою для характеризації вигаданого (казкового або фантастичного) світу, в якому від-
буваються змальовані в художньому творі події». Цей термін вживали Б. Стасюк [4] і 
К. Божко [7]. Отже, творчості Дж.Р.Р. Толкіна притаманні квазіоніми та квазіреалії.

Значний за обсягом і системний за характером ономастикон роману Дж.Р.Р. Толкіна 
неодноразово аналізували в літературі. Істотно менше вивчено авторські квазіреалії: се-
ред дисертаційних досліджень лише праця В. Беренкової [5] містить деякий лінгвістич-
ний аналіз апелятивної авторської лексики, об’єднаний із аналізом онімів Дж.Р.Р. Толкіна. 
Хоча власні назви та назви-реалії – це дещо різні лінгвістичні категорії, спільний розгляд 
онімів і реалій автора вважаємо слушним, як і спільний аналіз їхніх способів перекладу 
(див. теоретичні міркування Р. Зорівчак [9: 66] і С. Влахова та С. Флоріна [11: 12–13]). 
Це зумовлено такими схожими рисами онімів і реалій Дж.Р.Р. Толкіна: вони є складо-
вими безеквівалентної лексики та, переважно, результатами лінгвопоетичної творчості; 
виконують вагому естетичну функцію в романі; мають етнокультурне забарвлення; часто 
базуються на штучних мовах автора; їхні денотати фіктивні; схеми номінування пере-
важно спільні.

Перейдемо до докладнішої класифікації онімів і реалій Дж.Р.Р. Толкіна. Тематичний 
поділ онімів є стандартним – антропоніми, топоніми, зооніми, фітоніми, хрононіми, мі-
фоніми, теоніми, бібліоніми, ідеоніми, хрематоніми, ергоніми та ін. На додаток, автор-
ські оніми класифікуємо залежно від мови, з якої вони походять. За нашими оцінками, 
трохи більше половини онімів із роману базуються на сучасній англійській мові, а решта 
пов’язані зі староанглійською або штучними мовами квеня, синдарин та ін. Серед автор-
ських онімів натрапляємо на однокомпонентні (Derufin, Hollin, Wídfara) та багатокомпо-
нентні (Brandywine Bridge, King of the Dead, Red Book of the Periannath).

Як і оніми, реалії поділяють на стандартні тематичні класи (географічні, етногра-
фічні та суспільно-політичні) [11: 51–56]. Реалії Дж.Р.Р. Толкіна також розіб’ємо на дві 
групи, пов’язані відповідно з англійською (Big Folk, evermind, Halfling) і штучними ав-
торськими мовами (galenas, ghâsh, gorgûn). Оскільки базова мова оригіналу роману ав-
тора – англійська, то перша група відповідає «своїм» реаліям, а друга – «чужим» (див. 
визначення [11: 57–58]).

Згідно з поділом Р. Зорівчак [9: 71] за структурними ознаками, вирізнимо реалії-
одночлени (Mearas, Rohirrim, simbelmynë), полічлени (ann-thennath – назва манери ви-
конання пісень; asëa aranion – рослина королів; Hobbitry-in-arms – ополчення гобітів) і 
фразеологізми (it snowed food and rained drink – вираження пишності гостини; Khazâd ai-
mênu! – фігурально Зараз матимете справу з войовничими гномами!). У Дж.Р.Р. Толкіна 
натрапляємо на «приховані реалії» [9: 72]: наприклад, Big Falk, evermind (див. [2]). 
Р. Зорівчак розрізняє також «власне реалії» та «історичні» реалії [9: 70–71]. Прикладами 
перших є lebethron, mellon і Thain, а прикладами других – ithildin (назва легендарної 
майже невидимої металічної речовини) або Holbytla (застаріла назва гобітів, дана пред-
ками роханців).
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За «місцевими» ознаками [11: 57] частину квазіреалій Дж.Р.Р. Толкіна тлумачи-
мо як «інтернаціональні». Вони пов’язані з мовою вестрон, відомою всім мешканцям 
Середзем’я (Hobbit, orc, Werewolf). Кожному народові притаманні «національні» реалії 
(у гобітів це mathom, smial, Stoors, у ельфів – lembas, niphredil, talan тощо). Нарешті, за 
неповною інформацією, яка міститься в романі «Володар Перснів», деякі з реалій можна 
кваліфікувати як «локальні реалії» чи «мікрореалії» [11: 62–63]. У термінах Р. Зорівчак 
[9: 67], це «діалектні реалії». На таку роль претендують слова Greenway, Little Folk (за 
сюжетом, ці назви вживали лише в одному містечку), а також eleventy-one (за сюжетом 
не виключено, що це оказіоналізм, вигаданий і вживаний лише одним гобітом Більбо).

Якщо семантика («внутрішня форма») оніма важливіша за його звукову та 
графічну оболонки («зовнішню форму»), то його відносять до промовистих (або зна-

ченнєвих, волаючих) онімів; інакше онім суто номінативний [11: 210–215; 14: 149–179; 
15: 129–132] (див. рис. 1). Семантика частини онімів Дж.Р.Р. Толкіна виразна. Це, на-
приклад, топоніми (Blue Mountains, Ever-eve, Sundering Seas), антропоніми (Dark Lord, 
Goldberry, Ranger), фітоніми та зооніми (Sharp-ears, Willow-man, Windlord) та імена ін-
ших класів (Red Arrow, Red Book of Westmarch, Rhymes of Lore). Вони реалізують при-
таманну жанрові фентезі концепцію магічної сили імен або «справжніх» імен, які опису-
ють суть чи долю персонажа, об’єкта чи явища. Оніми Bree, Drogo, Gamgee, семантичне 
навантаження яких відсутнє або має прихований, діалектний чи застарілий характер [2], 
тлумачимо як номінативні. Реалії теж поділимо на групи промовистих і номінативних. Це 
Barrow-wight, Gross, Sauthron, Springle-ring і gorgûn, Forgoil, hithlain, Rethe, відповідно.

Рис. 1. Класифікація поетонімів за відносною роллю семантичної складової [11: 210–
215] (вверху) і розширений варіант цієї класифікації [15: 129–132] (внизу), з прикладами 
онімів із роману Дж.Р.Р. Толкіна «Володар Перснів».

С. Влахов і С. Флорін [11: 211] додатково виділяють нечисленну, та складну в пере-
кладі категорію онімів, які змінюють приналежність до груп номінативних або промо-
вистих залежно від контексту (див. рис. 1). Так, ім’я Tighfield містить застарілий варі-
ант англійського слова rope, який частково зберігся в слові tie [2]. Це наче неістотно в 
плані промовистості оніма, однак в одному з фрагментів роману автор натякає на його 
семантичну структуру: «... my grand-dad, and my uncle Andy ... had a rope-walk over by 
Tighfield many a year. And I put as fast a hitch over the stump as any one could have done...» 
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[1 (2: 241)]. Він пов’язує слова Tighfield, rope-walk (rope maker’s yard) з умінням персо-
нажа Сема Ґемджі (to tie knots [2]). Українські перекладачки А. Немірова, О. Фешовець і 
К. Оніщук не відтворюють цих асоціацій: «Мій дід був канатним майстром і дядько Енді 
теж...» [16 (2: 195)]; «Мій дід, а за ним мій дядько Енді, ... багато років був линварем» 
[17: 570]; «... мій дідо, а потім і мій дядько Енді ... тримали свою майстерню-линварню 
за Вузьким Полем» [18 (2: 339)].

Окрім номінативних і позначальних онімів, у Дж.Р.Р. Толкіна маємо ще оніми, 
семантика яких відсутня в англійській мові, але прозора в «мовах Середзем’я»: 
Angrenost – залізна фортеця, Dorthonion – земля сосен, Fornost – північна фортеця 
(див. рис. 1). Оскільки ці мови штучні, а більшість читачів їх не знає, такі оніми не 
є семантично вмотивованими. Ідеться, мабуть, про нове явище літературної ономас-
тики, породжене в рамках жанру фентезі, яке умовно назвемо «прихованою» (або 
«художньою») семантикою власних назв. Воно притаманне й реаліям: alfirin – без-
смертний, Dúnadan – людина Заходу, mallos – золотистий сніг тощо. У перекладі 
важливіше відтворити фоніку, а не «приховану» семантику оніма або реалії. Отже, 
існує взаємозв’язок між номінативністю або промовистістю онімів і реалій і їхнім 
походженням од англійської або штучних мов. Лексика, пов’язана з сучасною англій-
ською, переважно виразна семантично, а для лексики зі штучних мов пріоритет – за 
зовнішньою формою.

На відміну від авторської лексики Дж.Р.Р. Толкіна, пов’язаної з сучасною англій-
ською та, частково, староанглійською мовами, для онімів і реалій зі штучних мов слід 
розрізняти два типи етимології: 1) «істинну» (справжнє походження; історію впливів 
і запозичень; зв’язок із латиною, давньогрецькою, староанглійською, фінською, валій-
ською та іншими мовами); 2) «приховану» або, в термінах О. Фадєєвої [3], «авторську» 
(авторську логіку номінування в рамках штучних мов). Наприклад, прізвисько Sharkey 
навіює негативні асоціації з shark, що, мабуть, відповідає справжньому походженню оні-
ма. Автор же претендує на художню етимологію, пов’язану з мовою орків: sharkû – old 
man [2]. Збірне ім’я богів Valar, мабуть, навіяне фінським vala (клятва, присяга), проте у 
штучній мові квеня vala – це сила, могутність, бог.

Оніми Дж.Р.Р. Толкіна поділимо також на групи, введені О. Леоновичем [15: 129–
132] (рис. 1): 1) нейтральні: Bilbo, Gamgee, Toby; 2) асоціативні (графічні чи фонічні 
асоціації поглиблюють характеристику денотата): ім’я Pippin підкреслює низькорослість 
носія, бо це одночасно назва маленьких яблук; експресивність звуків r в імені Bullroarer 
натякає на міць персонажа; 3) описові (зображають риси і характер персонажів або гео-
графічних об’єктів): Pickthorn, Sandheaver, Stoningland; 4) жартівливі, сатиричні або па-
родійні (імена-стереотипи), які виражають ставлення до героїв автора або інших героїв: 
Radagast the Fool, Stinker, Wormtongue. Тут групи онімів впорядковано за зростанням 
семантичного навантаження.

В. Виноградов [14: 178] класифікує оніми за походженням і типом асоціацій, які 
вони викликають у художньому творі (рис. 2). Оніми з лінгвальними та екстралінгваль-
ними асоціаціями називають відповідно оказіональними (у романі Дж.Р.Р. Толкіна – 
Edoras, Lothlórien, Valimar та ін.) і алюзивними або «протонімами» (Eärendil, Frodo, 
Gandalf тощо). Лінгвальні асоціації поділяють на графічні та фонетичні (слова crebain, 
gorgûn, Mordor пов’язані з негативом), морфологічні (зменшувальний суфікс в імені поні 
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Lumpkin свідчить про прив’язаність господаря) та семантичні (Flammifer асоціюється з 
вогняний, полум’яний тощо).

Рис. 2. Класифікація онімів [11: 216; 14: 178–179] (вверху) і типи їхніх асоціацій 
(внизу), із ілюстраціями з роману Дж.Р.Р. Толкіна «Володар Перснів».

Іноді оніми, на основі яких будують каламбури, виділяють як окремий підклас ока-
зіоналізмів [11: 216]. Розглянемо каламбур, що базується на назві країни the Shire: «Now 
what in the Shire can he want? » [1 (1: 105)]. Виділений вираз у цьому риторичному за-
питанні – це не так пряма згадка Ширу, як модифікація фрази «What on Earth...?», яку 
вживають у здивуванні, роздратуванні тощо. В українських перекладах зберегти гру слів 
було важко: «Що ж йому тут треба, гадаю...» [16 (1: 106)]; «Що він тут, у Ширі, шу-
кає?» [17: 97]; «І чого це йому треба в Ширі?» [18 (1: 166)].

Серед типових екстралінгвальних асоціацій у романі Дж.Р.Р. Толкіна – 
фольклорні, міфологічні, історичні, літературні та релігійні (див. рис. 2). Наприклад, 

антропонім Gamling – це алюзивний онім, який фігурував у середньовічному романі 
«The Tale of Gamelin» (див. [2]). На нашу думку, слід виділити ще один підтип алюзивних 
онімів. Алюзію, присутню в реченні «He is surer of finding the way home in a blind night 
than the cats of Queen Berúthiel» [1 (1: 349)], проблематично збагнути в романі «Володар 
Перснів» – її пояснено в іншому творі Дж.Р.Р. Толкіна «Незавершені перекази». Такі ін-
тертекстуальні алюзії, які не виходять за межі творчості даного автора, назвемо «автор-
ськими» (рис. 2).

Аналіз корпусу онімів і реалій Дж.Р.Р. Толкіна засвідчив, що оказіональних серед 
них помітно більше, ніж алюзивних. На додаток, більшість із запозичених онімів мало 
відомі читачеві англомовних країн, тоді як алюзивною в практичному сенсі є лише та 
лексика, неденотативне значення якої має стійкий характер. Типово запозичення не озна-
чало перенесення шлейфу асоціацій і рис міфічного чи літературного персонажа на об-
раз відповідного героя Дж.Р.Р. Толкіна. С. Ліхачова наголошує, що переважно запози-
чалися лише звукова або графічна оболонка імені [19]: «Спочатку виникає ім’я: Толкін 
запозичує з правдивої традиції непевну назву або слово і наповнює його новим змістом, 
співзвучним образові, що стоїть за іменем» (переклад наш). Тому положення про те, що 
алюзивний онім слід відтворювати його традиційним відповідником із першоджерела, 
майже не актуальне в перекладі роману Дж.Р.Р. Толкіна.
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Отже, в цій роботі уточнено лінгвістичний статус авторської лексики роману 
Дж.Р.Р. Толкіна «Володар Перснів» у термінах оказіоналізми–неологізми, еквівалент-
на–безеквівалентна та пропріальна–апелятивна лексика. Встановлено, що частину ав-
торської «номенклатури» слід тлумачити як реалії, а не оніми. З’ясовано спільні риси 
етнокультурно забарвлених онімів і реалій автора: вони лінгвопоетичні за походженням, 
часто ґрунтуються на штучних мовах, а їхні денотати – віртуальні. Деталізовано класи-
фікацію онімів і реалій Дж.Р.Р. Толкіна за тематикою, базовими мовами, «місцевими» та 
структурними ознаками, відносною роллю семантики та зовнішньої форми, а також за 
типом асоціацій у художньому творі. Визначено кількісні масштаби окремих груп оні-
мів і реалій Дж.Р.Р. Толкіна. Зроблено висновок, що в перекладознавчому аналізі слід 
розрізняти справжню та «приховану» (авторську) етимологію онімів і реалій. Нарешті, 
перспективи цього дослідження вбачаємо в аналізі відтворення авторської лексики в 
українських перекладах роману.
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КЛАССИФИКАЦИЯ
Изучен лингвистический статус авторской лексики романа Дж.Р.Р. Толкина 

«Властелин Колец». Выяснены основные черты авторских онимов и реалий и особеннос-
ти их систематизации по разным классификационным признакам.
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AUTHORIAL VOCABULARY OF J.R.R. TOLKIEN’S NOVEL
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The article focuses on the linguistic status of the authorial vocabulary of J.R.R. Tolkien’s 
novel «The Lord of the Rings». The main traits of the authorial onyms and realia, and the 
peculiarities of their systematization along various classification criteria have been clarified.
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ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ РУХУ В ПРОСТОРІ
В СУЧАСНІЙ КИТАЙСЬКІЙ МОВІ

Досліджується концепт руху в просторі як одиниця лінгвокультури, що відображає 
специфіку національної картини світу. Способи вираження культурних концептів мов-
ними засобами, які утворюють систему по принципу поля – де є доволі чітке ядро і 
розпливчаста периферія. Рух поряд із категоріальними поняттями “простір” та “час” 
визначається як форма існування матеріального світу і є однією з найбільш значущих 
сфер буття людини. 

Ключові слова: концепт, вербальна репрезентація, когнітивна категорія, ядро, рух 
у просторі. 

Концептологічне вивчення мови в китайській лінгвокультурі є доволі цікавим та пер-
спективним, оскільки за способом мовного позначення концепти в китайській мові за-
фіксовані в ідеографічних знаках – ієрогліфах. Ієрогліф за своєю суттю є картинкою, що 
несе певний зміст, і завдяки своїй іконічній природі детально характеризує внутрішню 
форму концепту. Ієрогліф відображає національно-культурну специфіку світосприйнят-
тя китайців, основні характеристики якого можуть бути сформовані як цілісне, пряме і 
практичне відображення реальності у свідомості.

Специфічною ознакою людської свідомості є фрагментарне сприйняття й осмислен-
ня картини світу. Значущим для нашого дослідження є кінетичний фрагмент картини 
світу, уся сукупність знань про який зосереджена в концепті «рух». Складний і багатови-
мірний концепт «рух» містить низку релевантних семантичних ознак, а саме: напрямок, 
просторова локалізація, спосіб руху, інтенсивність, шлях, мета, місцезнаходження. Дані 
семантичні ознаки детермінують вибір мовних засобів, насамперед дієслівних лексем, за 
допомогою яких експлікується змістовні характеристики концепту «рух» в конкретних 
висловлюваннях.

Традиційно в структурі концепту виділяють ядро   і периферію (ближню і дальню). 
Ядром концепту «рух» в українській мові є дієслово «рухатися», яке має просту се-
мантичну структуру, нейтральне стилістичне забарвлення і передає ідею переміщення 
в просторі в найзагальнішому вигляді. В англійській мові йому відповідає дієслово «to 
move» (рухатися), в китайській мові – дієслово 走 (йти). Концепт «рух» розпадається 
на приватні складові. Одним з його основних семантичних компонентів є просторова 
локалізація. В сучасній китайській мові, згідно даних Словника сучасної китайської 
мови [1], нараховується 144 ієрогліфи, що мають детермінант «рух». Усі знаки із даним 
детермінант так чи інакше пов’язані із ідеєю освоєння простору, які, у свою чергу, опи-
сують: цілеспрямоване пересування; неконтрольований рух; спрямований рух; оцінку 
дистанції; абстракції відносно лінії простору – часу тощо. Ядро семантичного поля дієс-
лів руху в китайській мові становлять дієслова: 来приходити;去йти;上вгору; 下вниз; 进 
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заходити; 出 виходити; 回 повертатися. Периферію – 跑бігати, 往бродити, 开водити, 
爬лазити, 飞літати, 游плавати, 推тягати. В китайській мові концепт «рух» репрезенту-
ється ключовою лексемою ‘рухатися’, яка є ядром досліджуваного концепту. Ближня пе-
риферія лексеми ‘рухатися’ включає семи: 1) «йти» (走路去 – йти пішки); 2) «Рухати (ся)/ 
пересувати (ся)» (这种怎么不走哇！ – цей годинник не йде! 3) «Покидати/ переселятися» 
(我该走了– мені треба йти); 4) «навідуватися» （走亲戚 – відвідувати родичів). Таким 
чином ближню периферію концепту «руху» складають лексеми, які репрезентують понят-
тя пересування. Дальня периферія включає семи: 1) «виявитися/стати відомим» (走漏风
声– виказати секрет); 2) «змінити початковий стан» (茶叶走味了 – чай втратив смак).

В сучасній мові дієслово 走 ‘йти’ поступово витісняє з ужитку дієслово 去 в його 
знаменному значенні – `іти’. В ‘Російсько-китайському словнику’ під словом ‘йти’ (‘по-
кидати’) як перший переклад зазначене 走 і лише потім 去. Слово 去 (а не 走) продовжує 
вживатися в сполученні із непрямим доповненням, тобто в 出去 ‘піти’ (‘виїхати’) [5: 
365]. Сама ідея пересування, що підходить до автономного значення 走, залишається 
нейтральною. Основні дієслова пересування у просторі 来"прийти" і 去”піти” орієнто-
вані винятково на мовця (спостерігача) – в який бік відносно нього здійснюється пе-
ресування. Автономне пересування завжди виявляється не маркірованим: порівн. 我来 
"Я приїду" і 我坐车来 "Я приїду машиною". При цьому, варто зауважити, що «дієслова 
переміщення» залишаються виключно прерогативою людського роду. Тільки двонога іс-
тота із вертикальним розміщенням тіла може стати об’єктом дієслова 走. Представники 
тваринного світу можуть лише 爬 «повзати», 跑 «бігати», 跳 «стрибати», 游 «плавати» 
або 飞 «літати».

Напрямок руху є основною семантичною ознакою дієслів в українській та китайській 
мовах. Специфікою українських дієслів руху є широке використання різних префіксів, 
що вказують на напрям руху. В китайській мові напрямок є експліцитно маркованою 
ознакою. В способі переміщення, що є ще однією істотною семантичною характерис-
тикою руху, виділяються два аспекти: самостійне переміщення суб'єкта і переміщення 
суб'єкта за допомогою транспортних засобів. Значення шляху, яке також грає істотну 
роль для сприйняття руху, відрізняється великим різноманіттям. У ньому може відбитися 
весь процес руху. Пересування може відбуватися в різному середовищі – у повітрі, по 
воді, по землі. Рух по землі є прототипним [4: 56].

Рух являє собою цілеспрямований процес, в якому виділяють початковий, проміжний 
і кінцевий пункти. В українській мові орієнтири початку і кінця руху виражаються, пере-
важно, за допомогою префіксальних дієслів, в англійській мові – за допомогою фразових 
дієслів (дієслова у поєднанні з прийменниками і післясловами), в китайській – семи почат-
ку і кінця руху присутні в семантиці дієслів. Дієслово 来"прийти" при наявності кінцевої 
точки дії (КТД) виражає ідею контактності. Це момент досягнення мети дієслова-денотата; 
в той момент, коли для дієслова 去 “піти” досягнення мети відбувається у момент відділен-
ня від початкової точки дії (ПТД), тобто через дистанційність. Ознака контактності – най-
важливіша серед семантичних характеристик напрямкових дієслів. [2: 40].

В архаїчній картині світу китайців рух людини асоціюється передусім із його ці-
леспрямованим рухом у просторі, із напрямком та швидкістю цього пересування, а та-
кож із слідами, що залишились у процесі освоєння простору; рух у фізичному змісті 
зафіксовано й упорядковано ієрогліфами, оформленими шістьма ключами: 足 “нога”; 
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走”ходити”;辶 «рух»;马 “кінь”;车 “колісниця”;舟 “човен”. Проте, незважаючи на розма-
їття способів пересування, зафіксованих ключами й оформлених ними, основні дієслова 
пересування у китайській мові не розрізняються за ознакою автономності/ неавтоном-
ності. Неавтономне пересування позначається нероздільно значеннями “інструмент” і 
“місце” з експлікацією способу контакту з ними людини: 坐车 (“їхати машиною”), 坐
飞机 (“добиратися літаком”),骑自行车 (“їхати на велосипеді”). Валентність “на чому” 
реалізується обов’язково лише при входженні у рему речення (我坐飞机去， 你呢？- Я 
добиратимусь літаком, а ти? ) [2: 37].

Виявлені концептуальні змісти передають не тільки значення пересування та перемі-
щення, але значення матеріального благополуччя людини, економічне становище, зміну 
стану, настрою тощо (去职－ йти з займаної посади (去 йти+ 职 робота); 去势－кастру-
вати （去 йти +势 сила); 去年 －минулий рік；去台– китайці, що переїхали до Тайваню; 
去世 – піти з життя (世ера, життя )；来港 – приїхати до Гонконгу (香港), 来归– вийти 
заміж （来прийти + 归 ставати разом); 来火– розізлитися （来прийти + вогонь). 来世– 
нове життя, в іншому житті (来 прийти +世ера, життя).

Парадигма дієслів, що позначають пересування, може бути значно розширена за ра-
хунок фразеологічних зворотів. В українській та китайській мові можна знайти чимало 
прислів'їв та приказок, значення яких пов'язане з концептом «пересування». Ціннісна 
сторона даного концепту конкретизується у вигляді різних норм поведінки, які умовно 
згруповані в нормативні комплекси (аксіоми поведінки): 1) Аксіоми життєзабезпечення 
(потреба дізнаватися дорогу під час подорожі) 出门就是路 (досл. Виходиш з дому, ось – 
дорога) – Язик до Києва доведе; (не варто часто зупинятися в дорозі) 不怕慢就怕站, 站
一站, 二里半 (досл. Не бійся повільно йти; бійся часто зупинятися; зупинишся – два з по-
ловиною лі) Під лежачий камінь вода не тече; 2) Аксіоми контакту: треба бути скромним 
/ 出门三辈小 (досл. Вирушаєш в мандрівку, стаєш молодшим на три покоління); треба 
вести себе так, як ведуть чужих містах 出门问路如乡问俗 (досл. Вирушаєш в далеку до-
рогу – дізнайся дорогу; прийдеш на нове місце – дізнайся звичай) В чужий монастир із 
своїм уставом не ходять; 3) Аксіоми безпеки (Не треба поспішати в організації подорожі 
紧行无好步, 急水难打鱼 (досл. Швидко йдеш – жодного спокійного кроку, у швидкій воді 
не зловиш риби) Тихіше їдеш, далі будеш; 行船要石叫, 扬帆要看疯 (досл. Їдеш на човні, 
треба знати підводні камені; розпускаєш вітрила, треба дивитися на вітер) – Вдома рука і 
нога спить, в дорозі й голівонька не   дрімає; треба бути передбачливим江湖走得老六月带
棉袄 (досл. Досвідчені мандрівники навіть у червні беруть із собою пальто) – йди в море на 
тиждень, а хліба бери на рік; треба уникати труднощів і небезпеки в подорожі 行船走马三
分命 (досл. Їхати на човні і їхати верхи – <лише> третина долі <залежить від мандрівника 
>) Говорила мне своячинка, что на дороге бывает всячинка; 4) Аксіоми розсудливості: вар-
то подорожувати 读万千书, 行万里路 (досл. Прочитати десять тисяч книг, пройти дорогу 
за тисячу лі) – Пічка ніжить, а дорога вчить; не можна зрозуміти життя, не відчувши труд-
нощів у дорозі 在家不知出门的苦 (досл. Люди, які вдома сидять, не знають страждань 
людей у далекій подорожі) – Хто в морі не бував, той горя не знав [3: 129].

В традиційній китайській культурі подорож/дорога асоціативно пов'язані з ідеєю 
труднощів, в той час як у слов’янській культурі на перший план виходить ідея випро-
бування себе в подорожі, в протиборстві з природною стихією. У загальному плані це 
пов'язано з тим, що в китайській культурній традиції немає жорсткого протиставлен-
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ня людини і природи, людина мислиться як органічна частина природи 天人合一 (досл. 
небо і людина об’єднуються в одне ціле). 
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ВЕРБАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА ДВИЖЕНИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ
В СОВРЕМЕННОМ КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Исследуется концепт движения в пространстве как единица лингвокультуры, отра-
жающая специфику национальной картины мира; способы выражения культурных кон-
цептов языковыми средствами, которые образуют систему по принципу поля (четкое 
ядро и размытая периферия). Движение наряду с категориальными понятиями «про-
странство» и «время» определяется как форма существования материального мира и 
является одной из наиболее значимых сфер бытия человека. 

Ключевые слова: концепт, вербальная репрезентация, когнитивная категория, 
ядро, движение в пространстве.
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CONCEPT OF MOTION IN SPACE’S VERBALIZATION
 IN MODERN CHINESE

Research is dedicated to verbalization of concept of motion in space as a lingocultural 
unit. This unit reflects specifics of national world picture. We also study ways of expressing 
cultural concepts by means of linguistic terms. Movement along with categorical concepts of 
“space” and “time” is defined as a form of material world existence and is one of the most 
important spheres of human being.
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МОВНО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ ІСТОРИЧНОГО РОМАНУ
ЮРІЯ ХОРУНЖОГО «ВІРУЮ»

У статті розглядається проблема співвідношення історичної і художньої правд у 
романі Юрія Хорунжого «Вірую». Окреслюються такі засоби художньої інтерпрета-
ції фактів історії України, як авторський суб’єктивізм, фільтрація фактів, принцип 
«життєподібності» у співвіднесеності дії з історичними орієнтирами, реаліями й фак-
тами. Простежено, що у звертанні до минувшини внесено сьогочасний зміст, акценто-
вано повчальність історичного досвіду. Виявлено і систематизовано основні семантич-
ні типи мовної експресії, продуктивності й ефективності лексичних засобів, синтак-
сичних і стилістичних конструкцій, що репрезентують і урізноманітнюють художню 
інформацію про історичні реалії та міфологічні уявлення. При визначенні художнього 
моделювання історичних постатей з’ясовано місце і роль документів, архівних матері-
алів, листів, свідчень очевидців. 

Ключові слова: художня правда, історична правда, інтертекстуальність, алюзія.

У сучасному літературному процесі історичні романи актуалізують найгостріші пи-
тання та проблеми сучасного суспільства через інтерпретацію історичних фактів мину-
лого. У процесі прочитання подій і фактів історії України з’являються нові погляди, про-
диктовані сьогочасним змістом та реаліями, які вимагають певної переоцінки. Автори 
історичної прози не просто відтворюють історичне минуле, а й намагаються дотриму-
ватись історичної правди з метою формування патріотизму й національної свідомості у 
сучасного покоління. 

ХХІ ст. в українській літературі представлено значною кількістю історичних романів 
та їх різновидами, серед яких «Іван Богун» Ю. Сороки, «Залишенець. Чорний Ворон» В. 
Шкляра, «Із сьомого дна» Я. Бакалець та Я. Яроша тощо. 

Об’єктом даної статті є роман Юрія Хорунжого «Вірую». Зазначимо, що одним із 
ґрунтовних досліджень, присвячених саме цьому історико-біографічному роману, стала 
праця А.М. Меншій «Романи Юрія Хорунжого і українська історико-біографічна проза 
60-90-х років XX ст.», де автор дослідив композиційну структуру роману, проаналізу-
вав своєрідність творчої манери Ю. Хорунжого у трансформації документально-факто-
графічних джерел. Проте наразі відсутнім є системний мовно-стильовий аналіз цього 
роману, що й визначило актуальність даної статті. Виходячи з цього, предметом статті 
виступають мовно-стильові особливості історичного роману Юрія Хорунжого «Вірую». 

Метою статті є аналіз мовно-стильових засобів у романі. 
Досягнення поставленої мети видається можливим через розв’язання таких завдань: 
- виявити особливості співвідношення художньої правди та правди історичної;
- окреслити засоби художньої інтерпретації фактів історії України;
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- з’ясувати місце і роль документів, архівних матеріалів, листів, свідчень очевидців 
у романі;

- проаналізувати засоби фіксації процесів внутрішнього світу героїв.
У романі Юрій Хорунжий виступив як справжній знавець біографії Михайла 

Грушевського, його громадсько-культурної, політичної, наукової діяльності. Сюжет роз-
вивається у формі сповіді-діалогу головного героя, в якому йдеться не лише про життя 
та діяльність Грушевського, а й розкриваються його внутрішні хвилювання, взаємини з 
І. Франком та С. Єфремовим, зображуються «галереї портретів видатних діячів української 
культури кінця ХІХ – початку ХХ ст., відтворюються складні суспільно-політичні про-
блеми доби через безпосереднє дослідження місця й ролі в ній М.Грушевського» [1:16]. 

Образ героя твориться через його вчинки, взаємини з оточуючими, психологічні пор-
третні характеристики. У зображенні Грушевського Ю. Хорунжий послуговується доку-
ментальними матеріалами слідчої справи Михайла Сергійовича з метою більшої досто-
вірності оповіді [1]. Аналізуючи в цілому українську літературу ХХ ст. у своєму дисерта-
ційному дослідженні А.М. Меншій відзначає: «…у літературі останніх десятиліть найваж-
ливішим, хоч і не єдиним показником достовірності, є документальність, яка реалізується 
завдяки зверненню письменників до фактів та документів» [1:10]. Для історичних романів 
ХХІ ст. характерна подібна тенденція. Виявляється, що використання архівних матеріалів, 
листів, свідчень очевидців, повідомлень преси – це не лише формальна прикмета сучасних 
історичних романів, а й одна з умов здійснення письменницького наміру – репрезенту-
вати достовірність наративних ситуацій. У романі Юрія Хорунжого «Вірую», історична 
правда домінує у зображенні: навчання, роботи в НТШ, «Літературно-науковому віснику», 
арешт 1931 року, перебування в харківській в’язниці, допит у Москві на Луб’янці, москов-
ське заслання, написання десятитомної «Історії України-Руси», обіймання посади голови 
Центральної Ради, створення Універсалу тощо. Автор майстерно перетворює історичну 
правду в художню. Як зазначає А.М. Меншій, у творі «…простежується надмірна факто-
графічність, природа якої полягає у прагненні автора донести до читача якомога більше 
інформації про постаті, замовчувані протягом десятиліть» [1:10].

Згадуючи роботу Грушевського над багатотомником «Історії України-Руси», Юрій 
Хорунжий переносить сучасного читача в різні історичні періоди, порушуючи інколи 
лінійність хронотопу. Автор використовує такий прийом композиційної мозаїчності з 
метою показати різні етапи історичного розвитку України. Спогади головного героя су-
проводжуються особистими коментарями, які виражають його бачення історії, ставлен-
ня до того, що відбувалося в минулому з позиції, яка вже знає про наслідки подібних 
подій. У монологах Грушевського прочитується авторський суб’єктивізм, фільтрація 
фактів, відсутність заангажованості зображеного, що дозволяє авторові передати влас-
не прочитання історії. Наприклад, використовуючи прийом алюзії, Юрій Хорунжий зо-
бражує сон-зустріч Михайла Грушевського з Максимом Кривонісом. З діалогу реципі-
єнт дізнається про осуд відступництва Хмельницького (підписання Зборівської угоди). 
Максим Кривоніс по-своєму розцінює такий вчинок гетьмана: «Думав про, те як би ді-
йти згоди з панами-ляшками і як йому затримати булаву до смерті, та ще й синам відда-
ти…» [2:141]. Показуючи славного гетьмана звичайною слабкою людиною, автор вірить:  
«…люди не бувають стомлені, коли вони чують, що їм кажуть робити саме те, що треба!» 
[2:141]. Можливо, цей прийом виправдовується ідейним задумом твору, вираженим у назві 



72

роману: віра у краще майбутнє України, незламність народного духу. Подібне бачення 
історичного факту є протилежним тому, яке пропонують сучасні підручники з «Історії 
України»: «Не міг у цей час Б. Хмельницький повною мірою розраховувати на крим-
ських татар… Польща мала ще досить могутній воєнний потенціал, існувала реальна 
загроза удару з боку Литви… Польща могла розраховувати і на підтримку своєї союзниці 
Австрії…» [3:153]. Таким чином, автор не ідеалізує і не возвеличує історичні постаті, а 
показує їх звичайними людьми зі своїми слабостями та страхами. 

Описуючи Михайла Грушевського, письменник особливу увагу приділяє його вну-
трішньому світу. Головний герой зображується в декількох площинах: з одного боку – 
це історик, науковець, політик, громадський діяч, з другого – особистість, син, чоловік, 
батько. При побудові літературного образу використовуються внутрішні емоційно за-
барвлені монологи. Показуючи Грушевського як батька, автор надає емоційності й чут-
ливості його мовленню через використання пестливих слів: «А моє гарне дівча… Моя 
Котуся, Кулюня, Катруся… Бобочка… як я тебе люблю, може через тебе і тікаю… Коли 
тобі гіршає з легенями, я сам не свій, я трушуся зі страху…» [2:145]. Особливо ніжні 
лексеми адресує він дружині: «Маринця, моя Біла Шапочка, моя Біла Муфточка, моя 
солодашка…» [2:145]. Ю. Хорунжий чітко передає ідею про те, що М. Грушевський, як 
батько і чоловік, є чуйною і ніжною людиною, щасливою своєю родиною: «Любі мої 
дівчатка… Ви – моя відрада, що б я без вас робив…» [2:145]. У той же час Михайло 
Сергійович відчуває страх за власну сім`ю, коли зазнає переслідувань з боку влади. Саме 
найближчі й найдорожчі йому люди стають причиною тих душевних вагань, протиріч та 
суперечок, адже дбаючи про їхню безпеку, він змушений тікати й ховатися: «Соромно – 
бо тікаєш світ за очі…» [2:145]. 

Особливістю побудови психологічного портрету головного героя є присутність двій-
ника-опонента, який час від часу «терзає» або «принишкує». Саме з ним Грушевський 
будує діалоги у найгостріші моменти життя: «Та ти збожеволів. Тебе одразу ж запроторять 
до «дядькової хати» яко австрійського шпигуна і «мазепинця… А що їхати до Львова? Ти 
геть здурів – на тебе заведено адміністративну справу, яко на «гайдамацького батька»…»» 
[2:145]. Внутрішні діалоги також є емоційно забарвленими, багатими на порівняння, епі-
тети: «А він сміявся з моєї нерішучості: ага, і тебе прикрутило, ти завше кпинив з людей 
неодважних, а тепер і сам заметався як та білка у колесі…» [2:145]. Опис внутрішнього 
стану героя, його внутрішній світ, будується навколо побудови української державності, 
доказом чого є суперечливі роздуми й почуття Грушевського після призначення головою 
Верховної Ради: «Не приховую, що щасливий такою довірою» [2:172], «Яка то є колосаль-
на відповідальність… На мить робиться страшнувато» [2:173]. Про особливий емоційний 
стан героя свідчать риторичні запитання: «Чим скінчиться? Чи виродиться коли-небудь і 
переживеться безповоротна ся руїнна сила? Чи перекусають себе нарешті на смерть сі заїлі 
комахи й увільнять від своєї неситої злоби й знищення?» [2:139].

Ще одним із визначальних засобів зображення головного героя є інтелектуальна ін-
тертекстуальність. Михайло Сергійович цитує, повторює, переказує близько до тексту 
уривки з творчості Шевченка «На нашій, не своїй землі…» процитовані із усім відомої 
поезії «В казематі» [2:6]; латинською мовою цитує Ціцерона: «Historiam nescire simper 
esse puerum» [2:141]; наводить приклад з уривку поеми «Жалоба киян по втраченому 
Магдебурзькому праву»: «Наварили горщик каші, Та не вміли виїдать, Прогуляли права 
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наші; Москаль буде панувати…» [2:22]; заповіді Ярослава Мудрого: «Коли будете жити в 
любові, Бог буде в вас і дасть вам побіду над ворогами і житимете в згоді…» [2:29]; згадує 
рядки з Еклізіаста і руської біблії: «…помилуй мя, Боже, немощного і окаяного, помилуй 
і ущедри», «…Всему свое время, и время всякой вещи под …на все свій час, і година своя 
кожній справі під небом сим» [2:36]. Під час спілкування з Франком Грушевський цитує 
Сковороду: «Не подобає небесних воїнств архистратигові бути сварливу, но тих, крот-
ку». Перед читачем постає ерудована, всебічно розвинена особа з різними інтересами. 
Зазначимо, що для повноцінного сприйняття змісту літератури сучасний читач повинен 
знати філософію, історію, культуру тощо і лише за таких умов має змогу адекватно інтер-
претувати текст. О.А. Галич у статті «Документальна література в умовах глобалізації» 
утверджує думку про те, що література ХХІ ст. розвивається на перехресті міждисциплі-
нарності, і в романі Юрія Хорунжого «Вірую» це легко простежується [4]. 

З метою досягнення виразності й реалістичності літературна мова у творі часом 
змінюється на стилістично забарвлену лексику низького стилю: розмовно-побутовою, 
просторічною, діалектичною, жаргонною: «розколюся» [2:145]; «Сього разу поталани-
ло. Вийшло на моє…» [2:65]; «людина едукована» [2:141]; «вашець» [2:141], «лепське» 
[2:138], «здаєцця мині» 20, «нічогонероблення» [2:12], «сницця мині всяка нісенітниця» 
[2:19], «мині конечно хочецця» [2:33] тощо. Діалектизми і просторіччя експресивно зба-
гачують мовлення персонажів. Загальномовні плеоназми підкреслюють стилістичну ви-
разність: «власними очами бачив», «клясти-проклинати», «саму самісіньку». Особливу 
естетичну зарядженість текстів, функціональну поліфонічність мови створюють архаїз-
ми, історизми, говіркові елементи, діалектизми: «твердоналивний спокій», «мовчакую», 
«непогамовний», «дарча», «тягне… аки до трутизни» тощо.

Через те, що оповідь ведеться від імені головного персонажу, у романі переважають 
односкладні речення, серед яких не лише речення розповідного, але й окличного та пи-
тального характеру: «Прийом гостей. Вечеря. Міцний сон у тиші» [2:55]. «Звісно, бачу, 
пане докторе. Так, усе знаю!» [2:59]. Частки інтонаційно підкреслюють дії персонажів: 
«здоров-но», «давай-но», «отож-бо», «знали ж бо», «зустрілися-таки», «дай-то Боже». 
За допомогою таких засобів замальовується психологічний портрет Грушевського, адже 
автор передовсім намагається вмотивувати і пояснити рішення, дії та вчинки головного 
героя, передати його настрої та почуття. 

У романі «Вірую» Ю. Хорунжий звертається до фольклору і використовує книжні та 
народні поетично-міфологічні фразеологізми, прислів’я, приказки: «заріс слонячою шкі-
рою» [2: 9], «Ганнібалова клятва» [2:14], «спікши рака» [2:16], «вергав громами» [2:17], 
«зашорений кінь» [2:19], «стріли Амура», «заб’є баки» [2:32], «ліпше бути першим на 
селі, аніж остатнім у Римі» [2:40], «ділу – врем’я, а потісі – час» [2:23], «Чия б гарчала, 
а твоя б мовчала» [2:23], «крапля точить камінь» [2:6], «Вавилонське стовпотворіння» 
[2:10] тощо. Фразеологізми надають мовленню персонажів своєрідної окраси та непо-
вторності мовлення.

Серед художніх засобів роману зустрічаються також антонімічні пари, які підсилю-
ють зміст сказаного: «серйозно-глузлива манера професора», «друже-вороже»; філософ-
ські метафори: «…до звіра в пащу летите стрімголов», «час волікся». За допомогою па-
ралелізму автор створює підтекст роману, який легко прочитується: «Вовк не їсть вовка, 
не ловить собі подібних…Але се ненажерливе плем’я поїдало власних родичів», «Іноді 
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здавалося, що часи насильства минуть, що се плем’я принесе мир і спокій… », «…Се 
люте плем’я з подвоєною енергією знову кидалося на дорогу руїн і нищення…» [2:39]. 

Отже, у романі Юрія Хорунжого «Вірую» автор надає перевагу історичній правді 
у зображенні біографічних фактів з життя Грушевського, його політичної, літературної 
та громадської діяльності. До художньої правди письменник звертається, відтворюючи 
внутрішній портрет цієї історичної постаті, її внутрішні конфлікти, почуття та емоції. 
Таким чином, у романі простежується гармонійне поєднання історичної правди з прав-
дою художньою. На наш погляд, таке поєднання є ідейно виправданим. Описуючи події 
минулого Юрій Хорунжий вносить сьогочасний зміст, акцентуючи на повчальності іс-
торичного досвіду

Розповідаючи про певні факти з історії України, Юрій Хорунжий послуговується 
такими художніми засобами: авторський суб’єктивізм (простежується у певній симпа-
тії автора до головного героя), фільтрація фактів (відсутність політичного чи ідеологіч-
ного впливу дозволяє осучаснити прочитання історії України), принцип «життєподіб-
ності», будується на використанні автором достовірних джерел. З метою дотримання 
достовірності на рації, письменник опирається на «документально-фактографічні дже-
рела» [1:11]. 

Відтворюючи образ Грушевського, автор не ідеалізує його, показуючи, що будь-
які людські почуття йому не чужі: невпевненість, острах за життя своєї родини, за 
своє життя. Відтворення внутрішнього світу головного героя увиразнюється за допо-
могою семантичних типів мовної експресії, продуктивності й ефективності лексичних 
засобів, синтаксичних і стилістичних конструкцій. Семантичну систему роману збага-
чують такі тропи, як порівняння, епітети, метафори, плеоназми, прислів’я, приказки, 
фразеологізми тощо.

Отже, роман Юрія Хорунжого «Вірую» – це історичне полотно, на якому зображено 
не лише історичну постать, а й фрагментарно описується майже вся незаангажована іс-
торія України. Манеру, в якій виконано цю картину, можна назвати народною, адже стиль 
і мова є загальнодоступними, її сюжет – це сьогодення, адже підтекст прочитується й 
інтерпретується легко, а проблематика є актуальною і сьогодні. Значення цього худож-
нього твору є надзвичайно великим, адже за допомогою історичних фактів автор навчає 
сучасного читача, намагається розкрити йому очі на реальну картину сьогодення, допо-
могти йому осягнути суть сучасних процесів.
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РЕЧЕВЫЕ И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИСТОРИЧЕСКОГО 
РОМАНА ЮРИЯ ХОРУНЖЕГО «ВЕРУЮ»

В статье рассматривается проблема соотношения исторической правды и правды 
художественной в романе Юрия Хорунжего «Верую». Анализируются средства художе-
ственной интерпретации фактов истории Украины: авторский субъективизм, филь-
трация фактов, принцип «жизнеподобия» в соотношении действий с историческими 
ориентирами, реалиями и фактами. Установлено, что в обращение к прошлому внесено 
современное содержание. Делается акцент на поучительности исторического опыта. 
Определены и систематизированы основные семантические типы речевой экспрессии, 
эффективности лексических средств, синтаксических и стилистических конструкций, 
которые раскрывают и разнообразят художественную информацию об исторических 
реалиях и мифологических представлениях. При рассмотрении художественного мо-
делирования исторических личностей обозначено место и роль документов, архивных 
материалов, писем, свидетельств очевидцев. 

Ключевые слова: художественная правда, историческая правда, интертекстуаль-
ность, аллюзия.
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LANGUAGE AND CULTURAL PECULIARITIES OF YURII KHORUNZHYI’S 
HISTORICAL NOVEL “VIRUIU” (“I BELIEVE”)

The article considers the problem of correlation between historical and artistic truths in 
Yurii Khorunzhyi’s historical novel “Viruiu” (“I Believe”). The author outlines such means of 
artistic interpretation of facts from the history of Ukraine as author’s subjectivism, filtration 
of facts, the principle of ‘lifelikeness’ in correlation of actions with historical landmarks, 
realias, and facts. It is emphasized that the present-day sense is included in turning to the past. 
Instructiveness of the historical experience is accentuated. The author reveals and systematizes 
the main semantic types of language expression, efficiency and effectiveness of lexical means, 
syntactic and stylistic constructions, which represent and diversify artistic information about 
historical realities and mythological presentations. In determining artistic modelling of 
historical personages, the author clears up the role and place of documents, archive materials, 
letters and witnesses’ evidences. 

Key words: artistic truth, historical truth, intertextuality, allusion. 
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ПРАГМАТИЧНІ ПРЕСУПОЗИЦІЇ В СУЧАСНІЙ  
АНГЛОМОВНІЙ ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ

Статтю присвячено аналізові лінгвальної природи прагматичної пресуппозиції, ії 
відмежуванню від імплікатури, з’ясуванню взаємозалежності цих компонентів імплі-
цитного смислу висловлення, обґрунтуванню порушень комунікативних максим як індек-
сів прагматичних пресупозицій.

Ключові слова: прагматична пресупозиція, комунікативні максими, імплікатура, 
імпліцитний смисл висловлення.

Проблема імпліцитних складових комунікативного смислу висловлення залишається 
однією з найменш досліджених у сучасній лінгвістичній науці. Про це свідчить, з одного 
боку, значна кількість наукових праць, присвячених проблемам імлікацїї, імплікатури, 
інференції, пресупозиції, підтексту тощо, і, з іншого, неостаточна визначеність терміно-
логічного обсягу зазначених понять, які нерідко ототожнюються або недостатньо чітко 
розмежовуються у спеціальній науковій літературі [1]. Зокрема, більшість дослідників 
вважає пресупозицію «істинним і несуперечливим» складником змісту, що передує його 
вербальному плану [3: 491]. Водночас, низка науковців наголошує на тому, що основною 
ознакою імпліцитного змісту, складником якого є, в тому числі, й пресупозиція, має бути 
«необов’язковість … отримання під час розуміння, нестовідсотковість … відновлення 
слухачем» [1: 83]. З іншого боку, відомі зарубіжні фахівці з дискурс-аналізу Н. Фейрклау 
і Тойн ван Дейк вважають, навпаки, що «імпліцитне значення» логічно (конвенційно) 
виводиться із лінгвальних (семантичних, граматичних) характеристик висловлювання 
[4: 60; 6; 7: 185–210]. 

Не сприяє вирішенню проблеми щодо відмежування пресупозиції від інших компо-
нентів змісту висловлення / тексту також диференціація пресупозицій на семантичні і 
прагматичні, оскільки останні, подібно до іплікацій і імплікатур, спираються на умови 
або контексти, існування яких є необхідним для того, щоб мовець був здатний передати 
слухачеві / адресату задумане (прагматичне) значення. 

Отже, актуальність теми статті зумовлена дискусійністю проблеми пресупозиції у 
сучасній лінгвістиці і важливістю відмежування цього поняття від інших термінів на по-
значення імпліцитних складових смислу висловлення. 

Новизна статті зумовлена предметом її дослідження, оскільки прагматична пресу-
позиція, на відміну від семантичної, є новим і майже недослідженим феноменом сучас-
ної комунікативної лінгвістики.

Мета статті – розглянути особливості функціонування прагматичної пресупозиції 
в англомовній художній прозі. Мета реалізується в наступних завданнях: 1) визначити 
поняття прагматичної пресупозиції; б) показати відмінності семантичної і прагматичної 
пресупозиції; 3) проаналізувати специфіку використання прагматичної пресупозиції в 
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сучасній англомовній художній прозі зважаючи на її відмежування від інших імпліцит-
них смислів висловлення і тексту. 

В новітній лінгвістичній літературі пресупозицію визначають у широкому і вузькому 
смислах. У широкому значенні терміна – це спільний фонд знань учасників спілкування, 
позатекстова інформація, що на когнітивному рівні відповідає уявленням людини про 
світ. У вузькому значенні під пресупозицією усвідомлюють пропозиційний компонент 
висловлення, який повинен бути істинним, щоб повідомлення в цілому не сприймалось 
як семантично аномальне або недоречне у певному контексті [2: 37]. Наприклад, вислов-
лення «йому шкода, що жаби не літають» вважається семантично аномальним, оскільки 
його пресупозицією є помилкове судження. 

Сучасними мовознавцями розрізняються семантичні і прагматичні пресупозиції. 
Під першими усвідомлюються умови істинності і несуперечливості повідомлення, під 
другими – «презумпція зрозумілості повідомлення, що регулюється мовцем відносно 
адресата» [3: 492]. Визначають такі типи семантичних пресупозицій, як категорійні (ре-
гламентації семантичної сполучуваності), екзистенційні (існування фактів, предметів) та 
фактивні (умови доведеності фактів) [3: 492]. 

Прагматичними пресупозиціями є умови або контексти, існування яких є необхід-
ним для здійснення задуму мовця з передачі адресату певного значення. До таких умов 
належать статус мовця і слухача, відношення між ними, вік, гендер, наявність або від-
сутність певного оточення, умови успішності спілкування та інші прагматичні чинники 
спілкування. Наприклад, прагматичними пресупозиціями для висловлення «But take it 
easy. This exaggeration is bad for you. You eat yourself alive» [8: 267] є: належність інтер-
актантів до спільної соціальної групи (друзів, знайомих, колег); ступень знайомства і 
стосунки, що дозволяють одному з них давати пораду іншому і виконувати певні кому-
нікативні ролі (порадника, батька тощо), тобто використовувати прямі мовленнєві акти, 
що загрожують «обличчю» співрозмовника.

Одним з основних індексів прагматичних пресупозицій є, як показав аналіз діалогів 
англомовної художньої прози, порушення кооперативних максим Г.П. Грайса [5]: кіль-
кості, якості, релевантності і способу вираження. І такі випадки є, водночас, чіткою ілю-
страцією відмінностей між пресупозицією і імплікатурою як різновидами імпліцитного 
змісту одного й того ж самого висловлення. Зокрема, редукція кількості інформації є 
можливою лише за умовою існування певних пресупозицій прагматичного плану, що 
стосуються, насамперед, спільних контекстуальних знань комунікантів як членів однієї 
соціальної групи / мікрогрупи. Зокрема, недостатня інформативність висловлення «They 
tried to murder you, Simking said. In a manner of speaking, they meant to» [8: 267] вмотиво-
вана «доступом» комунікантів до спільного ситуаційного контексту, володінням знанням 
про суб’єктів дій, які намагалися спричинити моральну шкоду одному із співрозмовни-
ків. У свою чергу, результатом порушення максими кількості інформації є неконвенційні 
(контекстуальні) імплікатури «Ти просто не розумієш, що вони хотіли з тобою зробити»; 
«Те, що вони робили – рівнозначне спробі вбивства». 

Отже, ігнорування одним із співрозмовників постулату кількості інформації є індек-
сом не лише імплікатури, завдяки чому відновлюється «пропущений» змістовний ком-
понент, але й прагматичної пресупозиції, на якій ґрунтується мовець, передаючи «на-
вмисне», імпліковане значення.
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Зазначені взаємозв’язки відслідковуються і у випадку порушення співрозмовниками 
будь-якої іншої максими комунікації. 

Зокрема, у висловленні «They’ll put a meter on your nose, and charge you for breathing. 
You’ll be locked up back and front. Then you’ll think about death. You’ll pray for it. A coffin 
will look better to you than a sports car [8: 111] ігноруються, водночас, постулат способу 
вираження (зайве багатослів’я, образна деталізація, що не проясняє, а затемнює смисл 
фрази) і максима якості інформації (гіперболізація, перебільшення). Внаслідок зазна-
ченого порушення активується імплікатура: мовець намагається залякати співрозмов-
ника і попередити його про наслідки відомої обом інтерактантам ситуації / дії. Проте 
можливість ігнорування одним із комунікантів зазначених максим і, відповідно, віро-
гідність відновлення іншим учасником запланованої імплікатури є можливим лише за 
умови існування прагматичних пресуппозицій, що стосуються, насамперед, міжосо-
бистісного контексту – знань інтерактантів один про одного, в тому числі про взаєм-
ні соціальні статуси і ролі, що дозволяють мовцю використовувати прямі мовленнєві 
акти, які загрожують обличчю слухача, а також про ситуаційний контекст (Herzog held 
his ears. I can’t stand it [8: 111]), що характеризує одного із співрозмовників як раниму 
особистість, на яку можна впливати. 

Якщо припущення одного із комунікантів щодо спільності прагматичних пресупо-
зицій із своїм інтерактантом є помилковим (тобто слухач не поділяє знань, які є переду-
мовою зрозумілості повідомлення мовця відносно адресата), порушення однієї з максим 
інформації, що ґрунтується на зазначеному припущенні, може призводити до непоро-
зуміння й комунікативного конфлікту. Зокрема, така неузгодженість прагматичних пре-
супозицій виявляється у діалозі «I can take what you’ve done to me». Moses, astonished 
again, said, What have I done to you?» [8: 79]. Порушення максими кількості інформації 
(імплікованість змісту про те, що саме слухач зробив для мовця – «what you’ve done to 
me») вимушує співрозмовника до зустрічного питання з метою експлікації недостатньої 
смислової ланки і уникнення комунікативного дисонансу. 

Отже, матеріал статті дозволив дійти висновку про те, що прагматичні пресупозиції 
стосуються, насамперед, спільних контекстуальних знань комунікантів як членів однієї 
соціальної групи один про одного і про ситуацію спілкування. Прагматичні пресупозиції 
і імплікатури є взаємозалежними імпліцитними компонентами висловлення. Індексом 
прагматичних пресупозицій є порушення кооперативних максим кількості, якості, реле-
вантності і способу вираження інформації, оскільки ігнорування зазначених постулатів і 
відновлення пропущених компонентів смислу у вигляді імплікатур обумовлено наявніс-
тю у співрозмовників спільних контекстів інтерпретації повідомлення.

Перспективою подальших наукових пошуків є з’ясування взаємозалежності між 
прагматичними пресуппозиціями і імплікатурами в дискурсах різної жанрової природи.
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ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЕ

Статья посвящена анализу лингвальной природы прагматической пресуппозиции, 
ее отграничению от импликатуры, выявлению взаимозависимости этих компонентов 
имплицитного смысла высказывания, обоснованию нарушений коммуникативных мак-
сим как индексов прагматических пресуппозиций. 

Ключевые слова: прагматическая пресуппозиция, коммуникативные максимы, имп-
ликатура, имплицитный смысл высказывания.
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PRAGMATIC PRESUPPOSITION  
IN MODERN ENGLISH FICTION PROSE

The article deals with the analysis of the lingual nature of the pragmatic presupposition, 
its delimitation of implicature, highlighting interdependence between these components of the 
implicit meaning of the utterance, while substantiating the communicative maxims violations 
as the pragmatic presuppositions indexes. 

Key words: pragmatic presupposition, communicative maxims, implicature, implicit 
meaning of the utterance.
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ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА  
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В статье рассматривается влияние Ф.М. Достоевского на творчество А. Жида. 
Выделен особо диалог А. Жида с русским классиком, который прослеживается сквозь 
призму анализа жанрового языка, системы конфликтов и символико-метафорической 
образности.

Ключевые слова: художественный язык, ирония, преступление, сверхчеловек.

 В мировой литературе интерес к творчеству Ф.М. Достоевского не угасал никог-
да. Невозможно не заметить особое внимание и А. Жида к творчеству русского писа-
теля. Практический интерес французского писателя к наследию Достоевского под-
тверждается прямым обращением к его произведениям: в 1908 г. вышла статья А.Ж. 
«Переписка Достоевского», а в 1911г. – статья «Братья Карамазовы». В 1923 г. печата-
ется книга «Достоевский», в которой был собран курс лекций, прочитанный А. Жидом 
в театре «Старая голубятня». В своих лекциях А.Ж. уделяет особое внимание романам 
Достоевского «Бесы», «Братья Карамазовы» (еще недостаточно известными французско-
му читателю этого периода). Здесь он выделяет основную проблематику романов: «… 
отрицание Бога – роковым образом приводит к самоутверждению человека: «Если нет 
Бога, то я бог». Как утвердить свою независимость? Тут начинается тревога. Все дозво-
лено. Но что же? Все! Что может человек?» [1: (6: 330)]. В творчестве русского писателя 
А. Жид ищет ответы на «проклятые» вопросы. Новый мир, показанный Достоевским, 
помог писателю раскрыть свое мировоззрение: «Достоевский часто является для меня 
только предлогом высказать мои собственные мысли» [1: (6: 341)]. Усвоение идей, сю-
жетов произведений Достоевского появляется уже в первых работах А.Жида, о чем не-
однократно говорилось в отечественном литературоведении.

 В своей работе «Достоевский и французские романисты первой половины XX 
века» Ю.А. Милешин отмечает, что А.Жид, «испытывая явное влияние Достоевского в 
подходе к изображению действительности и внутреннего мира человека, избрал путь, 
имеющий мало общего с высоким гуманистическим содержанием творчества русско-
го, художника» [2: 24]. Ю.А. Милешин довольно резко критикует приемы изложения 
А.Жида, обвиняя его в «неумении создавать нераздельное единство множества сюжет-
ных линий, (…), но и тон повествования, зача тую слишком безразличный, что происхо-
дит от совершенно нейтральной позиции главного рассказчика романа, от его полней-
шей незаинтересованности, в то время как у Достоевского лихорадочность, напряжен-
ность рассказа порождают эффект вовлечения читателя в самое сердце действии, что 
не может никого оставить равнодушным» [2: 25]. Ученый занимает одностороннюю 
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позицию, не обращая внимания на оригинальность и своеобразие художественного 
воссоздания А. Жида.

В том же ключе высказывается Т. Мотылева, акцентируя внимание на том, что 
«опыт русского классика воспринят Жидом неглубоко, в значительной мере односто-
ронне» [3: 102]. В основном исследовательница уделяет внимание анализу книги А. 
Жида «Достоевский», в которой есть «меткие наблюдения, но они подчинены ложной 
концепции, согласно которой Достоевский противостоит всей реалистической традиции 
мировой литературы» [3: 100]. Т. Мотылева обращается также к общей характеристике 
романов «Подземелья Ватикана» и «Фальшивомонетчики», в которых, по ее мнению, тя-
готение к Достоевскому «доходит до прямых заимствований». По мнению Т. Мотылевой в 
«Подземельях Ватикана» А. Жид полемизирует с романом Достоевского «Преступление и 
наказание». Исследовательница считает, что Лафкадио «раскрывается как своего рода па-
родия на Раскольникова, – однако пародия принимаемая автором вполне всерьез» [3: 102]. 

В своем общем анализе влияния творчества Достоевского на французскую литера-
туру А.И. Владимирова обращает свое внимание на оценку А. Жида наследия русско-
го писателя. Исследовательница отмечает как противоречия в восприятии, так и срод-
ность взглядов писателей: «А. Жид и его единомышленники находят в непривычном для 
французов характере героев русского романиста тот новый подход к психологии, кото-
рый они ищут и сами» [4: 45]. А.И. Владимирова подчеркивает, что А.Ж. «вводит свои 
размышления, навеянные чтением «Преступления и наказания», «Идиота», «Братьев 
Карамазовых» прямо в художественную ткань повествования, прибегая к прямым анало-
гиям, психологическим, сюжетным и философским сопоставлениям с романами велико-
го русского писателя» [4: 51]. 

Вслед за Т. Мотылевой исследовательница отмечает: «Без сомнения, А. Жид плохо 
понимал Достоевского и неудачно ему подражал. Но главным для него был все-таки не 
этический, а психологический аспект «Преступления и наказания». Разорвав эти две не-
разъединимые стороны мировоззрения Раскольникова, он попытался использовать откры-
тия русского писателя в исследовании тайников человеческой души. Тем самым А. Жид 
не только обеднил творческий замысел Достоевского, но и прямо исказил его» [4: 60].

 Г.М. Фридлендер в своей монографии «Достоевский и мировая литература» по дру-
гому подходит к творчеству А. Жида, и в восприятии писателем идей Достоевского. С са-
мого начала ученый отмечает, что «Подземелья Ватикана» представляют попытку автора 
создать свое, французское «Преступление и наказание». Его роман – гротескная, весе-
лая, «шутовская» издевка над современностью, где личность автора – изысканного эсте-
та и ницшеанца – прикрыта маской «буффона», а его заветные идеи выступают в форме 
своеобразного парадокса – полушутливого, полусерьезного» [5: 302-303]. Согласно Г.М. 
Фридлендеру основной ориентир романа «Подземелья Ватикана» изначально – «соти» 
– дурачество, то, что не воспринимается всерьез. Персонажи «Подземелий Ватикана» 
представляют своеобразное «случайное семейство», – уже в этом чувствуется установка 
автора на ироническое переосмысление традиционных для Достоевского тем и мотивов» 
[5: 303]. В своем исследовании ученый проводит параллели не только с «Преступлением 
и наказанием», но и с другими романами Достоевского: Лафкадио – своеобразный вари-
ант современного Аркадия Долгорукого, в словах Жюлиюса ощущается непосредствен-
ный «отзвук героя «Записок из подполья» с положением философов и моралистов, будто 
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бы человек руководствуется в своих действиях выгодой, и его утверждения о том, что акт 
личного своеволия, «свободный» каприз для человека дороже, чем действие, преследу-
ющее практическую цель (и в силу этого якобы лишенное внутренней «чистоты»)» [5: 
304]. Огромная разница между Достоевским и А. Жидом заключается в том, по мнению 
Г.М. Фридлендера, что «За криком антигероя «Записок» стояла заглушенная этим криком 
огромная, всепоглощающая тоска по человеческой любви и участию, стремление быть 
услышанным и понятым другими людьми» … У Жида же идея романтического «своево-
лия» перестает быть выражением внутреннего отчаяния и сомнения, она превращается 
в оправдание слегка приправленного налетом поверхностного скептицизма взгляда на 
жизнь как на легкую гедонистическую «игру» [5: 306-307]. 

Общий взгляд отечественного литературоведения ХХ века приводит к негативной 
оценке творчества А. Жида. Исключение составляет работа Г. М. Фридлендера, кото-
рый в свой анализ включает проблему изучения художественного языка и эта проблема 
остается актуальной. Специфика художественного языка может быть продемонстри-
рована в сопоставлении «Подземелий Ватикана» (1914) А.Жида и «Преступления и 
наказания» (1866) Достоевского, изучение которой поможет раскрыть новые аспекты 
двух классиков. 

 А. Жид и Ф.М. Достоевский, несмотря на явное различие творческого наследия, 
двигались разными путями к одной общей мысли: к чему приводит «безбожие» чело-
века, его «своеволие». Оба писателя через свои произведения говорят о мире, где «бог 
умер», где формируется мировоззрение, которое дает право на преступление нравствен-
ного закона. А. Жид своеобразно, по-своему изобразил эту идею, не подражая, ни паро-
дируя роман Достоевского.

 «Подземелья Ватикана» выходят в 1914 г, в канун первой мировой войны. Однако 
темы, заявленные в романе, не имеют временного контекста. Давая определение своему 
произведению «соти» (фр. sotie – дурачество, уникальный жанр французского средне-
векового театра, который пародировал действительность, показывая ее в нарочито оглу-
пленном, вывернутом наизнанку виде), А. Жид тем самым как бы подчеркивает несерьез-
ность «Подземелий Ватикана» в противоположность трагически нагнетающему эмоци-
ональному тону романа «Преступление и наказание». В тоже время соти «Подземелья 
Ватикана» как насмешливо-дурашливая форма, высмеивающая французскую аристокра-
тию, церковь, внутри содержит глубокие проблемы, раскрывающие трагичность положе-
ния. Тонкая ирония просвечивается уже в самом заглавии.

 «Подземелья Ватикана» – стилистическая комбинация, в которой слиты два про-
тивоположных значения: подземелья как символ темноты, запутанности, лабиринта из 
которого нет выхода, потерянность, утрата и Ватикан как символ непоколебимой ка-
толической веры, как ее твердыня, представителем которой выступает Римский Папа 
– наместник Бога. Намеренное использование контрастных значений создает особый 
стилистической эффект, который помогает вскрыть противоречия между традиционной 
оценкой Ватикана (представительство Бога) и его подлинной сущностью (подземелья).

 Основной мотив, который проходит через весь роман – это мотив «подмены». 
Проходит слух о том, что Римский Папа не настоящий. Пользуясь успешно этим слу-
хом мошенники, во главе с Протосом, выманивают деньги у «верующих» богатых ари-
стократов на спасение Папы. Комически изображается путешествие мелкого буржуа 
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Флериссаура, который отправляется в Рим спасть Папу, но погибает, так его и не увидев. 
Мотив «подмены папы», следовательно и Бога, условно делит героев романа на «без-
божников» и на «верующих», вера которых ставится под сомнение или высмеивается.

 Роман открывается дискуссией между франк-масоном Антимом Арманом Дюбуа 
и его свояком писателем Жюлиусом Баральулем, в процессе которой писатель пытает-
ся направить Антима «на путь истины». Следует отметить, что разговор происходит в 
Риме, который является священным городом для всего христианского мира. На первых 
страницах появляется авторская ирония, которая просвечивается в заключении спора 
и подчеркивает тщетность этой дискуссии: «Незлобивый Баральуль невольно поды-
мал взгляд к плечам свояка; они дрожали, словно сотрясаемые глубоким, неодолимым 
смехом; и было поистине прискорбно видеть, как это крупное, наполовину параличное 
тело тратит на подобное кривляние остаток своей мышечной пригодности. Нет, что уж! 
Каждый, видно, оставался при своем; красноречие Баральуля здесь не могло помочь. 
Разве что время? Тайное воздействие святых мест...» [6: 25 ]. Но целью приезда Антима 
в Рим не является посещение святых мест ради исцеления, его основная цель – про-
ведение опытов, как иронично замечает автор « … он 9Антим) направлял свои иссле-
дования по новым путям, намереваясь выбить бога из самых потаенных его окопов» 
[6: 29]. Авторские комментарии передают эмоционально окрашенную характеристику и 
тем самым усиливают комический портрет Антима, вызывая внутренние противоречия 
– вместо жалости следующее описание вызывает смех: «Здесь, несмотря на все мое же-
лание излагать одно лишь существенное, я (повествователь) не могу умолчать о шишке 
Антима Армана-Дюбуа. Ибо, пока я не научусь безошибочно отличать случайное от не-
обходимого, что я могу требовать от своего пера, как не точности и неукоснительности? 
В самом деле, кто мог бы утверждать, что эта шишка не имела никакого влияния, что она 
не оказала никакого воздействия на работу того, что Антим называл своей «свободной» 
мыслью? На свой ишиас он обращал меньше внимания; но этой мелочи он не прощал 
господу богу» [6: 30-31]. Обилие риторических вопросов, возвышенный стиль в описа-
нии шишки Антима усиливают комический эффект и снижают трагические интонации, 
которые обычно проявляются в описании болезни. В данном контексте болезнь высту-
пает как достаточно убедительная мотивация атеизма Антима. Болезнь, провоцирующая 
внешнее уродство, переходит в плоскость духовного мира, подчеркивая его ограничен-
ность. Именно болезнь Антима, а впоследствии его «чудесное» исцеление становится 
ядром неверия, после исцеления – безграничной веры Антима. Описание «чуда» исце-
ления безжалостно высмеивается автором, изображая его в карикатурном виде: «В эту 
ночь Антиму приснился сон. Кто-то стучался в маленькую дверь его спальни; то была не 
дверь в коридор и не дверь в смежную комнату; стучались в другую дверь, которой он на-
яву до сих пор никогда не замечал и которая выходила прямо на улицу (…) Слабый свет 
позволял ему различать все мелкие предметы в комнате, мягкий и смутный свет, напоми-
нающий свет ночника; однако нигде не горел огонь. Пока он старался понять, откуда этот 
свет, постучали снова (…) Он не видел, чтобы она (Богородица) шла, но она приблизи-
лась к нему, словно скользя» [6: 45]. Интонационная окраска изложения сна пародирует 
библейские описания чудес исцеления, учитывая необходимые атрибуты: таинственный 
свет в темноте, неожиданное явление божественного посланника, короткий диалог и как 
результат – избавление от тяжелого недуга. А. Жид нивелирует значимость этого чуда, 
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концентрируя внимания на деталях (дверь, свет-ночник), которые играют свою роль, но 
придают данному описанию комический эффект. 

 Соти в «Подземельях Ватикана» реализуется в форме игры-перевертыша, в которой 
безбожник внезапно становится праведником, а святоша, сняв рясу, оказывается мошен-
ником. В этом произведение вырисовываются два плана «подлинный» и «обманный», 
которые постоянно переплетаются. Элементы игры, притворства, маскировки пронизы-
вают роман. С одной стороны, А.Жид изображает мир безбожников, с другой стороны 
высвечивает жизнь и деяния верующих, используя формы комического. 

 Мастерством маскировки и притворства обладает Протос, который под видом ка-
ноника, выманивает деньги у богатых аристократов для спасения, якобы заточенного в 
темнице Папы. Очередной его жертвой становится графиня Сен-При, младшая сестра 
Жюлиуса де Баральуля, которой автор дает комментарий в ироническом ключе: «…гра-
финя всегда бывала рада духовным лицам; к тому же, кардинал Андре имел над графи-
ниной душой неограниченную власть» [6: 87]. Именно благодаря напускной, фальшивой 
религиозности аристократов мошенникам без труда удается получать от них деньги, т.к. 
каждый старается откупиться, чем предпринять какие-либо действия или усомнится. Но 
роль Протоса не сводится только лишь к простому мошенничеству, у него есть своя тео-
рия о «тончайших и ракообразных», которой он делится со своим товарищем по панси-
ону Лафкадио: «Тончайшим, …, назывался человек, у которого, по какой бы то ни было 
причине, не для всех и не везде было одинаковое лицо. Согласно их классификации, 
существовало несколько категорий тончайших, различаемых по степени их изысканно-
сти и достоинств, и им соответствовало и противополагалось единое обширное семей-
ство «ракообразных», представители коего корячились на всех ступенях общественной 
лестницы» [6: 188]. Эта теория непосредственно отсылает к теории Раскольникова об 
«обыкновенных и необыкновенных людях», которая становится теоретической основой 
правомерности совершения преступления «… люди, по закону природы, разделяются 
вообще на два разряда: на низший (обыкновенных), то есть, так сказать, на материал, 
служащий единственно для зарождения себе подобных, и собственно на людей, то есть 
имеющих дар или талант сказать в среде своей новое слово (…) Но если ему надо, для 
своей идеи, перешагнуть хотя бы и через труп, через кровь, то он внутри себя, по сове-
сти, может, по-моему, дать себе разрешение перешагнуть через кровь…» [7: 247]. Имея 
общую основу, разделение людей на виды, теория Раскольникова существенно отлича-
ется от теории Лафкадио, т.к. имеет «идею», ради которой он идет на преступление. Для 
Лафкадио не существует идейного замысла, для него это своего рода игра, не имею-
щая для него последствий, «потому что ничего (Лафкадио) так не стыдился, как скуки, 
этого тайного недуга, от которого его до сих пор оберегали беспечная жадность юно-
сти, а затем суровая нужда» [7: 180]. Взятое за основу романа преступление становится 
лишь ядром, вокруг которого разворачивается психологическая драма Раскольникова. В 
«Подземельях Ватикана» в ироническом ключе раскрывается критическое отношение 
автора к существующим проповедникам христианства.

 Несмотря на различие характеров и судеб Лафкадио и Раскольникова, у них есть 
их идейная родственность. Проблема, которую пытаются они разрешить одна и та же: 
«право сверхчеловека переступить через преступление для осуществления своих высо-
ких предначертаний». 
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Взгляд на христианство в «мире, где Бог умер» в романе А. Жида изображен с иро-
нической позиции, но как писал сам классик «Я ни в коем случае не хочу расхвали-
вать важное значение «Подземелий Ватикана», я думаю, однако, под экстравагантной 
формой, там оказывается очень серьезная проблема. Достаточно сознавать, что подмена 
идеи настоящего Папы, настоящего Бога, переход одного к другому не сложен и там уже 
иногда проскальзывает диалог» [8: 428]. У Достоевского отсутствует даже намек на иро-
ническое восприятие христианских истин, они являются в романе глубокими и опреде-
ляющими судьбу героев. Именно здесь происходит столкновение художественных миров 
А.Жида и Достоевского.
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ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОГО МОВЛЕННЯ «ЗЛОЧИНУ І КАРИ»  
Ф.М. ДОСТОЄВСЬКОГО І «ПІДЗЕМІЛЬ ВАТИКАНУ» А.ЖИДА 

У статті розглядається вплив Ф.М. Достоєвського на творчість А. Жіда. 
Відзначенo діалог А. Жіда з російським класиком, який проявляється крізь аналіз жанро-
вої мови, системи конфліктів та символіко-метафоричної образності.

Ключові слова: художнє мовлення, іронія, злочин, надлюдина.
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PECULIARITIES OF ARTISTIC DIALOGUE  
IN THE NOVELS “CRIME AND PUNISHMENT” BY DOSTOYEVSKY  

AND “THE VATICAN CAVES” BY A. GIDE
The article touches upon influence of F.M. Dostoyevsky on creation of A. Gide. It should be 

noted the dialogue between A. Gide and the Russian classic literature, which is shown through 
the analysis of genre language, system conflicts, symbolical and metaphorical imagery.
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СМЫСЛ СЛОВОУПОТРЕБЛЕНИЯ «НЕ ВЕРЬ, НЕ БОЙСЯ, НЕ ПРОСИ»  
В РУССКОМ УГОЛОВНОМ ДИСКУРСЕ

Статья посвящена анализу различных смыслов, вкладываемых в фразеологизиро-
ванное высказывание «Не верь, не бойся, не проси» в русском уголовном дискурсе. На 
основе представленного анализа автор пытается доказать методологические неточ-
ности лингвистической терминологии, применяемой для исследования речи российских 
профессиональных преступников. 

Ключевые слова: смысл, словоупотребление, уголовный дискурс, лингвосемиотиче-
ский код.

Объектом нашего внимания в представленной статье является фразеологизированное 
высказывание «Не верь, не бойся, не проси», а предметом исследования – смыслы, кото-
рые вкладываются в данное словоупотребление (определенный отрезок речи) в русском 
уголовном дискурсе. Термины «смысл» и «словоупотребление» выбраны автором статьи 
с целью избежания ряда методологических неточностей, которые могли бы возникнуть, 
учитывая сам объект исследования. «(...) Всякое слово живого языка доступно восприя-
тию органами чувств как некоторый определенный комплекс звуков или, реже, отдельный 
звук; иначе говоря, как определенный отрезок речевого звучания. (...) Значение и звучание 
слова – сами по себе два совершенно различных явления, хотя и выступающие в обще-
ственно-исторически обусловленной связи друг с другом, при этом в связи, существенней-
шей для языка, так как без этой связи язык вообще не мог бы существовать, не мог бы и 
возникнуть» [1:79-80]. Согласно концепции А.И. Смирницкого, само наличие слова может 
создавать впечатление существования самого предмета или явления, основой чего служит 
материализм. «(...) Значения даже таких слов, как русалка, волшебный и пр., не могли бы 
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существовать, если бы не было тех или иных материальных предметов и явлений и их 
более или менее верных или более или менее искаженных отражений в сознании людей. 
(...) Если бы не было реальных женщин, если бы не было водяных животных (рыб и пр.), 
если бы, вероятно, к тому же не было снов, иллюзий и галлюцинаций как известных яв-
лений психики, то не был бы создан, на определенном уровне развития общественного 
познания, и образ русалки. (...)» [1: 80-81]. В данной цитате интересен взгляд на существо-
вание русалок одного из известных языковедов 20-го столетия – он, как и большинство 
современников, не верит в их реальное существование ни в настоящее время, ни в далеком 
прошлом, для профессора А. И. Смирницкого русалки – известный образ, созданный на 
определенном уровне развития общественного познания. 

С такой научной точкой зрения может не согласиться довольно большое число 
обывателей, все еще верящих в реальное существование русалок. Если же экстраполи-
ровать не только образ русалки, а и саму мысль о реальности существования русалок 
в 19-й век, то несомненно группа обывателей, верящих в реальность их существова-
ния, в процентном отношении к общему количеству населения тогда будет значительно 
больше, чем сейчас. При экстраполировании образа русалки и мысли о реальности 
существования русалок на тысячу лет назад следует заметить, что в тот временной 
период нашлось бы очень мало людей, не верящих в реальность существования руса-
лок. «(...) Одни божества одицетворяли природу, вторые – души предков. Первые были 
благостны, вторые – ужасны и зловредны; их называли русалками, но впоследствии 
это слово было вытеснено тюркским названием «убур», или упырь. (...) языческие боги 
не считались надмировыми существами (...) считалось, что это живые организмы, но 
более могущественные, нежели люди, иначе устроенные, но соизмеримые с другими 
организмами, населяющими землю.(...)» [2: 225-226]. 

Для современного рядового обывателя, верящего в реальное существование руса-
лок, обобщенные образы русалки и упыря будут коренным образом отличаться, а то, что 
«слово русалка было вытеснено тюркским названием упырь» может звучать как свято-
татство. Кроме того, в данной связи также необходимо заметить, что, в зависимости от 
«воли верить» (согласно прагматической концепции У. Джеймса) в существование или 
нереальность существования русалок, слово «русалка» будет значить или материальный 
объект действительности, или же образ-абстракцию. (Автор представленного исследова-
ния не является палеонтологом, поэтому не занимает никакой позиции ни по отношению 
к существованию русалок, ни по отношению к аутентичности ряда видеоматериалов [3]). 

При экстраполировании образа русалки в прошлое, значение (которое может по-
ниматься как «обобщенный смысл» с точки зрения количественного фактора) будет 
меняться с точки зрения простой логики, а смыслы словоупотребления «русалка» бу-
дут варьироваться уже даже по той причине, что в определенный день в году у русалки 
могут вырасти ноги, или же не вырасти в зависимости от «воли верить» обывателя или 
же каких-то фактов, большинству исследователей пока неизвестных. В любом случае, 
с точки зрения «воли верить», научных фактов, логически обоснованных предположе-
ний или же целого ряда иных причин ученый, в существование русалок не верящий, и 
обыватель, в их существование верящий, будут вкладывать в словоупотребление «ру-
салка» совершенно разные смыслы. С другой стороны, значение «женщина у которой 
вместо ног хвост» могло бы быть для обоих этих участников возможной коммуникации 
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о «русалке» релевантным, но коммуникация была бы затруднена при включении обыва-
теля, верящего еще и в то, что у русалки могут вырасти ноги. 

В данной связи можно говорить о «профилировании», т.е. о «(...) способе пред-
ставления объекта с различных точек зрения, понятие формируется в зависимости от 
отношения к нему определенного субъекта (...)» [4:39]. Для целей представленного ис-
следования данная концепция была бы интересна, но тогда исследование осложнилось 
бы огромным количеством «профилей дискурсантов» в связи с функцией сокрытия в 
уголовном дискурсе для непосвященных и одновременной манифестацией для посвя-
щенных, рядом сложных моделей иносказания, но самое главное – необходимостью до-
казывать ряд деталей, уже нерелевантных на уровне модельного обобщения. Кроме того, 
исследование может также быть ограничено самой лингвистической традицией и ши-
роко принятым делением на арго, воровской (или блатной) жаргон, профессиональный 
жаргон преступников, криминальный сленг и т. д., что не всегда соответствует исследу-
емому явлению. Поэтому автором представленного исследования применяется термин 
«уголовный дискурс» согласно функционально-прагматической модели лингвосемиоти-
ческого опыта О. В. Лещака. Согласно такой модели, «дискурс» понимается как «(...) 
пространственно-временной и информационный континуум, который сосредотачивает-
ся вокруг текста (или набора текстов) в процессе его (их) создания или воспоризведения 
по определенным принципам лингвосемиотической системы (кода) в границах опреде-
ленного функционального типа деятельности, основанной на опыте (...)»  [5: 34]. 

Дискурсные группы согласно такой методологии будут формироваться на основе 
определенного кода, но было бы очень большим упрощением подходить к такому коду 
как только опыту преступной деятельности, или же соотносить дискурсные группы с 
т.н. «мастями», т.е. «социальным» статусом преступников в уголовной среде. Согласно 
концепции О. В. Лещака, лингвосемиотическая система (код) является бесконечным 
набором вариантов, из которых определенной «дискурсной группой» могут быть вы-
браны лишь некоторые варианты на основе уровня вовлеченности в какую-либо кон-
кретную деятельность. В определенном моменте времени может наблюдаться отсут-
ствие соответствующей «дискурсной группы», что ведет к пассивному существованию 
некоторых элементов кода, например в прецедентных текстах или бессознательной 
устной традиции, но не их полному исчезновению. При возникновении в пространстве 
и времени соответствующей дискурсной группы такие элементы могут быть реани-
мированы. Попробуем доказать подобное утверждение на основе рассматриваемого 
языкового материала, т.е. смыслов словоупотребления «Не верь, не бойся, не проси» 
в русском уголовном дискурсе. 

Предварительно немного остановимся на том, какая дискурсная группа будет объ-
ектом представленного исследования, что докажет функциональную осложненность 
возможного применения метода «профилирования» в представленном исследовании. 
Для рядового носителя русского языка это будут «воры в законе», самоназываемые «за-
конные воры», «в законе», «законники». Для рядовых работников правохранительных 
органов, не сотрудников РУБОПов (РУОПов), О(У)БОПов, УУР и иных подразделений 
различных ведомств, называемых обывателями обобщенно «уголовным розыском», это 
будут «носители воровской идеи», «урки», «блатные». Для сотрудников спецподразде-
лений по борьбе с организованной преступностью разных ведомств, самих «блатных», а 
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также исследователей арго/фени/тюремно-лагерного жаргона данная дискурсная группа 
уже не будет столь монолитной. К ней отнесем: 

I. Cамих «законников», среди которых необходимо бы было выделять «идеологов 
черного (воровского) движения», таких, например, как В. С. Бабушкин, Г.А. Корьков, В. К. 
Иваньков, П. В. Захаров, А.Р. Усоян и др. Подобное выделение необходимо уже потому, что 
существует номинация «бетушный» (бетушной), т.е. «1. Вор, скрупулезно соблюдающий 
воровской закон и имеющий право (как моральное, так и данное другими ворами) разре-
шать споры, конфликты. 2. Честный, справедливый» [6: 35]. Эта цитата свидетельствует 
о том, что не каждый «вор» соблюдает «Воровской Закон», а у приведенного автора «бе-
тушный» может «вором» и не являться. Рассмотрим следующую цитату у того же автора: 
«Кодла, кодло, кодляк, котло – 1. Группа заключенных, состоящая к.п., из воров-отрицал. В 
нее могут входить блатные, бетушные, бойцы, впределах, козырные, крутые, хавальщики, 
центровики и т.д. 2. Сплоченная воровская группа, семья.» [6: 191-192]. Как видим, «блат-
ной» (блатарь), т.е. «вор в законе» [6:38] и «бетушный» (бетушной) – не та же «масть», т.е. 
в упрощении не один и тот же статус в преступной среде.

II. В рассматриваемую дискурсную группу в связи с различием в делении «по 
масти» на свободе и в местах лишения свободы отнесем [7] также «жуликов» с лю-
бым сопутствующим прилагательным в неразложимости синтагмы, «козырных фра-
еров», а также некоторых «авторитетов спортсменов» (лидеров ОПГ) как «носителей 
Воровской Идеи»

Под «Воровской Идеей» понимается философема «Воровского Закона», являю-
щаяся темой отдельного исследования. В упрощении, это процедура интерпретации 
определенных текстов правового и религиозного характера, в квантовой криптографии 
называемая «кодом открытого ключа» или «кодом ассиметрической функции» (алго-
ритм обмена ключами Диффи-Хеллмана-Меркля). Хотя правильней было бы говорить 
о квантовокрипографическом обмене Беннета-Брассарда на основе фотонов по отно-
шению к языку как структуре.

Подобное разграничение полюсов, рядовой обыватель – «носитель воровской идеи», 
необходимо для показания диапазона смыслов, т.е. различных возможностей выбора в 
зависимости не только от вовлеченности в преступную деятельность как таковую, но и 
получение информации из определенных текстов согласно определенному герменевти-
ческому принципу, называемому в среде «носителей Воровской Идеи» «Кодом Божьим». 
Символом этого герменевтического принципа и является в их среде «Не верь, не бойся, 
не проси», как автор представленной статьи попытался показать ниже.

В русскоязычной Википедии в словарной статье «Не верь, не бойся, не проси» рас-
сматриваемое в представленном исследовании словоупотребление является «тюрем-
ной поговоркой, получившей известность благодаря Варламу Шаламову и Александру 
Солженицыну» [8]. Далее поданы смыслы, которые вкладываются в эту «тюремную 
поговорку» заключенными: 1. не следует доверять другим заключенным и админи-
страции; 2. не следует проявлять страх перед угрозами, виктимное поведение про-
воцирует насилие; 3. не следует просить чего-либо у заключенных и администрации, 
чтобы избежать появления у них новых рычагов воздействия на заключенного. Эти 
обобщенные на основе количественного фактора смыслы подтверждаются специаль-
ными словарями, например: 
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«Верить – (...) 3. Не верь, не бойся, не проси (поговорка) ср. благодетель; входящий; 
жалобы 5, 6.» [9 (1:50)] 

«Благодетель – Не будь моим благодетелем (...) известно, что человек человеку – 
враг, и тот, кто утверждает, что хочет нам помочь, непременно таит какой-нибудь ковар-
ный замысел (...)» [9 (1:31)] 

«Входящий не грусти, выходящий не радуйся – () Горе начинается после выхода 
на волю, когда многих отправляют в ссылку, где нет тюремной пайки, а заработать 
негде (...)» [9 (1:68)], т.е. имеется в виду, что бояться не надо, поскольку всегда может 
быть хуже. 

Нет оснований утверждать, что эти обобщенные смыслы не могут быть вкладыва-
емы в исследуемое словоупотребление в русском уголовном дискурсе наряду с эмоци-
ональными оттенками в ряде цитируемых в Википедии литературных произведений и 
песен, которые влияют на обобщение смысла с точки зрения количественного фактора. 
С логической же точки зрения необходимо заметить, что «носителям Воровской идеи», 
например «законным ворам», в местах лишения свободы виктимное поведение несво-
ственно, что доказывать нет нужды. Уже это логическое предположение не дает воз-
можности признать, что в словоупотребление «Не верь, не бойся, не проси» могут вкла-
дываться только упомянутые выше смыслы или эмоциональные оттенки, зачастую не 
имеющие ничего общего с уголовным дискурсом. 

В песне «Лагеря, лагеря» в исполнении Сергея Севера есть следующие слова: «(...) 
Вовка тихо упал с красной точкою у виска. Полетела душа. Прошептал он «Не верь» 
(...) Уходили мы топями (...) Но менты за спиной (...) Молодой снайперок в снег его по-
ложил (...)» [10]. Эта песня не цитируется в русскоязычной Википедии, поскольку автор 
или авторы словарной статьи и не сочли бы понятным с первого взгляда, каким образом 
она может соотноситься с прецедентной единицей «Не верь, не бойся, не проси».

Автором представленной статьи высказывались предположения на основе ана-
лиза способов принесения обещания в русском уголовном дискурсе [11] и этимоло-
гического анализа словоупотребления «Золотая Рота» (имеется в виду название вер-
хушки преступного мира в царской России в 19-м веке, соответствие современных 
«законных воров») [12], что тремя из пяти книг «Воровского Закона» («Воровского 
Талмуда», «Воровского Пятикнижия») являются Старое римское право до кодифи-
кации Юстиниана, Кодекс Хаммурапи, и Вавилонский Талмуд (Гемара) с элемента-
ми Каббалы. Подобный взгляд в корне противоречит общепринятому пониманию 
«Воровского Закона», хотя ряд языковых явлений подтверждает тезис, поставлен-
ный автором представленной статьи. Если предположить, что Устная Тора до сих пор 
(Примеч. Е.З. – Еще в начале 20-го века Устная Тора применялась во время Динтойры, 
т.е. воровского суда на западе Российской империи [13: 211-212]) является одной из 
пяти книг «Воровского Закона», тогда можно высказать предположение, что «Не верь, 
не бойся, не проси» является «символом веры» носителей «Воровской Идеи» и ука-
зывает на три основные постулата Каббалы, понимаемой также как Устная Тора, во 
всяком случае в широком понимании: 

«(...) В I в. были составлены два варианта Талмуда: иерусалимский и вавилон-
ский, а во II-III вв. возникла Каббала, т.е. «полученное по преданию учение». Согласно 
Каббале, Бог, «наскучив одиночеством», решил создать себе равных. Мир и люди – его 
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эманация; назначение их – совершенствование до уровня Божества, причем идет пере-
воплощение душ. Бог им не помогает, ибо «помощь – это позорный хлеб» – подачка.
(...)» [2:104]. Автор представленной статьи имеет в виду, что три основные постулата 
Каббалы в упрощении можно сформулировать как: 1. Возможно переселение душ; – 
т.е. «Не верь»; 2. Назначение человека – совершенствование до уровня Божества – т.е. 
«Не бойся»; 3. Помощь от бога – позорная подачка – т.е. «Не проси». Важным яв-
ляется то, что в приведеной цитате Л.Н. Гумилев ссылается на книгу Х.А. Льоренте 
«Критическая история испанской инквизиции», изданную в Москве в 1936, что свиде-
тельствует о существовании и доступности письменных источников о Каббале во вре-
мена создания «Нового Воровского Закона» (различение «Старого Воровского Закона» 
и «Нового Воровского Закона» является темой отдельного исследования). Тогда приве-
денные выше слова песни «Лагеря, лагеря» – «(...) Полетела душа. Прошептал он «Не 
верь» (...)»,– имели бы символический смысл и подтверждали правильность предпо-
ложений автора представленной статьи.

В любом случае, уже даже на основе смыслов фразеологизированного высказывания 
и максимы «Не верь, не бойся, не проси», поданых в Википедии и доступных массовому 
читателю, в том числе молодежи, можно с уверенностью сделать предположение о не-
полном соответствии примененяемой традиционной лингвистической терминологии с 
ее делением на арго, криминальный сленг, тюремный жаргон и т.д при исследовании 
модельности в передаче информации.
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CМИСЛИ СЛОВОВЖИВАННЯ «НЕ ВЕРЬ, НЕ БОЙСЯ, НЕ ПРОСИ» В 
РОСIЙСЬКОМУ КРИМIНАЛЬНОМУ ДИСКУРСI

Метою представленої статті є розгляд різних сенсів фразеологізірованого виразу 
«Не верь, не бойся, не проси» в росiйському кримiнальному дискурсi. На основі пред-
ставленого аналізу автор намагається відстежити методологічні неточності лінг-
вістичної термінології, застосовуваної для дослідження мови російських професійних 
злочинців. 

Ключові слова: смисл, слововживання, кримiнальний дискурс, лiнгвосемiотичний код. 

Zubkov E., Ph.D, Assistant Professor 
Jan Kochanowski University, Kielce, Poland

SENSES OF USAGE OF «НЕ ВЕРЬ, НЕ БОЙСЯ, НЕ ПРОСИ» IN RUSSIAN 
CRIMINAL DISCOURSE

The paper presents an analysis of the range of senses to be implied by the phraseologized 
clause structure «Не верь, не бойся, не проси» in the Russian criminal discourse. On the basis 
of this analysis, the author tries to prove some methodological inconsistencies in linguistic 
terminology applied to the research on the spoken language of Russian felons. 

Key words: sense, usage, criminal discourse, lingua-semiotic code. 
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ЯДЕРНОЇ ЗОНИ
ХОРОНІМА-КОНЦЕПТА УКРАЇНА

У статті на прикладі хоронімa Україна розглянуто деякі аспекти й особливості 
ядерної зони топонімів-концептів. Загалом до цієї зони належать дані, наведені у тлу-
мачних словниках й історичних енциклопедіях. 

Щодо ядерної зони хороніма-концепта Україна, то її формує не лише сам топонім, 
хоч він і найголовніший. Сюди належать й такі допоміжні оніми як Київ, Дніпро, а та-
кож назви вулиць, соборів та інших складових урбаністичної топоніміки.

Аналіз ядерної зони був проведений на основі текстів художньої літератури, що 
включали різні періоди.

Ключові слова: Україна, Київ, Дніпро, хоронім, топонім-концепт.
 
Ядерна зона є однією з 4 виділених зон (ядерна, приядерна, ближня та дальня перифе-

рія), що формують польову структуру концептів. До неї належать одиниці, які характери-
зуються високою частотністю, максимальною абстрактністю, семантичною змістовністю, 
загальновідомістю, широкою поєднувальністю і стилістичною нейтральністю [1: 31-32].

Оскільки аналіз ядерної зони топоніма-концепта Україна проводиться на основі 
текстів художньої літератури, то доцільно говорити про явище художнього, або тексто-
вого, концепту. Текстовий концепт, за словами сучасної вітчизняної дослідниці А. М. 
Кагановської, є «кодовим мовленнєво-розумовим утворенням змістового плану, яке зу-
мовлене багатосмисловою напруженістю художнього твору». Імпліцитний характер тек-
стових концептів зумовлений знаковими властивостями тексту [2: 158]. Говорячи про 
художній концепт, можна зауважити те, що він проявляється по-різному.

Відштовхуючись від такого бачення художнього концепту, не зайвим буде зауважити 
те, що аналізований топонім-концепт разом з усіма допоміжними онімами, має багато-
шарову структуру. 

За твердженням російських дослідників З. Д. Попової та І. А. Стерніна, ядерній зоні 
притаманна наявність центру [3: 180-181], визначити який для хороніма Україна не дуже 
складно, оскільки саме цей топонім і є основою ядерної зони розгляданого хороніма-
концепта. Сюди входить як сучасна назва держави, так і назви країни в її історичному 
минулому, що відповідає думці вітчизняної дослідниці концептів В. А. Ніколаєвої. За 
нею, до ядерної зони концепта входять дефініції з тлумачних словників та енциклопе-
дичних видань [4: 6]. Відповідно до цього доцільним буде навести деякі довідки щодо 
аналізованого хороніма-концепта.

Польські дослідники стверджують, що «до середини XVII ст. переважало позначення ни-
нішньої території України поняттям «Малоросія», хоча іноді вживалося і слово «Україна». 
Більше того, навіть у пізнішу епоху паралельно існували обидва ці терміни» [5: 9].

©   О. Данилевська, 2014
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Також в польській історичній літературі ще в другій половині XVII ст. було зазна-
чено, що назва “Україна» означала прикордоння Польщі [5: 10].

Щодо думки російського та німецького дослідників, Ефрона та Брокгауза від-
повідно, у «Энциклопедическом словаре» так говорять про Україну: «Украина – так 
назывались юго-восточная русская земля Речи Посполитой. Это название никогда не 
было официальным; оно употреблялось только в частом обиходе и сделалось обычным 
в народной поэзии. Границы земель, которые были известны под именем «украинных», 
трудно определить, тем более, что название это не было устойчивым и в разное вре-
мя обнимало собою неодинаковое пространство. Лучший знаток истории Украины 
в польское время, А. Яблоновский, полагает, что в половине XVII столетия, название 
“Украина” обнимало собой на Поднепровье – повет киевский вместе с городом Киевом, 
а также дикие поля нижняго течения Днепра, с Запорожьем; на Побужье – всю старую 
Звенигородщину на “Синих водах”, повет брацлавський, сливавшийся с полем очаков-
ским, и восточную половину повета винницкаго; западная половина этого повита, на 
самом Буге, называлась спорый Подольем, брацлавское междуречие между Днестром от 
устья Мурахвы и Бугом – Побережьем» [6: 633].

У багатьох енциклопедичних виданнях поруч з топонімом Україна, згадується та-
кож, як його гіпонім, ойконім Київ, у контексті якого часто можна відмітити й уживання 
гідроніма Дніпро. «Енциклопедія історії України» так трактує назву міста: «Київ – столи-
ця України, центр Київської області. Розташований на обох берегах Дніпра. Поділяється 
на 10 районів – Голосіївський, Дарницький, Деснянський, Оболонський, Печерський, 
Подільський, Святошинський, Солом’янський, Шевченківський (В Святошині, 
Голосіївському лісі київські ополченці готувалися до захисту міста на крайній випадок 
[7: 119]. …то Андріївська чудо-церква на краю Старокиївської гори,… то схована у роз-
хилу ярів коло самих ніг професора Шнурре Кирилівська церква, а далі, за Подолом і 
Куренівкою, за покритою низькими осінніми хмарами стародавньою Оболонню, сталево 
зблискував Дніпро [7: 75].) [8: 20]. 

Аналізуючи історичний роман П. А. Загребельного «Диво» варто відмітити, що 
Україна часів Київської Русі викликала захват (… дух мудрості і громадянства тих, 
хто вибудував державність Київської Русі [7; 324]) і в основному передається через 
ойконім-концепт Київ (Іду на Київ і ви зі мною теж [7; 376]). А от у радянські часи, зо-
крема у роки Другої світової, більше лякає і справляє негативне враження (… ця оселя 
стала одним з осередків блаженного тепла в замерзлому, голодному, вмираючому Києві 
[7; 329]). Окрім цього, на відміну від часів Київської Русі, Радянська Україна передаєть-
ся не лише ойконімом Київ (…всіх, хто намагався провезти до Києва будь-які продукти 
[7; 312] … вони в своїй безсилій злобі встигнуть висадити в повітря весь Київ [7; 320]. 
Києва не евакуюєш [7; 395]. У Харкові я працював у газеті «Нова Україна» [7; 395]), 
хоча він лишається основним, а й за допомогою інших ойконімів та інших урбаністичних 
онімів (Для прикладу ваш Хрещатик. Його також висаджено в повітря [7; 313]). Варто 
зауважити, що у даних контекстах назву міста можна вважати частиною ядерної зони 
хороніма-концепта Україна, оскільки в деяких випадках замінює назву країни.

Хоча згадані власні назви й належать до 4-ї зони, а саме дальньої периферії хороніма 
Україна, використання їх при аналізі ядерної зони цього топоніма пояснюється тим, що 
вони доповнюють досліджуваний концепт. 
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Композиційним центром нового архітектурного ансамблю міста став Софіївський со-
бор, зведений близько 1037 року (Отава, тоді ще доцент, показував їм Софію … Софію 
вже освячено дев’ятсотлітнім визнанням [7: 263]. Відкрита професором Отавою в 
Софіївському соборі в Києві [7: 318].) [8: 202]». 

Проте варто зазначити, що хоча назва Софія і не вживається у значенні «Україна» і 
належить, так само, як і ойкоснім Київ та гідронім Дніпро до дальньої периферії, назва 
собору є допоміжною у розкритті образу аналізованого топоніма-концепта. 

У енциклопедичних статтях, присвячених Україні та Києву, часто згадується й інша 
назва нашої держави, Київська Русь. Ця назва посідає важливе місце у романі україн-
ського письменника П. А. Загребельного, зокрема в його романі «Диво».

У словниках Київську Русь визначають як «середньовічну державу східних слов’ян 9 
– 13 ст Вона існувала в центрі Європи й історичним центром мала Середнє Подніпров’я, 
де традиції політичного розвитку сягали ще скіфських часів. У вітчизняних писемних 
джерелах вона називається «Руською землею» або «Руссю», а в іноземних фігурує лише 
назва «Русь»» [8; 230]. У тексті твору П. А. Загребельного фігурує лише назва «Руська 
земля». Наприклад, «Откуду єсть пошла Русская земля і откуду малометражні квар-
тири стали єсть [7: 23]?» 

Далеко не останнє місце у творчості П. А. Загребельного, зокрема у романі 
«Диво», займає і назва столиці України – Київ. Цей хоронім-концепт є важливим у 
творчості не лише автора історичного роману «Диво», а й у текстах Л. В. Костенко, 
а саме у повісті «Записки українського самашедшого». Крім того, що у творі вжива-
ється лише назва Україна, вона трактується у двох значеннях «нація» та «держава». 
Наприклад, «Президент ставить Україну перед фактом [9: 276]»; «Так його звали 
друзі, а тепер уже й вся Україна [9: 34]» або «… президент України, який закриває 
Чорнобиль, заслуговує, як мінімум, на нобелівську премію миру [9: 19]»; « Це ж тре-
ба так не любити Україну, щоб зробити таку провокацію! І таки дуже багато хто 
не любить Україну [9: 41]».

Окрім вже зазначених особливостей уживання хороніма-концепта Україна у твор-
чості Л. В. Костенко, варто зазначити, що у «Записках українського самашедшого» образ 
країни реалізується у кількох іпостасях. Окрім наведених вище образів «держава» й «на-
ція», уживаються й такі як «влада» (Франція, Німеччина і Росія проти війни в Іраку, а 
ми як ми. «Офіційної позиції України» поки що немає [9; 264]), «і жінка, і держава» (Це 
ж були діти твої, Україно [9; 171]!), «і держава, і нація» (Від чого ж воно не залежить, 
майбутнє України [9; 44]), «місце культури» (Але чомусь закривали не на самій станції, 
а в палаці культури «Україна» [9; 31]), а також «жива істота» (Виїли Україну з середини, 
як лисиця бік у спартанця, ще й дивуються – чого ж вона така скособочена [9; 23]?). 

Окремим гіпонімом хороніма-концепта Україна, хоча він і належить до периферій-
ної зони, так само як і ойконім Київ, є Майдан, або Майдан Незалежності. Хоча цей агро-
нім уживається у тексті української письменниці «Записки українського самашедшого» 
рідше, ніж хоронім-концепт Україна (порівняйте, Україна вживається у 223 контекстах, 
а Майдан – у 47), але при цьому він не втрачає своєї ваги та важливості для всіх укра-
їнців (Вирував Майдан Незалежності, фонтанував шампанським, – люди урочисто  
і радісно входили у нове століття [9; 53]) і всього світу (Майдан – уже як всесвітній 
центр тяжіння [9; 408]). Всі контексти уживання назви головної вулиці й площі столиці 
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зводяться до розуміння його як серця всієї України, назва якої тут передається через 
назву столиці (Він тепер як велике серце Києва – гуготить, пульсує, б’ється у ритмі 
барабанів Революції [9; 392]). До того ж , це те місце, де змінюється історія, вектори роз-
витку та ідеали всієї держави і де кожен має право на власну думку, яку можна вільно 
висловити (Зрештою, це Майдан, це віче, це давня традиція – сюди можуть прийти всі, 
крім тих, хто за гроші, і кожен може висловити свою думку і спільно вирішувати всі 
проблеми [9; 404]). 

Оскільки головним для України є ойконім Київ, то можна провести паралель і порів-
няти Київ часів Київської Русі П. А. Загребельного та сучасну столицю Л. В. Костенко. 
Співставляючи їх важко зрозуміти чим саме вони відрізняються. Мабуть, чи не єдина 
відмінність між двома Києвами в тому, що гамірний, з бійками і сутичками Київ П. А. 
Загребельного – це його буденність, а у Л. В. Костенко столиця України постає такою 
лише в періоди революцій. 

Отже, Україна, як держава має давню та досить складну історію, що відображено у 
енциклопедичних виданнях. І, відповідно до цього багатогранним є і його ядерна зона.

Оскільки аналіз проводився на основі текстів художньої літератури, то вітчизняна 
дослідниця А. М. Кагановська у своїй праці пропонує у цьому контексті говорити про 
таке явище як художній, або текстовий концепт. 

Топонім-концепт Україна є важливим не лише для істориків, а й для письменників. 
У останніх це проявляється через призму творчості, зокрема через персонажів аналізо-
ваних текстів. Також це свідчить про те, що цей хоронім-концепт є важливою і для пере-
січних українців, якими можна вважати персонажів творів.

Окрім усього вищесказаного, для ядерної зони хороніма-концепта Україна важли-
вими є і деякі оніми з периферійної зони. Оскільки вони дозволяють краще розкрити і 
зрозуміти наповнення основної зони головного концепта українців.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЯДЕРНОЙ ЗОНЫ  
ХОРОНИМА-КОНЦЕПТА УКРАИНА

В статье на примере хоронима Украина рассмотрены некоторые аспекты и осо-
бенности ядерной зоны топонимов-концептов. К этой зоне относятся данные, приве-
дённые в толковых словарах и исторических энциклопедиях.

Если говорить о ядерной зоне хоронима-концепта Украина, ее формирует не толь-
ко сам топоним, хоть он и является самым главным. Сюда также относятся такие 
вспомагательные онимы как Киев, Днепр, а также названия улиц, соборов и других со-
ставляющих урбанистической топонимики.

Анализ ядерной зоны был проведен на базе текстов художественной литературы, в 
которых шла речь о разных исторических периодах.

Ключевые слова: Украина, Киев, Днепр, хороним, топоним-концепт.

SOME PECULIARITIES OF THE NUCLEUS ZONE  
OF TOPONYM-CONCEPT “UKRAINE”

Thе article deals with some aspects and peculiarities of the nucleus zone of toponyms-con-
cepts. Here we talk about data, given in explanatory dictionaries and historical encyclopedias. 

If we talk about the nucleus zone of toponym-concept “Ukraine”, it’s not formed only with 
the help of this main toponym. In this zone we can find some subsidiary onyms such as Kiev, 
Dnepr, names of streets, cathedrals and other components of urban toponimics.

The analysis is based on the texts of literature of different historical periods.
Keywords: Ukraine, Kiev, Dnepr, choronym, toponym-concept.
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КОНЦЕПТИ ‘ДУША’ ТА ‘СЕРЦЕ’  
В МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ УКРАЇНЦІВ

(на матеріалі роману Панаса Мирного  
«Хіба ревуть воли, як ясла повні?»)

У статті розглянуто особливості представлення концептів ‘душа’ та ‘серце’ як ре-
презентантів внутрішнього світу людини в романі Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, 
як ясла повні?»; відтворено фрагмент мовної картини світу українців.

Ключові слова: концепт, мовна картина світу, концептуальна ознака, душа, серце, фразео-
логізм, узуальний фразеологізм, оказіональний фразеологізм.

Концепт – це багатомірне ментальне утворення, тому дослідження метамови люд-
ської культури через розуміння філософських, релігійних, ідейно-політичних, мистець-
ких концептів у сучасній науці знаходить подальший розвиток. Антропоцентричний 
підхід у дослідженні мовних явищ дає змогу виявити особливості мовлення, специфіки 
мислення, сутність діяльності людини як неповторної особистості. 

Основними у вивченні концептів називають два підходи: когнітивний та лінгвокуль-
турологічний [3: 3]. Словник за редакцією О. Кубрякової подає таку дефініцію концепту: 
«концепт (concept, konzept) – це термін, що служить для пояснення одиниць ментальних 
чи психологічних ресурсів нашої свідомості і тієї інформаційної структури, яка відобра-
жає знання і досвід людини, оперативна змістова одиниці пам’яті, ментального лексико-
ну, концептуальної системи і мови мозку всієї картини світу, віддзеркаленої в людській 
психіці» [2: 90], яку обрано базою в пропонованому дослідженні.

Художня українська література містить широку інформацію про ментальність наро-
ду, а вивченя домінантних концептів мовної картини світу письменника вводить у кон-
цептосферу української духовності. Художнє пізнання душі народу перетинається пись-
менником з науковим дискурсом, дублює його або своєрідно модифікує, уносить неспо-
дівані образносмислові нюанси [1: 337]. Предметом нашої розвідки є концепти ‘душа’ 
та ‘серце’, які належать до ключових слів, концептів української ментальності, культури 
та є невід’ємними компонентами художнього мислення українських митців. Однією із 
найприкметніших ознак мови роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла по-
вні?» є наявність широкого спектру лексем, які репрезентують внутрішній світ людини: 
душа, серце, дух та розум. Ставимо за мету проаналізувати способи мовної інтерпретації 
концептів ‘душа’ та ‘серце’, з’ясувати, якими є загальні уявлення українців про душу й 
серце в романі Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».

Душа та серце для українців – це абстрактне ціле, поділене на складові частини (шари). 
Стани, які мають зовнішні прояви, перебувають на поверхні цього вмістилища, тобто на 
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душі / серці: На душі важко, на серці сумно – аж мов нудно. Почуття та відчуття, які лише 
частково вплинули на душу / серце і не потрапили всередину, можуть бути біля / коло душі 
чи серця: Я б тебе коло свого серця обігрів, як дитину… ; Коло серця – немає ні міри, ні ваги 
тому, що там діється!.. 

Те, що відбувається з людиною, може бути прихованим від сторонніх у глибині душі 
/ серця: – Що це, брате Чіпко? – журливо, з самого глибу серця, обернувся до його 
Грицько; Такі казочки бабусині, при самотньому житті, осторонь од товариства, 
пластом ложилися на дитячий розум, гонили в голові думку за думкою, гадку за гадкою… 
Глибоко западали вони у його гаряче серце, а в душі підіймали хвилю – з самого споду до 
верху… Інколи глибину душі письменник асоціює із серцем: Хоч одна одній, як завжди 
водиться між жінками, і не розкривала своєї душі до дна, не показувала, що діється на 
споді серця; оже одна в одній чула щось собі рідне, привітне й любе.

 В українській культурі й ментальності душа та серце – це передусім репрезентанти 
внутрішнього світу людини. Душа – внутрішній психічний світ людини з її настроями, 
переживаннями та почуттями [4 (2: 445)]; серце – внутрішній психічний світ людини, її на-
строї, переживання, почуття [4 (9: 141–148)].

Душа та серце можуть містити в собі різноманітні почуття та відчуття, перебувати в 
певних емоційних станах, відображаючи при цьому той внутрішній стан, у якому пере-
буває людина. 

1. Почуття: ненависть: Пішов додому Чіпка насупившись, поніс у серці гірке почут-
тя ненависті на долю, що поділила людей на хазяїна й робітника .

2. Відчуття: зло: У голові – хміль; на серці – зло…; важкість: На душі важко – так 
важко, як ще ніколи не було…; приємність: На серці йому стало так люб’язно; думки 
його повернулися назад і перенесли його разом на степ .

3. Емоції та емоційні стани: лихо: І росло лихо в його серці – і виростало до гаря-
чої відплати, котра не зна ні впину, ні заборони…; страх: Чіпка слухає – і проходить 
по його душі страх…; жаль: Пішли матірки, понесли невимовлені прокльони на устах, 
гіркий жаль у серці…; невеселість: Потягли піщани по домівках, носи повісивши, по-
несли неодрадні думки в похнюпленій голові, невеселе почування в серці…; недовіра: 
Прокинулась у Чіпчинім серці недовіра у правду; обізвалась вона у душі його тяжким 
сумом; надія: Тепер уже не жевріла в душі надія, не підіймала вгору його духу, не гна-
ла вперед, як у город. Фіксуємо приклади наявності одночасно різних станів у душі та 
серці, які ілюструють складність переживань героїв: Йому стало немов легше од такої 
прохолоди; веселіші гадки стали закрадатись у його душу, а журба впряма все-таки 
не кидала серця… 

Також у душі / серці можуть бути: добро: Коли ж, під добру годину, у любу хвилину, 
прокидалося у його серці добро – сповідався він своїй Галі..., прокльони: Прокльони кле-
котали в його серці, пекли його, мучили та образа, поговори, сміх: Образа, гора тяжкої 
образи дочки, людські поговори та сміхи – усе разом піднялось у голові матері, наляга-
ло їй на старе серце важким жалем. 

Письменник може зображувати амбівалентні відчуття, які одночасно можуть пере-
бувати в душі / серці: А в серці – почував він – прокидалось щось невідоме, чудне: і важко 
мов і легко, і сумно й весело, і хочеться співати й хочеться плакати; Не видержала 
Мотря… У душі разом заговорили і одрада, і жаль, і докора.
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Душа та серце безпосередньо пов’язані з почуттями, тому вони є вразливим «орга-
ном», який віддзеркалює погіршення чи покращення внутрішнього стану людини. Із-
поміж чинників, які впливають на душу та серце, можна виділити дві групи: 1) чинники, 
які безпосередньо пов’язані з чуттєвою сферою, та 2) чинники, які з нею не пов’язані.

1. Уплив емоцій та емоційних станів може бути: а) позитивним (поодинокі прикла-
ди): Добра надія пестить його серце. Чіпка забуває давнє життя…; б) негативним 
(найбільш чисельна група), зумовлений досадою: Материне серце стала розбирати до-
сада; жалем, образою: Галю разом ухопив за серце жаль, образа; серце в неї затіпалось; 
лихом: Якесь лихо з самого малку мене окривало… Як той ірод, залізло в саму душу та 
й душить, та й вадить, та й каламутить усім; плачем: Тихо носився той плач по хаті 
під темний вечір; тихо слався по долівці, по стелі, по білих стінах та давив, як обцень-
ками, серце і в матері, і в сина.

2. Уплив чинників цієї групи є переважно негативним, що, на нашу думку, зумовлено 
сюжетними особливостями роману. Це зокрема: спів: І не розходилась та пісня по світу, 
не окликалася луною в лузі, як соловейкова, а, як важкий камінь, налягала на душу, мо-
рочила голову цілим роєм темних гадок, пекла серце нерозважною тугою…; думки: Такі 
думки мутили її голову, ображали серце. Галя починала плакати…; спогади: Важко ма-
тері, таке згадуючи, гірко та сумно на душі, боляче в серці – так, наче хто шматок 
одриває од його; стіжки (як символ нагадування про щасливе минуле): Він обдивлявся 
тяжкою працею наскладані стіжки. Чорні зокола, вони уразили його серце, перемчали 
його думки у той недавній час, коли він, ще весною, назирав оцей самий хліб зеленим, як 
рута, буйним, як дерево, коли зустрівся з Галею – балакав, жартував з нею; сни: Та сни 
такі недобрі верзлися, – хвалиться бабі. – На серце наче хто камінь навернув; побачене 
й почуте: Він дивився на все це, а серце його неначе хто давив у лещатах – так йому 
було боляче та трудно…; Чіпка слухав ту обрубу бесіду, серце закипало в його. 

До цієї групи відносимо вплив навколишньої природи як позитивний: Перериває 
його перепелячий крик, зірвавшись угору; заглушає докучне сюрчання трав’яних коників, 
що як не розірвуться, – і все те зливається докупи у якийсь чудний гомін, вривається в 
душу, розбуркує в ній добрість, щирість, любов до всього… Гарно тобі, любо, весело! 
На серці стихають негоди, так і негативний: Якісь померки окривають хату. Негода 
й туди залазить, і там своє бере! Коли не дощем обдає крізь лиху оселю, то в вікна; не 
важким туманом налягає, от як надворі, – то німим сумом по хаті снує, в журбу людей 
сповиває, тяжкою тугою в душу залазить, сном укриває.

Аналогічний різнобічний уплив мають і слова: Од щирих слів любої жінки серце його 
впокоювалось, сувора натура, загартована давнім злиденним життям, м’якшала…; 
Уразили ті гадючі слова материне серце.

Душа та серце можуть відображати різноманітні бажання і прагнення: Душа ба-
жала поділитися з ким-небудь своїм лихом; серце – вилити накипілі сльози; А в 
Чіпчинім серці уже ворушилося бажання верховодити, пекло його, виривалось на-
верх у думці, у слові….

Найчастіше уявлення про людину складають саме за якісною характеристикою душі 
та серця: душа – сукупність рис, якостей, властивих певній особі [4 (2: 446)]; серце – сукупність 
якостей, рис, властивих певній особі, вдача людини, людина як носій тих чи інших рис, 
якостей [4 (9: 141–148)].
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У романі лексеми душа та серце, функціонуючи в реченні разом з означенням, мо-
жуть підкреслювати певну ознаку:

1) вікову: Старий чоловік натхнув свою душу в молодесеньку душу онука!; Стареє 
серце завжди шукає, де б його погрітися, кому б його посвітити на прощання своїм по-
гаслим світом…;

2) статевої приналежності: Як не рвався, як не кидався гарячий Костюшко, щоб роз-
будити чоловічу душу в панському тілі, – нічого не вдіяв…; А правда де? Де її поділи? – 
кинула жарину у жалісне жіноче серце; 

3) спорідненності: Материне серце заклекотало прокльонами на увесь світ!; 
4) соціальну: Скривджене з самого малку, її сирітське серце догадалося, Чіпка не 

такий…; 
5) релігійну: Наче янгол, як свята душа, літала вона над моєю головою; Усе нам од-

дячиться на тім світі, усе… Грішні ми, прокляті душі; 
6) характеру: Він тепер дивиться на його не злим оком; прислухається чутким сер-

цем; Хоч він чудний собі, а все-таки – нігде правди діти – хороша душа й товариш 
щирий… уже нізащо тебе не видасть!;

7) настрою: Видно, материн жаль уразив і його безжурне серце: стоїть він біля 
матері похнюпившись…; 

8) внутрішнього, фізичного станів: Гульня розвязала язики, розбуркала зомлілі, при-
гнічені душі, розкопирсала ті врази, що глибоко крилися в серці; А прийде додому – і 
п’яними руками пригортає до п’яного серця свою Галю…

Душа та серце асоціюються в українців переважно з добрими рисами, такими, як: 
щирість, доброта: Любили в Уляні щиру душу, добре серце, а найбільше – веселу натуру; 
чуйність, любов, теплота: Христя ж чула те добре своїм жіноцьким серцем, своєю чут-
кою душею; Туди треба було не жіночого серця, люблячого, теплого, а каменю дебело-
го та холодного, що його ніколи іскра любові ні розтопить, ні нагріє…

Передаючи внутрішній стан людини, лексеми душа та серце досить часто входять до 
складу дієслівних метафор: душа захляла, душа допитується, душа горить, серце боїть-
ся, серце гукає та ін.: Серце в його вило; душа палала… Проте фіксуємо й іменникові, 
іменниково-прикметникові метафори: То був болізний лемент душі, глибока ураза серця 
– нікому не відомі, окрім матері… 

Однією із особливістей мовотворчості Панаса Мирного є поєднання лексем душа і 
серце в одній синтаксичній конструкції для:

1) характеристики персонажа: Молода душа, гаряче серце, викохані на живих гріз-
них дідових переказах про січі, про бої, про чвари, прохали такого ж палкого живого 
слова…; У Чіпки й серце добріше, й душа чистіша;

2) зображення внутрішнього емоційного стану персонажа: Тяжко їй робилося 
на душі, гірко на серці, як подумає, що на старості літ прийшлося наймичкувати у 
людей; Стала нудьга виглядати його очима, журба невимовна гнітити його душу 
і серце.

У романі також представлено індивідуалізовані уявлення українців про те, що в людини 
може і не бути ні душі, ні серця. Це найчастіше спостерігаємо при описі негативного персо-
нажа: Сучка вас, а не мати, породила! Замість серця змію положила й трутою налила…; 
Пани… а душі людської, серця в них немає! 
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У романі ілюстровано уявлення про душу-зорю, яке, очевидно, пов’язане з мі-
фологічним світоглядом українців. За віруваннями, при народженні людини на небі 
з’являється нова зірка, а падіння свідчить про її смерть: – Що то, бабусю? – указує на 
зорі. – То? Зорі. – Що ж то за зорі? – То – янголи дивляться! У кожного є свій янгол: 
то-то він і пильнує за душею, стереже її, щоб, бува, що лихе не спіткало. Ото ж як 
зірочка покотиться, то душа переставиться… Душа переставиться – й зірочка по-
котиться – щезне.

У мовній картині світу українців серце постає як орган передчуття та здогадування: 
А моє серце ще тоді щось недобре віщувало, – одказала на його присягу Христя; Галя 
почула, звідки вітер віє, куди хилить… Вона бачила – серце їй правду казало, – що не 
вдержати уже їй Чіпки біля себе…

Можливим також є використання лексем душа і серце в ролі звертання, зокрема пест-
ливого: «Рибонько!... серденько!...» – оберталася вона до хрещеника, окриваючи всього 
його гарячими поцілунками або лайливого: – Та давай, щоб тобі дихати не дало, про-
клята душа… Сип! – гуконув Чіпка…; – То-то, чортова душа, поганої дала!.. От гас-
пидська Ривка! 

У романі наявна велика кількість фразеологічних одиниць, конституентами яких є 
лексема душа, дещо рідше – серце. Вони в максимально сконденсованому вигляді відо-
бражають історію, життя народу, систему духовних цінностей, народні традиції та зви-
чаї, менталітет тощо. Це мовні одиниці, які містять виразний оцінно-експресивний та 
характеристичний потенціал, суттєво посилюють емоційний уплив на читача. 

Душа за релігійними уявленнями – безсмертна нематеріальна основа в людині, що 
становить суть її життя, є джерелом психічних явищ і відрізняє її від тварини [4 (2: 446)]. 
За життя людини душа й тіло завжди разом. Після смерті ж душа покидає тіло. Цю кон-
цептуальну ознаку репрезентують узуальні фразеологічні одиниці, які образно номіну-
ють фізичну смерть людини, напр.: Так казала Оришка звечора, а до світа – й богу душу 
оддала; віддати / віддавати Богу (Богові) душу – «померти» [5: 99]. Для цього письмен-
ник створює індивідуально-авторські фраземи, напр.: Ні, то душа прощається з тілом: 
смерть уже застилає очі полудою…; Пособорували генеральшу у обідню годину, а на 
ранок і по душі продзвонили… 

Душа для українців, як складова духовного, є важливішою за фізичне, матеріальне. 
Свідченням цього є такі фраземи: жива душа [5: 228] у значенні «людина», напр.: Ну, вже 
веселий!.. Душі живої на улиці не побачиш; ні душі [5: 231] – «абсолютно нікого, жод-
ної людини». Автор послуговується дериваційною формою душечка, напр.: Ні душечки 
не оставили ворогів; У світлиці не було ні душечки, або ж експансує узуальну фразему 
кількісним числівником один, напр.: Ні одної душі не випустили: усіх побрали, пов’язали.

У романі фраземи можуть виконувати оцінну функцію. Найпродуктивнішою групою 
є узуальні фразеологізми, використанні на позначення стосунків персонажів, переважно 
з позитивного боку: Оришка справді душі не чула в Чіпці: так його любила й жалувала; 
душі (в собі) не чути – «дуже любити, жаліти кого-небудь, бути ним дуже захопленим» 
[5: 772]; Грицько з своєю доброю Христею припав йому до душі; припасти / припадати 
до серця (до душі) кому – «викликати у когось симпатію, почуття кохання, сподобатися 
кому-небудь» [5: 231]; Яке життя, таке й товариство. Зажив тепер Чіпка з Грицьком 
душа в душу; душа в душу – «дружно, у злагоді» [5: 225]; – Ви мені як рідна мати! – обер-
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тається вона з щирим серцем до свекрухи; з щирим серцем – «з довірою» [5: 643]; Так 
оця-то Христя, низенька, чорнявенька, не дуже хорошої вроди дівчина, якось ненароком 
запала Грицькові в серце; западати / запасти в [саму] душу (в серце) – «дуже подобати-
ся комусь, запам’ятовуватися» [5: 250].

Також фраземи можуть давати оцінку:
а) соціального статусу. Зауважимо, що контекстуального оточення фраземи засвідчує 

різне її семантичне навантаження. Наприклад, фразеологічна одиниця за душею [5: 230] 
може реалізувати значення: 1) «при собі, у власності», напр.: Жид – і той… і той на 
нас!.. обдурює нас, обпоює, вимотує з нас останнє збіжжя, яке ще зосталося за душею; 
2) «хто-небудь не має грошей, дуже бідний», напр.: Хай ми: волоцюги, пройдисвіти, – 
часом без шматка хліба, у драній одежині, без шага грошей за душею, з одними голими 
руками, босими ногами та голодними ротами…; Дожилися до того, що й копійки за 
душею немає…;

б) внутрішніх станів персонажа: [аж] душа (серце) радіє (радується) – «хто-небудь 
дуже задоволений чимсь, відчуває радість, насолоду, втіху від чогось» [5: 225]: А тато 
чує це, дивиться на дитину крізь вії й серцем радіє…; серце болить / заболіло – «хто-
небудь тяжко переживає з якогось приводу, уболіває, тривожиться за кого-, що-небудь» 
[5: 640]. Експансування фраземи контекстуальними дієслівними синонімами в одному 
реченні змальовує палітру людських емоцій: Тіло в його горіло; у думках сон мішався з 
бувальщиною; серце боліло, замирало, кипіло невимовним злом…;

в) вподобань: прийтися до душі (до смаку) / прийтися по душі кому – відповідати 
чиїмсь нахилам, природним здібностям, інтересам та ін.; сподобатися комусь (перев. про 
що-небудь)» [5: 561], напр.: До його ото став Чіпка підпасачем. І – диво! Згодився відра-
зу... Робота прийшлася йому по душі. Для відтворення мовного колориту автор удається 
до субституції літературного дієслівного компонента – розмовним, напр.: Нігде не запо-
паде такої книжки, щоб до душі припала; 

г) міжособистісних стосунків: над душею, зі сл. стояти, сидіти і т. ін. – «набридливо, 
невідступно перебувати біля кого-небудь» [5: 640]: Дмитренко, як та мара, сидів над його 
душею, чигав, як шуліка, коли Чіпка пристане на його раду – сам «вийде в одставку».

Письменник створює низку індивідуальнор-авторських фразем, зокрема для характе-
ристики певних життєвих ситуацій, як-от: з душею вирватися – «дивом залишитися жи-
вим», напр.: Казали, що до Мотрі кожної ночі змій у димар літає: якийсь захожий чоловік 
застав його у хаті та насилу з душею вирвався; з душею не випустити – «не залишити 
кого-небудь живим», напр.: Бачить Василь Семенович, що в Пісках непереливки, – ще коли-
небудь вберуться прокляті п’янюги та й з душею не випустять.

Отже, в романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного спостерігаємо 
наявність традиційних уявлень українців про душу та серце, які передусім закріплені в 
тлумачному та фразеологічному словниках. Простежуємо наявність низки індивідуаль-
но-авторських метафор, епітетів та фразеологізмів. Уважаємо, що саме завдяки худож-
ній літературі стає можливим дослідження того чи того концепту. Літературна спадщина 
віддзеркалює багатовіковий мовний, культурний, особистісний, загальнолюдський та за-
гальнонаціональний досвід, наявний у людей певного етносу, який, хоч і співвідносний 
із часом написання певного художнього твору, проте містить основу для його потлума-
чення іншими поколіннями. 
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В статье рассмотрены особенности представления концептов ‘душа’ и ‘сердце’ 
как репрезентантов внутреннего мира человека в романе Панаса Мирного «Хіба ревуть 
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(based on Panas Myrnyj’s novel «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»)
The article describes the representative peculiarities of the concepts ‘soul’ and ‘heart’ as 
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АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ  
ЧЕРЕЗ МОВУ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ

У статті досліджуються ментальні риси українського національного характеру 
та шляхи їх прояву в мові художніх творів.

Ключові слова: ментальність, етноментальність, національний характер, мов-
ний знак.

Національний характер – це основа української етноментальності. Та перш ніж 
говорити про національний характер, слід з’ясувати, у чому саме він виявляється. 
Найперше – це поведінка. Але вона не є статичною, поведінка динамічна, підлягає впли-
ву зовнішніх чинників та змінюється відповідно до часу та історичних умов. Ця поведін-
ка фіксується історією та відображається в різних жанрах художньої творчості – живо-
писі, скульптурі, художніх творах тощо. Саме художні твори відіграють особливу роль 
у з’ясуванні особливостей народного національного характеру через свою всеохопність, 
різноманітність, віддзеркалення настроїв народу, поведінки окремих індивідуумів у ти-
пових та незвичайних ситуаціях. Реакції на події позитивного чи негативного характеру 
можуть бути різноманітні. 

Серед дослідників, які приділяли значну увагу питанням ментальності, етномен-
тальності, етнопсихології, національної ідентичності, що виявляються через мовні зна-
ки, значні здобутки з означеної теми демонструють: С. Хрипко, О.Тараненко, О. Суб- 
тельний, О. Переломова, В. Зосімов, Н. Ляшук та ін.

©   О. Гришко, 2014
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Актуальність дослідження. Науковці інтерпретують зміни в системі етноменталь-
них особливостей українців, що в першу чергу знаходить відображення в поведінці та 
мові художній і побутовій, як результат двох на перший погляд діаметрально протилеж-
них процесів, а саме глобалізації та зростання національної самосвідомості. Явище гло-
балізації, яке вже давно стало синонімом XXІ ст., призводить до нівелювання етнічних 
і національних відмінностей між людьми, що не може не відобразитися в мові худож-
ніх творів. Мовні знаки все більше тяжіють до загальності, до образів, зрозумілих усім, 
пов’язаних зі світовим розвитком науки, техніки і т.д. Проте одночасно з цим спосте-
рігаємо інший процес – посилюється інтерес до минулого свого народу, його історії, 
культури, звичаїв та традицій, зростає роль етнічної ідентичності. Народна творчість та 
художня література є індикаторами процесів, що відбуваються в тому чи іншому суспіль-
стві, групі людей. Дослідження ракурсу відображення в літературі тих чи інших етно-
ментальних особливостей дозволяють зрозуміти, як саме почувається український народ 
в конкретний період, що для нього є суспільно значимим, що його турбує і куди мусить 
бути спрямована максимальна увага. Необхідність відслідковувати зміни у вищезазначе-
них процесах і актуалізує проведення дослідження. 

Ми ставимо за мету дослідити ментальні особливості, що передаються за допомо-
гою мовних знаків у зразках національної художньої літератури.

Завданнями нашого дослідження є визначення рис українського національного ха-
рактеру та аналіз їх прояву в мові художніх творів.

Українці схильні ідеалізувати все, що відбувається довкола і в першу чергу це відо-
бражається саме в літературі: «Твори української художньої культури насичені поетич-
ністю і ліричністю, повні трагізму, світлої печалі і героїзму, що виходять з самого життя 
українського народу. Позначені риси української художньої культури не вичерпують її 
багатогранність і глибину, хоча і дають уявлення про її самобутність, неповторність. Ці 
риси виявляються в усіх компонентах художнього процесу, але перед усім пов’язані з 
народною творчістю. Таким чином, культурне життя на українських землях створювало 
специфічну художню систему, відображало суть української ментальності, виявилося 
здатним проявити свої індивідуальні особливості в тісному зв’язку з європейською і за-
гальнолюдською культурою» [2].

Дослідниця ментальності Л.Г. Райська у своїй статті «Українська мова в етномен-
тальному просторі» [7: 52] відслідковує взаємозв’язок між українською мовою й етно-
ментальністю та на конкретних прикладах простежує процес самоідентифікації україн-
ського народу через його мову, яка відображає і формує етноменталітет. Слід звернути 
особливу увагу на останню тезу, оскільки більшість дослідників українського етномен-
талітету наголошують на тому, що саме мова є одним із основних чинників, що формува-
ли уявлення людей про світ, довколишнє середовище та людей, що їх оточують, а також 
дозволяли самоідентифікувати себе як частину народу, що зветься українським. 

Найяскравіше і найчастіше етноментальні риси українців у художніх творах вияв-
ляються за допомогою лексичного фонду мови: через просторічні вислови, експресивну 
лексику, діалектизми, фразеологізми. 

Для того, щоб виразити всі відтінки думки, не потрібно довгого і не зовсім зрозумі-
лого набору слів. Слід уважно розрізняти всі значення слів, які можуть видозмінюватися 
в залежності від контексту, авторської інтенції.
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Українській мові притаманна наявність у системі словотворчих засобів демінутив-
но-оцінних форм з пестливим значенням, а також зменшених форм, що відображує осо-
бливе ставлення українців до різних сфер суспільного та особистого життя, причому це 
явище спостерігається не лише в іменниках (дівчинонька, чумаченько, місяченько, ху-
добонька, мандрівочка, коханнячко тощо), а й у прикметниках (золотесенький, червоне-
сенький, малесенький), числівниках (першенький, одненький), прислівниках (веселенько, 
сумненько, паганенько), дієсловах (спатоньки, ходитоньки, робитоньки), займенниках 
(самісінький, такісінький), не лише в віршованих творах і піснях, а й у малій та великій 
прозі [8]. На комплекс емоційно-оцінних нашарувань системи українських демінутивів 
більший відбиток наклали емоційні особливості мовлення «простого» народу – з під-
вищеним елементом пестливості, співчуття, жалю до близьких, до себе. На відміну від 
російської мови, система гіпокористичних демінутивів української мови однорідніша 
в емоційно-оцінному плані й, можливо, дещо «простіша» (очевидно як відбиття біль-
шої соціальної однорідності, особливо в минулому, україномовного середовища). Якщо 
тенденція до етнографізації і фольклоризації української літературної мови зумовлювала 
плекання в ній одиниць на зразок воріженьки, тобто форм з конотацією пестливості там, 
де її зовсім не потрібно, то інша з цих тенденцій до пошуків «справжніх» стилістичних до-
мінант літературної мови – тенденція докультивування елементів народно-розмовної мови, 
«простішої» стилістики – може, навпаки, приводити до заміни звичніших у сучасному роз-
мовно-побутовому мовленні гіпокористичних форм на нейтральні або й дещо знижені. 

Про питомо українське походження лексики, притаманне тільки нашому народо-
ві зменшувально-пестливе або ж знижене значення свідчать власне українські суфікси 
-ощі, есеньк, -ісіньк, -цтво, -ство, -ник, -енко, -івна, -еня, і т.д. (чабаненко, майстренко, 
циганчук, бондарівна, лимерівна, пахщі, любощі, голубінь, теплінь, качата, бровенята, 
грошенята тонесенький, милесенький і т.д.) [3: 120–121]. 

Рясно пересипана такими лексемами мова «Наталки Полтавки» Івана Котляревського: 
«билинка», «сиротина» або «сиротинонька», «старенький» «голубочка»,«хатка», «мли-
нок», «раденька», «серденько», «близенько», «рученьки», «братик», «вдовиця», «хатин-
ка», «дідура». Демінутиви використовує у своїй творчості Оксана Забужко. Уквітчана 
ними її проза, особливо за фольклорними мотивами, як у «Казці про калинову сопілку»: 
«От мати й чекала – плекаючи потай гадку, чи не судилось, бува, її первісточці князів-
ство або й королівство» або «мати, вмостивши донину голову собі на колінах, переби-
рала всі ті, знані їй казки, одну по одній, на голос, – перекладаючи гребенем ніжні, як 
шовк, русяві косенята сто раз на один бік, сто раз – на другий, говорила про дівчину-зо-
лотоволоску, яку князенко підгледів у березі, коли купалася, а потім посватав» чи «…дати 
дитині знати (скоро вже вдома тим не потрудилися!), що – негаразд, негоже бути такою 
пишною: оханути вчасно, покіль іще мале, бо потім пізно буде, посієш звичку – пожнеш 
характер, посієш характер – пожнеш долю, ну та Господь із ним, зрештою, людоньки, 
кожен із нас має свої діти, свої клопоти, тож живіть собі як самі здорові знаєте, тільки не 
кажіть потім, що вас не попереджали…» [4]. Завдяки таким можливостям мови створю-
ється атмосфера привітливості, простоті, душевності. 

На одну із яскравих етноментальних рис, а саме – прискіпливу увагу українців до того, 
що робиться у сусіда/родича і т.д., звертає увагу Іван Нечуй-Левицький у «Афонському 
пройдисвітові». У невимушеній розмові з незнайомцем келійники, не маючи поганих  
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намірів, наражають на небезпеку свого ж вірянина. Виявляється, вони прискіпливо слід-
кують, скільки той має грошей, як поводиться і т.д. У цьому ж творі можна розгледіти 
делікатний натяк на заздрість.

– Чи то пак правду кажуть, що нiбито в отця Палладiя дуже багацько грошей? Чи то 
правда, що вiн багатющий? – спитав вiн у послушника.

– Що правда, то правда, – обiзвався келiйник отця Палладiя, – я в його вже давно служу 
за келiйника; кажуть, в його є тисячок зо три карбованцiв, коли й не бiльше [5: 241–242].

Як бачимо, герой цього твору бажане видає за дійсне, використовуючи сталу просто-
народну форму що правда, то правда, не бажає брати на себе відповідальність за власні 
слова, використовуючи абстрактне кажуть. Далі дізнаємося ще більше: 

– Дуже богомiльний та богобоящий. Ввечерi довго молиться богу, а як лягає спати, 
то, мабуть, грошi лiчить, чи всi дома, бо я часом чую в себе, в другiй келiї, як бряжчать 
срiбнi карбованцi та, здається, i червiнцi, – сказав келiйник.

– Бряжчать карбованцi! – аж крикнув Копронiдос, i його здоровi банькатi очi аж за-
крутились на бiлках, а зiньки аж заблискали.

– Бряжчать, ще й, видно, в його їх немало, бо лiчить часом отой лапiга таки довгень-
ко. Усе сидить i ледве ходить помалу, – сказав молодий проворний келiйник.

– I, певно, благочестиво живе й пiснюкає, бо такий захуджений, з лиця такий тихий, 
такий добрий.

– Тихий, тихий, але тиха вода греблi рве… Горiлочку п’є добре; а сiльськi бабки та 
молодицi з того села, де вiн був попом, часто приносять йому гостинцi: i сало, i масло, 
i печенi кури. А одна якась удова таки часто ходить на прощу в наш монастир [5: 242].

Бачимо, що в мові богобоязного келійника з ходом розмови виникають слова не-
гативного семантичного забарвлення, як от лапiга. Завченим книжним словам, якими 
треба звертатися до когось та характеризувати його, протиставляється власне емоційне 
судження: богомiльний та богобоящий і одночасно грошi лiчить, як бряжчать срiбнi 
карбованцi. Необережно келійник виявляє і власні негативні риси, бо крізь стіни келії 
підслуховує, що відбувається в сусіда, навіть розрізняє звук карбованців і червінців: 
«Грошi лiчить, чи всi дома, бо я часом чую в себе, в другiй келiї, як бряжчать срiбнi 
карбованцi та, здається, i червiнцi» [5: 243]. 

За кілька хвилин розмови балакучі служителі монастиря розказують усе про своїх 
наставників: 

– А отець Iсакiй та Єремiя, певно, так само мають грошi, як i Палладiй
– Мають, але менше, нiж отець Палладiй. А скупi, скупi обидва, що й сказати не 

можна! Грошi мають, а ходять у старому дрантi та драних, латаних чоботях. – обiзвався 
другий келiйник…

– Я бiльше од ycix ченцiв люблю отця Tapaciя… 3 бурсакiв; його вигнали з бурси. 
Але вiн був у москалях: казав, що навiть служив унтер-офiцером. Та це знати й по ходi, бо 
як ходить по церквi, то задирає голову вгору, мов москаль на муштрi, – сказав келiйник.

… Як не встигнемо наставити самовар, то вхопить тебе за коси та як сiпне, то трохи 
голови не одiрве з волоссям. А лається гидко, як москаль, та палкий, та битливий [5: 243] 

Ксеноетнонім москаль в українській літературі відіграє неабияку роль, бо має в собі 
особливе конотативне значення, накопичуване протягом століть, відображає особливі 
взаємовідносини українців із сусідами.
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Ще одна риса українців, не унікальна для нашого народу, але така, що добре ре-
презентує стосунки в соціумі – любов до грошей, до подарунків. Наявність останніх 
у будь-яких ситуаціях пом’якшує ставлення вищої за статусом людини до свого опо-
нента чи співбесідника. Соціальний статус тут підкреслюється завдяки повторам си-
нонімів В кількох реченнях чотири рази зустрічаємо ознаку багатий, двічі – ознаку 
по-панськи, двічі – гордо.

Довірливість, пиха, заздрість – ось ті негативні риси, що змальовує у своїх творах 
Іван Нечуй-Левицький, який одним із перших зацікавився особливостями світобачення і 
світосприйняття українців у сучасній історії. 

Заздрість, що переважує навіть родинні стосунки, зображує він у «Кайдашевій сім’ї ». 
Під жіночим тиском брат іде на брата, син на матір і т.д. Як хороші, так і негативні риси 
характеру окремих індивідів, що утворюють збірний образ українця, найколоритніше ви-
являються в діалогах та полілогах, часто з гумором, або ж суворо.

Хитрість і бажання перекласти свою роботу на когось – теж ментальна особливість 
українців: «Кайдашиха була зовсім здорова й дурила свою невістку. Вона була рада, що 
взяла в свою хату добру робітницю, і почала залежуватись. В печі зашкварчав горщик.  
– Мотре! – крикнула вже не дуже солодким голосом свекруха з печі. – Чом-бо ти не 
глядиш страви? Адже ж як збіжить сало, то борщ доведеться хоч собакам вилляти» [6].

У художніх творах висміюється пияцтво: «Старий Кайдаш лежав на лаві догори ли-
цем і важко дихав. Він звечора таки добре випив у шинку й спав як убитий… Йому при-
снилось, ніби в хату серед ночі вбігла коза з червоними очима, з вогнем у роті, освітила 
огнем хату, вхопила в передні лапи кочергу й почала поратись коло печі та все клацала до 
його червоними огняними зубами… коза все крутилась коло печі, а далі почала танцюва-
ти, висолопивши язика на піваршина. Дивиться Кайдаш на ту козу. З кози стала кобила з 
здоровою, як ночви, головою, з страшними червоними очима, з огняним язиком. Кайдаш 
закричав не своїм голосом» [6]. Як бачимо, мова творів Івана Нечуй-Левицького яскрава 
і образна, наповнена метафорами, фразеологізмами і т.д.: тиха вода греблі рве, дивитись 
в зуби, спав як убитий, втерти носа, спалахнути полум’ям і т.д. 

У поезіях «творця української літературної мови», як цілком справедливо назвав 
Тараса Шевченка Іван Огієнко в одному із розділів укладеного ним «Граматично-
стилістичного словника Шевченкової мови», якнайяскравіше і чи не вперше чітко відо-
бражені ще й ментальні особливості, психологічно-емоційна єдність українського на-
роду, бо Шевченкова мова «була найчистіша серед мов усіх тодішніх письменників і 
походила з географічного осередку української землі. Зо Звенигородщини, чому могла 
легко стати соборною мовою». 

Однією з яскравих рис української етноментальності є віра в Бога. У творах Шевченка 
найперше звертаємо увагу на сакральність: Бог – цей іменник у віршах Шевченка зустріча-
ється найчастіше – у 284 із 2673. Решта слів із найуживаніших поетом у частотному слов-
нику збірки «Тарас Шевченко. Твори в п’яти томах» ідуть у такому порядку: люди – 270, 
світ – 219, хата – 196, серце – 185, мати – 173, син – 172, доля – 142, діти – 135, земля – 129 
[9]. Така частотність свідчить про те, що тема релігії, родинних стосунків та любові до 
власної землі і ототожнення благополуччя рідної землі з власним життям і власною долею 
притаманна для українців.
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Важливе місце в українській ментальності займають стосунки між хлопцем та ді-
вчиною, що яскраво відобразилося в усній народній творчості. Злагода з милим у піснях 
визначається такими словосполученнями, як збирати виноград, рвати льон, сіяти руту, 
збирати розсипане золото; фразеологізмами: суджена на очі не нависла; піднесла пече-
ного кабака, собі на умі; аж жижка задрижить; зсунулась іще з глузду; лучче синиця в 
жмені, як журавель в небі; лучче живий хорунжий, як мертвий сотник; живе як сир в 
маслі, гав ловив та витрішки продавав, де не посій, там і уродиться, сім’ї не без вирод-
ка; лихий приніс, збивали суд на манівці тощо. 

Окрему увагу слід приділити коротким формам висловів – примовкам. Їх головна 
функція здебільшого полягає у переведенні розмови в позитивне русло, іноді – іронічне 
чи навіть жартівливе, що притаманне українцям. Такі примовки можуть мати різне по-
ходження та вживатися відповідно до ситуації. Так вчені Н. Шкуратяна і С. Шевчук виді-
ляють народні примовки – жартівливі, переважно римовані вислови, що вставляються 
в розмову відповідно до ситуації чи у відповідний контекст, наприклад: Здорові будьте! 
Яким вітром?Хліб та сіль!» [1: 57].

Отже, мова художніх творів та фольклору яскраво відображає позитивні та негативні 
риси притаманні національному характеру українців. Зокрема такі письменники як І. 
Нечуй-Левицький та Т. Шевченко, Оксана Забужко приділяли особливу увагу україн-
ській ментальності у своїй творчості.
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА СПЕЦИФІКА НОМЕНКЛАТУРИ 
ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНИХ ТОВАРІВ

Стаття присвячена проблемі номінації парфумерно-косметичних товарів у струк-
турно-семантичному аспекті. Виокремлені назви розмежовано на моно- і полілексем-
ні. У межах кожної групи виявлені способи словотворення: зазначено, що скорочення є 
спільним способом для обох груп.

Ключові слова: номінація парфумерно-косметичних товарів, способи словотворен-
ня, скорочення.

Постановка проблеми і її зв’язок із важливими науковими та практичними за-
вданнями. Назви парфумерно-косметичних товарів (ПКТ) є складниками величезного 
номінативного каркасу, який покликаний позначати об’єкти позамовної дійсності. На від-
міну від детально досліджених топонімів, іхтіонімів, ботанізмів, які вивчалися у різних 
аспектах, парфумерно-косметичні назви не підпадали під системний аналіз. Послідовне 
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і багаторакурсне дослідження цих назв, виявлення їхньої структурно-семантичної спе-
цифіки дозволило б заповнити ту інформаційу лакуну, яка має місце у сфері номінації.

Постановка завдання (цілі статті). Ця розвідка зосереджена на виявленні струк-
турно-семантичної особливості парфумерно-косметичних назв із залученням методів 
словотворного і фразового аналізу.

Метою дослідження є з’ясування специфіки процесів словотворення парфумерно-
косметичних назв з огляду на залучені моделі. 

Актуальність репрезентованого матеріалу полягає у тому, що парфумерно-косме-
тичні назви не були достатньо залученими до сфери лінгвістичних досліджень. 

Наукова новизна визначається тим, що ці назви вивчаються на двох рівнях (лексич-
ному і фразовому), виходячи з їхнього структурного розмежування на моно- і полілек-
семні, що і зумовлює інтегрований характер дослідження.

Об’єктом дослідження є назви парфумерно-косметичних товарів, що супроводжу-
ють цю продукцію і слугують її ре презентантами.

Предметом дослідження є семантичні особливості парфумерно-косметичних назв з 
огляду на їхню структурну організацію.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема номінації різноманітних 
об’єктів постійно привертає увагу лігвістів, що свідчить про її багатогранність і склад-
ність. При цьому джерелом номінації може слугувати як зооморфний код [1], звертається 
увага на взаємозв’язок образності та аналітичного способу номінації [2], підкреслюється 
значення флористичних номінацій у формуванні етнічного континуума [3]. Щодо таких 
утилітарних об’єктів, якими є товари парфумерно-косметичних фірм, то специфіка їх-
ньої номінації розглядається фрагментарно і несистемно. Зокрема назви ПКТ розгляда-
лися у сукупності з назвами фірм, послуг, продукції автомобільнобудівних концернів, 
харчових продуктів, але у ракурсі семантики назв, що робило таке дослідження назв 
занадто різнорідних об’єктів непослідовним [4]. Доволі детальний аналіз парфумерної 
номенклатури був здійснений у вузьких рамках історії виникнення окремих назв, тема-
тичної класифікації, яка пов’язана із соціальною діяльністю [5], але суто лінгвістичні 
особливості парфумерної номенклатури залишилися поза увагою дослідника.

Виклад основного матеріалу. При дослідженні структурно-семантичних особли-
востей найменувань ПКТ аналіз ознак, які покладені у підґрунтя парфумерно-косметич-
них назв, тісно пов’язаний з питанням вивчення структурних найменувань. У рамках 
цього дослідження були проаналізовані назви, які були створені провідними світовими 
парфумерно-косметичними фірмами. Результати дослідження засвідчили, що на рівні 
структури залучених лексичних одиниць у ЛСГ найменувань об’єктів ПКТ найпрості-
шими є монолексемні. Хоча питома вага кореневих структур у межах проаналізованої 
ЛСГ незначна, вони складають ядро ЛСГ, є найважливішими і слугують центрами слово-
твірних гнізд. Це переважно генетичні назви, які є спільними для всіх германських мов 
(Star; Red; Sun+;Wink; Body; Rush; Flash; Men; Baby). До цієї групи прилягають слова, 
які є складними за своєю природою, але сприймаються тепер як монолексемні, цільно-
оформлені (Blackberry; Strawberry; Forever; Today; Tomorrow). З огляду на парфумерні 
традиції, які генетично пов’язані з країнами Середньомор’я, серед парфумерно-косме-
тичних назв функціонує пласт еліно-романських запозичень, які інтродуковані в англій-
ську мову (Eros; Romance; Illusion; Tropics; Lagоon; Amazon; Spirit; Diamond;Angel; La 
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Mer; Passion; Vanilla). У межах групи монолексемних назв можна виокремити підгрупу 
похідних утворень, які належать до афіксальних дериватів. При аналізі суфіксальних по-
хідних привертає увагу сильно обмежений суфіксальний інвентор. Він складається із 
стандартних суфіксів, які переважно зберегли значення, які вони мають у літературній 
мові. Безумовно, коло значень полісемантичних суфіксів вужче, ніж у літературній мові. 
Це стосується у першу чергу тих суфіксів, які, паралельно з нейтральним, мають оціноч-
не значення. За нетранспонуючою суфіксальною схемою N→N утворено лише два дери-
вати за однією спільною моделлю: God+ -ess → Goddes; Lion+ -ess → Lioness. Суфікс 
-ess входить до групи суфіксів фемінізації. Він термінальний і не використовується для 
подальшого словотворення [6: 40]. Усі інші виявлені монолексичні деривати-паконіми 
утворені за транспонуючи ми схемами. Серед них домінує схема V→N, яка репрезен-
тована моделлю із залученням суфікса -ation, який має аломорфи -tion, -ion, -fication. Це 
транспонуючий продуктивний суфікс, що утворює іменники від дієслівних основ і пере-
дає значення дії, умови дії, процеса, стану, на які указує снова [6: 32]. За цією моделлю 
утворено три парфумерно-косметичні назви деривата: Act+ -ion → Action; Reflect+ -ion → 
Reflection; solve+ -tion → Solution. Схема Adj→N репрезентована однією моделлю із за-
лученням відповідного суфікса. Транспонуючий суфікс -ance утворює іменники від основ 
прикметників і передає значення «якість, стан», що і уточнюється прикладами відповідних 
назв Elegant+ -ance → Elegance. Тоді як схема N→Adj реалізується у трьох моделях із 
залученням відповідних суфіксів. Високопродуктивний суфікс -al передає узагальнююче 
значення «такий, що має певний зв’язок (за схожістю, походженням) з тим, на що указує 
основа» [6: 53]: Herb+ -al → Herbal. Багатозначний транспонуючий суфікс -ful сполучаєть-
ся з абстрактними іменниками і передає значення «такий, що має названі якості у повній 
мірі» [6: 56], що і спостерігається на прикладі Beauty+ -ful → Beautiful. Якісне значення 
має транспонуючий суфікс -y [6: 61], що і реалізується у назві Health+ -y → Healthy. схема 
N→V реалізується в одній моделі, за якою утворено назва Moistruriziny, що є похідним від 
інфінітива Moisturize. Трансформуючий суфікс -ize може приєднуватися до основ іменни-
ків і прикметників, формуючи перехідні і неперехідні дієслова. Приєднуючись до основ 
іменників, цей суфікс утворює медичну термінологію [6: 65]. З огляду на це і треба надати 
перевагу схемі N→V над схемою Adj→N. Відповідна модель описує утворення паконіма 
Moisture+ -ize → Moisturize → Moisturizing. За межами традиційних англійських суфік-
сальних транспонуючи моделей залишається випадок V→N, Sign+ -ature → Signature, 
який є типовим латинізмом. Аналог можна знайти у прикладі Mix+ -ture → Mixture (меди-
ко-фармацептична термінологія). Не зважаючи на те, що суфіксальний інвентар сучасної 
англійської мови досяг 94 морфемних одиниць [7: 6], суфіксальні моделі мало залучені до 
формування парфумерно-косметичних назв. Англійська мова у цілому бідна на префікси. 
«Утворення іменників за допомогою префіксів не знаходить широкого застосування в ан-
глійській мові» [8: 37]. У формуванні парфумерно-косметичних назв роль префіксів ще 
менш активна. Так, має місце нетранспонуюча схема Adj→Adj, яка реалізується у вигляді 
моделі Ultra- +sexy → Ultra-sexy (суфіксоїд ultra- перейшов до розряду префіксів) [6: 91]. 
Схема N→N реалізується у вигляді моделі Anti- +cellulite → Anti-cellulite. Схема V→V 
реалізується у вигляді моделі re- +plumping → replumping. У сучасній англійській мові пре-
фікс re- має абсолютну продуктивність і приєднується переважно до перехідних дієслів. 
Має значення повторного здійснення дії з метою зміни або покращення цієї дії [6: 82].
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Характерною рисою розвитку будь-якої мови є те, що вона «рухається» у напрямку 
скорочення слів. Усічені слова з’явилися в англійській мові серед іменників у XV 
сторіччі [9: 448]. Причиною наявності тенденції до різного роду скорочень слів у ан-
глійській мові є те, що в її словниковому складі значне місце посідають короткі, од-
носкладові та двоскладові слова, а об’ємніше сприймаються як чужорідні [10: 155]. 
Прагнення англійської мови до моносилабізму зазначається і іншими лінгвістами, 
наприклад, Ш. Баллі: «… англійська мова, що прагне до моносилабізму, перетворює 
zodogical garden у zoo…, popular concerts у pops» [11: 133]. Важливою є та обставина, 
що численні лексичні скорочення не залишаються на периферії словникового складу, 
а стають надбанням усього мовного колективу, вживаються на позначення предметів 
реальної дійсності у повсякденному житті. Наявність цього мовного явища у пароні-
мах пояснюється об’єктивною закономірністю, пов’язаною із залученням до складу 
парфумерно-косметичних назв слів з різних ЛСГ, які підпали під процеси скорочення 
відповідно до тенденції мовного заощадження і створення короткого але ємного лек-
сичного знака. У дослідженому матеріалі лексичні скорочення являють собою усіче-
ні форми, які утворилися як результат апокопи: Bioeffect<biological effect; Liftingbio< 
Lifting biological; Hydra radiance < hydrante radiance. Специфічним варіантом апо-
копи є приклад Pure O2 < Pure oxygen, де усічена форма доповнюється цифрою, пе-
ретворюючись у хімічну брутто-формулу. При цьому весь парфумерно-косметичні 
назви перетворився на креолізовану структуру [12: 54-55]. У результаті аферезиса 
утворилися пароніми: Youth X-tend ¸youth extend; X-treme < extreme. У проаналізова-
ному матеріалі виявлені літерні абревіатури (акроніми): EGF Serum ¸epidermal groeth 
factor serum; [A-F33] < aminofill33. Пароніми My VIBE Graffiti можуть бути помил-
ково прийняті за абревіатуру, особливо з огляду на капіталізацію. Але насправді це 
випадки апокопи, оскільки Vibes < vibraphones. Хоча при цьому у парфумерно-косме-
тичній назві відбувається подальше скорочення VIBE¸Vibes [vaibz]. До традиційного і 
широко вживаного акроніма належить форма VIP < very important person, яка формує 
назву 212VIP men. Скорочення відрізняються від інших способів словотворення тим, 
що скорочене слово не є єдиним словесним позначенням даного поняття, а існує у 
мові паралельно з новим словом, від якого воно утворилося. У ЛСГ найменувань 
об’єктів-ПКТ зустрічаються слова, що утворилися шляхом залучення одночасно двох 
способів словотвору-скорочення і суфіксації. Стосується це двох власних імен, які 
підпали під процес скорочення, на який наклався процес деривації під впливом пест-
ливо-зменшувального суфікса -y (а також його аломорфів –ie, -ee) [6: 51]: Barbara+ 
-ie → Barbie; Hello Catherine+ -y → Hello Kitty. Оскільки однією з ознак димінутива є 
емоційність, що підкреслює ставлення номінатора до номінативного об’єкта, усічені 
найменування несуть стилістичне забарвлення ніжності, лагідності, зворушливості, 
певної поблажливості і доброзичливості. 

Висновки та перспективи подальших розвідок. Аналіз парфумерно-косметич-
них назв на рівні структури лексичних одиниць у межах ЛСГ дозволив виокремити 
такі типи: монолексемні (кореневі, похідні – афіксальні і скорочення), полілексемні 
(складені). Питома вага монолексемних назв є доволі значною при домінуванні полі-
лексемних утворень. Афіксальні похідні формуються обмеженим набором моделей. 
Суфіксальні деривати утворюються як за транспонуючими, так і за нетранспонуючи-
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ми схемами. Скорочення виступає як самостійний спосіб словотвору, так і у сукупності 
із суфіксацією. Це свідчить про доречність прагматичного аналізу назв, без якого важко 
забезпечити проникнення до онтологічної сутності мови як засобу спілкування і репре-
зентації інформації. Вивченню ролі семантичних складників у реалізації прагматичних 
особливостей парфумерно-косметичних назв і будуть просвічені подальші розвідки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Ушаков Н.В. Образность и аналитический способ номинации / Н.В. Ушаков // 

Иностранные языки в высшей школе: науч. журн. / гл. ред. Я.М. Колкер. – Рязань: Изд-во 
Рязанского гос. унив-та им. С.А. Есенина, 2010. – вып. 4 (15). – С.74-79.

2. Кириленко В.А. Флористическая номинация как один из базовых сегментов 
этнического континуума / В.А. Кириленко // Актуальні дослідження іноземних мов і лі-
тератури [матеріали міжвузівської наукової конференції молодих учених (13-14 лютого 
2003 р.) / відп. ред. В.Д. Каліущенко]. – Донецьк: Дон НУ, 2003. – С.125-127.

3. Калинина Л.В. Зооморфный код как источник номинации морально-этической 
оценки (на материале орнитонимов русского диалектного языка) / Л.В. Калинина // Нова 
філологія: зб. наук. праць / гол. ред. В.М. Манакін. – Запоріжжя: Вид-во ЗНУ, 2010. – 
№40. – С.151-166.

4.  Вінарєва О.В. Особливості морфологічної структури та шляхи утворення англо-
мовних торгових назв / О.В. Вінарєва // Проблеми семантики слова, речення та тексту: 
зб. наук. праць / від. ред. Н.М. Корбозерова. – К.: Вид-во Київськ. нац. лінгв. ун-ту, 2003. 
– вип. 10. – С.11-19.

5. Раевская О.В. Как называются духи, или к вопросу о парфюмерной номенклатуре 
/ О.В. Раевская // Филологические науки / гл. ред. П.А. Николаев. – М.: Изд-во МГУ, 
2005. – №6. – С.40-53.

6. Бортничук Е.Н. Словообразование в современном английском языке: [учеб. по-
соб.] / Е.Н. Бортничук, И.В. Василенко, Л.П. Пастушенко. – К.: Вища школа, 1988. – 264с.

7. Зятковская Р.Г. Суффиксальная система современного английского языка: [учеб-
ник] / Р.Г. Зятковская. – М.: Высш. школа, 1971. – 185с.

8. Каращук П.М. Словообразование английского языка: [учебник] / П.М. Каращук. – 
М.: Высш. школа, 1977. – 303с.

9. Marchand H. The Categories and Types of Present-day English Word-formation / H. 
Marchand. – Wiesbaden: Beck, 1960. – 379p.

10. Мешков О.Д. Словообразование современного английского языка: [монография] 
/ О.Д. Мешков. – М.: Наука, 1976. – 245с.

11. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка / Шарль Балли. – 
М.: Изд-во иностр. лит., 1955. – 416с.

12. Бондаренко В.В. Невербальні компоненти текстів – англомовних інструкцій до 
вживання лікарських препаратів / В.В. Бондаренко, А.В. Боцман // Проблеми семантики, 
прагматики та когнітивної лінгвістики: зб. наук. праць / відп. ред. Н.М. Корбозерова. – 
К.: Лотос, 2008. – Вип. 14. – С.48-57.

 
Стаття надійшла до редакції 14.08.14



116

Е.А. Галицкая, учитель
Киевская гимназия № 86 «Консул», Киев 

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА НОМЕНКЛАТУРЫ 
ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ

Статья посвящена проблеме номинации парфюмерно-косметических товаров 
в структурно-семантическом аспекте. Выделенные названия разделены на моно- и 
полилексемные. В пределах каждой группы определены основные способы словообразо-
вания. Отмечено, что сокращение – общий способ для обеих групп. 

Ключевые слова: номинация парфюмерно-косметических товаров, способы слово-
образования, сокращения.
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PERFUME-COSMETIC GOODS NAMING, ITS SPECIFICATION IN 
STRUCTURAL AND SEMANTIC ASPECT

The article is connected with the problem of naming the perfume-cosmetic goods in 
structural semantic aspect. All the names selected have been divided into mono- and polylexemic 
groups. There have been identified basic ways of word forming within each group. Abbreviation 
is the common way for both groups.

Key words: nomination of perfume-cosmetic goods, ways of word forming, abbreviations.
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МОВОСВІТ ПРАВОВИХ КОДІВ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ

У статті розглянуто монографію Лавриненко С.Т. Мовні знаки концептуалізації 
правової культури у фольклорному тексті (лінгвокультурологічний аналіз різних жанрів 
українського фольклору) / С.Т Лавриненко; за ред. А.К. Мойсієнка. – К.: Видавничий дім 
Дмитра Бураго, 2014. – 468 с. Зроблений висновок, що рецензована праця є цілісним 
самостійним науковим дослідженням лінгвокультурних знаків етноправового досвіду, 
закодованого українським народним епосом та лірикою.

Ключові слова: концептуалізація, категоризація, культуроправова інформатив-
ність, український фольклор.
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Метою публікації є аналіз монографії Лавриненко С. Т. Мовні знаки концептуалізації 
правової культури у фольклорному тексті (лінгвокультурологічний аналіз різних жанрів 
українського фольклору) / С. Т. Лавриненко; за ред. А. К. Мойсієнка. – К.: Видавничий 
дім Дмитра Бураго, 2014. – 468 с.

Актуальність рецензованої праці пов’язується з тим, що дослідження способів вза-
ємодії ментальної та вербальної картин світу носіїв етнічної свідомості, спроби осмис-
лення діалектики переходу від світоглядної до мовно-когнітивної парадигми відбивають 
сучасні потреби гуманітарного пізнання й сприяють розв’язанню важливих завдань лінг-
вістики ХХІ століття.

Структура роботи свідчить про те, що С.Т. Лавриненко скрупульозно осмислювала, 
ретельно добирала, фахово опрацьовувала і логічно компонувала матеріал, щоб якомога 
повніше й системніше представити суголосся різновекторних філологічних підходів до 
всебічного осягнення мовного феномену фольклорного тексту. Дослідження складається 
з п’яти розділів, у послідовному розгортанні яких творяться, мисляться й формуються 
засади лінгвокультурологічного аналізу елементів правового досвіду, вербалізованого 
українськими народними казками, думами, піснями та баладами.

У перших двох розділах монографії автор вибудовує ґрунтовну теоретичну базу, 
спираючись на значний науковий доробок у галузі лінгвокультурології, етнолінгвісти-
ки, лінгвофольклористики, когнітивістики. Вписуючись у контекст інтердисциплінарної 
проблематики сучасного мовознавства, С.Т. Лавриненко обирає пріоритети, пов’язані з 
концептуалізацією дійсності, герменевтичністю тексту, а також проектує на об’єкт свого 
дослідження такі базові поняття когнітивної лінгвістики як: «концепт», «концептосфе-
ра», «концептуалізація», «категоризація», «вербалізація» та ін., розвиваючи й уточню-
ючи ці поняття. Дослідниця обґрунтовує і реалізує новий підхід до пізнання правової 
інформативності народнопоетичного слова, який базується не тільки на теоретичних за-
садах сучасної лінгвістики, а й на авторському баченні проблеми структурування фоль-
клороправового лінгвоконцептополя [1: 79–80]. Зокрема, в монографії для вивчення 
правових смислів народного епосу та лірики аргументовано вводиться поняття фолькло-
роправової лінгвокультуреми [1: 67], визначальними ознаками якої є наявність певної 
структури; здатність бути конструктивним елементом відповідного поля; наділеність 
конотативними смислами; тяжіння до актуалізації у свідомості творців і носіїв україн-
ського фольклору. Досить послідовно в праці розкрито проблеми вербалізації фолькло-
роправових категорій правосуб’єктності, правосвідомості, правоздатності [1: 191–293, 
294–410]. Матеріал дослідження цікавий і надійний. Це – народнопоетичний дискурс 
відповідної тематики (12 000 текстів) у різножанровому просторі фольклорного мово-
мислення. Підтвердженням репрезентативності обраного для аналізу матеріалу є всебіч-
не і глибоке висвітлення відтворених українськими казками, думами, піснями, баладами 
прецедентів сімейного, адміністративного, трудового, військового, кримінального права, 
вербалізація якого у фольклорному тексті досі вивчена недостатньо. Продуктивним по-
стає апробований у дослідженні новий метод матричного моделювання фольклоропра-
вового лінгвоконцептополя, який добре поєднується з іншими методиками й прийомами, 
ефективними для лінгвістичного вивчення правової інформативності.

Одним із результатів застосування названого методу є виділення у народнопоетичних 
текстах різних жанрів ядерних фольклороправових лінгвокультурем «злочин» [1: 355], 
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«кара» [1: 390–394], «суд» [1: 347], «угода» [1: 224–236], «правда» [1: 241], «справед-
ливість» [1: 239], «честь» [1: 283], «гідність» [1: 285] яким притаманна особлива зна-
чущість, виразна філософсько-правова конотованість, висока частотність реалізації. 
Апробований у монографії підхід можна застосовувати як модель для вивчення різних 
типів художніх концептосфер, а також і для діагностики лінгвоконцептуального конти-
нууму української мовної свідомості. Здобутки автора добре представлені як у висновках 
до кожного з п’яти розділів, так і в загальних висновках, які, до речі, чітко кореспонду-
ються з поставленими метою й завданнями монографії. Рецензована праця є цілісним 
дослідженням, у якому вперше в українському мовознавстві на базі суміщення різнопла-
нових підходів до осмислення народнопоетичного слова як транслятора квантів етнос-
пецифічного досвіду схарактеризовано параметри фольклороправового лінгвоконцепто-
поля. З нашого погляду, монографія є вагомим внеском у розв’язання сучасних проблем 
не тільки лінгвокультурології, але й когнітивної лінгвістики, семантики тексту, лінгвомі-
фопоетики, лінгвофілософії.

У ході вивчення культуроправового поля фольклору автором використовуються 
оригінальні структурні методики, як-от: 1) опозиційного аналізу, що слугує для виді-
лення різних класів мовних одиниць, визначення таксономії цих одиниць на базі їхньої 
семантично релевантної розбіжності за однією диференційною ознакою при схожості 
інших, тобто опозицій, пов’язаних із відтворенням фольклорних уявлень про порядок 
та способи його порушення; 2) дистрибутивного аналізу, спрямованого на встановлення 
характеристик і функціональних властивостей мовної одиниці на підставі її оточення 
(дистрибуції), що сприяє встановленню взаємозв’язків між знаками правосуб’єктності, 
правосвідомості та правоздатності; 3) компонентного аналізу, орієнтованого на встанов-
лення структури значення мовної одиниці як певним чином організованої сукупності 
елементарних смислів, що входять до складу конкретних культуроправових маркерів; 
4) ланцюжкового аналізу, який передбачає дослідження лінійних синтаксичних структур, 
представлених ядерними конструкціями і право- та лівобічними поширювачами – бага-
токомпонентними конекціями, членованими на інші елементарні одиниці, які презенту-
ють зв’язок між культуроправовими суб’єктами, об’єктами, предикатами, атрибутами й 
артефактами українського фольклору [1: 111].

Моделювання структур репрезентації знань сфери правової культури, зафіксованих 
фольклорними текстами, здійснюється з опорою на здобутки теорії фреймів, скриптів, 
сценаріїв (М. Мінський, Ч. Філлмор, Д. Норманн, Д. Румельхарт, Л. Барсалоу, Р. Шенк й 
ін.), що забезпечує логіко-семантико-когнітивне представлення елементів культуропра-
вової інформативності народнопоетичного конструкту. Творче застосування стереотипів 
когнітивної семантики (Дж. Лакофф, Р. Ленекер, Ж. Фоконьє, Л. Талмі, М. Тернер та ін.) 
дозволяє Лавриненко С.Т. здійснити цілісні схематичні презентації складників культуро-
правового концептополя українського фольклору [1: 130–187].

Запропонований у монографії підхід може бути застосований для ґрунтовного лінг-
вокультурологічного опису простих і складних понять (сегментів предметно-орієнтова-
ного досвіду) і концептуальних зв’язків між ними, прямо чи опосередковано відтворених 
у народнопоетичному масиві.

Серед недоліків роботи можна відзначити дещо надмірне використання термінів, 
окремі стилістичні вади, поодинокі технічні недогляди.
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Перспективи вивчення мовних знаків фольклороправової інформативності 
пов’язуємо з укладанням словника відповідних лінгвокультурем.

Підсумовуючи, зазначимо, що монографія С.Т. Лавриненко вражає широтою й бага-
топлановістю наукової проблематики: у ній розв’язано комплекс актуальних питань, що 
стосуються філософії мови, теорії когнітивістики, семасеології. Впадає у вічі чіткість і 
логічність формулювання думок, точність оцінних суджень, глибина авторського про-
никнення у таїни народнопоетичного слова. Багатий фактаж дослідження подано сис-
темно й просто, що робить його доступним для широкого кола читачів. Педагогічна цін-
ність праці полягає, на нашу думку, в тому, що написано її з сучасних позицій осягнення 
загальних закономірностей інтелектуальної діяльності людини, з виразною проекцією на 
проблеми становлення національної мовної особистості, без побоювання заперечити ті 
погляди, які автор вважає сумнівними чи помилковими.

Сподіваємося, видання стане авторитетним порадником для наукових працівників, 
викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, магістрантів, студентів, адже воно 
орієнтує на інтеграційне сприйняття різних типів інформативності, закодованих мовою 
фольклорного конструкту, і спонукає до творчих пошуків у неосяжній царині української 
лінгвокультурології.
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В статье рассматривается монография Лавриненко С.Т. Языковые знаки концеп-
туализации правовой культуры в фольклорном тексте (лингвокультурологический ана-
лиз разных жанров украинского фольклора) / С.Т. Лавриненко; под ред. А.К. Мойсиенко. –  
К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2014. – 468 с. Делается вывод о том, что 
рецензируемый труд является целостным самостоятельным научным исследованием 
лингвокультурных знаков этноправовых знаний, закодированных украинским народным 
эпосом и лирикой.
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LINGUISTIC WORLD OF UKRAINIAN FOLKLORE LEGAL CODES
The article presents the analysis of S.T. Lavrinenko’s monograph “Lingual signs of legal 

culture conceptualization in a folklore text (linguo-culturelogical analysis of different genres 
in the Ukrainian folklore)” / S.T.Lavrinenko; edited by A.K. Mojsìênko. K.: Dmytro Burago 
Publishing House, 2014. – 468 p. It has been proved that the reviewed work presents unique 
independent scientific investigation of lingual signs related to ethnic legal experience, coded in 
Ukrainian folk epic songs and lyrics.
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СЕМАНТИЧНА ДЕВІАЦІЯ ІСТОРИЧНИХ НОМІНАЦІЙ
В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ

(на матеріалі романів В. Скотта)

Статтю присвячено дослідженню деструкції первинного смислу історичних номі-
націй, а саме семантичної девіації як базового конституанта метафоричного та ме-
тонімічного перенесення. Уперше з позицій діалектичного підходу до вивчення мовних 
явищ семантичну девіацію розглянуто як особливу категорію когнітивної семантики, 
що виконує конструктивну роль у процесі деструкції первинного смислу лексеми, про-
грамує її конотативну множинність, беручи активну участь в утворенні індивідуально 
авторських концептів, розширюючи при цьому емоційно-експресивне поле історичного 
дискурсу.

Ключові слова: семантична девіація, історична номінація, діалектичний підхід, ког-
нітивна семантика.

Постановка проблеми в загальному вигляді, її актуальність та зв’язок із науко-
вими завданнями. Характерною особливістю гуманітарних студій кінця ХХ – початку 
ХХІ століття, що виконані на стику системно-структурної та когнітивно-дискурсивної 
парадигм, є вихід на передній план принципу антропоцентризму, який зумовив загаль-
не спрямування лінгвістичних розвідок на дослідження функціонування мови як сфери 

©   С. Борщевський, Г. Олександрова, 2014



121

реалізації художнього мислення, зокрема й у доробку основоположника реалістичного 
роману В. Скотта. Слід зауважити, що творчість видатного романіста ґрунтується на 
матеріалі переламних моментів європейської історії та позначена глибоким психологіз-
мом, а відтак тенденцією до побудови метафоричного образу за принципом розгалуже-
ної асоціативності. Проте й досі недостатньо вивченим і систематизованим залишається 
лінгвокогнітивний аспект впливу історичних номінацій художнього прозового тексту на 
адресата, що досягається шляхом девіативного (нестандартного) використання автором 
історичного роману лексичних мовних засобів. Необхідність поступового заповнення 
цієї лакуни й визначає актуальність обраної нами теми. 

Метою статті є виявлення особливостей семантичної девіації історичних номінацій 
(історизмів) як базового конституанта метафоричного та метонімічного перенесення.

Завдання статті: 
1) визначити теоретико-методологічні засади вивчення семантичної девіації істо-

ризмів у контексті стилістичної лексикології та когнітивної лінгвістики;
2) встановити співвідношення понять «неологізм» – «оказіоналізм» – «девіація» як 

базових одиниць в утворенні індивідуально авторських концептів;
3) ідентифікувати моделі девіативного використання мовних засобів та з’ясувати 

їхнє функціональне навантаження у формуванні мовної картини світу В. Скотта як авто-
ра історичного роману; 

4) виявити лакуни в дослідженні процесів деструкції первинного смислу історичних 
номінацій й окреслити на цій основі перспективи дальших наукових розвідок. 

Виклад основного матеріалу. Наукові результати. Факти девіативного викорис-
тання різнорівневих мовних одиниць неодноразово ставали предметом наукового заці-
кавлення як західних (Р. Мерінгер, К. Майєр), так і вітчизняних (С.В. Алексєєва, Ю.Д. 
Апресян, Л.Г. Бабенко, О.М. Єрмакова, Л.В. Зубова, С.О. Швачко) лінгвістів. При цьо-
му девіацію пов’язують із мовними аномаліями (О.С. Афанасьєва, В.В. Чумак [11]) або 
ж розглядають як креативний феномен, що засвідчує високі словотвірні потенції мови  
(С.О. Швачко [12]).

За терміном “девіація” (від пізньолат. deviatio – відхилення) закріплено декілька зна-
чень із різних галузей знання (фізика, анатомія, соціальна психологія, економіка тощо). 
Найближчим до лінгвістичного вжитку видається термінологічне значення, яке побутує 
в соціальних (суспільних) науках, де під девіацією (девіантною поведінкою) розуміють 
поведінку, «що порушує загальноприйняті в даному суспільстві норми і правила ... » 
[БРЭС, с. 429]. Запозичений із суспільних наук у середині 1980-х рр., у працях західних 
лінгвістів цей термін слугував на позначення аномальних явищ різних мовних рівнів, 
що являли собою відхилення від норм вибору, використання мовних засобів, а також не-
відповідність нашим уявленням про стандартне осмислення й категоризацію дійсності. 
Ми ж у даній статті виходимо з тези про те, що такі відхилення можуть набути різно-
векторного (як негативного, так і позитивного) семантичного спрямування, порушуючи 
усталені мовленнєві норми та стереотипи,  закладаючи підвалини нових світоглядних 
парадигм і стилів мислення.

Нові слова, що виникають у процесі мовотворчості, можуть позначатися відразу 
декількома термінами, близькими за значенням: «неологізм», «оказіоналізм», «ново-
твір», «девіація». З позицій сучасного діалектичного підходу до вивчення мовних явищ 
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неологізм є одиницею не лише мови, але й мовлення, саме тому в останніх працях він не 
протиставляється оказіоналізмові як неузуальному, неканонічному, «одноразовому» сло-
ву, тобто аномальній (нестандартній, девіантній, девіативній) одиниці лексичного рівня 
мови. Незважаючи на термінологічну неусталеність, дослідники погоджуються в розу-
мінні авторського лінгвістичного новотвору як контекстно закріпленої одиниці.

Відповідно до мети й завдань нашої розвідки об’єктом дослідження було обрано іс-
торичні номінації (історизми, в т.ч. неофіційні антропоніми – прізвиська історичних по-
статей), виявлені за допомогою прийому суцільної вибірки у романі В. Скотта «Айвенго».

Не викладає сумніву той факт, що процес відтворення культурної спадщини нації 
здійснюється крізь призму репрезентованої історичної достовірності та побутових осо-
бливостей будь-якої доби, невід’ємними складовими яких постають фольклор та істо-
ричні події. Повною мірою ця аксіома втілилася саме в історичному романі як самостій-
ному жанровому утворенні, що йому притаманні документальне оздоблення, послугу-
вання прийомами ретроспекції та паралелізму для дескриптивного поєднання сучасності 
й давнини, створення системи образів (історичних і вигаданих) з використанням худож-
нього вимислу та художнього домислу.

Історичний роман апріорі постає об’єктом літературознавчих студій, лінгвісти звер-
талися до цього аспекту в межах інтерпретаційного поля, зазначаючи, що тексти даного 
жанру характеризуються специфічними лінгвістичними особливостями передусім у сфе-
рі лексичного наповнення. 

У мовознавчих студіях дискусійним залишається питання щодо визначення лінгвіс-
тичного статусу історичної номінації, проте переважна більшість дослідників уважає 
історизм 1) різновидом застарілої лексики (І.В. Арнольд, О.М. Бабкін, Н.Т. Бухарєва, 
Г.М. Гайдученко, Н.М. Михайлівська, М.М. Шанський) або 2) похідним від архаїзму (І.Р. 
Гальперін, О.Б. Черкаська). Окреслення функціонування історизмів у межах семантич-
ного поля історичного дискурсу видається науково обґрунтованим та доцільним, оскіль-
ки ця категорія лексики дозволяє простежити панорамність лексичних інтерференцій у 
тексті відповідно до чіткої регламентації історичної минувшини.

Останнім часом дослідження лексичних одиниць створюють широке дискусійне 
поле щодо еволюційних проблем розвитку мови, зокрема й механізмів трансформації за-
собів лексичної номінації. В аспекті прогресивного розвитку будь-якого соціуму усклад-
нення мовленнєвих форм комунікативного простору, як і самої мови в цілому, відповідає 
рівню рецепції та оперування інформаційним потоком життєвого досвіду поколінь й ін-
телектуального надбання носія мови – народу. За влучним висловом В. Іванишина та Я. 
Радевича-Винницького, «мова забезпечує „часову тяглість і безперервність життя, збере-
ження органічності і оригінальності світосприймання етносу при зміні його історичних 
форм» [5: 167].

Як безперервно функціонуюча семантична система, мова потребує лексичного онов-
лення: спостерігається інтродукція як нових одиниць зі збереженою або новою конота-
цією, так і позбавлення непотрібних, відбувається процес взаємодії мовних механізмів: 
механізму лексичних підсистем, денотаційного поля, механізму слововживання, дери-
вації (словотворення). На думку Л. Мигляченко, Л. Яцюк та А. Самусенко, лексичні 
неологізми сучасної англійської мови постають як універсальний спосіб забезпечення 
динаміки розвитку лексикону в усіх його проявах – номінативному, значеннєвому, по-
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льовому, функціональному (пор., напр., процес творення предметних слів на означення 
опредметненої дії – назв дій-актів, дій-операцій і станів-результатів дії у їхніх різних 
іпостасях – номінацій, семантем і стильових функціональних одиниць, зокрема термі-
нологем) [8: 200]

Процес модифікації мови, що відбувається внаслідок впливу зовнішніх та внутрішніх 
коливань, спрямований на збереження канонічних мовленнєвих компонентів, оскільки 
мова одночасно репрезентована і спадщиною минулого і сучасною очевидністю коригу-
вання її людиною у пізнавальному просторі. Накопичення, збереження та трансформація 
елементів з покоління у покоління (що, у свою чергу, маніфестують еволюційний шлях 
національного соціуму й визначають особливості його культурних, історичних, релігій-
них домінант) здійснюється саме завдяки кумулятивній та трансляційній функціям мови.

Кожен часовий простір окреслений своїми реаліями, для яких певні лексеми слу-
гують детермінантами концептуальних можливостей утворення нових денотацій. 
Самобутність і оригінальність духовного осередку нації, відносини між людиною та сус-
пільством, відтворення історичного минулого певної епохи особливо яскраво підкреслю-
ються даними елементами.

Як зазначає О.В. Коваленко, тематичні групи слів на позначення історичних реалій 
зазвичай не відносять до специфічної категорії лексики, її радше розглядають з ураху-
ванням історичної віднесеності до тієї чи іншої епохи. Тому переклад історичних реалій 
– це фактично передача матеріального смислу цих слів разом з їх історичним забарвлен-
ням та іншими видами конотації [6: 268]. 

Виразниками відповідних понять будь-якої історичної епохи виступають лексеми-
історизми та архаїзми, що як марковані категорії емоційно-експресивного поля історич-
ного дискурсу беруть активну участь в утворенні індивідуально авторських концептів, 
а отже, зазнають девіативних перетворень (семантичних трансформацій). Яскравими 
репрезентантами семантичної девіації є історичні номени (передусім неофіційні антро-
поніми – прізвиська історичних постатей) романів В. Скотта. 

Експресивність зазначених лексичних одиниць, що часто є полікомпонентними, 
тобто мають структуру словосполучення, виникає із компаративного зіставлення та пе-
реосмислення історичних конотацій та звичайних слів. Звідси виникає перенесення на 
основі асоціативних припущень щодо подібності предметів та явищ дійсності, здатності 
людини класифікувати предмети за аналогічними якостями, ознаками. Відтак, новоут-
ворений історизм репрезентований аксіологічними, емотивними або іншими конотація-
ми, завдяки виокремленню важливих відомостей вихідного осмислення історизму, що в 
прямому денотаті непомітні, але неупереджено спостерігаються. Як засвідчує поглибле-
ний аналіз творчості В. Скотта, історизмам англійської мови, які позначають реалії доби 
Середньовіччя, властива висока забарвленість, експресивність, своєрідність, контраст-
ність, що втілюється за допомогою метафоричних та метонімічних переносів. 

Спираючись на загальну класифікацію метафор А. Чудинова, підтримувану сучас-
ними дослідниками, зокрема В.В. Катернюк [Катернюк 2010], можемо стверджувати, що 
серед виявлених нами неофіційних історичних антропонімів (НІА) переважають НІА, 
утворені за соціоморфною метафоричною моделлю. При цьому характерною рисою 
проаналізованого роману є часте звернення автора до біблійних мотивів, а саме вико-
ристання когнітивно-прагматичного потенціалу біблійної алюзії, що дає нам підстави 



124

для ідентифікації утворених НІА як інтертекстуально модифікованих, тобто таких, 
що в них спостерігається 1) втрата денотативної сигнатури та 2) набуття лексемою іншо-
го смислового конструктивного навантаження, при цьому відзначається 3) розширення 
інтерпретаційного виміру за рахунок двопланової імпліцитності історичної номінації. 

Яскравим прикладом семантичної девіантності за метафоричною моделлю слугують 
наступні НІА роману : Black Knight «Чорний лицар» – неофіційне іменування короля 
Річарда I, Disinherited Knight «Лицар, Позбавлений Спадку» – Айвенго, King of outlaws, 
and Prince of good fellows «Король розбійників та ватажок добрих парубків» – прізвись-
ко Робін Гуда; the brethren of the Temple «Слуги святого Храму» – лицарі-тамплієри. 
Вищезгадані НІА використовуються, з одного боку, для кодування та ідентифікації пер-
сонажів, а з другого – виходять за межі первинного потрактування й набувають іншого 
конотативного ефекту. 

Як уже зазначалося вище, у багатьох випадках семантична девіантність виражаєть-
ся в так званій біблійній алюзивній метафоричності, до якої неодноразово вдається  
В. Скотт. Приміром, тамплієр Буагільбер, до нестями закоханий у Ревекку, протиставля-
ючи зовнішність дівчини її сутності, схильний ідентифікувати полонянку як Ендорську 
чарівницю (Andor enchantress), що згідно з біблійною легендою передбачила єврейсько-
му царю Саулу загибель у битві з філістимлянами [13: 141]. Промовисті метафоричні 
фітоморфні (The Rose of Sharon «Троянда Сарону», the Lily of the Valley «Світла Лілея», 
«Прекрасна квітка Палестини») та соціоморфні (the beautiful daughter of Zion «прекрасна 
дочка Сіону») декламації несуть у собі іронічну підтекстову сублімацію і сприймаються 
як спотворення загальних людських цінностей : під час полонення Ревекки храмовник 
вимагає викупу, який «повинен бути сплачений красою і любов’ю. Іншої платні я не ви-
знаю» [13: 141]. 

Біблійна алюзійність тексту, що виокремлюється в діалогах персонажів, репрезен-
тована спорадичним семантичним переформатуванням міфологічних назв в іронічному 
ключі. Так, свинопас і блазень Вамба, побачивши вершників, промовляє «… perhaps they 
are come from Fairyland with a message from King Oberon» («Можливо, вони їдуть з ча-
рівного царства з дорученням від короля Оберона») [9: 30]. Оберон за давніми розпо-
відями-казковий король лісових духів. Наслідного принца Джона називають «мішенню 
Уота Тіррела» «Wat Tyrrel’s mark» : останній, згідно з народним переказом, убив під час 
полювання діда принца Джона – короля Вільгельма II Рудого. «Цей натяк на долю діда 
водночас розсердив і налякав принца-наступника престолу» [13: 40].

Ономасіологічна метонімічна модель у тексті роману представлена переважно си-
некдохою, напр. у вуста Ательстана автор вкладає зневажливе іменування представників 
середньовічного католицького духовенства (ченців та абатів) these cursed grave-clothes 
(«ці могильні пелени») [13: 256].

Саме алюзивна метафоричність (у деяких випадках – метонімічність) постає харак-
терною нестандартною особливістю історизмів-новотворів В. Скотта, що дає нам підстави 
розглядати такий якісний зсув у формі й семантиці як семантичну, а точніше – семан-
тико-словотвірну девіацію (девіантність, девіативність) саме у позитивному розумінні 
цієї категорії. Ми пропонуємо оперувати даним поняттям з тих міркувань, що цей термін 
репрезентує конструктивну деструкцію первинного смислу лексеми, програмує її конота-
тивну множинність, розширюючи емоційно-експресивне поле історичного дискурсу.
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Висновки та перспективи подальших досліджень. Виявлені в результаті аналізу 
метафоричні та метонімічні переноси дають підстави розглядати семантичну девіацію 
як особливу категорію когнітивної семантики, що виконує конструктивну роль у процесі 
деструкції первинного смислу лексеми-історизму, беручи активну участь в утворенні ін-
дивідуально авторських концептів. 

Лінгвокогнітивний аспект впливу історичних номінацій художнього прозового тек-
сту на адресата досягається шляхом девіативного (нестандартного) використання авто-
ром історичного роману лексичних мовних засобів і потребує комплексного дослідження 
з позицій лексичної та когнітивної семантики, з одного боку, а також лінгвістики тексту 
й лінгвостилістики англійської мови, з другого.
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Статья посвящена исследованию деструкции первичного смысла исторических но-

минаций, а именно семантической девиации как базового конституанта метафоричес-
кого и метонимического переноса. Впервые с позиций диалектического подхода к изуче-
нию языковых явлений семантическая девиация рассматривается как особая категория 
когнитивной семантики, которая выполняет конструктивную роль в процессе деструк-
ции первичного смысла лексемы, программирует ее коннотативную множественность, 
принимая активное участие в образовании индивидуально авторских концептов, расши-
ряя при этом эмоционально-экспрессивное поле исторического дискурса. 
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SEMANTIC DEVIATION OF HISTORICAL NOMINATIONS
IN THE ENGLISH LANGUAGE BELLES-LETTRES DISCOURSE

(based on the novels by W. Scott)
The article focuses on the study of primary sense destruction in historical nominations, 

namely semantic deviation as a basic constituent of metaphorical and metonymical transfer-
ring. For the first time semantic deviation is treated from a dialectical perspective as a special 
category of cognitive semantics, performing a constructive role in the process of destroying 
primary sense of a lexeme, programming its connotative plurality, taking an active part in 
creating individual author’s concepts, increasing emotional and expressive field of historical 
discourse. 
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ЗМІНА ПОЛІТИЧНОГО УСТРОЮ  
ТА ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ ВУЛИЦЬ: ДОСВІД НІМЕЧЧИНИ

 У статті проаналізовано взаємодію оніма та суспільства й показано квалітатив-
ний вплив соціально-політичних чинників на формування місцевого ономастикону на при-
кладі урбанонімів колишньої НДР та сучасних найменувань вулиць у нових землях ФРН.

Ключові слова: колективна пам’ять, ономастика, соціолінгвістика, урбанонім, хвиля 
перейменувань. 

У зв’язку з розвитком суспільства, внаслідок дії на онімну систему екстралінгваль-
них факторів – соціальної історії, економіки, етнокультурних особливостей, контактів і 
взаємовпливу мов та носіїв їх, дії норми чи стандартизації у цій системі відбуваються 
постійні трансформаційні процеси, виявлення яких «є необхідним для з’ясування загаль-
них закономірностей ономастики» [1: 100].

Під урбанонімами розуміємо насамперед назви міських вулиць, площ, провулків, 
проспектів, бульварів [пор. 4: 3]. Тісна пов’язаність цього пласту онімної лексики з по-
требами суспільства зумовлює і пов’язаність їх із соціально-історичними, соціально-
економічними та соціокультурними чинниками. Соціальність власних назв, зазначає 
Ю. Карпенко, опирається переважно не на мотивуючу основу, а на сам підбір імен та їх 
словотвір [2: 13]. Лінгвісти трактують оніми як дзеркало суспільної історії. Ще у праці 
„Теория и методика ономастических исследований” [6] (1986), крім загальнотеоретич-
них питань ономастики – поняття ономастичного простору, взаємозв’язку між різними 
рівнями ономастичної системи, особливостей процесу номінації розглядається і вплив 
соціального фактора на найменування внутрішніх міських об’єктів. 

«Українські ономасти завжди говорили про важливість впливу соціальних чинників 
на склад, структуру та особливості функціонування українського ономастикону» [5:3]. 
Мовознавці розглядають ці проблеми на антропонімійному, топонімному, зоонімному, 
ергонімному матеріалі, «вивчається соціальна зумовленість трансформації ономастико-
ну окремих регіонів», – зазначає М. Романюк [5: 3]. 

Зважаючи на те, що «зміна історичних епох особливо чітко відображається у змінах 
географічних назв внутрішньої території населеного пункту, що… особливо характерно 
для назв площ та вулиць» [3: 14], важливе місце у рамках дослідження онімних груп у та-
кому контексті належить урбанонімам як елементам онімного простору, як уособленню 
«пам’яті міста» [13: 158]. Це зумовлює і актуальність нашого дослідження.

Об’єктом розвідки є урбаноніми колишньої НДР та теперішньої ФРН.
Оскільки предметом нашого аналізу є зміна найменувань вулиць у ФРН після падіння 

Берлінської стіни, звернемося до праць німецьких дослідників, зважаючи також на те, що 
проблема соціально детермінованої номінації висвітлена у низці розвідок. Так, соціолінг-
вістичні методи вивчення власних назв окреслені у статті «Soziolinguistische Methoden der 
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Namenforschung» (2004) В. Даменом та Й. Крамером; описано історію розвитку окремих 
методів та їх ефективності, розглянуто імена як індикатори приналежності до певного ста-
ну, визначено взаємозв’язок власних назв чи антропонімів з релігійними угрупованнями, 
іншомовні назви як індикатори суспільних груп (зокрема, у рамках топонімії, антропоні-
мії). Ці дослідники вважають, що дуже бажаною є більша увага до соціального аспекту 
вивчення різних класів онімів. Вони також зазначають, що у розробці соціоономастичних 
засад дослідження саме німецьких мовознавців відігравали важливу роль [18: 182]. 

У праці Адольфа Баха «Німецьке назвознавство» систематизовано результати «ста-
нового поділу» досліджень німецьких власних назв. У цій же розвідці йдеться про те, 
що актуальні у наш час основи соціоономастики, які ще не стали загальноприйнятими, 
вперше були сформульовані першопрохідцем соціоономастики, германістом та істори-
ком з Ляйпцигу Гансом Вальтером в одноосібних працях «Вивчення назв як суспіль-
ствознавча дисципліна» (1965), «Соціолінгвістико-прагматичний аспект домінування та 
використання назв» (1972), «Про суспільствознавчі засади дослідження власних назв» 
(1973) та спільній з Йоганнесом Шультгайсом роботі «Соціолінгвістичні аспекти влас-
них назв» (1974), які згодом Ф. Дебус узагальнив у роботах «Методи та проблеми соціо-
логічно орієнтованого вивчення власних назв» (1995) і «Соціолінгвістика власних назв» 
(1995), опрацювавши їх з урахуванням нових тенденцій. 

Зважаючи на те, що урбаноніми віддзеркалюють не лише історію зростання міст, 
життя їхніх мешканців, звичаї, майнові відносини, а й локальну історію, стан заселен-
ня території [14], вказують на локально-історичні характеристики чи особливості насе-
лення (пор. Handwerkerviertel – ремісничий провулок (квартал, Judenviertel – єврейський 
провулок (квартал)), а й засвідчують політичні, економічні чи суспільно-релігійні зміни 
в урбанонімному просторі.

Сказане вище розглянемо на прикладі найменувань вулиць у колишніх землях НДР 
та впливу суспільних чинників на конкретний онімний пласт. Зазначимо також, що пе-
рейменування відображають політичні злами та зміни у структурі населення; будучи 
частиною повсякденного життя, вони, за зміни систем та революцій, викликають підви-
щений інтерес. 

Німецькі дослідники зазначають, що, подібно до пам’ятників, назви вулиць говорять 
про минуле. Зміни ж урбанонімів віддзеркалюють ставлення до пам’яті про це минуле у 
суспільстві. До певної міри це робить їх фігурами пригадування у колективній пам’яті 
мешканців конкретного місця. Нижче проаналізуємо на матеріалі урбанонімії вплив сус-
пільних перетворень на колективну пам’ять населення нових федеральних земель після 
1990 р., пам’ять, якою централізовано маніпулювали, і в яку постійно втручалася систе-
ма Соціалістичної Єдиної Партії Німеччини (СЄПН).

І. Кюн, німецька дослідниця, що серед іншого вивчає і квалітативні параметри урба-
нонімікону цієї території, зазначає, що навіть через десятиліття після падіння Берлінської 
стіни політичні зміни віддзеркалюються у дискусіях про нові найменування у містах, що 
входили до складу НДР. Вона також стверджує, що, хоча імена вулиць не з’являються 
лише на короткотривалий час, упродовж останнього століття у німецькій історії фіксува-
лася велика кількість перейменувань [14]. 

Як відомо, серед назв вулиць кожного міста частина завжди пов’язана з вшануванням 
конкретних осіб. Ф. Дебус та В. Зайбіке [8] зазначають, що, символічне значення власних 
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назв – відношення між потенціалом та зразком можливої ідентифікації – твориться шля-
хом присвоєння імені і часто цей вибір є обґрунтованим. К. Маттгайєр зазначає, що імена 
мають семіотичний вимір, причому суспільствознавство та досвід щоденного життя за-
лежно від суспільної групи визначає ідентичність [16]. 

Використання для іменування вулиць антропонімів, вшанування не лише особи, а й 
закріплення певної позиції щодо іменування, що розвинулися, зокрема, у ХІХ-ХХ ст., – це 
фактори, що запрограмовують нестабільність назв у результаті дії насамперед суспільних 
чинників. Як вказує дослідниця Б. Бауерфайнд [7], розпад політичних систем означає та-
кож занепад певних знакових систем, усі провідні взірці втрачаються, змінена мотивація 
спонукає номінаторів встановлювати нові назви.

Цікаву тенденцію щодо константності сили символічності назви виявив на прикладі 
найменувань аптек Ф. Гелльфрітцш [9]. На основі дослідження цих онімів у нових феде-
ральних землях стверджує, що «пріоритет мають мотиви іменування з високим потенці-
алом символізування без політично забарвлених компонентів» [15]. Попри те, що кіль-
кість аптек у нових федеральних землях збільшилась удвічі, нові назви з функцією орі-
єнтації (з додаванням географічного вказівника) обираються лише принагідно – Apotheke 
am Lutherplatz, Bahnhofsapotheke, Apotheke im Ostseepark чи Apotheke im Saalecenter. 

Соціальні вмотивовані зміни в урбанонімії Східної Німеччини можна проілюстру-
вати на конкретних прикладах, узятих з мас-медіа, зокрема, з періодичних видань, які 
віддзеркалюють дискусії про перейменування, зокрема, щодо тих антропонімів, що мо-
тивують найменування вулиць. 

Слід зазначити, що у ХХ ст., зокрема, у 30-90-их рр. минуле Німеччини характери-
зувалося значними історичними потрясіннями, що знайшло відображення і в урбаноні-
мії. На честь німецької держави в усіх більших містах Німеччини вулиці носили імена 
канцлерів, генералів, полководців. Ще за життя Бісмарка існувало багато Bismarkstraße. 

З приходом до влади націонал-соціалістів настала хвиля перейменувань щонайріз-
номанітніших вулиць у всіх містах Німеччини. У кожному місті були Adolph-Hitler-Platz 
чи Hermann-Göring-Straße. Імена осіб, що стояли біля витоків націонал-соціалістичного 
руху – Горста Весселя, Дітріха Екарта чи Герберта Норкуса також були зафіксовані 
у найменуваннях вулиць. Назви міст, які «повинні були бути повернуті до Рейху», були 
маніфестовані в урбанонімах – Königsberger Straße, Klagenfurter Weg [20]. 

Після 1945 року спостерігаємо наступну хвилю політично мотивованих перейме-
нувань. Як зазначає І. Кюн [14: 307], назви повинні були бути денацифіковані, нейтра-
лізовані чи по-новому маніфестовані. Дослідниця говорить також про повторні найме-
нування, коли старі назви набувають нового переосмислення та перейменування, коли 
встановлюються нові пам’ятники. Вона також наводить приклад перекодування держав-
ної символіки на основі однієї вулиці у зміні її найменувань. Площа Boleslaw-Bierut-
Platz (1951-1989) у Магдебурзі у 1989 р. була перейменована в Universitätsplatz; у час 
свого виникнення (1885 р.) це був Kaiser-Wilhelm-Platz, безпосередньо після закінчення 
Першої Світової війни впродовж короткого періоду це був Friedensplatz, у 1922 – 1933 
рр. – Staatsbürgerplatz, 1933-1946 – Kaiser-Wilhelm-Platz, 1946 – 1951 р. – Deutscher Platz. 

Експерт центру історичних досліджень у Потсдамі Міхаель Лємке [12] зазначає, що 
зміни найменувань вулиць завжди зумовлені політично. Він наводить такий приклад. 
Вулиця Torstraße у часи націонал-соціалізму називалася на честь тодішньої частини рейху 
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– Ельзас-Лотарингії Elsas-Lothringenstraße, в НДР – Wilhelm-Pick-Straße, а з 1994 року – 
політично нейтральну Torstraße. 

Після ІІ Світової війни у східній частині Берліна зникли назви, мотивовані не лише 
іменами націонал-соціалістів, а й особами, пов’язаними з імперією та капіталізмом. На 
території західної частини урбаноніми на зразок Kurfürstendamm чи Kaiser-Wilhelm-
Straße збереглися. 

Після 1990 року у багатьох місцях колишньої НДР зі зміною характерних для цього 
часового проміжку найменувань водночас нівелюється згадка про пануючий там режим. 
Офіційно пам’ять про НДР відходить у небуття. Відомо, що питання про походження 
назви вулиці для пересічного мешканця переважно є другорядним. Крім того, розуміння 
сучасною генерацією уподобань попередніх поколінь постійно зменшується, суспільні 
зміни відбуваються у пришвидшеному темпі.

Німецькі дослідники зазначають: колективна пам’ять стосовно пов’язаних із антро-
понімами урбанонімів як до, так і після 1990 року, залишається насамперед у мисленні 
тих, хто як ініціатор займався перейменуванням чи новим найменуванням внутріміських 
об’єктів передусім у часи НДР, значно менше після 1990 року. 

У сучасному урбаноніміконі спостерігається два характерних явища, які співіснують 
та заслуговують на увагу. З одного боку, К. Маркс та Р. Люксембург, К. Лібкнехт і через 
20 років після возз’єднання присутні у найменуваннях вулиць та площ східної частини 
Берліна. Там фіксуються як імена Рози Люксембург і Карла Маркса, так і Пауля фон 
Гінденбурга та Джона Кеннеді. У федеральній землі Бранденбург і тепер стандартом є 
вулиці Ернста Тельмана. За даними управління внутрішніх справ (Потсдам), немає ста-
тистики для усієї землі Бранденбург щодо частотності найменувань вулиць. Не існує 
точного переліку усіх перейменованих після падіння Берлінської стіни вулиць у самій 
столиці Бранденбургу – Потсдамі. 

Цікаво, що і у так званих старих федеральних землях у багатьох міст є урбаноніми 
на взірець Karl-Marx-Straße, для прикладу, у Заарбрюкені чи Кьольні, у Мюнхені є Karl-
Marx-Ring, у Гамбурзі – Ernst-Thälmann-Platz, тоді як у численних містах нових земель 
швидко зникли імена Тельманна, Леніна та Піка. Слід зазначити, що це не відбуваєть-
ся без опору: у засобах мас-медіа точаться гарячі дискусії щодо таких процесів. Тобто, 
якщо займатися перейменовуваннями «на око», то Роза Люксембург, Карл Маркс та Карл 
Лібкнехт можуть залишитися або ж урбанонім Karl-Marx- Platz може перетворитися у 
Lustgarten чи Schloßplatz. 

Статистична служба федеральної землі Заксен-Ангальт у квітні 1999 р. повідомляла, 
що у цій землі ім’я Ернста Тельманна популярніше, ніж Томаса Мюнцера: «По усій зем-
лі, за статистикою, найчастіше вживаним урбанонімом є Dorfstraße (зафіксовано понад 
1000 вулиць з такою назвою у цілій федеральній землі; набагато меншою кількістю но-
мінованих об’єктів маніфестуються урбаноніми Hauptstraße, Bahnhofstraße, Schulstraße 
[17]. У найменуваннях вулиць найчастіше репрезентованим антропонімом є Ернст 
Тельманн; за даними медіа, він мотивує 166 урбанонімів. Меншою кількістю прикладів 
презентуються антропоніми Мюнцер, Ґьоте, Шіллер. 

Загалом же, для прикладу[11], у Дрездені були перейменовані близько 300 вулиць, 
мостів, площ; у Ляйпцигу – понад 500 вулиць, в окрузі Хемнітца – з-поміж 1377 – понад 
111 вулиць змінили свою назву, у Ґері – 60, у Радебойль – 99. 
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Історик Клаус Шрьодер із Вільного університету (Берлін) висловлює думку: 
«Поводження з дискусійними назвами вулиць є ознакою недостатньої волі до подолання 
минулого» [10]. На його думку, назви вулиць повинні відповідати цінностям демокра-
тії. Голова фракції ХДС Саскія Людвіх [10] зазначає, що саме у просвіченому, демокра-
тичному суспільстві важливо знати, які особистості криються за найменуваннями, що 
назвичайно сильно виявляють ідентичність – за урбанонімами. Вважаю неприйнятним, 
– продовжує вона, – що і через 21 рік після повалення диктатури СЄПН, – вулиці і далі 
називаються на честь злочинців комунізму – для прикладу, д-ра Курта Фішера. 

Особливо великою на сьогоднішній день є кількість найменувань вулиць, пов’язаних 
із диктатом СЄПН, у сільській місцевості, – зазначено у цьому ж періодичному виданні 
[10]. Про таке явище веде мову й І. Кюн [14], зазначаючи, що у містечку Нойштат/Орла 
(Тюрингія) антропоніми – Е. Тельманн, А. Бебель, К. Лібкнехт, Г. Димитров залишилися 
в урбанонімах і після хвилі перейменувань. 

Можемо погодитися з думкою дослідниці про те, що причиною спаду хвилі пере-
йменувань що через два десятки років після падіння Берлінської стіни є толерантність 
щодо тих, кого ушановували в минулому [14: 311]. Відомо, що коли традиційні урбано-
німи, що закорінені в історії конкретного міста, насильно змінюються, то часто ці нові 
найменування існують не довше, ніж сама політична система, яка їх витворила. Ця до-
слідниця вважає, що це є причиною того, що часто у невеликих містах, для прикладу 
у Мюльгаузен, урбанонім Leninstraße поступається назві Lindenbühl, а Puschkinplatz – 
Schloßplatz. 

На основі аналізу назв вулиць різних міст колишньої НДР можемо висловити твер-
дження, що під впливом суспільно-історичних чинників урбаноніми цієї субсистеми 
розвивалися за революційною схемою. Революційність розвитку полягає у декомунізації 
урбанонімії та поверненні старих чи присвоєнні нових власних назв. Проте простежу-
ються і реліктові оніми на зразок Karl-Marx-Ring, Ernst-Thälmann-Platz. 

Тема урбанонімії, зміни її під вплив суспільних чинників залишається актуальною 
і надалі, адже і тепер, і у майбутньому постає потреба називати чи перейменовувати ву-
лиці, вивчення ж цих змін і надалі забезпечуватиме дослідникам цінну інформацію для 
отримання відомостей про вияв цього впливу у конкретному соціумі. 

Це зумовлює також перспективність подібних досліджень.
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Антропоцентрическая парадигма научного знания, в рамках которой развивается 
когнитивная лингвистика, ориентирована на изучение процессов, связанных с познани-
ем объективного мира, обработкой информации, которую человек получает в результате 
переработки полученных знаний и их организации в разных форматах, в том числе в виде 
когнитивных структур, а именно, согласно точке зрения Е.С. Кубряковой, осмысленных и 
приведенных в определенную систему данных, которые определенным образом репрезен-
тированы в нашем сознании и составляют основу ментальных процессов мышления [1]. 

Современные трактовки структур (форматов) знаний в лингвистическом ракурсе 
предполагают оперирование упорядоченными системными способами хранения и пере-
работки информации, базирующимися на знаниях об окружающем мире, которые пред-
ставлены как единичными, так и сложными пропозициональными структурами, фрейма-
ми, скриптами, сценариями, общими для определенных языковых и социальных групп 
[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8].

При использовании когнитивного подхода к языку особый интерес представляет 
изучение его роли при фиксации знаний через вербализацию, которая лингвистически 
«оформляет» процессы восприятия и осмысления мира, категоризацию и классифика-
цию данных, полученных в процессе познания объективной действительности. Наличие 
общих и специфических черт в концептуальных системах представителей разных наро-
дов обусловливает актуальность исследования, в частности, особенностей лингвисти-
ческой репрезентации концептосфер художественных произведений и изучения семан-
тики их основных концептов. 

В рамках когнитивной лингвистики развивается когнитивная семантика как теория 
значения, специфика которой заключается в том, что в ней значительное место отво-
дится антропоцентрическому фактору – человеку как познающему субъекту, носителю 
когниции, которому приписывается активная роль в формировании значений языковых 
единиц, так как человек формирует значения, а не получает их в готовом виде. Человек 
также выполняет активную роль в выборе языковых средств выражения для описания 
той или иной ситуации и в осознании мотивов этого выбора [9, 10,11]. 

Особый интерес в лингвистическом аспекте представляет актуализация форматов 
знаний в тексте, в том числе художественном, которая осуществляется посредством 
использования определенных вербальных средств разного уровня и их комплексных 
конфигураций, которые служат для лингвистической репрезентации концептуальной 
семантики текста. Язык также занимает особое место в исследовании познавательных, 
ментальных процессов, так как человек использует его для познания мира через инте-
грацию, осмысление, категоризацию и классификацию полученной информации. Таким 
образом, язык является формой отражения и выражения мыслительных процессов, ведь 
именно посредством вербализации человек не только получает сведения о мире и впо-
следствии отражает эти знания в разных видах социальной деятельности, в том числе 
и творческой, создавая модели новой художественной реальности, но и имеет возмож-
ность оперировать этими знаниями с помощью лингвистических средств. 

Языковые формы и средства отражают определенное видение мира человеком, об-
щие принципы категоризации и механизмы обработки результатов познавательного 
опыта через способы концептуализации, которые характерны для каждого отдельного 
народа и его языковой картины мира [12, 13, 14]. 
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Концептуализация как один из важнейших процессов познавательной деятельности 
человека, заключающийся в осмыслении поступающей к нему информации и приводя-
щей к образованию концептов, концептуальных структур и всей концептуальной систе-
мы в мозгу человека рассматривается в современной лингвистике через призму порож-
дения или трансформации смыслов (концептов), что обусловливает необходимость ее 
изучения с позиций когнитивного подхода.

Многочисленные исследования процесса концептуализации позволили когнитоло-
гам установить ее метафорический характер, так как концептуализация основывается на 
переосмыслении базисных понятий человеческого опыта [15, 16, 17]. 

Определенный набор основных (ключевых) концептов, составляющих основу наци-
онального менталитета и имеющих национально-культурную специфику, присутствует 
в концептуальной системе каждого народа. В этой связи, очевидным есть факт наличия 
в национальной концептосфере, помимо общих значений, концептуального пласта, об-
условленного этническими, историческими и культурными факторами.

Предложенное Степановым Ю.С. понимание концепта, как «сгустка культуры в со-
знании человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека» [7: 40] 
позволяет утверждать, что концептуальная модель мира, определенным образом ре-
ализуемая в художественном тексте в творческой форме, представляет собой систему, 
состоящую из концептов разных видов. Концепты могут быть общенациональными 
(стандартизованными), групповыми, то есть принадлежащими социальной, возрастной, 
гендерной и другим группам, и индивидуальными (личными). 

Большинство концептов первоначально возникает на предметно-образной, чувствен-
ной основе как определенный эмпирический образ предмета или явления, в связи с тем, 
что восприятие мира и окружающих предметов происходит в виде образов [18, 19, 20]. 

В процессе дальнейшего развития концепта наблюдается усложнение его первона-
чального содержания за счет знаний, полученных в результате других видов познава-
тельной деятельности, то есть с возрастанием уровня абстрактности концепт постепенно 
превращается из чувственного образа в собственно мыслительный. Таким образом, пер-
вичный эмпирический образ сначала выступает как конкретное чувственное содержание 
концепта, а затем становится средством кодирования, знаком все усложняющегося по 
мере его осмысления, многомерного концепта. 

Концепт как комплексная мыслительная единица, которая в процессе мыслительной 
деятельности, в соответствии с голографической гипотезой считывания информации 
А.А. Залевской, поворачивается разными сторонами, актуализирует свой либо понятий-
ный, либо фреймовый, либо схематический уровень, либо представление, либо разные 
комбинации этих концептуальных сущностей [4]. В языке концепт объективируется 
разными лингвистическими средствами и способами: лексемами и словосочетаниями, 
схемами предложений, несущими типовые пропозиции (синтаксические концепты); тек-
стами и совокупностями текстов, а также системными комбинациями этих средств. 

Как единица структурированного знания концепт имеет определенную нежесткую 
структуру: он состоит из компонентов (концептуальных признаков), которые образуют 
различные концептуальные слои. Согласно теории, разработанной Стерниным И.А., по-
левая модель концепта включает ядро, рассматриваемое как прототипическая единица 
УПК (общенародная, групповая и индивидуальная); базовые слои, обволакивающие 
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ядро, в последовательности от менее абстрактных к более абстрактным (общенародные 
признаки этих слоев лежат в основе взаимопонимания людей при обмене концептами); 
интерпретационное поле концепта, содержащее оценки и трактовки содержания ядра 
концепта национальным, групповым и индивидуальным сознанием [8].

Художественный текст в силу своей многоуровневой смысловой и сложной эстети-
ческой организации является неисчерпаемым источником информации о путях и спосо-
бах моделирования художественного мира посредством использования системы разных 
лингвистических средств, комбинация которых позволяет автору передать бесчисленное 
количество разнообразных значений и смыслов с целью создания особого мира, сравни-
мого с реальным. 

Важным при исследовании интерпретационного потенциала художественного текста 
считаем учет активной позиции коммуникантов (авторов сообщений) в когнитивном и 
коммуникативном процессах. 

Анализ особенностей текстовой реализации уникальных характеристик художе-
ственной действительности, создаваемой в тексте, свидетельствует о таких важных ме-
ханизмах репрезентации концептуального содержания, как: 

а) значительная функциональная «нагруженность» лингвистических элементов, 
б) многослойная содержательная глубина художественного текста, 
в) емкость вербальных средств репрезентации смысла, аккумулирующих значитель-

ные объемы знаний.
Изучение смыслового художественного и семантического аспектов романа «Quentins» 

классика современной ирландской литературы М. Бинчи позволяет сделать вывод о том, 
что основные концепты данного художественного текста связаны с общечеловечески-
ми представлениями о счастливой семье и ценностях семейной жизни. Концепт СЕМЬЯ 
можно представить в виде фрейма: 

 
Рис. 1. Фрейм концепта СЕМЬЯ
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Текстовая репрезентация концепта СЕМЬЯ представлена в следующих фрагментах:
When Ella Brady was six she went to Quentins. It was the first time anyone had called her 

Madam. A woman in the black dress with a lace collar had led them to the table. She had settled 
Ella’s parents in and then held out a chair for the six-year-old.

«You might like to sit here, Madam, it will give you a full view of everything,” she said. Ella 
was delighted and well able to deal with the situation.

“Thank you, I’d like that,” she said graciously. “You see, it’s my very first time here.” This 
was in case anyone might mistake her for a regular diner [21: 3].

Данный отрывок открывает роман, указывая через инициальную позицию на особую 
значимость события для шестилетней девочки, что подтверждается дальше сравнением 
семейного обеда в одном из самых престижных ресторанов Дублина с посещением такой 
важной достопримечательности Лондона как Букингемский дворец:

 They took her to the zoo and introduced her to animals, they brought her to the circus 
whenever it came to town, they even went for weekend to London and took her picture outside 
Buckingham Palace. But somehow nothing was ever as important as that first visit to a grown-
up restaurant, where she had been called madam and given a seat with a good view [21: 3-4].

Следующие фрагменты описывают ранние годы жизни главной героини Эллы и жизнь 
ее родителей, делающих все от них зависящее ради блага своей единственной дочери, ко-
торую они долго ждали и ради которой они живут, работают, отказывая себе во всем.

Her mother and father probably were looking at her dotingly, as they always did. That’s 
all the childhood pictures showed, anyway … complete adoration. She remembered her mother 
telling her that she was the best girl in the world, and her father saying it was a great pity he 
had to go off to the office every day, otherwise he would stay at home with the best girl [21: 3]. 

The Bradys lived in Tara Road, in a house, which they had bought years ago before prices 
started to rocket. It was a tall house with a big back garden where Ella could invite her friends 
from school. The house had been divided into apartments when the Bradys bought it. So there 
was a bathroom and kitchenette on every floor. They had restored most of it to make it a family 
home but Ella’s friends were very envious that she had what was like a little world of her own. 
It was a peaceful, orderly life [21: 4].

Описывая повседневную жизнь семьи, автор часто употребляет числительные и дру-
гие средства, указывающие на временные характеристики, создавая тем самым хрономе-
трически точную «картинку» будней, характеризующуюся неизменным каждодневным 
ритуалом (работа в офисе, приготовление пищи, чтение газеты, посещение паба, выслу-
шивание рассказов дочери о школьном дне), что придает дополнительную реалистич-
ность темпоральному плану текста:

Her father Tim had a twenty-two-minute walk to the office every day, and twenty-nine 
minutes back on the return journey, because he paused to have a half-pint of beer and read the 
evening paper [21: 4].

Хотя паб не упоминается во фрагменте, тем не менее его образ присутствует в схеме 
«повседневная жизнь британской семьи среднего достатка», и таким образом однознач-
ная интерпретация предложения he paused to have a half-pint of beer and read the evening 
paper не вызывает у читателей трудностей.

Жизнь Барбары Брели также подчинена интересам дочери и мужа. Каждый день за-
полнен рутинными обязанностями, связанными с помощью в организации деятельности 
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владельцам адвокатской конторы, где Барбара работает четыре с половиной часа, и ее 
заботой о семье.

Ella’s mother, Barbara, only worked mornings. She was the one who opened up the 
solicitors’ offices right in town near Merrion Square. They trusted her utterly, she always 
said proudly, to have everything ready when the partners arrived in at 9.30 a.m. … Barbara 
Brady left the office at lunch time. At first she needed to do this in order to pick Ella up from 
school, but even when her daughter was old enough to return accompanied only by a crowd of 
laughing girls, Barbara continued the routine of working a half-day only. Barbara knew that 
she achieved more in her four-and-a-half hour stint than most others did in a full day. And she 
knew that her employers realized this too. So she was always in the house when Ella returned. It 
all worked out very well. Ella had somebody at home to provide a glass of milk and shortbread 
and to listen to her colourful account of the events of the day, this drama and that adventure. 
Also to help her with what homework needed to be done. 

This system meant that Tim Brady had an orderly house and a good cooked meal to return 
to when he got back from the investment brokers where he worked with ever-increasing anxiety 
over the years. And when he came home every evening at the same time, Ella had a second 
audience for the marvelous people-filled stories…

Tim Brady might have left the office where he was so uneasy, and gone to another position, 
but the Bradys were not people to whom change came easily. They had taken a long time to 
commit to marriage, and even a longer time to produce Ella. They were nearly forty when she 
arrived, a different generation from other parents of younger children. But that only deepened 
their love for her. And their determination that she should have everything that life could 
possibly give her… They never did just anything for themselves [21: 4-5].

Выделенные фрагменты иллюстрируют использование комплексной системы язы-
ковых средств разного уровня для лингвистической репрезентации слотов фреймовой 
структуры концепта СЕМЬЯ в анализируемом романе, таких как «дом», «родители» – 
«дети», «ценности», «обязанности», «возраст», «дом», «чувства», «воспитание».

Подводя итоги, важно подчеркнуть, что использование семантико-когнитивного 
подхода позволяет описать особенности лингвистической репрезентации концептов 
как элементов концептосферы художественного текста, выявить набор тех семантиче-
ских признаков, которые в нем реализуются, а также всесторонне изучить семантику 
языковых средств, объективирующих концептуальный план модели художественной 
действительности. 

Изучение особенностей репрезентации концептосферы моделируемого в тексте 
художественного мира подтверждает тезис о многоуровневой структуре содержа-
тельного аспекта текста, системности выбора вербальных средств его смыслового на-
полнения и о многофункциональности лингвистических средств, в которых находят 
отражение знания общенационального, коллективного и индивидуального характера. 
Когнитивное пространство текста образуют объективированные в тексте разноуровне-
вые, сложные по структуре концепты, которые объединены в систему, упорядоченную 
в тексте определенным образом. 
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КОНЦЕПТОСФЕРА ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ:  
ЛІНГВО-КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ

У статті розглядаються особливості лінгвістичної репрезентації концептів як 
елементів концептосфери художнього тексту, встановлюється низка семантичних 
ознак, які реалізуються в художньому просторі тексту, та семантика мовних засобів, 
що об’єктивують концептуальний план моделі художньої дійсності. Авторка описує 
основні лінгвістичні і когнітивні фактори, які впливають на створення концептосфери 
художнього тексту та робить спробу виявити способи розкриття його інтерпрета-
ційного потенціалу. 
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CONCEPTUAL SPHERE OF THE NARRATIVE:  
LINGUAL AND COGNITIVE ASPECT

The article focuses on the study of linguistic representation of concepts as elements of 
conceptual sphere of the narrative, deals with the semantic characteristics that are realized 
in the continuum of the narrative, and the semantics of linguistic means that objectivize the 
conceptual aspect of the created world model. The author studies the main linguistic and 
cognitive factors, that shape the conceptual sphere of the narrative and attempts at revealing 
its interpretation potential.

Key words: concept, linguistic representation, conceptual sphere of the narrative, created 
world model, interpretation potential.
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НОМІНАТИВНІ ПРОЦЕСИ
В АНГЛОМОВНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
 (скорочення, усічення, злиття, реверсія, конверсія)

Дослідження номінативних процесів сучасної англійської мови є сьогодні надзвичай-
но актуальним. Поряд з такими способами поповнення лексики як семантична деривація 
і запозичення словотвірна деривація є найбільш продуктивним у сучасній англійській 
мові. Політичний дискурс, який впливає на формування мовної картини світу і свідо-
мість громадян, широко використовує весь арсенал способів утворення нової лексики. У 
даній статті аналізуються такі способи словотвірної деривації як скорочення, злиття, 
усічення, реверсія та конверсія. Утворення емоційно-експресивних та семантично-наси-
чених неологізмів політичного дискурсу є частиною загальної тенденції англійської мови 
до семантичної та експресивної компресії та лаконічності мовних засобів.

Ключові слова: номінація, неологізм, словотвір, деривація, політичний дискурс, ско-
рочення, злиття, усічення, реверсія, конверсія.

Номінативні процеси відбувається безперервно, відбиваючи зміни в навколишньому 
світі, відповідаючи потребам носіїв мови. Тому велике значення має вивчення їх типів і 
моделей, їхньої продуктивності. В.В. Виноградов стверджує, що «творення нових слів від-
бувається за тими моделями, за тими словотворчими типами, які вже встановилися в мові 
або знов виникають у зв’язку з виокремленням нових основ і використанням нових еле-
ментів афіксації, у зв’язку з розвитком і удосконаленням системи словотворення» [1: 56]. 

Метою даної статті є продовження дослідження словотвірних способів номінації у 
рамках політичного дискурсу, а саме зосередження на таких способах словотвору як ско-
рочення, усічення, злиття, реверсія та конверсія.

Не можна не відзначити, що утворення скорочених слів-неологізмів, що значно 
поповнили словниковий склад англійської мови останнім часом, демонструє, з одного 
боку, продуктивність цього типу словотворення, а з іншого – економію мовних ресурсів 
носіями мови. А. С. Сидоров зазначає, що «абревіація співіснує і взаємодіє з іншими 
способами поповнення словникового складу, і до неї мова вдається в тих випадках, коли 
вона лінгвістично більш доцільна, ніж інші способи» [2: 50].

З-поміж скорочень важливе місце посідають абревіатури й акроніми. В останні де-
сятиліття абревіація, як мовне явище, набула широкого розповсюдження. Найчастіше 
абревіюються терміни, назви груп і організацій: ACA – affordable Care Act, a United 
States federal statute signed into law by President Barack Obama on March 23, 2010. AIF – 
Anti-Iraqi Forces. CPRGS – Comprehensive Poverty Reduction and Growth Strategy. NOW 
– National organization of Women. PC – politically correct. PFW –post-feminist woman. TEIA 
– Transboundary Environmental Information Agency. BRIC – the countries of Brazil, Russia, 
India, and China viewed as a group of emerging economies with large potential markets тощо.
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Абревіація відрізняється від інших способів словотворення тим, що скорочене слово 
не є єдиним словесним позначенням відповідного поняття, а живе в мові поряд з повним 
словом, від якого воно утворилося: PM – Prime –Minister. Скорочені слова, так само як і 
повні, дають найменування предметам і явищам. «Процес, який називають «абревіація», 
являє собою скорочення лінгвістичних одиниць, в результаті якого ціле заміщується час-
тиною, що репрезентує все ціле. Під скороченням розуміється вкорочення мовного лан-
цюжка, який репрезентує план вираження (позначувальне) того чи іншого знака» [3: 26].

Усічення, які функціонують в англійській мові протягом тривалого часу, є також 
характерними для сучасного політичного англомовного дискурсу. За останні два-три 
десятиліття в англійській мові з’явилися сотні усічень. corp – corporation, theocon – 
person who holds the political philosophy that religion should play a role in forming public 
policy; short for theoconservative, memb – member of a political party, lib – liberation, 
demo – demonstration.

Усічення іноді навіть можуть розвивати фамільярне, зневажливе значення. Це можна 
простежити в разі введення в текст скорочених особових імен.

Скорочення набувають різних форм, якщо вихідною формою є не просте, а складне 
слово або номінативне словосполучення. Так, від першого елемента може залишити-
ся лише ініціальна абревіатура, тоді як кінцевий елемент не скорочується, наприклад: 
e-book n – electronic book, e-business n – electronic business, e-signature n – electronic 
signature, e-ticket n – electronic ticket, m-commerce n – mobile commerce. e-voting – online 
voting, V-day –Victory day.

Скорочення також утворюються шляхом елізії початкової або кінцевої частини слова. 
Такі скорочення зараховують до усічених слів. У результаті усічення початкової частини 
слова утворилися слова: burb n – suburb, vator n – elevator, zine n – magazine. Утворення 
слів detox n – detoxification, def adj – definitive, hyper adj – hyperactive, pol n – politician 
відбулося в результаті елізії кінцевої частини слова, telecom – telecommunication.

Усічені слова можуть набувати граматичних флексій, наприклад, множини: comms – 
communications.

Масштаби швидкого поширення усічень є істотним чинником, який заслуговує 
вивчення, оцінки та визначення адекватного підходу до закономірностей їх функці-
онування.

Телескопія – це такий спосіб словотворення, при якому в результаті злиття пер-
шої вихідної основи (у скороченій або нескороченій формі) з кінцевим (повним або 
скороченим) другим елементом, утворюється нове слово, яке зберігає на даному етапі 
розвитку мови бінарність структури. Тобто морфологічною основою телескопічних 
слів є зрощення морфем. При цьому із двох кореневих морфем вихідного матеріалу 
утворюється одна спільна коренева морфема або просто звукосполучення: Obamania 
– the intense excitement over Barack Obama winning the 2008 Presidential election. Базою 
для утворення слів-злитків є вільна синтаксична конструкція, її стереотипний характер 
і часте повторення у різних сферах мовного спілкування [4: 34]. Наприклад: cinemogul 
– впливовий кінопромисловець (cinema – кіно + mogul – людина, яка займає високий 
пост); shamateur – спортсмен-професіонал, який виступає за аматорів (sham – шах-
рай + amateur – аматор); stagflation – стагфляція (stagnation – стагнація + inflation 
– інфляція) і т.п.
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У лінгвістичній літературі цей спосіб утворення нових лексичних одиниць відомий та-
кож під назвами злиття, стягнення, вставний словотвір, гібридизація, телескопія тощо.

Іншими словами, телескопія – це сполучення або усіченого кореня одного слова з 
цілим словом, або сполучення двох усічених коренів: forex reserve (forex = foreign + 
exchange) – резерви в іноземній валюті, impex transactions (impex = import + export) – екс-
портно-імпортні операції.

Основна маса слів-злитків за даними В. І. Заботкіної [5: 40] використовується в за-
собах масової інформації та в рекламі. В силу свіжості і несподіваності форми, вони 
привертають увагу і справляють певний прагматичний ефект на читача. Слова-злитки, 
відіграють важливу роль в сучасному політичному дискурсі, у газетно-публіцистичній 
мові, тобто в тих стилях мовного спілкування, де прагнення до оперативності викладу є 
особливо відчутним: Chindia – China and India taken together, particularly as an economic 
entity or market. Demopublican – names for both of the two major political parties in the 
United States, Democratic Party and the Republican Party. Repubrocrat –portmanteaux name 
for both of the two major political parties in the United States, the Republican Party and the 
Democratic Party, collectively.

Телескопічні слова давно вже перестали бути поодинокими випадковими утворен-
нями і кількість таких слів у сучасній англійській мові обчислюється багатьма сотнями. 
Слова-злитки є наочним свідченням розвитку словотворчої структури і словникового 
складу мови. Погоджуючись із думкою Т. М. Бєляєвої і В. А. Хомякова, ми вважаємо, 
що «слова-злитки ... утворюються не шляхом механічного скорочення вихідних слів, а 
шляхом навмисного, семантично мотивованого їх стягнення: утворенням нового слова 
з двох «осколків», як правило, з новим предметно-логічним значенням» [6: 111]. Нове 
предметно-логічне значення контамінованих утворень не є сумою значень їх складо-
вих компонентів. Логічні судження, що лежать в основі згорнутого найменування, ві-
дображають різні смислові зв’язки між компонентами контамінантів (слів-злитків): 
Guesstimate – guess + estimate; poli-fluential – politically + influential, politainer – 
politician + entertainer, politainment – politician + entertainment, politicionaire – politician 
+ millionaire, politickle – policy + tickle.

Значення нового слова, утвореного за допомогою телескопії, повністю або частково 
включає в себе значення структурних компонентів, що входять до нього. Нерідко в самій 
будові контамінованих утворень відчувається прагнення передати каламбур, жарт, на-
тяк: eurocrat – chiefly derogatory a bureaucrat in the administration of the European Union. 
Eurabia – name given to Europe, referring to the social and political changes resulting in the 
increasing Muslim population and influence in Europe. Californication – is a portmanteau of 
the words California and fornication. Corporacracy or Corporatocracy – an economic and 
political system controlled by corporations or corporate interests. 

Л. А. Нєфєдова висловлюється з цього приводу наступним чином: «Контаміновані 
утворення часто виражають соціальну або індивідуальну оцінку, при цьому такий спосіб 
вираження оцінки є нестандартним. Експресивність оцінки створює в багатьох випадках 
комічний, насамперед іронічний, ефект» [7: 90-91]. Л. Ф. Омельченко також вважає, що 
«численні слова-злитки характеризуються яскраво вираженою грубувато-експресивним 
жартівливим або гумористичним забарвленням, властивим усно-розмовним елементам, і 
задовольняють соціальну потребу в емоційно-експресивних одиницях» [8: 66]. 
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Досить широко у словотворенні політичного дискурсу використовується конвер-
сія – спосіб творення слів без використання спеціальних словотвірних афіксів; це 
різновид транспозиції, за якої слово змінює свою лексико-семантичну парадигму при 
тому, що форма слова однієї частини мови (чи його основа) використовується без жод-
них змін в якості представника іншої частини мови. 

Це одне із головних джерел поповнення лексики і для нього майже не існує формаль-
но-морфологічних обмежень. Для цього поняття пропонувалися й інші назви: функціо-
нальна зміна, нульова деривація, кореневе творення, проте термін конверсія видався 
найбільш вдалим. У мові існує значна кількість слів, форми яких не мають ніяких зо-
внішніх ознак для визначення їх приналежності до певної частини мови. 

Конверсія притаманна багатьом мовам, але в англійській мові вона має особливо широке 
розповсюдження. Важливою причиною цього є практична відсутність морфологічних по-
казників частин мови. В англійській мові майже немає морфологічних флексій частин мови. 
Останні або не розрізняються зовсім, або можуть розрізнятися за словотвірними афіксами. 
Це пpиродньо призводить до широкого розповсюдження конверсії, за моделями якої відбу-
вається творення нових лексичних одиниць, що поповнюють словарний запас мови: to brain 
– to find ways out of crisis, to dollar – for a country to abandon its national currency in favour of the 
U.S. dollar; to red-line n-v – дискримінація окремих районів міста шляхом відмови власникам 
у позиках, страховці; to speech – to deliver a political speech; to summit (n-v).

Хоча один з результатів конверсії полягає у тому, що конвертоване слово може вжи-
ватися в іншій синтаксичній функції, ніж вихідне слово, конверсія не може розглядатися 
тільки як синтаксичне явище. У цьому випадку ми повинні були б виключити конверсію 
з системи словотворення, оскільки вживання однієї частини мови в ролі іншої не утво-
рює нового слова.

До другорядних засобів утворення нових слів у сучасній англійській мові належить 
зворотний словотвір. Так, наприклад, А. В. Мячина підкреслює, що «продуктивність 
реверсії в порівнянні з афіксацією, конверсією і словоскладанням, невелика» [9: 39]. 
Утворення нового слова шляхом реверсії відбувається за допомогою відсікання кінцево-
го елемента у суфіксально оформленого слова зі складною або похідною основою, тобто 
за допомогою десуфіксації вихідного слова. На думку Н. Д. Арутюнової, «невласна дери-
вація утворює слова без участі спеціальних словотвірних морфем» [10: 78]. Нове слово 
відрізняється від вихідного слова в структурному і семантичному відношенні, а також 
приналежністю до іншої лексико-граматичної категорії, наприклад: televise – показувати 
по телебаченню від television – телебачення.

Варто відзначити, що в останні десятиліття в англійській мові найбільш частими є 
випадки утворення шляхом зворотного розкладання дієслів від прикметників та імен-
ників. «Специфічною рисою реверсії є зворотний хід словотвірного акту, в результаті 
якого дієслово виступає як похідне слово, вмотивоване іменною ознакою, а складніша 
за будовою іменна основа займає позицію вихідного (мотивуючого) члена словотвірної 
моделі» [11: 14].

У даному випадку процес словотворення інвертується, протікає у зворотному на-
прямку: від другого члена моделі до першого. У якості нових слів, утворених шляхом 
реверсії, можна навести такі приклади: accreditate v від accreditation n, appetize v від 
appetizing adj, cathart v від cathartic adj, explete v від expletive n, to amend – amendment.
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Отже, проаналізувавши основні різновиди номінативних процесів, які задіяні у полі-
тичному дискурсі, можемо стверджувати, що вони взаємодоповнюють один одного, відо-
бражаючи мовну систему у всій її багатоаспектності та різноманітті. Подальші розвідки 
семантичних способів словотвірної номінації, типової для політичного дискурсу були б 
актуальними для визначення повноцінної картини арсеналу засобів збагачення лексики 
англійської мови політичними неологізмами.
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НОМИНАТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В АНГЛОЯЗЫЧНОМ  
ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

(сокращение, усечение, слияние, реверсия, конверсия)
В данной статье анализируются такие способы словообразовательной деривации 

как сокращение, слияние, усечение, реверсия и конверсия. Образование эмоционально-
экспрессивных и семантически насыщенных неологизмов политического дискурса яв-
ляется частью общей тенденции английского языка к семантической и экспрессивной 
компрессии и лаконичности языковых средств.

Ключевые слова: номинация, неологизм, словообразование, деривация, политичес-
кий дискурс, сокращение, усечение, слияние, реверсия, конверсия.
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NOMINATIVE PROCESSES IN THE ENGLISH LANGUAGE  
POLITICAL DISCOURSE

(shortening, blending, conversion, backformation)
This article examines such methods of word formation as reduction, blending, shortening, 

conversion and reversion. Formation of emotionally expressive and semantically rich 
neologisms in political discourse is part of the general tendency of the English language to the 
semantic and expressive compression of language means.

Keywords: nomination, neologism, word formation, derivation, political discourse, word, 
shortening, blending, conversion, back formation.
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К ВОПРОСУ О РОЛИ ИМЕННЫХ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ 
СЛОВОСОЧЕТАНИЙ (ТС) В СЕМАНТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

УЧЕБНОГО ТЕКСТА
(на материале финансово-кредитного подъязыка)

Статья посвящена рассмотрению характерных особенностей функционирова-
ния именных терминологических словосочетаний (ТС) в структуре учебного текста. 
Проводится анализ роли данных номинативных единиц в тематическом переключе-
нии повествования, характерного для экономического текста учебной специальности 
«Финансы и кредит». 

Ключевые слова: кореферентные ТС, свободные и несвободные ТС, микротема, ма-
кротема, зависимый и независимый конституент.

 
Грамматическая, лексическая и семантическая организация трансформации терми-

нологических словосочетаний (ТС) в структуре учебного текста, как показали наши на-
блюдения, тесным образом связаны с их текстообразующей функцией. В свою очередь, 
текстообразующие функции ТС могут поддерживать и закреплять наименования в их 
формально-содержательной структуре. ТС характеризуются высокой частотой употре-
бления в учебном тексте; поэтому возникает большое количество повторов. В нашей 
работе объектом исследования являются некоторые функционально-семантические осо-
бенности всех функционирующих в описываемых текстах повторных обозначений, осу-
ществляемых при помощи различных типов именных ТС: первичных ТС в виде заголов-
ков; ТС в качестве ввода информации в текст; вторичных и последующих наименований, 
реализуемых на уровне словосочетания. Поэтому среди множества терминов, посвящен-
ных повторной номинации, мы отдаем предпочтение термину «кореферентные» ТС [1]. 

Благодаря использованию кореферентных ТС возможно выносить об одном и том 
же объекте несколько суждений, а способность к варьированию их в структуре учебного 
текста позволяет выделять разные грани объекта номинации. Этим целям в полной мере 
соответствуют тематизирующие ТС.

В данной работе мы остановимся на анализе роли ТС в тематическом переключе-
нии повествования. Характерным для экономического текста учебной специальности 
«Финансы и кредит» является повествование с элементами описания. Описание может 
быть развернутым и занимать целый абзац или предложение. Например, «Ответственность 
за исполнение бюджета возлагается на финансовые органы, которые разрабатывают ро-
списи доходов и расходов. Роспись – это основной оперативный план, распределяющий 
доходы и расходы бюджета по подразделениям бюджетной классификации – разделам, 
главам, параграфам, статьям на весь срок с поквартальной разбивкой…» [2:210]. Здесь 
описание оперативного плана (росписи) не является основной темой абзаца, лишь часть 
которого приведена в качестве примера. Темой этого и предшествующего абзацев (здесь 
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можно говорить о макротеме) является повествование о процессе исполнения бюджета. 
Таким образом, описание включено как микротема в структуру абзаца, в котором реа-
лизуется некая макротема. Описание, таким образом, не прерывает развития действия.

Описание может включаться и в структуру сложных предложений. Функцию таких 
включений могут выполнять свободные ТС с относительной связанностью компонентов 
(многокомпонентные ТС, термины-описания и ТС, осложненные причастным оборо-
том). Для иллюстрации приведем несколько примеров: «Строительство МЖК произво-
дится в пределах капитальных вложений, выделяемых министерствам и ведомствам на 
строительство объектов непроизводственного назначения, а также за счет нецентрализо-
ванных капитальных вложений, которые согласно законодательству могут направляться 
на строительство объектов непроизводственного назначения» [3:184]. Макротема здесь 
выражена ТС строительство МЖК. Однако функционирующие в предложении термино-
логические единицы: ТС, осложненное причастным оборотом, в составе составного гла-
гольного сказуемого (капитальные вложения, выделяемые министерствам и ведомствам 
на строительство объектов непроизводственного назначения), термин-описание с пред-
ложным определением в составе того же глагольного сказуемого (строительство за счет 
нецентрализованных капитальных вложений) и многокомпонентные ТС с генитивным 
определением в составе придаточного предложения (строительство объектов непроиз-
водственного назначения) выполняют роль описательных включений дающих характе-
ристику микротемы – описанию «капитальных вложений».

Однако для разносторонней характеристики или цельного описания оказывается 
иногда достаточно даже одной терминологической единицы: «При исполнении расходов 
бюджета обеспечивается финансирование юридических лиц на цели, предусмотренные 
планом экономического и социального развития» [2:211]. Макротема в данном случае 
выражена ТС исполнение расходов бюджета и терминированным словосочетанием фи-
нансирование юридических лиц, микротема – одним терминированным словосочетани-
ем, распространенным за счет объектной характеристики и осложненным причастным 
оборотом: финансирование юридических лиц на цели, предусмотренные планом эконо-
мического и социального развития.

Таким образом, описательные включения находят в структуре предложения «точную 
и сжатую форму выражения» [4:44] в многокомпонентных ТС, терминах-описаниях и 
ТС, осложненных причастным оборотом.

Другим характерным способом включения отдельного описания является использо-
вание обособленного определения (приложения), относящегося к одному из компонен-
тов конституента ТС и согласующегося с ним: 

 «Открывая финансирование, учреждения банков проверяют соответствие работ и 
сроков поставки судов по договору показателям перечня (титульного списка)» [3:121].

«Оформление финансирования нецентрализованных капитальных вложений за счет 
фонда социального развития производится на основании плановых документов (плана 
капитальных вложений, титульного и внутрипостроечного списков, договора подряда) 
за исключением плана финансирования» [3:158].

В описательных включениях функционируют ТС, в которых реализуется отношение 
принадлежности в широком смысле слова, отношение части и целого, отношение при-
знака и его носителя.



149

При анализе функционирования ТС в структуре учебного текста в пределах одной 
макротемы часто наблюдается переход от глагольной формы повествования к именной 
(субстантивной). Такой переход может являться средством тематического переключения, 
сигналом передвижения от одной микротемы к другой, а также средством архитектони-
ческого членения текста. Например, 

«Платежные поручения в этом смысле акцептуются банком при условии депониро-
вания суммы поручения на отдельном балансовом счете. Акцептованное поручение мо-
жет быть принято к платежу только в полной сумме…» [3:355].

«Долгосрочные ссуды на капитальное строительство выдавались на срок до 3 лет, 
а на формирование оборотных средств – до пяти лет... Выдача долгосрочных креди-
тов осуществлялась на основе кредитного плана и поименных списков получателей 
средств» [3:9].

«…Потребность в краткосрочных кредитах планируется на основе материальных ба-
лансов остатков и оборота товарно-материальных ценностей… 

Особенностью планирования краткосрочных кредитов является их поквартальная 
разбивка» [3:295].

В приведенных текстовых примерах ТС с отглагольным ядерным компонентом и се-
мантикой опредмеченного действия являются сигналом переключения темы. Функция 
у них одна и, как правило, она не связана с закрепленностью, фиксированностью рас-
положения ТС в структуре абзаца. В первом и втором примерах такое переключение 
маркируется в середине абзаца, а в третьем – в начале. Заметим попутно, что повтор 
структуры ТС с общим зависимым конституентом (платежные поручения акцептуют-
ся – акцептованное платежное поручение; долгосрочные ссуды на капитальное строи-
тельство выдавались – выдача долгосрочных кредитов; потребность в краткосрочных 
кредитах планируется – планирование краткосрочных кредитов) выполняет еще одну 
функцию: служит передвижению действия.

Кроме того, приведенные ТС являются средством упрощения структуры предложе-
ния. Так, во втором примере ТС выдача долгосрочных ссуд равноценно по семантике 
предложению, включение которого в качестве придаточного при глагольном сказуемом 
«осуществлялась» было бы весьма затруднительным. То же наблюдаем и в остальных 
примерах. 

В названных функциях выступают, главным образом, ТС, зависимый конституент 
которых обозначает субъект или объект действия. Эти ТС обладают скрытой предика-
тивностью и, в принципе, могут быть трансформированы в глагольные предложения.

В результате анализа учебных текстов приходим к выводу, что ТС с отглагольным 
ядром в авторской речи служат следующим целям:

1. как средство переключения темы или временного плана повествования;
2. как средство упрощения структуры предложения;
3. как средство компрессии информации и выдвижения на первый план «опредме-

ченных» действий.
Итак, если свободные и несвободные ТС с относительной связанностью компонен-

тов, включающих в себя имплицитно или эксплицитно выраженную сему предикатив-
ности, могут выполнять тематизирующие функции, то свободные ТС с относительной 
связанностью компонентов, которые содержат в себе ядерный компонент с эксплицитно 
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выраженной семой процессуальности, могут использоваться в тексте как описательные 
включения, а также передавать глагольное содержание в субстантивной форме, способ-
ствуя, таким образом, переключению темы или подтемы, упрощению структуры пред-
ложения, компрессии и выдвижению на первый план «опредмеченных» действий. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО РОЛЬ СЛОВНИКОВИХ  
ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ (ТС) У СЕМАНТИЧНОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ УЧБОВОГО ТЕКСТУ
(на матеріалі фінансово-кредитної підмови)

Стаття присвячена розгляду характерних особливостей функціонування іменних 
термінологічних словосполучень (ТС) у структурі учбового тексту. Здійснюється аналіз 
ролі даних номінативних одиниць у тематичному перемиканні оповідання, характерно-
го для економічного тексту навчальної дисципліни «Фінанси та кредит». 

Ключові слова: кореферентні ТС, вільні та невільні ТС, мікротема, макротема, за-
лежний та незалежний констітуент. 
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THE ROLE OF THE NOMINAL TERMINOLOGICAL WORD COMBINATIONS  
IN SEMANTIC ORGANIZATION OF EDUCATIONAL TEXTS

(on the basis of financial and credit sublanguage)
The article deals with some characteristic features of the functional and semantic 

description of the nominal terminological word combinations in the field of functioning. The 
analysis of the role of these units in the thematic narrative switching characteristic of the 
university subject “Finances and Credit” is presented.
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КОНЦЕПТУАЛЬНА СФЕРА «ЕКОЛОГІЯ»  
В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

Стаття присвячена дослідженню концептуальної сфери «екологія» в англійській 
та українській мовах. Визначено поняття «екології» та її місце в лексичній системі 
сфери екології англійської та української мов. Виявлено семантичні складники концепту 
«екологія» в англійській та українській мовах. Досліджено тематичні групи концепту 
«екологія» та розроблено тематичну класифікацію лексичних одиниць, що належать до 
концептуальної сфери «екологія». 

Ключові слова: лексична система, концепт, екологія, тематична класифікація, ан-
глійська мова, українська мова.

Екологічна система англійської та української мов базується на результатах знань 
та досвіду, набутих у процесі сприйняття оточуючого світу та здійснення пізнавальної 
діяльності людей в екологічній галузі. Ці знання складають основу ментальних або 
когнітивних процесів, які лежать в основі концептуального поділу лексичних одиниць 
екологічної системи за різними напрямами: тематичним (класифікація за групами), лек-
сико-семантичним (класифікація за спільним значенням), структурним (класифікація 
лексичних одиниць субмови«екологія» за структурними моделями) тощо.

Метоюпроведення цього дослідження є визначення семантичних складників концеп-
ту «екологія» та розробка тематичної класифікації концептуальної сфери даного концеп-
ту в англійській та українській мовах. 

Дослідженнямпоняття «концепту» та концептуальної сфери займалися ряд науковців: 
І.В. Нікіточкіна розглядає сферу вживання термінів «смисл», «значення», «поняття», 
«концепт» і виявляє їх комунікативні відмінності. Автор встановлює критерії семантич-
ного розмежування вищезгаданих термінів у мовознавчій парадигмі [5],О.О. Хорошун 
досліджує концепт як основне поняття когнітивної лінгвістики. Автор розглядає специ-
фічні риси концепту, аналізує основні підходи до його тлумачення [10], О. Южакова 
досліджує концепт як базове поняття когнітивної лінгвістики та демонструє принципи 
використання концептуального аналізу як методу, щозастосовується длярозгляду термі-
нологічних одиниць [12] та ін.

Різнобічним аспектам дослідження концепту «екологія» в англійській мові присвяче-
ні розробки багатьох науковців: Н.М. Айвазові досліджує когнітивні засади створення 
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екологічного термінологічного словника-мінімуму. Автор проаналізувала терміноло-
гічні моделі та фрейми екологічної сфери [1]; О.О. Жихарєва досліджує поняттєву 
структуру концепту екологія в сучасній англійській мові [2];Е.А. Латышевська роз-
глядає становлення і розвиток системи екології в англійській мові [3]; Н.Ю. Орлова 
досліджує концепт Nature в англомовній картині світу та виокремлює його семантичні 
компоненти [7] тощо.

Дослідження концепту «екологія» в українській мові проводилося такими науков-
цями: С.В. Овсейчиквивчає українську екологічну термінолексику на основі розгляду 
семантичної структури термінів та розробляє класифікацію екологічних термінів за те-
матичними групами [6]; Досліджуючи мовні особливості екологічних термінів, Шако 
В. виділяє їхні класифікаційні ознаки на основі функціонально-семантичного підходу 
[11] та ін. 

Незважаючи на численні дослідження концепту «екологія» в англійській та україн-
ській мовах, ми не виявили досліджень, присвячених тематичній класифікації концеп-
туальної сфери «екологія» в порівняльному аспекті англійської та української мов. У 
зв’язку з цим для розробки тематичної класифікації лексичних одиниць концепту «еко-
логія» необхідним є дослідження семантичних складників концепту «екологія».

Враховуючи, що концепт є утворенням, яке відображає уявлення і знання про об’єкт 
з урахуванням його специфічних характеристик, для виявлення спільних сем концепту 
«екологія» ми дослідили поняття «екологія» в англомовних та україномовних словниках. 
Так, у словнику «The Oxford Advanced Learner’s Dictionary» ecology визначається як «th
erelationofplantsandlivingcreaturestoeachotherandtotheirenvironment; thestudyofthis» [16].

В англомовному словнику «RandomHouseKernermanWebster’s College Dictionary» 
подано такі визначення ecology: «1) the branch of biology dealing with the relations and 
interactions between organisms and their environment; 2) the set of relationships existing 
between organisms and their environment; 3) the advocacy of protection of the air, water, and 
other natural resources from pollution or its effects; environmentalism» [15].

В англомовному словнику «American Heritage Dictionary of the English Language» є 
наступне визначення терміна ecology: 1) Thescienceoftherelationshipsbetweenorganismsan
dtheirenvironments. Alsocalled bionomics; 2) The relationship between organisms and their 
environment; 3) The study of the detrimental effects of modern civilization on the environment, 
with a view toward prevention or reversal through conservation [13].

У «Тлумачному словнику української мови» екологія визначається як: 1) взаємовід-
ношення між організмом і навколишнім середовищем; 2) розділ біології, що займається 
вивченням взаємовідношення між організмом і навколишнім середовищем [9, с. 458].

У словнику М.М. Мусієнко «Екологія: тлумачний словник» екологія визначається як 
«комплексна наука про виживання в довкіллі, завдання якої – пізнання законів розвитку й 
функціонування біосфери як цілісної системи під впливом природних і, головне, антро-
погенних факторів, а також визначення шляхів ефективного співіснування техносфери 
й біосфери». Об’єкти досліджень екології – екосистеми планети та їхні елементи; голо-
вний предмет досліджень – взаємозв’язки (їхні особливості й розвиток) організмів, їхніх 
груп різних рангів, живих і неживих компонентів екосистем, а також характеру впливу 
природних і антропогенних чинників на функціонування екосистем і біосфери загалом 
[4, с. 124-125].
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Узагальнюючи вищенаведені тлумачення терміна «екологія», ми визначаємо еко-
логію як науку, яка вивчає вплив навколишнього середовища на окремі організми та 
взаємозв’язки між ними, досліджує питання екосистем планети та їхніх складових, а 
також вивчає вплив природних та антропогенних чинників на навколишнє середовище 
й функціонування екологічних систем. Серед сем, які характерні для цього концепту, ми 
визначаємо наступні: біологія, довкілля (природа), живі/неживі організми, природоохо-
ронна діяльність, антропологічний та техногенний чинник (вплив людини та науково-
технічного прогресу на навколишнє середовище), біосфера та екосистеми планет. 

Враховуючи, що зазначені семи характеризуються спільними ознаками та містять 
спільні категоріальні поняття, а саме: назви процесів, явищ, характеристик об’єкта 
тощо, – можна зазначити, що вони об’єднуються однією темою, властивою концепту 
«екологія». 

У зв’язку з цим можна виділити ряд тематичних груп у концепті «екологія»: 
Тематична група «Природа» охоплює широке коло понять, що пов’язані з назвами 

явищ та об’єктів природи. Розуміння «Природи» може набувати двозначності. З одного 
боку, природа є тим матеріальним світом, у якому живе людина; з іншого, – природа – це 
сили та процеси фізичного світу, а також взаємодія живих організмів у ньому. Саме ро-
зуміння природи як певного класу явищ фізичного світу дозволяє визначити ті лексичні 
одиниці, що входять до цієї тематичної групи. 

Так, група «Природа» містить лексичні одиниці на позначення природних явищ: 
англ.flood, tsunamiearthquake, hurricane, volcaniceruption, tornado, sediment, rain, snow, 
hail, wave, mist, wind, clouds, avalanche, seismicseawave, drought, salinity, permafrost, 
hailstorm, thunderstorm, snowstorm, sand; укр.гроза, блискавка, лавина, зсув, дощова хма-
ра, землетрус, вулкан, повінь, посуха, водоймище, ріка, джерело, піщана буря.

До тематичної групи «Природа» можна також віднести явища, що характеризують 
вплив на навколишнє середовище: англ.Greenhouseeffect, Globalwarming, Icecapsmelting, 
Greenbelt; укр.парниковий ефект, глобальне потепління, танення льодовиків, небезпечні 
речовини, забруднюючі відходи, екологічні катастрофи, критичне забруднення.

Також ця тематична група включає власне назви природних об’єктів, речовин 
та екологічних понять, наприклад: англ.land, soil, water, heat, carbon, seapollution, 
acidpollution, minerals, underflow;укр.ґрунт, ґрунтові води, кисень, мінерали, скеля, 
пустеля, резервуар та ін. 

Тематична група «Живі/Неживі організми».Ця тематична група включає назви на 
позначення флори, фауни та людини. Наприклад:

– фауна: англ.birds, insects, animals, endangeredspecies, hemi-plankton, microsubspecies, 
entomology; укр.вид, популяція, тварини, комахи, мавпи, ентомофауна; 

– флора: англ.magnolia,daisy,tulip, begonia, dahlia, rose, violet, gladiolus, chamomile, 
lily, thorn,grass, tree,host-plant;укр.калина, льон, конвалія, троянда, безсмертник, папо-
роть, пшениця, трава, дерево, кущ, галофіти, геліофіти, епіфіти, сапрофіти;

– людина: англ.human, genome, gene, vitalactivity, development, humanbiology, biomass, 
metabolism, mutation, ontogenesis, symbiosis; укр.будова тіла, процеси життєдіяльності 
і розпаду, розвиток, генотип людини. 

Тематична група «Біосфера та екосистеми планет» охоплює такі поняття, як 
планета, космос, Земля (планета). Вона включає поняття на позначення назв планет,  
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космічних об’єктів, дій та процесій екологічних систем планет, наприклад: англ. 
atmosphere, hydrosphere, lithosphere, stars, constellations, galaxies, blackholes, theMoon, 
theSun, Jupiter, Mercury, Mars, Saturn, Venus,biopesticides, biocenosis; укр. сузір’я, планета 
Земля, зірка, сонце, місяць, космічний простір, сила тяжіння, метеорит, комета та ін.

Тематична група «Природоохоронна діяльність».Ця тематична група охоплює 
лексичні одиниці, спільною семою яких є сема «захист» навколишнього середовища. 
Вона включає багато термінів, пов’язаних із громадським рухом, органами контролю, 
державними установами й громадськими організаціями, які виступають на захист до-
вкілля та збереження природи планети. Наприклад: англ.Green Party, green movement, 
guidance on water conservation, green mass, environmental deterioration, environmental 
emergency, badecology, environment related activity, the preservation of ecology, to strive for 
ecology, air pollution network; укр. правила охорони води, екологічна природоохоронна 
діяльність, захист від забруднення, контроль забруднення атмосфери,раціональне ви-
користання природних ресурсів,збереження лісівта ін.

Важливо зазначити, що природоохоронна діяльність регулюється нормативними ак-
тами та державними законами, результатом чого є наявність в англійській та українській 
мовах таких екологічних понять, як: англ.ecological legislation, environmentally-related 
laws, ecologically-friendly state programmes, Articles of Association of the Green Party, 
nature protection bill, nature preservation resolution; укр. природоохоронне законодавство, 
програми захисту та збереження навколишнього середовища, нормативно-правові акти 
у сфері екологічної системи та ін.

Тематична група «Антропологічний та техногенний чинники». Екологія як на-
ука формується безпосередньо під впливом науково-технічного прогресу та зазнає впли-
ву людини в галузі природовикористання. Нині, коли людство стикнулося з проблемами 
погіршення стану навколишнього середовища та необхідністю впровадження новихп-
риродобезпечних заходів задля збереження екології на планеті, збільшилася кількість 
лексичних одиниць у терміносистемах англійської та української мов, які розкривають 
«людський» та «науково-технічний» чиннику мові. 

Ця група містить лексичні одиниці, які позначають діяльність людини в галузі еколо-
гії та її вплив на довкілля, а також лексичні одиниці, що пов’язані з науково-технічними 
досягненнями в екологічній галузі. Наприклад, англ.myco-diesel (вид дизельного палива, 
виготовлений з грибів), garbage, pollution, ecologicalinfantility, emission, brownfield (за-
бруднена ділянка), wind-farm, climatechange, ecopatriot, eco-warriors, eco-tourists; укр. 
озонова діра, радіоактивна зима, ядерний вибух, екологічне лихо, глобальне потепління, 
техногенна аварія, браконьєр та ін.

Людина впливає на навколишнє середовище завдяки розвитку новітніх технологій 
та споживацькому використанню природних ресурсів. Зрозуміло, що таке природо-
користування має як позитивні, так і негативні риси, що знаходить своє відображен-
ня в термінах типу: англ. renewableresources, Chernobylaccident, environment-friendly, 
ecologically-minded, ecologically-careless, environment-mindedness, ozone-friendly, 
toxicsubstance, carbondioxide/CO2, oilslick, hazardouswastes, soundpollution, urbanecology, 
zoneofenvironmentaldisaster; укр. екологічно безпечний, екологічно чистий, екологічно 
небезпечний, відновлювані/невідновлювані природі ресурси, побічний продукт, викопне 
паливо, гранично допустимі викиди, нафтова плівка (на воді), зона екологічного лиха. 
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Тематична група «Назви екологічних дій та процесів, характеристик об’єкта». 
Взаємодія довкілля з живими організмами передбачає двосторонній вплив. Живі організ-
ми, адаптуючись до навколишнього середовища, впливають своєю діяльністю на природу 
і, навпаки, довкілля часто визначає територіальну населеність та діяльність живих організ-
мів. Тому екологічні терміносистеми англійської та української мов включають ряд понять 
на позначення дій та процесів, характеристик об’єкта в сфері екології. Наприклад:

– назви дій та процесів: англ. pollution, forestation/deforestation, disaster, damage, 
photocontrol, virus-cellinteraction; укр. акумуляція, адаптація, очищення, вирубання лісів, 
відновлення земель, розробка нових територій, удобрення;

– назви характеристик об’єкта: англ. flexibility, cosmicdust, assimilationability, 
adaptive, acid-like, dangerous, hazardous, changeable, global, ecologicallyunsafe, polluted, 
renewable, radioactive, nuclear-free, waste-free; укр. стічна вода, радіоактивність, соло-
ність, гнучкість, кислотність води, природне забруднення, рекреаційна зона, космічне 
сміття, лісистість, плодючість, концентричність тощо.

Хоча вищезазначені тлумачення терміна «екологія» не містять вказівки на зв’язок 
терміна з назвами величин та показників, назвами приладів та методів дослідження в 
сфері екології, ми вважаємо, що така тематична група, як «Антропологічний та техноген-
ний чинники», дозволяє включити в тематичну класифікацію наступні тематичні групи:

Тематична група «Назви екологічних величин та показників». Екологічна термі-
носистема передбачає наявність термінів, які використовуються для позначення еколо-
гічних величин та показників, адже екологія як наука спирається на фактичні дані та 
розрахунки. Екологи займаються не лише зведенням порівняльних таблиць, побудовою 
графіків та ін., що відображають стан екологічної ситуації в країні, дозволяють підсу-
мувати вимірювання тиску або вологості повітря, вирахувати індекс температури тощо. 
У зв’язку з цим, екологи використовують спеціальні терміни на позначення величин та 
показників в екологічній сфері. Наприклад: англ. tolerancerange,unorganizedbodysignal, 
biologicalrhythm, cleannessratio, ecologicalprotectioncurve; укр.вологість повітря, індекс 
температури, показник випромінювання, коефіцієнт сонячної радіації та ін. 

Тематична група «Методи дослідження екологічних явищ та процесів».Як і будь-
яка наука, екологія послуговується різними науковими методами, які дозволяють здійсню-
вати збір матеріалу, спостереження, аналіз та інтерпретацію отриманих результатів в еко-
логічній галузі. У зв’язку з цим екологічна терміносистема англійської та української мов у 
галузі екології включає лексичні одиниці на позначення методів дослідження екологічних 
явищ та процесів. Наприклад: англ.observationmethod, researchobject, modellingmethod, 
systemicapproach, directexperiment, fieldobservations, prognosismethod;укр.метод вегетації, 
метод моделювання, метод спостереження (за природними катаклізмами, геологічним 
середовищем тощо), метод контролю господарської діяльності. 

Показово те, що лексичні одиниці на позначення різних методів дослідження часто є 
спільними для різних галузей науки, оскільки позначають ті самі процеси, як наприклад: 
analysis – аналіз, synthesis – синтез, testing – тестування, interpretation – інтерпретація, 
comparison – порівняння та ін.

Тематична група «Назви приладів та пристроїв у сфері екології».Екології як науці 
властиве вживання термінів на позначення назв приладів та пристроїв, адже науко-тех-
нічні досягнення сприяють появі великої кількості технічних розробок, що полегшують 
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роботу екологів. Особливо це стосується приладів для вимірювання погодних умов, еко-
логічних явищ тощо. Наприклад: англ. portablegasanalyzer, gasleakagedetector,waterfilter 
hyperatomicdrive, atmosphericpressuredetector, sanitaryzonecontroldevice; укр. гіператом-
ний двигун, актинометр, газоаналізатор, електроаспіратор, гідрограф, анемометр, 
стрічковий фільтрта ін.

Отже, дослідження показує, щоекологія як сфера поповнення словникового складу 
англійської та української мов і джерело формування екологічної терміносистеми в до-
сліджуваних мовах характеризується вживанням лексичних одиниць екологічного спря-
мування. На концептуальному рівні ці лексичні одиниці об’єднанні одним з основних 
концептів – «ecology/екологія», які об’єднують у собі різні екологічні поняття. Розподіл 
екологічних понять відбувається за основними напрямами екології як науки, в основі 
яких лежить спільна сема. Наше дослідження дозволило виділити такі тематичні групи 
концепту «екологія»: «Природа», «Живі/Неживі організми», «Біосфера та екосистеми 
планет», «Природоохоронна діяльність», «Антропологічний та техногенний чинники», 
«Назви екологічних дій та процесів, характеристик об’єкта», «Назви екологічних вели-
чин та показників», «Методи дослідження екологічних явищ та процесів», «Назви при-
ладів та пристроїв у сфері екології».

Отже, екологічна система англійської та української мов організована за тематични-
ми групами на основі спільних семантичних зв’язків. Наведена класифікація не є абсо-
лютною, оскільки екологія – динамічна наука, яка постійно розвивається, а її лексичний 
склад поповнюється. Однак ми навели основні тематичні групи концепту «екологія». 
Можемо зробити висновок, що подані тематичні групи є взаємопов’язаними та структур-
но організованими на основі спільних семантичних характеристик поняття «екологія». 

Перспективою подальшого дослідження є вивчення особливостей репрезентації 
фреймової структури концепту «екологія» в англійській та українській мовах та вияв-
лення засобів репрезентації й вербалізації фреймів на лексичному рівні. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СФЕРА «ЭКОЛОГИЯ»  
В АНГЛИЙСКОМ И УКРАИНСКОМ ЯЗЫКАХ

Статья посвящена исследованию концептуальной сферы «экология» в английском и 
украинском языках. Определено понятие «экологии» и ее места в лексической системе 
сферы экологии в английском и украинском языках. Выявлены семантические составля-
ющие концепта «экология» в английском и украинском языках. Исследованы тематичес-
кие группы концепта «экология» и разработана тематическая классификация лексичес-
ких единиц, которые принадлежат к концептуальнойсфере «экология». 
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CONCEPTUAL SPHERE OF «ECOLOGY» IN THE ENGLISH  
AND UKRAINIAN LANGUAGES

The article is devoted to there search of conceptual sphere of «ecology» in English and 
Ukrainian languages. The notion of «ecology» and its place in the lexical system of ecological 
sphere in English and Ukrainian languages is determined. The semantic constituents of 
the‘ecology’concept are exposed in English and Ukrainian languages. The thematic groups of 
the ‘ecology’concept are explored andthematic classification of lexical units, which belong to 
the conceptual sphere of ‘ecology’, is developed. 

Keywords: lexical system, concept, ecology, thematic classification, English language, 
Ukrainian language. 
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PRAGMATIC LOADING OF MEDITATIVE  
PARABLES BY ANTHONY DE MELLO

The article deals with the investigation of pragmatic loading of meditative parables by 
Anthony de Mello. The development of pragmatic component in linguistic researches is briefly 
analyzed. The ways of reading and interpretation of meditative parables, in which their prag-
matic component is actualized, are stated.

Key words: meditative parable, pragmatics, pragmatic loading, pragmatic component.

Nowadays the development of linguistics is marked by the change of scientific paradigm 
vectors that finds its reflection in the analysis and investigation of language units and text 
formations. It is explained by the fact that a structural approach concentrated on the study of 
inner organization of various language levels is being substituted by a functional approach 
that presupposes the study of the language system in action, i.e. the study of the process of 
communication.

XX century is marked by the cooperation of language system with other spheres of knowl-
edge (sociology, psychology, linguoculture, culture, etc.), i.e. a language unit becomes the 
subject of linguostylistic analysis, the study of semantic, pragmatic, lexical and, of course, 
extralinguistic aspects (social, national, cultural, etc.), within the sphere of which they exist, as 
its components. However, it did not happen in a flash. After a rather long theoretically-oriented 
period of development, the distance between language and life became shorter. “Gradually 
were settled the interconnections between the language and the reality reflected in it. The epoch 
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of semantics enlivened the interests to the notions of pragmatics, i.e. the relations between life 
and language got mutual re-evaluation” [1: 3-5].

The notion of pragmatics as an integral part of linguistics was introduced by Charles Morris 
in 30-s of XX century. The researcher treated pragmatics as a successor of rhetoric [2: 389].

Pragmatics is a subfield of linguistics that studies the ways in which context contributes 
to meaning. Pragmatics encompasses various fields: speech act theory, conversational impli-
cature and other approaches to language behaviour in philosophy, sociology, linguistics and 
anthropology [3: 65]. Pragmatics studies how the transmission of meaning depends not only 
on structural and linguistic knowledge (e.g. grammar, lexicon, etc.) of the speaker and listener, 
but also on the context of the utterance, any pre-existing knowledge about those involved, the 
inferred intent of the speaker, and other factors [4: 11].

Pragmatics gave a new impulse to the development of linguistics and defined new spheres 
for the linguistic investigation. It was a linguistic crossing from theory to practice, to the com-
plex study of language, speech, language and text units analyzed together with the extralin-
guistic aspects that gave rise to them and in the sphere of which linguistics lives. As a result, 
the realisation of these objectives and intentions is primarily verbalized by various language 
means which get their expression in various text formations where the detailed selection of 
extralinguistic and linguistic material and sources takes place.

In the preface to the collections of meditative parables “The Song of the Bird”, “The 
Prayer of the Frog”, “One Minute Wisdom” and “One Minute Nonsense” their author Anthony 
de Mello acknowledges several ways of parables reading that, correspondingly, determines the 
level of their pragmatic and aesthetic influence on the addressee as the aims and intentions pur-
sued by any participant of communication are always subordinated to some definite pragmatic 
purpose which, as a result, defines the vector of pragmatic focus of the message. “Pragmatic 
focus is a kind of inducement for the reader’s reaction revealed though the organization of all 
text elements which directs the reader towards the author, convinces him of the correctness of 
the author’s concept” [5: 75].

The vector of meditative parables pragmatic orientation is determined by the author him-
self via the intention in one or another way to make the reader analyze and reconsider his/her 
life attitude, enliven consciousness and, as a result, reveals itself on the level of the ways of 
meditative parables reading.

•	 Read a story once. Then move on to another. This manner of reading will give just en-
tertainment.

•	 Read a story twice. Reflect on it. Apply it to your life. That will give you a taste of 
theology. This sort of thing can be fruitfully done in a group where the members share their 
reflections on the story.

•	 Read the story again, after you have reflected on it. Create a silence within you and let 
the story reveal to you its inner depth and meaning: something beyond words and reflections. 
This will give you a feeling for the mystical. Or carry the story around all day and allow its 
fragrance, its melody to haunt you. Let it speak to your heart, not to your brain. This too could 
make something of a mystic out of you. It is with this mystical end in view that most of these 
stories were originally told [6: xiii].

Actually the third way of reading reveals the essence of the works in question and changes 
meditative stories into meditative parables.
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Besides, the author expresses some warnings concerning the possibility of meditative para-
bles interpretation. Anthony de Mello warns not to apply the parables to some person (a priest, 
a friend, a neighbour) as any parable is just about you and no one else. Not less important is 
the order of meditative parables reading as the parables should be read in the way they are 
presented in the collections. Such structural organization and presentation of parables presup-
pose the corresponding teaching and spirit that will be lost if the stories are read haphazardly. 
Presenting the ways and procedure of parables reading the author determines the level of their 
pragmatic influence and it is for the reader to choose what it will be. Only on close reflective in-
spection, following all the steps presupposed by the author, the hidden meaning of the parables 
is actualized. Otherwise, as the author mentions himself, his pieces of writing may be called 
stories, jokes, anecdotes, riddles [7: xi].

In sum, it may be stated that meditative parables by Anthony de Mello are united by the 
common pragmatic background assumption that, as A.M. Kovalenko states analyzing the news-
paper headlines, is defined by such factors as “autocentricity (realization of author’s intentions, 
author’s worldview arrangement) and anthropocentricity (orientation towards an addressee, 
i.e. satisfaction of his/her informational, aesthetic and spiritual needs) that change them into a 
powerful means of pragmatic influence” [8: 13].

Other aspects corresponding for the pragmatic loading of meditative parables are the lexi-
co-stylistic and syntactic means used for text material organization that constitute the object for 
the following linguistic researches.
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ПРАГМАТИЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ МЕДИТАТИВНИХ  
ПРИТЧ ЕНТОНІ ДЕ МЕЛЛО

Статтю присвячено дослідженню прагматичного навантаження медитативних 
притч Ентоні де Мелло. Стисло проаналізовано розвиток прагматичної складової лінг-
вістичних досліджень. Зазначено способи прочитання та інтерпретацію медитатив-
них притч, в яких виявляється їх прагматична складова.

Ключові слова: медитативна притча, прагматика, прагматичне навантаження, 
прагматична складова.
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ПРАГМАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА МЕДИТАТИВНЫХ ПРИТЧ  
ЭНТОНИ ДЕ МЕЛЛО

Статья посвящена исследованию прагматической нагрузки медитативных притч 
Энтони де Мелло. Коротко проанализировано развитие прагматической составляю-
щей лингвистических исследований. Отмечено способы прочтения и интерпретации 
медитативных притч, в которых проявляется их прагматическая составляющая.

Ключевые слова: медитативная притча, прагматика, прагматическая нагрузка, 
прагматическая составная.
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СИНЕРГЕТИЧНА САМООРГАНІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ “ГОСТИННІСТЬ”  
У РІЗНОСИСТЕМНИХ МОВАХ ТА ВИЯВЛЕННЯ СУТТЄВИХ ОЗНАК  

ОБ’ЄКТА ЧЕРЕЗ СИНКРЕТИЗМ СПІВВІДНОШЕНЬ

Ознаки самоорганізуючої системи відображені в синергетичному підході, який відобра-
жає функціонування простих та складних систем. Концепт “гостинність” репрезентує 
відкриту систему, яка саморганізується. Будування діалектичної тріади надає можливість 
пошуку реального кореня, нульовий пункт тріади забезпечує її цілісність і заглиблений в під-
свідоме. Слово-синкрета, як стиснута пласка пружина, набуває розвитку і поступово роз-
ширюється, вбираючи ознаки, що породжуються закономірними змінами об’єкту. 

Ключові слова: інтегрування, злиття, синергетична концепція, самоорганізаційна 
система, діалектична тріада, концепт, семантичний синкретизм, архаїчне світосприй-
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Проблема дослідження багатоскладового концепту в картині світу синтезує погля-
ди філософів, представників природознавства, мовознавства, психолінгвістів унаслідок 
інтегрування ідей матеріалізму та ідеалізму, злиття поглядів із відкриттями космології, 
уявлень про інформаційні процеси у Всесвіті з фізичними, психологічними, культуроло-
гічними теоріями та сутністю історичної та мовної картин світу. 

Згідно з синергетичною концепцією становлення мовної картини світу породжується 
самоорганізацією відкритої системи – свідомістю людини. Мовна картина світу має в 
собі зав’язки того, що науковці прагнуть дослідити.

Синергетичний підхід може бути придатним через припущення, що механізми ког-
нітивних процесів у мозку людини подібні до механізмів самоорганізації у фізичних, 
хімічних, біологічних системах. 

Прості та складні системи будь-якого єства (природи), розрізняються досить умовно, 
в той час як останні позначені здатністю до функціонування, наявністю неоднорідних 
зв’язків, емерджентністю, характеризуються нестабільністю та адаптивністю, що дозво-
ляє виявити сферу фундаментальних властивостей світу, утворюючих базис міждисци-
плінарного знання. 

Системи, яким властиве явище самоорганізації, вивчаються синергетикою, що являє 
собою евристичний метод дослідження відкритих самоорганізаційних систем із такими 
властивостями, як відкритість, не лінійність, багаторівневість, що метонімічно відобра-
жає багатокомпонентний концепт “гостинність” в англійській, німецькій, українській, 
російській мовах, що зумовлює необхідність використання наукових методів досліджень 
того, що вже наявне у нашому мозку, але не доступне свідомості. 

Метою нашої статті є використання принципів синергетичного підходу при моделю-
ванні складної системи концепту “гостинність” та “hospitality” в англійській, німецькій, 
українській, російській мовах та виявлення суттєвих ознак об’єкту через синкретизм 
ознак, як першоджерело об’єкта.

Актуальність синергетичного підходу до встановлення взаємодіючих мовного, іде-
ального та сутнісного виразів концепту “гостинність” надає можливість виявити реаль-
не коріння тріади, що утворює варіації інших компонентів, після чого встановити суттєві 
ознаки досліджуваного кореня. 

Об’єкт – діалектична тріада концепту “гостинність”, що формується від цілого до 
компонентів та виявлення ознак досліджуваного об’єкту.

Предмет – розвиток змісту, що міститься в понятті “гостинність” та моделювання 
діалектичної тріади, як спільного функціонування раціональної, інтуїтивної та емоцій-
ної ознаки концепту.

Завдання, що сприяють вирішенню поставленої мети: 1) виявити складові, що фор-
мують діалектичну тріаду та перевірити щодо взаємовиключення її компоненти; 2) вста-
новити суттєві ознаки об’єкта, що допоможе встановити синкрету – “першослово – пер-
шоречення”.

Використані методи такі як метод коренів слова, де компоненти кореневої групи –
гість-, -host-, -gast- пов’язані генетичною атракцією (семантичний інваріант міститься в 
синкретизмі етимону), експлікація семантичного розвитку етимону, що відображає зміну 
лексичної системи від частки до системи в цілому та метод словоутворюючого гнізда 
тобто виявлення умотивованості (похідності/непохідності).
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Завдяки спільній праці німецьких дослідників Г. Хакена та Р. Грехема виникла си-
нергетика, як сучасна міждисциплінарна теорія. Термін “синергетика” виник ще в 20х 
роках 20 сторіччя та уведений у науку англійським нейрофізіологом Шеррингтоном для 
позначення функціонування вищої нервової системи.

Г. Хакен, використовуючи принцип синергетики, виявляв можливість дослідження 
еволюції живої природи як процесу самоорганізації у складній системі біологічного руху 
матерії. Дослідник розповсюджує зазначений принцип на дослідження мозку (що роз-
глядається як складна самоорганізаційна система з емерджентними властивостями) та 
поведінки людини. Людський організм розглядається як самовідтворююча та самопід-
тримуюча система, а людське здоров’я – рівновага між хаосом та порядком. 

Завдяки розвитку синергетичних ідей природничо-наукове поняття хаосу змінило-
ся на детермінований хаос, та розвинулась теорія динамічного хаосу, що може надати 
можливість прогнозування у встановлених межах, своєчасного розуміння особливостей 
розвитку складної системи, наявність інформаційних джерел додаткових та зворотних 
зв’язків, через які відбувається рівновага та утворення нових структур [1:46-50]. 

Синергетична методологія представляє розвиток системи як незворотний, спрямо-
ваний, закономірними змінами матеріального об’єкту, виступає універсальною якістю 
предмету і як наслідок розвивається нова якісна властивість об’єкту через трансформа-
цію його структури та функцій. 

Вимагає філософського усвідомлення проблеми масштабу часу та співвідношення 
між цілим та його частинами. Актуальність синергетичного підходу свідчить про роз-
робку його в працях Г. Хакена [2; 3], Р.А. Браже [4], О.Е. Баксанский [5], В.В. Шконда [6], 
В.І. Аршинов, Л.П. Киященко [7], Р.Г. Баранцева [8], О.О. Семенець [9], В.В. Колесова 
[10], Н.І. Ашиток [11].

Р.Г. Баранцев в “Синергетика в сучасному природознавстві” [8] репрезентував влас-
тивість синергії, як спільної кореляції раціональних, інтуїтивних та емоціональних влас-
тивостей людської особистості. 

В.В. Колесов свідчить, що діалектичні тріади являють собою усталені парадигми, 
центр якої – нульовий пункт відліку, що забезпечує її цілісність, одночасно не усвідом-
люючись, будучи заглибленим до підсвідомості. Через це російська ментальність сприй-
має середину, як “порожнє місце”, віддаючи перевагу крайнім проявам. Змісти проявля-
ються не лінійно, не завершено, не однозначно, випадково, образно, на цій особливості 
будується російська ментальність [10: 8-9].

Н.І. Ашиток вважає, що “cинергетична дослідницька концепція творчо запозичила 
діалектичну методологію” [11: 28]. Методологія діалектики визнає розвиток як зміну, 
рух, під час якого створюється нове, необхідне, що дає змогу дослідити розвиток мовної 
картини світу. Діалектика спирається на поняття зв’язку, взаємодії, відношення.

Поняттю “зв’язок” відповідає взаємозумовленість речей, явищ, що репрезентова-
но в нашому дослідженні як: у стані розвитку багатокомпонентний ключовий концепт 
культури “гостинність” (через те, що слово, яке його презентує є загальновживаним, а 
не периферійним, представлений широко в пареміологічному фонді [10]) поповнюється 
ознаками, що вже були названі чи пережиті (концептуальні метафори), понятійними, об-
разними і ціннісними ознаками, що можливе лише за умови збагачення мовної картини 
світу, отже ця картина постійно змінюється.
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Динамічність концепту “гостинність” відображаються в тому, що концепт форму-
ється в цілісній системі суспільства, тому щоб відображати сучасні уявлення, що відпо-
відають періоду розвитку суспільства, концепт повинен постійно змінюватись, набувати 
нових якостей.

Поняття “взаємодія” відповідає процесу взаємовпливу різних об’єктів, зміни стану 
цих об’єктів, взаємоперехід, маючи об’єктивний і універсальний характер, причинність 
взаємозумовлених субстанцій.

Принципами і законами діалектики, що відображають синергетичні принципи стали:
1. Принцип загального зв’язку – закономірна форма поєднання всіх поодино-

ких речей, явищ, процесів у єдине ціле, є усвідомленням об’єктивної дійсності, вияв-
ляючи стійкі зв’язки: внутрішні і зовнішні, необхідні і випадкові, суттєві і несуттєві, 
що сприяє формуванню мовної картини світу особистості, репрезентуючи систему 
взаємопов’язаних засобів.

2. Закон єдності та боротьби протилежностей розкриває сутність джерела розвитку, 
що відбувається процес роздвоєння єдиного на протилежності, завдяки чому не можлива 
“рівність самому собі”, не існує тотожних мовних картин між людьми чи навіть у однієї 
тієї ж людини.

Діахронічна спільність мовних картин світу окремої людини сприяє збереженню 
особистісної ідентичності, єдності етноспільноти. Суперечність синхронії та діахронії: 
первинний синхронний підхід аналізує мову відокремлюючи структурно організовані 
синхронні зрізи мови, виправдовуючи певне унерухомлення часу (що являє собою лише 
допоміжний науковий прийом і не зазначає статики). Діахронія діє в мовно-історичному 
процесі як послідовності форм. Заперечення діє під час поступової втрати або народжен-
ня через переплетіння нового зі старим, заперечуючи попередні уявлення і залишаючи 
актуальними певні елементи цих уявлень. Не знаючи минулого людина не зрозуміє су-
часне і не передбачить перспективи майбутнього. 

Принцип єдності історичного (становлення і розвиток об’єкту) і логічного (теоре-
тичне відтворення об’єкту) осмислює закономірності динамічних об’єктів таких як мов-
на картина світу [11:28-33].

Перевіримо діалектичну тріаду концепту “гостинність” “hospitality”/ 
“Gastfreundlichkeit” в германській мовній картині світу.

Кожна тріада зберігає можливість свого розвитку. Ритуальне приймання гостя в 
його межах обумовлюється щирістю, душевною теплотою, щирий, душевний прийом 
гостя обумовлюється ритуалом, а щирість ритуалу фіксується наявністю (присутністю) 
гостя в слов’янській мовній картині світу. 
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Дослідники вважають ліву частину діалектичної тріади, як прояв інтуїції чуттєвої 
тобто чуттєвий досвід, сфера діяльності біології, права частина діалектичної тріади від-
носиться до інтуїції інтелектуальної, що є сфера діяльності логіки, що доповнює існуючі 
форми досвіду, вища точка мінімальної одиниці синергетики відноситься до інтуїції міс-
тичної, що діє на рівні інстинкту, життєвої мудрості, заглибленої до підсвідомості, що є 
сферою дії психології. 

Ліва частина відповідає за образність тексту “душевність, щирість”, права частина 
“гість” то є поняття концепту, а найвища позиція то є символом концепту “гостинність”, 
що об’єднує атрибути його прояву (паляниця - символ щастя і благополуччя господи; тіла 
Божого; гостинності; прихильності, ритуального та оберегового знака, хліб-сіль, стіл (у 
родинному домі стіл – це символ зустрічі поколінь, символ передачі основних вартостей 
і традицій, символ спільної молитви родини при трапезі), Васильки /»зільє Василья»/ - 
символ святості, чистоти, привітності та чемності, рушник (на ньому підносять дорогим 
гостям хліб-сіль) [12]. 

Відбувається словесне вираження (вираження в слові) лівої частини ідеальної найви-
щої точки “ритуал”, а нижчий правий “гість” – реальний корінь тріади – єдина “речова” 
частина категорії роду, що утворює варіації попередніх ідеальних компонентів, ідеально-
го ритуалу, та мовного вираження щирості, душевності. Будь-яка заміна правої частини 
“гість” виявляється лише представленням частини категорії “гість”, варіюванням напр. 
чужинець, подорожній, родич. 

Синкретизм “думка-слово-діло” виражений у слов’ян терміном – річ, слово, що мис-
литься і отримує фізичну форму в речі [10: 11]. Називаючи цю річ, мають на увазі всі її 
суттєві ознаки одночасно, всю сукупність її ознак (мовних значень), (це суттєва відмін-
ність бід багатозначності, пов’язаної із предметними ознаками і є результатом історич-
ного розвитку мовного знаку, стаючи гіперонімами родового значення, розвиток якого 
поступово звузив мовне значення, як правило, до чотирьох), що дає можливість змоде-
лювати синкрету – “першослово – першорічення” [10: 72]. Мовні значення змінюються, 
а концепт вбирає в себе ці етапи, як синкретична одиниця мислення, що являє собою 
цілісне відображення факту дійсності. Розвиток синкретичного значення відбувається 
паралельно розвитку мислення людини, що являю собою поступове реформування пер-
вісної системи.

Архаїчному світосприйняттю (що досліджували О.Ф. Лосев, Д.С. Лихачев, 
Б.О. Ларин, А.Я. Гуревич, І.П. Смирнов) властива не розчленованість, синкретизм чуттє-
вого сприйняття та логічної діяльності людського мислення, що на мовному рівні відо-
бражає семантичний синкретизм (від грець. συγκρητισμός – “федерація критських міст”), 
який виявляється в семантичній диффузності, про що свідчить первісне ім’я, обстоюючи 
“двоїстість субстанції” – сплав предметних і якісних ознак.

залишаючи актуальними певні елементи цих уявлень. Не знаючи минулого 

людина не зрозуміє сучасне і не передбачить перспективи майбутнього.  

Принцип єдності історичного (становлення і розвиток об’єкту) і логічного 

(теоретичне відтворення об’єкту) осмислює закономірності динамічних 

об’єктів таких як мовна картина світу [11:28-33]. 

Перевіримо діалектичну тріаду концепту “гостинність” “hospitality”/ 

“Gastfreundlichkeit” в германській мовній картині світу. 

 

 

 

 

 

 

                             Душа  

 

Кожна тріада зберігає можливість свого розвитку. Ритуальне приймання гостя 

в його межах обумовлюється щирістю, душевною теплотою, щирий, душевний 

прийом гостя обумовлюється ритуалом, а щирість ритуалу фіксується 

наявністю (присутністю) гостя в слов’янській мовній картині світу.  

 

 

 

 

 

 

 

Дослідники вважають ліву частину діалектичної тріади, як прояв інтуїції 

чуттєвої тобто чуттєвий досвід, сфера діяльності біології, права частина 

діалектичної тріади відноситься до інтуїції інтелектуальної, що є сфера 

діяльності логіки, що доповнює існуючі форми досвіду, вища точка мінімальної 

Душа / Серце Гість

Ритуал 

Soul/Heart /Das Gemüt / dasHerz A guest / ein Gast

Ritual / das Ritual 
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Початковий семантичний синкретизм зберігається в узагальнено-недиференційова-
ному етимоні, ознаки і форми якого відзначені початковою семантичною не розчленова-
ністю, що скісно підтверджує теорія і практика “множинної етимології”, припускаючи 
одночасне існування декількох (багатьох) семасіологічних зв’язків в історії значення, і 
який дослідники називають словом – синкретою і уявляють як стиснуту плоску пружину 
[13: 43-45].

Етимон слова “hospitality“ – host – вміщує нерозчленоване значення “хазяїн” та 
“гість”, етимологія підтверджує це явище: лат.“hospes, itis» (іменник) “чужак, гість, 
хазяїн, що проявляє гостинність”.

Грецьке слово “xenos”, еквівалентне “гість, незнайомець”, що призвело до появи 
“die Philoxenie” в німецькій мові, що означає “гостинність”. Стар. грець. “philoxenía” 
розуміється як “дотримання гостинності”, у той час як “xenía” скоріше має значення 
“місце для прояву гостинності”.

Спостерігається асиметрія, коли знак і значення не покривають один одного і те саме 
значення передається декількома значеннями, тому “die Philoxenie” у німецькій мові зі 
значенням „Gastfreundschaft“ “приязний до гостей” не охоплює семантичне значення 
іменника “xenía“ чи в українській мові слово “хосен, хісна”  стосується лише значення 
“користь, зиск (чол., діал. )” [14: 132].

Змістовний тип синкретсемії, містить сигніфікативний тип синкретсемії, що репре-
зентований в концептуально-синкретичних значеннях імен-концептів.

Будова сигніфікативної синкретсемії слова – концепту

Як ми бачимо, слова-концепти репрезентують не розчленоване значення, зв’язане з 
двома чи більше сигніфікатами і двома чи більше абстрактними денотатами. 

Будова сигніфікативної синкретсемії слова – концепту  
“Гостинність”/ “Гостеприимство” /“Hospitality”/ “Gastfreundlichkeit”
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Знаком гостинності в англомовній картині світу виступає “Bread”- і особливо 
“Breaking the Bread”, “Hearth” “Піч”, забезпечує теплом, світлом, їжею та захистом, сим-
волізує гостинність та прихисток, що супроводжуються почуттям захисту, “Hand” – сим-
волізує силу, владу та захист та трактується як щедрість, гостинність та стабільність. 
“Grapes” символізують вино, як символ сп’яніння, гостинності, юнатства. У той час як 
“Salt” “Сіль” символізує вірність та дружні стосунки [15].

У німецькій мовній картині світу “die Linde” “Липа” – символ дружніх відносин, 
Батьківщини та гостинності, “Brot und Salz” “Хліб та сіль” як символ весілля, в’їзду в 
нову оселю і гостинності [16].

Синкретичне значення отримує “Запрошення гостя / приглашение гостя / be sought 
out as a guest / zu Gast bitten”, де ми спостерігаємо явище синкретсемії – неподільності, 
сплав початково розрізнених елементів, коли вони разом, то відповідають змісту гос-
тинності, під час розділення, вони лишаються цього змісту. Запрошення може бути на 
весілля, на зустріч, але з появою слова гість, значення запрошення відображає ритуал 
гостинності в слов’янській мовній картині світу. 

Діалектична тріада містить “ритуал” як ідеальну найвищу точку, яка реалізуєть-
ся в системності синкретем на рівні тексту, системність яких полягає в екстралінгвіс-
тичній ритуально-ситуативній належності, що досліджується в ономасіологічному 
аспекті (від ознаки до знаку), формула зустрічі гостей, пропозиція сісти за стіл та 
прийняти їжу, прощання. 

На рівні мовних одиниць системність реалізується в відносній усталеності лексико-
семантичних моделей, що аналізуються в семасіологічному аспекті (від знаку до озна-
ки): синкретеми синтагматичного структурно-семантичного типу – сполучення з постій-
ними епітетами (добрий ґазда, важний хазяїн), які вказують на денотат, що відображає 
уявлення про те, якою якістю повинен володіти ідеальний об’єкт, привітання [13:63], 
конструкції з імперативом тобто побажання благ (хай твої…., будь здоров), усталені по-
рівняльні звороти (хазяйка, неначе качечка), зв’язок етимологічно споріднених слів, що 
відображений у синкретемах епідигматичного структурно-семантичного типу, до якого 
відносяться етимологічні фігури, що відображають закріплену за об’єктом ознаку, як за-
вжди актуальну якість, що вміщує обов’язковий оцінний компонент, об’єднані спільним 
коренем (етимоном) в іменниках, прикметниках дієсловах [13: 61-80].

Ми можемо зробити висновок, що мовна природа одиниці синергетики – діалек-
тичної тріади і будова сигніфікативної синкретсемії слова – концепту “Hospitality” / 
“Gastfreundlichkeit” / “Гостинність” / “Гостеприимство” відображають логічність люд-
ського мислення і нероздільність чуттєвого сприйняття концепту “гостинність”, що 
проявляється в семантичних відношеннях генетично пов’язаних значень, які співіс-
нують і актуалізуються в різносистемних мовах вербалізуючи досліджуваний концепт 
“гостинність”.

Перспектива подальшого дослідження стосується дослідження концепту “гостин-
ність” в різносистемних мовах, як текстового концепту. Запропоноване дослідження по-
винно представити концепт “гостинність” художнім текстом.
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СИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ САМООРГАНИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА 
“ГОСТЕПРИИМСТВО” В РАЗНОСИСТЕМНЫХ ЯЗЫКАХ И ВЫЯВЛЕНИЕ 

СУЩЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ ОБЪЕКТА ЧЕРЕЗ СИНКРЕТИЗМ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

Признаки самоорганизующейся системы представлены в синергетическом подхо-
де, который отражает функционирование простых и сложных систем. Концепт «го-
степриимство» представляет собой открытую систему, которая самоорганизуется. 
Построение диалектической триады дает возможность поиска реального корня, ну-
левой пункт триады обеспечивает ее целостность и погружен в подсознание. Слово-
синкрета, как сжатая плоская пружина, получает развитие и постепенно расширя-
ется, вбирая признаки, которые порождаются закономерными изменениями объекта. 

Ключевые слова: интегрирование, слияние, синергетическая концепция, самоорга-
низующая система, диалектическая триада, концепт, семантический синкретизм, ар-
хаичное мировосприятие, стабильность лексико-семантических моделей, разносистем-
ные языки.

Vasilkova I., postgraduate student
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SYNERGETIC SELF-ORGANIZATION OF THE CONCEPT “HOSPITALITY” IN 
THE LANGUAGES RELATING TO DIFFERENT SYSTEMS AND EXPLORING 

THE ESSENTIAL SUBJECT CHARACTERISTICS THROUGH SYNCRETIC 
CORRELATION

Characteristics of a self-arranged system is represented in a synergetic approach, which 
relates to the functioning of simple and complicated systems. The concept “hospitality” 
represents a hospitable system, which operates on the basis of self-organization. Constructing 
a dialectic trine enables discovering the real root; trine neutral point supports its entirety and 
is rooted in the subconsciousness. A word- syncreta is like a compressed flat spring, developing 
and enlarging, it absorbs the characteristics, bored by naturally determined object changes.

Key words: integration, merging, synergetic conception, self-organized system, a dialectic 
trine, a concept, semantic syncretism, archaic world perception, the stability of lexico-semantic 
models, the languages relating to different-system organization.
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ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНА ПРИРОДА ЕВФЕМІЇ

Стаття розглядає роль евфемії, що є лінгвістичним явищем, у розвитку людської 
культури. Наводяться різноманітні ознаки та визначення цього мовного феномена, а 
також його вплив на культуру суспільства.

Ключові слова: евфемія, лінгвістичне явище, культура, ознака, визначення, вплив, 
суспільство. 

 
Термін «евфемізм» відомий дуже давно, його використовували ще античні автори. 

Сам термін походить від грецьких слів «добре», «чутка», «мова». Первинне його тлума-
чення трактується як вимовляння «слів, які мають добру ознаку; утримання від слів, які 
мають погану ознаку (особливо при жертвопринесеннях); благоговійне мовчання» [1: 
562]. Адже, можна стверджувати, що люди знали про це мовне явище, користувалися 
ним у давнину та використовують його в наші дні. 

Витоки цього явища необхідно шукати у особливому складі мислення людей. 
Евфемізми – не просто мовний феномен (слово, словосполучення або фраза, яка вико-
ристовується замість незручних, з точки зору того, хто говорить, лексичних одиниць), 
але й відображення здібності людини особливим способом структурувати дійсність. 
Використовуючи більш коректне слово, людина знижує гостроту конфлікту з реальніс-
тю, який виникає внаслідок заборони – табу на використання деяких слів. Саме евфеміз-
ми вирішують цю проблему.

М.М. Маковський вважає, що феномен табу мав великий вплив на весь наступний 
розвиток людської культури та на сам процес виникнення культури. У феномені табу від-
дзеркалилася діалектика людського мислення, взаємопроникнення «так» і «ні» та свобо-
да вибору між ними. На думку М.М. Маковського, саме табу лежало в основі створення 
людської моралі. Основою табу та евфемізму виступає один і той самий феномен – за-
борона. Отже, евфемізм має велике значення не тільки як засіб мови та мовлення, але й 
як особливий спосіб структурування реальності [2: 253]. 

Евфемія завжди викликала й викликає цікавість у багатьох дослідників. 
Б.А. Ларинім (1961), А.М. Кацевим (1977), Н.Ц. Босчаєвою (1989), Л.В. Артюшкіною 

(2002), Г.Г. Кужим (2003) та ін. були досліджені та описані аспекти евфемії. Наприклад, 
семантичні способи евфемістичної субституції та типи семантичних відносин були ви-
вчені Є.Є. Тюріною та Л.В. Артюшкіною. Прагматичний аспект евфемії був детально 
розглянутий Н.Ц. Босчаєвою. Соціально – психологічний аспект евфемізмів розглядав 
А.М. Кацев, евфемізми у світі теорії вторинної номінації описані Н.М. Бердовою. 

Проведені дослідження підтверджують багатоплановість явища та дозволяє виділи-
ти чотири взаємозв’язаних аспекти евфемії:

•	 мовний;
•	 психологічний;
©   В. Козубай,  2014
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•	 соціальний;
•	 прагматичний. 
Підходи до вивчення цього явища варіюються залежно від того, який аспект дослід-

ник вважає за головний. Більшість авторів, які досліджували явище евфемізмів, знахо-
дяться у рамках субституційного підходу, вважаючи евфемізм субститутом незручного 
слова. «Евфемізми – це замінні дозволені слова, які використовують замість заборонених 
(на яких накладено табу)» [2: 105]. 

Співзвучним до даного підходу є визначення, яке дає «Лингвистический Энцикло- 
педический Словарь»: «Эвфемизмы – это эмоционально нейтральные слова или 
выражения, употребляемые вместо синонимичных им слов и выражений, представляю-
щихся говорящему неприличными, грубыми или нетактичными».

Аналогічні визначення знайдемо в українських енциклопедичних джерелах, наприклад: 
«Вікіпедія»: «Евфемі́зм (від грец. Euphémia) – утримування від неналежних слів, 

пом’якшений вираз) – заміна грубих або різких слів і виразів м’якшими, а також деяких 
власних імен – умовними позначеннями». 

«Шевченківська енциклопедія»: «Евфемізми (гр. εύ – добре, φημί – говорю) – емо-
ційно нейтральні слова або вирази, вживані замість синонімічних їм слів чи виразів, які 
видаються мовцеві непристойними, грубими, недоречними». 

«Словник-довідник Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов 
В. В. та ін.»: «Евфемізми – це слова або словосполучення, які приховано, ввічливо, 
пом’якшено називають предмети чи явища: нечистий-чорт, нерозумний – дурний, не 
довго ряст топтати – скоро померти, хірургічне втручання – операція. Евфемізми поши-
рені в розмовному мовленні та художній літературі». 

«Словопедія»: «Евфемізми – слова або вирази, що ними замінюють слова з грубим 
або непристойним змістом; е. передають той самий зміст у пом’якшеній або завуальова-
ній формі (напр., говорити неправду замість брехати)». 

«Хохлопедія»: «Евфемізм; ч. (гр., пом’якшений вираз) заміна слів з грубим або не-
пристойним змістом чи забарвленням на слова й вирази, які виражають цей зміст у 
пом’якшеній формі або завуальовано (напр., «говорити неправду», замість «брехати»)». 

В цілому, у сучасній лексикології поширене вузьке тлумачення евфемії. А всі випад-
ки субституції розглядається або в рамках перифраз, меліоративної лексики, або засобів 
маніпулятивної дії (Л.В. Грехнева., Г.А. Макарова, А.А. Нефьодова). На думку багатьох 
сучасних дослідників, меліорація вбирає і поняття евфемістичної субституції. Але мож-
на передбачити, що субституційний підхід до явища евфемії не є універсальним, не див-
лячись на те, що деяка частина евфемістичних найменувань являється субститутами: 
Irish fever (typhus), falling evil (epilepsy). Але у субституційного підходу є ряд недоліків. 
Так, не завжди можна визначити яке саме слово заміщено евфемізмом, тобто антецедент 
невідомий. Крім того, часто у евфемізму немає слова-еквіваленту(напр., underachiever), 
і воно пояснюється описовим зворотом. В такому випадку будь-яке слово або висловлю-
вання являється субститутом, тому що може бути описано за допомогою дефініції. 

Деякі автори (І.В. Арнольд, А.М. Кацев) розглядають евфемізми як окремий випа-
док непрямої номінації, що характерно для широкого підходу до розгляду даного явища. 
«Косвенное наименование менее тесно и привычно связано с предметом высказывания, 
в нём предполагаются побочные ассоциативные связи с иным содержанием» [3: 198].
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В роботах західних вчених (D. Cristal, R. Holder, H. Rawson, etc.) евфемістична заміна 
також трактується широко, і поділ на меліоративи та «власне» евфемізми не проводиться. 
У словнику «The Oxford Companion to the English Language» зафіксовано: «Euphemism 
– mild comforting or evasive expression that takes place of one that is taboo, negative or too 
direct». Р. Холдер, автор словника евфемізмів, головним критерієм відбору лексичних 
одиниць вважає їхню позитивну оціночну спрямованість. Багато вчених погоджують-
ся, що не існує загальноприйнятих критеріїв у визначенні розглядаємого явища, але на 
основі напрацьованих вченими уявлень та критеріїв приналежності мовної одиниці до 
евфемізму визначені наступні ознаки евфемізму:

•	 стигматичність денотату (негативна коннотація). Зміст поняття «стигма» трактуєть-
ся у роботі Н.М. Бєрдової не тільки як негативна якість «предмету», яка найшла своє відо-
браження в його антецеденті, але і як його здатність викликати негативні емоції» [4: 336];

•	 створення позитивної конотації;
•	 збереження істинності висловлювання.
О.П. Сенічкіна додає декілька додаткових ознак:
•	 семантична невизначеність евфемізму, яка дозволяє пом’якшити негативну оцінку 

денотату;
•	 формальний характер покращення денотату, який дозволяє адресату зрозуміти про 

який предмет або явище йде мова.
Якщо вживаному евфемізму для пом’якшення негативної емоції не вдається зберіга-

ти зв’язок з денотатом, то це вже не евфемізм, а свідоме викривлення правди. 
Тепер розглянемо існуючи класифікації евфемізмів. Типи класифікації змінюються 

залежно від аспекту, який покладено в основу класифікації. 
Р.О. Будагов запропонував найзагальнішу класифікацію цих одиниць, поділивши їх 

на евфемізми загальнолітературної мови та евфемізми різних жаргонів. Окрему групу, 
за Р.О. Будаговим, складають контекстуальні евфемізми різних жаргонів. Вони склад-
ніші та визначаються «умовами особливого контексту або характером тої особи, які ви-
словлює свої думки» [4: 86]. Вони виникають у мові постійно та мають всі властивості 
евфемізмів, але не мають готового відтворення. Найчастіше такі евфемізми образні та 
метафоричні. 

На думку О.П. Сєнічкіної, існує декілька видів евфемізмів:мовні евфемізми, які за-
кріплені в мові та усвідомлюються її носіями («кончина» вместо «смерть»); евфемізми 
за походженням, потенціал яких не визнається носіями мови («Лада» вместо «Жигули»; 
«народный комиссар» вместо «министр»); а також історичні та деевфемізми (дисфеміз-
ми). Цікавою є тематична класифікація Р. Холдера, в якій виділяють шістдесят лексико-
семантичних підкласів евфемізмів. Наприклад, Abortion and Miscarriage, Age, Bankruptcy 
and Indebtedness, Cheating, Commerce Banking and Industry, etc. Ця класифікація демон-
струє різноманіття та масштаб груп стигматичних денотатів, для визначення яких засто-
совують евфемізми. А тематична класифікація А.М. Кацева виділяє десять лексичних роз-
рядів за понятійними сферами та три за характером евфемістичного потенціалу [3: 155]: 

1) стерті евфемізми (напр. liquidity crisis – inability to pay our debts); 
2) достеменні евфемізми; 
3) достеменні евфемізми з додатковим стилістичним ефектом, наприклад, з гумором 

або іронією. 
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На думку Б.А. Ларіна, в основу класифікації доцільно покласти «соціальну природу 
евфемізмів». Він визначає три типи евфемінізації: 

1) загальновживані евфемізми національної літературної мови;
2) класові та професійні евфемізми;
3) родинно-побутові евфемізми [Ларін, 1961].
В історичній ретроспективі перша та друга група зближуються, а під час руху у май-

бутнє друга група зменшується до повного зникнення. До третьої групи евфемізмів, які 
використовуються переважно у розмовній мові, характерно обмеження колом уявлень 
про фізіологію та анатомію людини.

А.С. Куркієв виділяє п’ять груп евфемізмів, класифікуючи їх за мотивами, що їх по-
роджують:

1) ті, що виникли на основі забобонів (хворіти – нездужати, не мати здоров’я);
2) ті, що виникли через страх та незадоволення (вбити – прибити, лишити життя);
3) ті, що виникли на основі співчуття та жалості (хворий – не всі вдома);
4) породжені почуттям сорому (незаконнонароджений – байстрюк);
5) породжені почуттям ввічливості (старий – в роках, літній) [Куркієв, 1977].
Л.П. Крисін, у свою чергу, вважає, що існують дві сфери евфемінізації – особисте 

життя та соціальне життя.
В.П. Москвін доводе, що евфемізми використовуються в шести функціях: 
1) для заміни назв об’єктів, які лякають;
2) для заміни визначень неприємних об’єктів різного роду, які викликають відразу;
3) для позначення того, що вважається непристойним (тобто побутові евфемізми);
4) для заміни прямих найменувань через побоювання епатувати публіку (етикетні 

евфемізми);
5) для «маскування справжньої суті того, що позначається;
6) для позначення організацій та професій, які є непрестижними [Москвін, 2007].
Отже, евфемізм – це синонім, який заміняє непристойне, нетактовне, грубе слово 

або вираз за допомогою нейтрально або позитивного конотатованого позначення, та 
допомагає при цьому оминути прямого, грубого найменування того, що викликає не-
гативні емоції. Евфемінізація – це безперервний процес заміни одних найменувань ін-
шими, який обумовлений прагненням до успішної комунікації. Ці заміни базуються на 
постійній оцінці та переоцінці людиною форм вираження. Тому важливо точно знати 
та враховувати склад сучасного евфемістичного лексикону, що дозволяє, з одного боку, 
чітко дотримуватися норм екології мови, а з другого – уникнути конфліктних ситуацій, 
які пов’язані з «неправомірним» їх використанням. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ЭВФЕМИИ
Статья рассматривает роль эвфемии, которая считается лингвистическим явле-

нием, в развитии человеческой культуры. Приводятся различные признаки и определения 
этого языкового феномена, а также его влияние на культуру общества.

Ключевые слова: эвфемия, лингвистическое явление, культура, признак, определе-
ние, влияние, общество.

THE ROLE OF EUPHEMIA IN THE DEVELOPMENT OF HUMAN CULTURE
The article deals with the role of euphemia in the development of human culture. Various 

features and definitions of that linguistic phenomenon, as well as its influence on the culture of 
society, are given.

Key words: euphemia, linguistic phenomenon, culture, feature, definition, influence, society. 
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ЛЕЙТМОТИВ ЯК ЗАСІБ РИТМІЗАЦІЇ ТЕКСТУ

У статті акцентовано на лейтмотиві як засобі ритмізації прозового твору. 
Теоретичний дискурс проблеми увиразнений компаративним аналізом модерністських 
новел М. Коцюбинського та О. Купріна, у яких з’ясовується роль і значення лейтмо-
тиву, що «омузичнює» текст, створює враження емоційного нагнітання і певної його 
настроєвості. 

Ключові слова: лейтмотив, ритмізація, модерністська новела, парадигматичний 
ряд, наскрізні деталі.

Сучасна компаративістика досить чітко сформулювала потребу в дослідженнях, які 
поєднують і порівнюють явища різних видів мистецтв. Незаперечним є факт, що між 
зображальними і незображальними мовами немає неперехідної межі: «принципи побу-
дови образних знаків, специфічні для однієї і для іншої, виявляються досить гнучкими, 
здатними модифікуватися, йти одна одній назустріч і навіть вступати в прямий контакт, 
об’єднуючи свої зусилля для створення складних, синтетичних художніх структур» [1: 
297]. Тож серед головних чинників, які формували образ рубіжної епохи ХІХ-ХХ ст., ви-
окремлювався тісний зв’язок між різними сферами мистецтв: літературою, малярством 
і музикою. Кожне мистецтво природньо переймалося естетичним поповненням того, що 
засобами іншого мистецтва не могло бути виражене. Це неминуче приводило до жанро-
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вих видозмін, а митців примушувало вдосконалювати техніку художнього мовлення. На 
думку Нони Копистянської, «жанри збагачуються за рахунок міжжанрового, міжродово-
го зв’язку та взаємодії між видами мистецтва: літературою, живописом, музикою, кіно 
тощо» [2: 44]. Така тенденція була характерна й для новелістики рубежу ХІХ-ХХ ст., яка 
поєднала як прозово-поетичні інтенції, так і малярські й музичні принципи організації 
художнього мовлення. Відтак заявлена тема як окремий аспект міждисциплінарних сту-
дій є і актуальною, і науково доцільною. Метою розвідки є з’ясування ролі й значення 
лейтмотиву як засобу ритмізації прозового тексту, що увиразнює у ньому музичні первні. 

Термін лейтмотив запозичений літературознавством з музичного мистецтва, де впер-
ше був ужитий Ріхардом Вагнером і означав музичну тему, пов’язану з певним образом, 
ідеєю, явищем, яка неодноразово повторюється в опері, балеті, симфонії, характеризу-
ючи певну дійову особу, стан тощо. Запозичення було викликане не недостатністю лі-
тературознавчої термінології, а спорідненістю тих властивостей, що єднають два види 
мистецтва: словесне, черпаючи інспірації з музичної сфери, отримувало можливість 
осмислити себе в музичних категоріях, відчути себе музикою. Відтак, у художньому тво-
рі «лейтмотив (нім. Leitmotiv – букв.: чільний, провідний мотив) – конкретний образ, 
головна тема чи ідея, визначальна інтонація, що пронизує твір або творчість митця, не-
настанно згадувана художня деталь, ключова для розкриття задуму митця… Лейтмотив 
глибше розкриває концепцію певного твору, вказує на його підтекст…» [3: 397-398].

Узявши саме таке робоче визначення терміну, спробуймо з’ясувати роль і значення 
лейтмотиву в прозовому тексті, залучивши до аналізу новелістику українських і росій-
ських письменників, особливо акцентуючи увагу на комплексі тематичних і виразних 
засобів, що постійно повторюються протягом даного художнього цілого – літературного 
твору, ритмізуючи текст, надаючи йому музичності й певної настроєвості. При такому 
вживанні термін «лейтмотив» наближається до свого первісного музичного значення й 
«омузичнює» прозовий твір.

У період порубіжжя ХІХ-ХХ ст., коли активізувалася модернізація усіх сфер життя, 
«включалося» музичне мислення письменників, вони підсвідомо знаходили нові слова 
і образи, яких не було у традиційній літературній парадигмі, але які вже існували як 
давно відкриті музикою істини. Особливо інтенсивно відбувалося проникнення музич-
них категорій у структуру модерністської новели, тож і зв’язок, і взаємозалежність між 
вербальною мовою і мовою музики простежується дуже виразно, а відтак і використання 
лейтмотиву як одного із засобів ритмізації прози.

Ознаки ритмізованої прози, як-от: сюжетно-фабульна розмитість, тропеїзація ху-
дожньої мови, творення тексту з елементів, що лейтмотивно повторюються упродовж 
усієї нарації тощо притаманні новелам багатьох українських і російських письменників. 
Григорій Гуковський серед літературних аналогів музичних формотворчих прийомів на-
зиває словесний лейтмотив, схожий з музичним. «Лейтмотивна техніка», на його думку, 
складається з «накопичення емоційних повторів, нанизуванні однотонних слів»; лейтмо-
тив – не структурний момент, але накопичуваний і повторюваний «тон, лірична нота», 
яка знову і знову «долає логіку» [4: 310]. Такі лейтмотиви найчастіше й визначають рит-
мічну організацію словесного тексту, потверджуючи те, що модерністській новелі прита-
манний ще один важливий формотворчий елемент, тісно пов’язаний з музикою, – ритм. 
Різні вчені (В. Агеєва, М. Гіршман, В. Жирмунський, С.  Луцак, Г. Поспєлов, О. Чичерін 
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та ін.) звертали увагу на специфічні форми конструювання художньої мови літературних 
творів, зауважуючи на її ритмічній організації. Скажімо, Геннадій Поспєлов наголошу-
вав на семантичній виразності художньої мови, що реалізується в її інтонаційно-синтак-
сичному розгортанні і має у своєму арсеналі специфічні засоби, серед яких «важливе 
місце посідає розміщення емфатичних акцентів, що впливають на мелодію мови і на 
розміщення слів у реченні» [5: 153]. 

Віктор Жирмунський слушно зазначав, що ритмізована проза побудована передусім 
на художній впорядкованості синтаксичних груп, на елементі повторення і синтаксич-
ного паралелізму. Вчений писав, що «основу ритмічної організації прози завжди утво-
рюють не звукові повтори, а різноманітні форми граматико-синтаксичного паралелізму, 
вільнішого чи більш зв’язаного, підтриманого словесними повторами (зокрема, анафо-
рами). Вони утворюють композиційний стрижень ритмічної прози. <…> Подібно до ві-
рша, періоду, строфи чи групи строф у вірші, абзац ритмічної прози творить складне 
інтонаційно-синтаксичне ціле, що складається із взаємопов’язаних та ієрархічно супі-
дрядних елементів (так звані «колони» й «коммати» античної риторики)» [6: 107].

Літературознавець Михайло Гіршман теж відводив ритмові значну роль і зауважу-
вав, що він «може об’єднувати, розчленовувати і зіставляти різні етапи розгортання сю-
жету, виділяючи певні вузлові моменти в цьому розгортанні, прояснюючи хід дії, яка 
розвивається. Аналогічно може здійснюватися ритмічне розмежування та зіставлення 
різноманітних композиційно-мовленнєвих одиниць» [7: 43]. Вчений пропонує розши-
рене трактування ритму: «Ми виходимо саме з широкого розуміння ритму художнього 
мовлення як «єдності в різноманітності», як організованості мовного руху, що спирається 
на періодичну повторюваність окремих елементів цього руху й охоплює закономірності 
поділу на окремі мовні одиниці, розташування цих одиниць одна за одною, їхнього взаєм-
ного зіставлення і об’єднання у вищі єдності» [7: 22]. Віра Агеєва, досліджуючи модерну 
прозу початку ХХ ст., і новелу, зокрема, наголошує на важливому, особливому значенні в 
ній ритмічної організації тексту, і цю терміносполуку, як і Михайло Гіршман, тлумачить 
більш широко: «Ритмічність виявляється і на рівні лексичному, інтонаційному, і в компози-
ції, образній системі. Різні ритмічні рівні переплітаються, взаємонакладаються, впливаючи 
на цілісність сприймання твору. Йдеться, зрозуміло, не про ритм як загалом неодмінну 
властивість мовлення, а про певну стильову характеристику художнього твору» [8: 36].

У модерністській новелі ритмічна організація підпорядкована виключно художнім 
ідеям, композиції, задуму автора й виконує суто естетичні функції. Це свідчить про 
дотримання у творі не суворих метричних та ритмічних характеристик, а особливої 
поетичності, тональності, що досягається ліричним спрямуванням, особливістю ком-
позиції, засобами ритмомелодики, стилем автора тощо, коли ритм з формальних еле-
ментів перетворюється ще й на змістову характеристику, виявляючи стійку жанрову 
ознаку. Ритмомелодійне образотворення не тільки стимулює уяву читача, а й створює 
настроєву атмосферу художнього твору. На думку Світлани Луцак, «ритм у художньо-
му творі є найголовнішим рушієм смислової енергії» [9: 13]. Ритмічні структури, мело-
дика, містеріальні сплески, підвищення емоційного тонусу, «естетика настрою» були 
тими специфічними рисами, які викликали аналогію між музикою та літературою і 
«омузичнювали» жанр новели в період помежів’я, що відповідало духові модерніст-
ського дискурсу. 
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Спробуймо простежити зазначені особливості в новелах М. Коцюбинського «На ост-
рові» (1912) та новелах О. Купріна: «Бриллианты» (1904), «Угар» (1904), «Белые ночи» 
(1904), «Чёрный туман» (1905). Твори митців побудовані за принципом паралельного, 
але не безвідносного розвитку образів, мотивів, тем, пейзажів, деталей-символів, що по-
вторюються і створюють парадигматичний ряд. Ці лейтмотиви в кожній новій струк-
турній позиції визначають ритмічну організацію тексту, його «мелодію». Новели митців 
споріднює і прагнення до музичності фрази, свідомого видобування з мови її фонічних 
якостей, що створює своєрідну систему звукового інструментування тексту і його рит-
момелодику. Таким чином, ритм у новелах митців виявляє себе як на формальному, так 
і змістовому рівнях. 

Так, у новелі М. Коцюбинського, яка задумувалася як низка невеликих замальовок-
дрібниць («Хочеться мені написати щось про Капрі, природу, сонце, море, людей і трош-
ки про себе» [10: 178]) ключовими є мотиви динаміки і плинності, прекрасної миті, які 
відбиваються в лейтмотивах конкретних вражень героя-естета від екзотичної природи 
острова, зустрічей з його мешканцями – працьовитими й своєрідними людьми-виногра-
дарями й рибалками, відпочивальниками. 

У названих новелах О. Купріна, які можна об’єднати у південний цикл (у них прева-
лює топос півострова Крим), лейтмотиви («повтори» і «періодичності») теж виконують 
ритмомелодійну функцію і створюють в уяві реципієнта цілісний образ міфологізовано-
го південного простору, наповненого різними, часто амбівалентними смислами і настро-
ями. Якщо у М. Коцюбинського повтори акцентують прекрасну мить, то в О. Купріна 
вони пов’язані з «емоційними катастрофами» (С. Строкіна): «поэзия тихих зорь, гас-
нущих за деревьями вишнёвых садиков», «знойного запаха ковыля» («Чёрный туман»), 
«чистого неба и моря» («Угар») провокує конфлікт з «ленивым, жарким, чувственным 
югом» («Чёрный туман») з його «запыленными акациями под горячим асфальтом троту-
аров» («Бриллианты»), «красными лицами, потными лбами, глянцевыми щеками, запа-
хом и жаром человеческих тел» («Угар»). Такі антиномічні тематичні елементи і виразні 
засоби, варіюючись у різних новелах, переломлюючись крізь призму вражень ліричного 
героя, повторюються, ритмізуючи текст, і не тільки ослаблюють сюжет, а й руйнують 
фабулу, додаючи нових смислів хтонічному образу півдня. 

У М. Коцюбинського ритм тексту задають повторювані символічні деталі й образи. 
Скажімо, у першому фрагменті з’являється фантастичний, на відміну від міфологічного 
в О. Купріна, образ острова, що в поетичній уяві ліричного героя асоціюється з кораблем. 
Він, як прекрасне видиво, буде варіюватися й у наступних розділах: спочатку це «фіоле-
това рогата пляма», що «пливе на зеленастих хвилях»; потім буревій, що «мчить острів 
на тих чорних вітрилах, як корабель»; далі – «гойдається земля, як на палубі корабля»; і 
врешті-решт – «все зігнулось на острові-кораблі, що несеться по морю на чорних вітри-
лах»; і ще – «весь день ми так кудись плили …» [11: 364–366]. 

У третьому фрагменті наскрізною деталлю, що повторюється кілька разів і обумов-
лює своєрідну ритмізацію тексту, стає оманлива тиша: «Море так невинно голубіє під 
стінами скель, і сонце так світить ласкаво, що аж каміння сміється»; небо теж «тихе, 
синє, глибоке»; «Дрімають скелі, і чорні сідала піній застигли у тиші»; «я чую тихе шем-
рання голого винограду, одвітні зітхання землі» [11: 366–367]. В О. Купріна в новелі 
«Угар» також є схожа повторювана деталь – південна тиша: «спящее море», «спящие 
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старые деревья», «дремлющие паруса» [12: 334], які суґестують не тільки природну 
тишу, а й тихе, напівсонне життя людей. Але у М. Коцюбинського спокійний і розмі-
рений ритм повторів «тиші» схожий на «космічну музику», яка ніби поєднує всі голоси 
світу, символізує гармонію людини і природи, співвідносність з мовчанням, первісною 
тишею світу, нагадуючи про вічний спокій, який невідворотньо увінчує кожне життя, 
тому в нього така тиша, «ніби грали піаніссімо в найніжнішому адажіо» (Є. Кротевич); а 
в О. Купріна «тиша» увиразнює складну діалектику зв’язку людини зі світом і є коротким 
intermezzo перед життєвою бурею, що й стає очевидним у наступних фрагментах тексту, 
де події відбуваються крещендо. 

Різні інтерпретації схожих лейтмотивів зумовлені різними світоглядами письмен-
ників і різними їх мистецькими завданнями – український письменник хотів не тільки 
опоетизувати прекрасний острів, а й показати з майстерністю великого життєлюба кра-
су життя і його всеосяжну гармонію, з якою, ймовірно, він передчував скоре розставан-
ня. Російський автор головно виражав «розчахнуте» світовідчуття людини помежів’я, 
що переживає своє перебування у світі як нічим не зумовлену трагедію і біль. Саме у 
цьому, здається, суперечливе ставлення Купріна до південної перлини: з одного боку 
– гедоністичне замилування її магічною красою і силою, з іншого – «випробування» 
її спокусами і звабами, які часто були не під силу «чужинцю» і виливалися в моти-
ви смутку і журби. Вриваючись рефреном у кожен абзац купрінської новели, вони 
створюють «мелодію» твору, мінорну тональність, яка лейтмотивом проходить через 
увесь твір: «Скучно у вас…», «В глазах мёртвая, глупая тоска», «О, какая тоска!», 
«Мёртвая скука», «<…> в глазах зияет нестерпимая, доводящая до одурения тоска» 
[12: 334–336]. Невимовний смуток увиразнюється ритмом парцеляційних конструкцій: 
«Женщина делает безобразный жест – скучно! Кэк-уок, в котором люди кривляются 
задом наперёд, – надоело!» [12: 336]. 

Ліричний герой М. Коцюбинського теж не завжди є оптимістом. Однак він відчуває 
не журбу, як купрінський персонаж, а тривогу. Цей стан супроводжує ледь вловлюваний, 
але повторюваний образ сірокко, який на повні груди «дихає» у четвертій главі новели 
«На острові», заполонюючи весь її простір: він «все наситив своїм диханням», він «кла-
де мокру лабу» на лице ліричного героя і заповнює вогким диханням цілу кімнату», він 
«важко диха». Його непідвладна сила і викликає те непояснюване, але зростаюче від-
чуття тривоги і пов’язаний з цим мотив виходу у безмежні простори вселенського буття, 
що акумулюється в лейтмотиві вікна, за яким ліричний герой почувається непевно, хоче 
побачити, що робиться за вікном, поривається його відчинити, відчиняє, зачиняє, чує 
«потребу переставити меблі, пересунути шафи і стіл, і стільці – все по-новому, все інак-
ше; розіпхать стіни, або і зовсім їх завалити» [11: 368]. 

Початок і кінець наступного фрагменту новели «На острові» окільцьований на-
скрізним лейтмотивом – пейзажною деталлю «сивий туман», який «повзе», «налазить», 
огортає все довкола (автор підкреслює це неодноразовим повтором: «По Monte Solaro 
повзе сивий туман»). У новелі О. Купріна «чорний туман», задекларований у самій на-
зві, проходить також через увесь твір, оприсутнюючись у предметах, речах, а найбільше 
– у житті людей: «чёрный туман на улицах и сердце и в головах людей…» [12: 407]. У 
новелах обох митців образ туману міфологізується: хисткість його форм і обрисів у М. 
Коцюбинського алюзує зі станом первісного хаосу, але розмитість, нечіткість контурів 
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усього довкілля не означає їх відсутності, що звучить оптимістично і скеровується до 
ідеї переходу від неорганізованого хаосу до впорядкованого космосу, до аполлонівського 
начала буття; в О. Купріна туман виступає в образі ненажерливого монстра, що пожирає 
усе живе, стає символом руйнації, знищення, смерті, тобто діонісійського начала, а в кон-
тексті твору – омертвляючої передбачуваності майбутніх колізій і трагічних поворотів 
долі молодого «малороса», який приїхав із сонячного півдня підкорювати Петербург, та 
«чорний туман», який «неизбежно поглощает и людей, и зверей, и травы, и звёзды, и целые 
миры», «отравил душу и съел тело», не дав здійснитися планам хлопця (він захворів на 
сухоти і помер, повернувшись в Малоросію). У тісній взаємодії та сукупності усі повтори 
туманного лейтмотиву і в М. Коцюбинського, і в О. Купріна ритмізують текст і створюють 
«музичний», мінорно-мажорний настрій і мають глибинний символічний зміст. 

Значення лейтмотиву набуває образ сонця, який пронизує новели митців. Маючи 
різноманітні семантичні відтінки, він містить не тільки естетичні прикмети, а й етичні 
цінності: краси, гармонії, досконалості, невичерпної енергії, життєдайної сили, світла, 
добра і благодаті, визначаючи віталістичний потенціал художнього світосприйняття обох 
письменників попри амбівалентне ставлення О. Купріна до півдня, тепла і світла. 

У шостій главі новели М. Коцюбинського лейтмотивними деталями проходять «са-
мотній, закинутий сад» та тіні, які «безшелесно бродять з місця на місце»; сьому главу 
злютовує чотирнадцять разів повторюваний образ рибалки Джузеппе та його співу; у 
передостанньому фрагменті лейтмотивною деталлю є очі незнайомої іноземки, з якими 
ліричний герой затіває гру очима; окрім цього, майже дослівні повтори першого («Вона 
приїхала ранішнім пароходом…») та останнього абзацу («Вона од’їхала ранішнім паро-
ходом») утворюють композиційне коло. Такий прийом надає епізоду форми завершенос-
ті, близької до музичного «рондо». Останній розділ також структурований повторами, 
які в різних деталях і варіаціях описують екзотичну агаву, яка «цвіте, щоб умерти, і уми-
рає, щоб цвісти» [11: 377]. Цей образ стає промовистим символом передчасно згасаючо-
го людського життя, яке щойно почало наближатися до найвищого злету і щасливої миті, 
але раптово уривається.

Варто зазначити, що задають ритм повістуванню і ті частини текстів (і в 
М. Коцюбинського, і в О. Купріна), які зображають емоційно-оцінну присутність ав-
тора або слугують вираженням різних лейтмотивів, персоніфікованих характеристик, 
обрамлень. Прикладом можуть бути окремі епізоди, які є своєрідним фейєрверком по-
вторів, поетичних визначень, захоплюючих інтонацій, увиразнених симетричним чер-
гуванням наголошених і ненаголошених складів, тобто стоп, які увиразнюють відчуття 
ритму, як, скажімо, у М. Коцюбинського : «Ми то купаємо очі у морі, то очі в очах… 
Нас тільки двоє на світі. Що нам до інших?» [11: 377] чи О. Купріна («Белые ночи», 
де чергуються двоскладові стопи (хорея з ямбом та пірихія): «Здесь, на юге, были 
изумительные ночи! Помню я одну из них – такую чёрную, точно небо и земля были 
покрыты чёрным бархатом. <…> Нет возможности описать их нежного, тревожного, 
болезненного очарования!» [12: 361–362]. 

Можемо резюмувати, що у кожному, здавалося б, розрізненому фрагменті новели М. 
Коцюбинського «На острові» та своєрідному південному циклі новел О. Купріна спо-
стережено лейтмотиви, наскрізні деталі, які увиразнюють ритмічну організацію творів і 
злютовують окремі враження у певну художню цілісність. Настрій ліричних героїв ніби 
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підпорядкований природному ритму чергування дня і ночі, світла й пітьми (туману і 
сонця), чорних ночей півдня – білих ночей півночі («Белые ночи»). Привертає увагу у 
новелах митців ненастанно згадувана художня деталь – довершена звукова інструмен-
товка, усі вони пройняті звуками: твір М. Коцюбинського супроводжує дзвін годинника 
та інші звуки (шум моря, «цокання підошов у камінь», «грім величезних коліс», «те-
кучий струмінь плачу», крик бурі, стогін вітру, зітхання землі, гул гонгів, тріск чужо-
земних мов, плач осла, спів Джузеппе, плюскіт хвиль тощо), які то наростають, під-
силюючись, то послаблюються, стихаючи. Такі лейтмотиви увиразнюють належність 
новел до симфонічного твору. Зв’язок новели з музикою виявляється й у моделюванні 
ритму через фонічну організацію мови, алітерації та асонанси, звуконаслідувальні ефек-
ти («Трах… тах-тах-тах… – цокає в камінь дерево підошов»; «Трах… тах-тах-тах… – 
сиплять волоські горіхи свій дзвінкий голос на твердий камінь» [11: 364–365]). Новели 
О. Купріна рясніють повторюваними у різних варіантах звуками церковних дзвонів, 
співом старинних козацьких пісень, «сумасшедшим криком дроздов, пением соловьёв, 
кваканьем лягушек» тощо («Чёрный туман»), а також вигуками, закликами («Тра-та-та, 
тра-та-та»; Эльская-Майская! Бра-во! Валяй, Манька. «Червячок»! Слушайте, она будет 
петь «Червячка». Бра-во! Бра-во!» («Угар») [12: 335]). Повторювані звуки, лейтмотиви 
не тільки викликають асоціації з певним образом чи персонажем, а й ритмізують текст, 
сприяючи його «омузичненню».

Таким чином, словесний лейтмотив (Г. Гуковський), досить схожий з музичним здат-
ністю витворювати з «навколишніх звуків власну мелодію і гармонію» (Т. Еліот), ритмі-
зує художній текст, глибше розкриває його концепцію. Більшість новел М. Коцюбинського 
та О. Купріна прийомами ритмічної та звукової організації потверджують роль і значення 
лейтмотиву як основного засобу ритмізації прозового тексту, що наближає його до певного 
музичного твору, ознаки якого у художньому тексті реалізуються вербальними засобами, 
відтворюючи настроєву картину, передаючи враження від побаченого і почутого.
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ЛЕЙТМОТИВ КАК СПОСОБ РИТМИЗАЦИИ ТЕКСТА
В статье акцентируется на лейтмотиве как средстве ритмизации прозаическо-

го произведения. Теоретический дискурс проблемы подкреплён компаративным анали-
зом модернистских новелл М. Коцюбинского и А. Куприна, в которых выясняется роль 
и значение лейтмотива, что придаёт музыкальности тексту, создаёт впечатление 
эмоционального нагнетания и определённой его настроенности. 

Ключевые слова: лейтмотив, ритмизация, модернистская новелла, парадигмати-
ческий ряд, сквозные детали.

O. Kolinko, Doctor of Philology
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LEITMOTIF AS A WAY OF TEXT RHYTHMIZATION
The article focuses on the leitmotif as a means of rhythmization of prose works. Theoretical 

discourse is supported by comparative analysis of the problems of 
M. Kotsyubinsky’s and A. Kuprіn’s modernist novels in which the role and importance 

of the leitmotif is present, making the text musical and creating the impression of a certain 
emotional discharge and its mood. 

Keywords: leitmotif, rhythmization, modernist novel, paradigmatic series, through details.
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ДИНАМІКА СЕМАНТИЧНОЇ СТРУКТУРИ ЛЕКСЕМИ  
MOTHER В КОНТЕКСТІ ЕВОЛЮЦІЇ БРИТАНСЬКОЇ  

МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ

У статті здійснюється спроба змоделювати британську мовну картину світу 
XVIII–XXI ст., застосовуючи лінгвокультурологічні та етнолінгвістичні розвідки. 
Розглядається трансформація мовної картини світу в контексті аналізу модифіка-
ції семантичної структури лексеми mother на лексикографічному матеріалі Британії 
останніх чотирьох століть.

Ключові слова: лінгвокультурологія, мовна картина світу, семантична структура 
слова, лексема, семема, сема.

Впродовж останніх десятиліть лінгвістів особливо цікавлять питання ролі мови у 
пізнанні світу, взаємозв’язку мови і культури, мови і мислення, природи мовної картини 
світу тощо. Науковими розвідками пропонується немало варіантів вирішення проблем 
у зазначених площинах, але загальновизнаної теорії поки що не існує. Слід вказати, що 
у зв’язку з цим з’явились нові скерування лінгвістики, які репрезентують новітні до-
слідження у галузі етнокультурних складових мови, мовної особистості, мовних стерео-
типів, ведуться дискусії щодо розмежування мовної та концептуальної картин світу та 
багато ін. В запропонованій статті здійснюється спроба відстежити розвиток британської 
мовної картини світу, опираючись на структурно-семантичні зміни лексеми mother. 

Першість у розробці відношення мови-мислення і мови-культури віддають 
Й. Гердеру та В. фон Гумбольдту. У «Трактаті про походження мови» (1770) Гердер 
пов’язав чотири фундаментальні феномени людства – мову, культуру, суспільство і на-
ціональний дух. Мова за своїм походженням зв’язана із культурою і вдосконалюється 
разом із суспільством. Філософ впевнений, що в кожній національній мові «втиснутий 
розум даного народу і його характер» [1: 233]. Ці думки продовжив відомий німецький 
філософ і мовознавець В. фон Гумбольдт. Він вбачає у мові «дух» народу, вона є його 
зовнішнім проявом [2: 147]. Думки Гумбольдта про своєрідність національних мов досі 
залишаються актуальними і сьогодні отримують нове прочитання та підтвердження. 
Зокрема, він вважав, що з кожною новою мовою ми долучаємося до нової системи думок 
і відчуттів [3: 312]; мова завжди втілює в собі своєрідність цілого народу [3: 349]; мови 
формують та визначають національний характер [3: 363]. З допомогою мови можна про-
никнути у найвищі і найглибші сфери, у всю багатоманітність світу [2: 6].

Такої ж думки дотримується І.І. Срезневський, який стверджує, що народ самови-
ражається найповніше і найправильніше через свою мову. Народ і мова не можуть бути 
представлені один без одного [4: 14]. Схожу позицію висловлює Р.А. Будагов: будь-яка 
національна мова – це не лише окрема система позначень, але і результат своєрідного 
відображення всієї діяльності людей, які говорять даною національною мовою [5: 70].

©  І. Матіяш, 2014
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Таким чином, говоримо про національну специфіку мислення і національну культу-
ру, які знаходять відображення в етнічній мові через формування мовної картини світу 
(МКС) – «суб’єктивно-об’єктивного образу реального світу». МКС не лише відкриває 
доступ до пізнання особливостей національного світобачення окремої лінгвокультурної 
спільноти, але й акумулює її культурне надбання [6: 338].

Ю.Д. Апресян говорить, що у картині світу відбиті наївні уявлення про внутрішній 
світ людини, в ній конденсується досвід інтроспекції поколінь, вона відображає окремий 
спосіб сприйняття та організації світу [7: 55]. Основоположник Люблінської школи ет-
нолінгвістики Є. Бартмінські трактує МКС як інтерпретацію дійсності засобами мови, 
що охоплює всю багатомірність поглядів на світ, людину, речі і події. Він уточнює, що 
МКС не є дзеркальним відображення чи «фотознімком» реальності, а її інтерпретацією, 
суб’єктивним портретом [8: 266]. Бартмінські намагається дати відповідь на питання, 
який мовний матеріал може стати основою опису (реконструкції) МКС. Для нього таким 
матеріалом слугує лексичний склад мови. Лексика за Бартмінські виступає характерним 
«інвентарем культури», живим і динамічним, який постійно збагачується новими одини-
цями; вона є своєрідним сейсмографом, який фіксує стан розвитку суспільства, цивіліза-
ції і культури [8: 269-270].

Найповніше і найточніше лексичний склад мови відображений у словниках. Цікаво 
про словник висловився Е. Сепір. Для нього це – дзеркало культури, яке у значній мірі 
відображає рівень її розвитку. Словник у якості змістової сторони мови завжди виступає 
у вигляді набору символів, які відображають культурний фон окремого суспільства [9: 
276]. Зміни в лексиці обумовлюються різним причинами, більшість із яких мають куль-
турний характер і залежать від історії самої культури [9: 242]. Г. Богатова підкреслює, 
що словники мають більше значення для становлення нації, ніж революції; дослідження 
діахронічної лінгвістики і фундаментальні словники акумулюють історичну пам’ять на-
роду [7: 19].

А. Хроленко пропонує застосовувати словникові статті під час лінгвокультурологіч-
ного та етнолінгвістичного аналізу, оскільки вони дають надійний матеріал для теоре-
тичних роздумів про інваріантне і специфічне в слові. Зіставлення можливе як на рівні 
окремих лексем, так і на рівні сукупності слів; воно стає операційною процедурою із 
високим ступенем надійності і доказовості [7: 167]. Таким чином, спроба змоделюва-
ти МКС з допомогою словникових дефініцій може бути відображена у формі таблиці. 
Таблиця чи матриця, як засіб моделювання, дозволяє в межах охоплюваного простору 
уявити складне, багатопланове мовне явище – семантичну структуру слова зокрема, або 
лексико-семантичну систему як цілісне утворення [10: 66].

У статті здійснюється спроба відстежити розвиток і становлення семантичної 
структури лексеми mother в системі мовомислення британців у контексті еволюції 
її лексичного значення, тобто її місце в МКС, оскільки трансформація семантичної 
структури слова нерозривно пов’язана із змінами у соціумі. Таким чином, досліджен-
ня семантичних модифікацій відображає зміни досліджуваного лінгвокультурного 
простору. 

Розглянемо динаміку лексичного значення слова mother у британській мовній карти-
ні світу. Дефініції досліджуваної лексеми представлені у таблиці:
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Таблиця 1
MOTHER

1768, 1792 1828 1906 2000s
1 a woman that 

has born a 
child; correla-
tive to a son or 
daughter

a woman that 
has born a 
child; correla-
tive to a son or 
daughter

a female parent; a woman 
who has given a birth to a 
child; correlative with a son 
or daughter; said of ani-
mals; a female ancestress; 
stepmother, mother-in-law; 
for God’s Mother

a woman in relation to 
a child or children to 
whom she has given 
birth; a female animal in 
relation to its offspring

2 that which 
has produced 
anything

that which 
has produced 
anything

applied to things more or 
less personified, with refer-
ence either to metaphorical 
giving birth, to the protect-
ing care exercised by a 
mother, or to the affection-
ate reverence due to mother

archaic (especially as 
a form of address) an 
elderly woman

3 that which has 
preceded in 
time

that which has 
preceded in 
time

a woman who exer-
cises control like that of a 
mother, or who is looked up 
to as a mother

denoting an institution 
or organization from 
which others of the 
same type derive

4 that which 
requires 
reverence and 
obedience

a familiar term 
of address to 
an old woman

a term of address to an 
elderly woman of the lower 
class

informal an extreme 
example or very large 
specimen of something

5 hysterical pas-
sion

in some technical applica-
tions: apparatus for rearing 
chickens; a cask or vat used 
in vinegar-making; the in-
ner bark of a cork-tree

the head of a female 
religious community

6 a familiar term 
of address to 
an old woman

obs. womb

7 hysteria

Головним матеріалом аналізу слугували наступні тлумачні словники: A Dictionary of 
The English Language in which the Words are deduced from their Originals, explained in their 
Different Meanings (1768, 1792) [11; 12], A Dictionary of The English Language (1828) [13], 
A New English Dictionary on Historical Principles. Vol. VI. M – N (1906) [14], Oxford English 
Dictionary Online [15].

Поверхневий розгляд представлених дефініцій створює враження, що дана лексема 
не зазнала значних змін протягом останніх чотирьох століть, але детальний аналіз вказує 
на втрату певних компонентів, набуття нових значень та відтінків значень, розширення 
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або звуження випадків вживання. Так, перша позиція усіх словників загалом однакова: 
лексема mother використовується для позначення особи жіночого роду, яка народила ди-
тину (a female parent who has given a birth to a child), наприклад, She lived to be a mother 
of several children [14]. Цікаво, що на початку ХХ ст. тут з’являється новий компонент 
значення, який вказує на те, що цю лексему можна застосувати і для тварин-самок, у 
яких є свій виводок, наприклад, Orangutan offspring stay with their mothers until they’re 
seven or eight years old… [15]; Young Chickens … are not hatched by their mothers … [14]. 
У словнику A New English Dictionary on Historical Principles (1906) перша позиція також 
містить сему ‘предок’, йдеться про жінок, яких так чи інакше можна вважати праро-
дичем, як, наприклад, Єва: Where Haile to thee Eve rightly call’d, Mother of all Mankind 
[14]. Цей же словник пропонує асоціювати лексему mother із Божою матір’ю (Mother of 
God, God’s Mother). Також лексему, що аналізується, в даному значенні можна вживати 
для мачухи чи свекрухи, очевидно, до уваги беруться ідентичні функції, обов’язки або 
родинні зв’язки. Як бачимо, перша дефініція не відзначається жодною динамікою, але 
тут знаходимо значне розширення значення, що може свідчити про появу нових поглядів 
на завдання і функції матері, а також збільшення числа тих осіб чи істот, яких можна 
ідентифікувати лексемою mother.

Під шостою позицією словника A New English Dictionary on Historical Principles. Vol. 
VI. M – N (1906) подається значення, яке, на нашу думку, дещо перегукується із щойно 
проаналізованим, але до уваги береться тільки фізіологічний аспект материнства, а саме 
жіночий орган, який відповідає за процес виношування дитини, який, ймовірно, отримав 
додаткову назву mother саме завдяки цьому. Оскільки тут присутня позначка ‘obs.’ (за-
старіле), дане тлумачення не отримує продовження і не подається в наступному слов-
нику (Oxford English Dictionary Online), а це, можливо, вказує на те, що досліджувана 
лексема асоціюється із жінкою в цілому, а не окремою її частиною.

На другій позиції Oxford English Dictionary Online есплікується значення, яке у живо-
мовному дискурсі використовується як форма звертання до жінки старшого віку: ‘Mother,’ 
said the conductor, ‘do you want to go to Denver?’ [15]. Така дефініція представлена у всіх 
словниках, де вона подається на кінцевих позиціях і застосовується при звертанні до жінок 
нижчого соціального класу, а у Oxford Dictionary Online переміщується на другу, не зважа-
ючи на те, що з позиції частотності вживання втратило свою валентність, про що свідчить 
позначка “archaic”, але ще вживається у цьому значенні, до того ж втрачається апеляції до 
соціального статусу. Ймовірно, лексема mother для носіїв британської мовної моделі світу 
асоціюється із літньою жінкою, де експліцитно прослідковується натяк на певний сценарій 
культурної поведінки, в якому передбачено шанобливе ставлення до матері/жінки.

Третє значення лексеми mother у A New English Dictionary on Historical Principles 
(1906) використовується для позначення жінки, функції чи обов’язки якої сприймають-
ся як такі, які зазвичай виконує матір; йдеться про тих жінок, яким надано особливе 
значення у релігії, чи які є головними у певній релігійній спільноті: Shall we not love 
thee, Mother dear? Whom Jesus loves so well?; I could understand how the Mother was 
just the woman to be head of a community like this [14]; Sr. Elizabeth Ann Eckert is the new 
reverend mother of the Anglican Sisterhood of St. John the Divine, succeeding Sr. Constance 
Joanna Gefvert [15]. На нашу думку, найбільш точно це значення передається засоба-
ми української мови лексемами «попадя», «паніматка», «матушка». Таким чином, така 
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інтерпретація дозволяє говорити про лінгвокультурологічний компонент словникової 
статті, тобто про можливість дещо ширше та розлогіше тлумачити побут і життя бри-
танців.

Тлумачення лексеми mother, яке подається на другій позиції словника A New English 
Dictionary on Historical Principles (1906) пропонує уживати її для означення неживих 
предметів: Землі, природи, церкви, рідної країни чи міста, університету або закладу, що 
дуже вдало ілюструють приклади із словникової статті: O Beloved earth, dear mother; So 
we, no longer taught by monitors that mother church supplies; ‘What horse is that?’ ‘The best 
in mother England’; Nature, a mother kind alike to all; Who fed with the papp of Aristotle at 
twenty or thirtie years of age, and suck at the duggs of their mother the University [14]; In 
general, it is given the task of filling market niches in which the mother company does not 
compete [15]. У словнику Oxford Dictionary Online дане значення поступається однією 
позицією, де зустрічаємо його під номером три. На наш погляд, незначна динаміка свід-
чить про те, що лексема mother займає стійку позицію в системі цінностей і уявлень 
британців; мова йде про дещо персоніфіковані поняття, які сприймаються як такі, що 
дають початок чомусь, забезпечують своєрідний захист, до яких відносяться із шаною і 
повагою, тобто основні функції матері тут перенесені на об’єкти матеріального світу, які 
є настільки ж важливими і значущими для людей як і матір.

Вважаємо, що третя дефініція словників XVIII – XIX ст., «те, що передує появі у часі», 
хоча і не знаходить свого розвитку в наступних словниках, імпліцитно присутня у всіх 
вище перелічених тлумаченнях досліджуваної лексеми, оскільки всі ті поняття чи об’єкти, 
які асоціюються певним чином із матір’ю, дійсно є «старшими» у порівнянні із резуль-
татом чи наслідком своєї діяльності або зобов’язань (матір – дитина, компанія – дочірня 
організація, Земля – людство, держава – громадяни тощо). Теж саме можемо сказати і про 
четверту дефініцію словників XVIII ст. – «те, що вимагає поваги і покори».

Тлумачення під номером два словників 1768, 1792 і 1828 років інтерпретує зазначену 
лексему як певний «об’єкт чи предмет, який щось створив, виробив». Не вказано, який 
саме об’єкт мається на увазі, оскільки детальніше пояснення чи ілюстративний матеріал 
відсутні у цих словниках. Далі спостерігаємо переміщення даного значення на п’яту по-
зицію словника A New English Dictionary on Historical Principles (1906), де вона подається 
востаннє, після чого вона втрачається у подальших лексикографічних матеріалах. У цьо-
му ж словнику уживання лексеми mother отримує широку інтерпретацію: тут вона асо-
ціюється із бочкою для виноробства, внутрішньою корою коркового дерева, інкубатором 
для курчат. Так, скажімо, у словниковій статті подається коментар: incubators and poultry 
‘mothers’; The vessels employed for carrying on the fermentation are casks, called mothers; 
The first act of the cultivation is to separate it from the trunk, which leaves exposed the liber, 
termed ‘mother’ [14]. Отже, всі згадані предмети схожі за функціональним призначенням 
і містять спільний семантичний компонент: основні процеси виробництва відбуваються 
всередині них, що певним чином асоціюється із процесом виношування дитини. 

Цікавим, на нашу думку, є п’яте значення словників XVIII ст., де лексема mother 
асоціюється із приступами істерики. Через особливості цих словників (відсутність роз-
логого ілюстративного матеріалу) не зовсім зрозумілим є саме таке вживання, але звер-
нувшись до словникової статті у A New English Dictionary on Historical Principles (1906), 
можна дійти висновку, що це значення досліджуваної лексеми стосується тільки осіб жі-
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ночої статі: It is not fit for women to use that are subject to hystericall fits, which they call the 
Mother; She cures fits of the mother in women; Strangulatus, the disease in women called the 
mother [14]. Як бачимо, елементом семантичної структури є такі ознаки як переживання, 
турботи, тривога, притаманні жінкам, які згодом нівелюються і з плином часу втрачають-
ся у наступних словниках. У словнику Oxford English Dictionary Online цей компонент 
тлумачення відсутній, ймовірно, поняття матері отримує більш шанобливе ставлення та 
дещо позитивніше забарвлення і не більше не відбиває світоглядні традиції ХІХ ст.

Четверта позиція словника Oxford English Dictionary Online пропонує використовува-
ти досліджувану лексему, коли говоримо про «об’єкти чи поняття значного розміру або 
великої значущості», наприклад: I got stuck in the mother of all traffic jams; I look around 
to see, watching me, two glass bead eyes stitched onto the mother of all big handbags [15]. 
Як бачимо, лексема mother і в цьому випадку зберігає один із своїх ключових елементів 
‘значимість’, ‘важливість’, можливо саме тому її можна вживати, говорячи про неживі 
предмети, які, в цілому, зовсім не мають нічого спільного із її прямим значенням.

Таким чином, проаналізувавши семантичну структуру лексеми mother, можемо 
сказати, що її основними компонентами є ‘жінка’, ‘народження’, ‘предок’, ‘створення’, 
‘важливість’. Інтерпретуючи семантичну структуру в діахронічному аспекті, слід за-
значити, що досліджувана лексема не отримує концептуально нових значень, а лише 
звужує чи розширює існуючі. Ця динаміка дозволяє стверджувати, що поняття матері в 
британській мовній картині світу змінюється повільно, воно отримує нові відтінки зна-
чень на позначення нових функціональних призначень, а також використовується як маркер 
речей чи явищ, що за своє важливістю, значущістю, віком мають дещо спільне із матір’ю. 
Спостерігаємо втрату архаїчних компонентів, процес очищення елементів семантичної 
структури, їх «рафінацію», що дозволяє вийти на висококультурний варіант інтерпретації 
матері. Це дає нам змогу констатувати той факт, що матір в системі уявлень і цінностей бри-
танців міцно займає свої позиції як одне із найважливіших понять картини світу взагалі. 

Динаміка значення слова і, зокрема, словникової дефініції в контексті мовної карти-
ни світу маніфестує тісний взаємозв’язок мовних одиниць із позамовними реаліями і їх 
взаємовплив. В даному випадку лексична система мови є чутливим індикатором суспіль-
них змін. Соціальні чинники найістотніше впливають на лексико-семантичну структуру, 
тому саме вона змінюється найбільше під час складних історичних періодів розвитку 
суспільства, трансформації суспільного і політичного устрою, науково-технічних рево-
люцій, культурних подій.

Опрацьований матеріал дає змогу відстежити динаміки лексем в контексті еволюції 
національної мовної картини світу, вважаємо, що необхідно досліджувати ширше коло 
лексичних одиниць, щоб якомога більше розкрити картину світу в цілому.
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ДИНАМИКА СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ  
ЛЕКСЕМЫ MOTHER В КОНТЕКСТЕ ЭВОЛЮЦИИ  

БРИТАНСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА
В статье осуществляется попытка смоделировать британскую языковую картину 

мира XVIII – XXI веков с применением лингвокультурологических и этнолингвистических 
изысканий. Рассматривается трансформация языковой картины мира в контексте 
анализа модификаций семантической структуры лексемы mother на лексикографичес-
ком материале Британии последних четырёх веков.

Ключевые слова: лингвокультурология, языковая картина мира, семантическая 
структура слова, лексема, семема, сема.
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THE DYNAMICS OF THE SEMANTIC  
STRUCTURE OF THE LEXEME MOTHER IN THE CONTEXT  
OF THE BRITISH LINGUISTIC WORLD IMAGE EVOLUTION

The article presents the attempt to model the British linguistic world image of XVIII – 
XXI centuries applying ethnolingustic and linguistic-cultural surveys. The paper considers the 
transformation of the linguistic world image in the context of the analysis of the semantic 
structure modification of the lexeme mother using the British lexicographical sources of the 
last four centuries.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВИХ ЗВ’ЯЗКІВ ЯК ЗАСІБ 
ФОРМУВАННЯ ТА КОРЕГУВАННЯ КАРТИН СВІТУ КОМУНІКАНТІВ

Розглянуто реалізацію причинно-наслідкових зв’язків у ситуаціях рекламного та сі-
мейного дискурсів і їх вплив на корегування та формування картини світу комунікантів.

Ключові слова: картина світу, причинно-наслідкові зв’язки, рекламний дискурс, сі-
мейний дискурс, перлокутивний ефект. 

За М. Гайдеггером, «Картина світу – це не картина, що відображає світ, а світ, що 
сприймається як картина» [1: 103]. Тобто картину світу можна визначити як відобра-
ження навколишнього світу в свідомості людини, сукупність наукових знань, релігійних 
уявлень, естетичних, художніх та моральних цінностей. Б. Кедров зазначав, що в люд-
ській свідомості інтегруються результати різноманітного досвіду, відчуттів та логічного 
пізнання, набувають узагальнення відомості з різних джерел, що упорядковуються в сис-
тему поглядів, міркувань та уявлень про світ [2: 17]. 

Поняття картини світу (в тому числі і мовної) будується на вивченні уявлень людини 
про світ. Світ – це людина і середовище в їхній взаємодії, а картина світу – результат 
переробки інформації про середовище і людину. 

Між картиною світу як віддзеркаленням реального світу і мовною картиною світу, 
як фіксацією цього зображення, існують складні відношення. Картина світу може бути 
представлена за допомогою просторових (верх-низ, правий-лівий, схід-захід, далекий-
близький), часових (день-ніч, зима-літо), кількісних, етнічних та інших параметрів. На 

©   Д. Кононова, 2014
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її формування впливають мова, природа і ландшафт, виховання, освіта та інші соціальні 
фактори, традиція і таке інше.

На формування мовної особистості безпосередньо впливає мовна картина світу, тому 
що саме довколишнє середовище формує психологію, звички, стереотипи, менталітет 
та традиції комунікації мовця. У зв’язку з цим вивчається питання лінгвістичного ста-
тусу одиниць, що виконують функцію спілкування і вибір яких визначається інтенцією 
та мотивами мовця, розробляються теорія мовленнєвих актів та теорія дискурсу. Увага 
лінгвістів зосереджується, зокрема, на аналізі когнітивних механізмів діалогічного мов-
лення, на виявленні впливу ситуативних факторів на побудову висловлювань і реалі-
зацію мовленнєвої взаємодії, досліджується зв’язок вербальних і невербальних засобів 
вираження думки в певних типах мовленнєвих актів, вивчається питання комунікативної 
компетенції мовців (Н. Арутюнова, А. Бєлова, Ф. Бацевич, В. Дем’янков, В. Карабан, Г. 
Колшанський, О. Леонтьєв, Л. Медведєва, О. Падучева, Г. Почепцов, та ін.).

Усе частіше наукові інтереси лінгвістів спрямовані на дослідження одиниць, які є 
складнішими, ніж просте висловлювання чи мовленнєвий акт. Оскільки глибинна струк-
тура комунікації визначається моментом взаємодії її учасників, є інтеракційною за харак-
тером, постає потреба вивчення комунікативних ситуацій, зокрема каузативних.

Успішну реалізацію причинно-наслідкових зв’язків можна вважати засобом корегу-
вання або зміни картини світу адресата, оскільки перлокутивним ефектом їх успішності 
є зміна переконань, поглядів, ставлення адресата, наслідком чого може стати зміна світо-
сприйняття, світовідчуття, світогляду адресата.

Розгляньмо приклад реалізації ситуації у рекламному дискурсі, у якій наявні при-
чинно-наслідкові зв’язки:

[Ad Within An Ad. Description: 60 sec TVC. March 8 2005] NARRATIVE: We see a 
segment of the drugs ad, which has been running for the previous two weeks. It shows a dead 
boy’s face being zipped into a body bag. [We hear a girl’s voice]: – GIRL: I hate this. [The 
camera pulls back to reveal a family watching television. A fifteen-year-old girl is shaking 
her head and rolling her eyes]. – MOTHER: What’s up? – DAUGHTER: It’s that ad for 
drugs... it’s horrible. – MOTHER: Well drugs are a big problem. It worries the hell out of your 
father and I. – DAUGHTER: How come? – MOTHER: Do any kids at your school do drugs? 
– DAUGHTER: I s’pose. – MOTHER: Well that’s why. What would you say if someone 
offered you some? [The camera pulls out to reveal a father and son watching this whole scene 
on another television]. – DAD: That’s a good point. What would you say if someone offered 
you some? – SON: I’d tell ‘em no. You never know what it could do to you. [The camera pulls 
out further to reveal that this too has actually been part of a television ad. We are in a lounge 
room with another family – mum, dad , an 8 and a 10 year old]. – 8 YR. OLD SON: Mum, 
did they used to have drugs around when you were young? – MOTHER: They did, but it’s 
a lot worse now. – 8 YR. OLD SON: Why? [The camera pulls out yet again to reveal that 
this too has actually been part of a television ad. We are in another lounge room with another 
family, a mother, father and their 15-year-old daughter]. – MOTHER: We should probably 
talk about drugs with the kids. – 15 YR. OLD DAUGHTER: You don’t know anything about 
drugs? – MOTHER: We should find out. – WE HEAR A VOICE OVER: One of the best 
ways of preventing drug use is by talking to your children. This booklet tells you about drugs 
and ways you may find helpful to talk about them with your family. For your copy call 1800 
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250 015 or visit the website.A super appears: LET’S WORK TOGETHER AGAINST DRUGS, 
Government logo and crest together with a phone number, 1800 250 015. [The camera then pulls 
out to show another family sitting in front of a television watching this ad]. – FATHER: We 
should read that. – SON: Yeah. – VOICE OVER: Authorised by the Australian Government, 
Canberra. – SUPER: Authorised by the Australian Government, Canberra. [Spoken by: M. 
Lee, S. Burmeister, R. Lee, R. Woo, C. Parker, R. Pirrelli, G. Balantyne, E. Sharpe, L. Gabriel, 
M. Diaz & P. Pantano] [3].

Поданий приклад складається з 6 комунікативних міні-ситуацій, які є неформаль-
ними, відбуваються в родинах. Причинно-наслідкові зв’язки у наведеній ситуації фор-
муються навколо проблеми вживання наркотиків підлітками. Причинно-наслідковий 
ланцюг починається з телевізійного фрагменту, який розповідає про смерть молодого 
хлопця від наркотиків: We see a segment of the drugs ad, which has been running for the 
previous two weeks. It shows a dead boy’s face being zipped into a body bag. → 1)It’s that 
ad for drugs...→ 2)drugs are a big problem. It worries the hell out of your father and I. → Do 
any kids at your school do drugs → What would you say if someone offered you some → 3)
What would you say if someone offered you some→ I’d tell ‘em no.→ You never know what 
it could do to you→ 4) did they used to have drugs around when you were young?→ 5)We 
should probably talk about drugs with the kids→ You don’t know anything about drugs→ We 
should find out. → One of the best ways of preventing drug use is by talking to your children. 
This booklet tells you about drugs and ways you may find helpful to talk about them with your 
family. For your copy call 1800 250 015 or visit the website.→ LET’S WORK TOGETHER 
AGAINST DRUGS→ 6)We should read that.

Ці комунікативні міні-ситуації сімейного дискурсу є прикладами неформальної 
комунікативної ситуації рекламного дискурсу. Мовці вживають розмовну лексику (ad, 
s’pose, tell ‘em, Mum), згадують пропагандистський лозунг: LET’S WORK TOGETHER 
AGAINST DRUGS, вдаються до спрощення синтаксису: What’s up? … It’s that ad for 
drugs... How come? … Why?

Міні-ситуації є стандартними, тобто неконфліктними. 
у наведеному прикладі були використані такі тактики:
•	 питання-відповідь: What’s up? – It’s that ad for drugs... it’s horrible;
•	 вплив на свідомість: That’s a good point. What would you say if someone offered you 

some? … We should read that (надання позитивної оцінки);
•	 лозунг, пропаганда: LET’S WORK TOGETHER AGAINST DRUGS (вживання ім-

перативної форми дієслова);
•	послідовність міні-ситуацій, які маніпулюють свідомістю, посилюють дію одна 

одної за принципом ланцюгової реакції: We see a segment of the drugs ad, which has been 
running for the previous two weeks. It shows a dead boy’s face being zipped into a body 
bag. ←The camera pulls back to reveal a family watching television. A fifteen-year-old girl 
is shaking her head and rolling her eyes. ← The camera pulls out to reveal a father and son 
watching this whole scene on another television. ← The camera pulls out further to reveal that 
this too has actually been part of a television ad. We are in a lounge room with another family 
– mum, dad, an 8 and a 10 year old. ← The camera pulls out yet again to reveal that this too 
has actually been part of a television ad. We are in another lounge room with another family, 
a mother, father and their 15-year-old daughter. ←The camera then pulls out to show another 
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family sitting in front of a television watching this ad. Це зумовлює причинно-наслідковий 
ланцюг: We see a segment of the drugs ad, which has been running for the previous two weeks. 
It shows a dead boy’s face being zipped into a body bag. У фіналі – пояснення, чому нар-
котики викликають занепокоєння: Well that’s why. What would you say if someone offered 
you some?, ця ситуація стає приводом для подібної розмови в іншій родині: That’s a good 
point. What would you say if someone offered you some? А далі – ще в одній родині: Mum, 
did they used to have drugs around when you were young? Так люди починають усвідомлю-
вати, що з дітьми треба розмовляти про наркотики, адже інформація про них відсутня: We 
should probably talk about drugs with the kids. – We should find out. Усі ці міні-ситуації готу-
вали адресатів до подання інформації про продукт, який рекламується: We hear a voice over: 
One of the best ways of preventing drug use is by talking to your children. This booklet tells you 
about drugs and ways you may find helpful to talk about them with your family. For your copy 
call 1800 250 015 or visit the website. A super appears: LET’S WORK TOGETHER AGAINST 
DRUGS, Government logo and crest together with a phone number, 1800 250 015. Результатом 
усього цього причинно-наслідкового ланцюгу є: We should read that;

•	повтор: would you say if someone offered you some? … That’s a good point. What 
would you say if someone offered you some?

В основі рекламного бізнесу завдання переконати споживачів купувати товари, по-
слуги, відвідати заходи тощо. Таким чином, успішність реклами визначається тим, на-
скільки вона переконала людей у серйозності проблеми та необхідності отримати повні-
шу інформацію, читаючи відповідну літературу, що рекламується. Причинно-наслідкові 
зв’язки у наведеній ситуації є успішними, про що свідчить перлокутивний ефект – люди 
купують запропоновану літературу.

Неуспішну реалізацію причинно-наслідкових зв’язків у комунікативній ситуації, не 
можна вважати засобом корегування або зміни картини світу адресата, оскільки вони не 
здатні змінити переконання, погляди, ставлення адресата.

Розгляньмо приклад комунікативної ситуації сімейного дискурсу:
[During the following, Lynette finishes unloading the dishwasher, wipes down the counter, 

and begins to fold laundry. Tom is there, eating a banana]. TOM (annoyed): A dinner party? – 
LYNETTE: Yeah. It’ll be fun. Bree’s cooking. Everyone’s coming. – TOM (opening briefcase): 
You know what, I haven’t even had a chance to unpack yet, honey. I just, eh... I just need to 
chill for the next few days. – LYNETTE: Oh, Tom! There’ll be liquor. And hors d’oeuvres. 
And grown-ups without children. And... and... and silverware. Remember silverware? – TOM 
(hands her disposable camera): Honey, could you take this in for me? – LYNETTE: Have you 
heard anything I just said? – TOM: Yeah, I’m sorry, I’m just... wiped out. Three cities in six 
days, my head is – just pounding. I’m not ready for a dinner party. – LYNETTE: I already got 
a sitter. – TOM: Can you cancel her? Please. Look, let’s just stay in tomorrow night. We can 
get a bottle of wine, and rent a video, and I... I just wanna hang out with my best gal. [He kisses 
her]. – TOM (CONT’D): That’s all. – LYNETTE (caves): I was looking so forward to a night 
out. – TOM: I know, sweetie. I’m sorry but... I’m beat. I mean, do you remember what it’s 
like to work a sixty hour week? [Tom lays the banana peel into the laundry basket, then exits. 
Lynette just stands there, taking in the mess around her] [4].

Ця розмова є прикладом неформального сімейного дискурсу. Вона відбувається між 
чоловіком Томом та дружиною Лінет. В основі діалогу лежить конфліктна ситуація: дру-
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жина хоче відвідати вечірку, але її чоловік – проти. Цей конфлікт є першим причинно-
наслідковим планом. Він втілений у репліці: Tom (annoyed): A dinner party?→ Everyone’s 
coming→ It’ll be fun→ I’m not ready for a dinner party.→ Three cities in six days→ my head 
is – just pounding. → I’m sorry but... I’m beat. I mean, do you remember what it’s like to work 
a sixty hour week?

У розмові було використано такі комунікативні стратегії:
•	переконання: It’ll be fun. Bree’s cooking. Everyone’s coming;
•	умовляння: Can you cancel her? Please. Look, let’s just stay in tomorrow night. We can 

get a bottle of wine, and rent a video, and I... I just wanna hang out with my best gal;
•	пояснення: I’m sorry, I’m just... wiped out. Three cities in six days, my head is – just 

pounding. I’m not ready for a dinner party;
•	передбачення та планування дій, щоб побувати на вечірці: I already got a sitter. – Can 

you cancel her?
Дружина наводить аргументи на користь відвідання вечірки. Це прості непошире-

ні речення: It’ll be fun. Bree’s cooking. Everyone’s coming. Відмова ж чоловіка відвідати 
вечірку стає причиною зміни мовленнєвої тактики. Лінет, вживаючи й далі однотипні 
прості непоширені речення, вдається до більш ефективних засобів експресивності – ви-
гук, звертання, окличне речення, риторичне запитання, повтори: Oh, Tom! …And... and... 
and silverware. Remember silverware? Однак, не бачачи бажаного результату, вона вживає 
порівняно довге речення: I was looking so forward to a night out. 

Чоловік Лінет, Том, наводить аргументи для того, щоб відмовитись від вечірки. Він 
кілька разів вживає лексему just та перепрошує, тому що він дуже втомився і не здатен 
знайти достатньо сильних аргументів на захист своєї позиції: I just, eh... I just need to 
chill… I’m sorry, I’m just... my head is – just pounding… I’m not ready… let’s just stay in… 
I just wanna hang out… I’m sorry but. Том вживає пестливі звертання, властиві нефор-
мальному сімейному дискурсу: honey, sweetie, які виявляють його турботливе та ніжне 
ставлення до дружини.

Ситуація, у якій наявні причинно-наслідкові зв’язки, розгортається динамічно: мова 
Лінет характеризується більшою експресивністю, ніж мова Тома. Дружина постійно змі-
нює аргументи, тобто недостатній ефект логічного пояснення, обґрунтування стає при-
чиною застосування емоційної скарги. Спочатку вона робить акцент на тому, що вони 
весело проведуть час, а потім на тому, що вона дуже чекала на таку нагоду та підго-
тувалася заздалегідь. Змінюється підхід до побудови репліки – замість ряду коротких 
простих речень Лінет вдається до одного довгого речення, в якому практично не засто-
совує засобів компресії. Чоловік, відповідно до зміни тактик дружини починає реагувати 
і змінювати свої. Однак дружина не змогла знайти вагомих аргументів, аби переконати 
свого чоловіка, тому реалізація причинно-наслідкових зв’язків у поданій комунікативній 
ситуації є неуспішною. 

Отже, успішна або напівуспішна реалізація причинно-наслідкових зв’язків у різних 
ситуаціях здатні змінювати картину світу адресата або адресанта. Неуспішна реалізація 
причинно-наслідкових зв’язків залишають незмінною позицію реципієнта.
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Рассмотрены причинно-следственные отношения в ситуациях рекламного и семей-

ного дискурсов и их влияние на коррекцию и формирование картины мира коммуникантов.
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REALIZATION OF CAUSATIVE RELATIONS  
AS METHOD OF FORMING AND CORRECTION  
THE COMMUNICANT’S PICTURE OF WORLD

The article deals with the realization of causative relations in the advertizing discourse 
and family discourse; their effect on the forming and correction the communicant’s picture of 
the world 
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ПРОБЛЕМИ КАТАЛОГІЗАЦІЇ ДОКУМЕНТІВ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ

У статті розглядаються питання правильності організації, ведення та редагу-
вання каталогів документів, написаних різними іноземними мовами. Автор висвітлює 
теоретичні, організаційні та практичні проблеми бібліотечної каталогізації, розгля-
дає основні види каталогів, визначає їх функції, аналізує вимоги, що висуваються до 
каталогів, розглядає правила розстановки бібліографічних записів іноземними мовами, а 
також торкається основних проблем, що виникають під час каталогізації іншомовних 
документів, і пропонує їх розв’язання.

Ключові слова: Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Су- 
хомлинського, каталогізація, бібліотечний фонд, бібліотечний каталог, абетковий ка-
талог, систематичний каталог, предметний каталог, електронний каталог, бібліогра-
фічний запис, іншомовні документи.

Кожна бібліотека є унікальною і відрізняється від інших не тільки обсягом, але й 
змістовим наповненням своїх фондів. Не є виключенням і Державна науково-педагогіч-
на бібліотека України імені В.О. Сухомлинського, яка має значний фонд дисертацій з 
професійних питань у галузі педагогіки та освіти, великий фонд документів колекції ви-
датного педагога В.О. Сухомлинського, фонд періодичних фахових видань (понад 1300 
назв), понад 600 тис. документів з питань педагогіки, психології та методики викладання 
(XVIII–XXI ст.), з яких близько 40 тис. документів написано різними іноземними мова-
ми (англійською, німецькою, французькою, італійською, польською, на латині та ін.). 
Зазначені документи видано як у країнах дальнього зарубіжжя, так і країнах СНД.

Необхідною умовою функціонування бібліотек є чітке структурування бібліотечних 
фондів, а також ефективне використання бібліотечних каталогів (БК) [1: 7]. Проблема 
каталогізації – одна з найскладніших і найважливіших у бібліотечній справі, адже такі 
важливі процеси як обмін інформацією між бібліотеками, пошук інформації у базах да-
них, ефективне функціонування бібліотеки в цілому є неможливими без систематизова-
них каталогів (як традиційних, так і електронних).

Аналіз наукових досліджень. Досліджуючи проблему каталогізації, яка є предме-
том багатьох наукових робіт, було враховано кращі надбання вітчизняного каталогознав-
ства й використано останні праці українських і російських дослідників [2; 3; 4; 5; 6; 7 та 
ін.]. Проте, незважаючи на значну кількість праць, присвячених аналізованій проблемі, 
й досі існує багато питань щодо правильності організації, ведення та редагування ка-
талогів, наприклад: вибір форми заголовка документа для складання бібліографічного 
запису, подання інших бібліографічних даних, систематизація за різними класифікацій-
ними системами, функціонування системи каталогів і картотек у цілому, поєднання у ви-
користанні різних за формою каталогів (карткових, друкованих, електронних) і каталогів 
іншомовних документів зокрема.

©   Н. Файфер, 2014
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Метою статті є висвітлити теоретичні, організаційні та практичні проблеми біблі-
отечної каталогізації. Для досягнення поставленої мети слід розв’язати такі завдання: 
з’ясувати значення ряду термінів (напр.: «бібліотечний каталог», «абетковий каталог», 
«систематичний каталог» та ін.); розглянути основні види каталогів, визначити їх 
функції, проаналізувати вимоги, що висуваються до каталогів, розглянути правила роз-
становки бібліографічних записів (БЗ) іноземними мовами, а також зосередити увагу на 
проблемах каталогізації іншомовних документів і запропонувати їх розв’язання.

З’ясуємо значення зазначених вище термінів. Бібліотечний каталог (від грецького 
слова katalogos – “перелік”, “опис”) – це перелік документів, наявних у фонді бібліотеки 
або групи бібліотек, укладений у певному порядку і такий, що розкриває склад, або зміст, 
бібліотечних фондів [8: 98].

Бібліотечні каталоги розрізняють за окремими ознаками. Так, за способом групуван-
ня бібліографічних записів каталоги поділяють на такі види [1: 9]: 1) абеткові каталоги 
(АК) – каталоги, в яких БЗ розташовуються за абеткою імен або прізвищ індивідуальних 
авторів, найменувань колективних авторів або назв документів незалежно від їхнього 
змісту; 2) систематичні каталоги (СК) – каталоги, в яких БЗ розташовуються за змістом 
документів відповідно до галузей знань в залежності від визначеної системи бібліотеч-
но-бібліографічної класифікації; 3) предметні каталоги (ПК) – каталоги, які складають 
відповідно до змісту документів, і в яких БЗ розташовується за абеткою предметних ру-
брик.

Крім структурних ознак, каталоги розрізняються й за іншими характерними особли-
востями. Так, наприклад, за мовною ознакою [1: 10] каталоги поділяються на: 1) ката-
логи, організовані за мовами (БЗ документів українською, російською та іноземними 
мовами); 2) каталоги, організовані за графікою (латиниця, кирилиця).

До основних функцій каталогів наукових бібліотек освітянської галузі належать такі 
[6: 3–4]: 1) інформаційно-пошукова функція, яка виявляється в тому, що в процесі по-
шуку в масиві записів користувачі отримують достовірну інформацію про наявність у 
бібліотеці конкретних документів; 2) фондовідображувальна функція, яка виражається в 
тому, що каталоги відбивають увесь фонд бібліотеки, багатоаспектно розкривають його 
склад і зміст; 3) довідкова функція абеткових каталогів полягає в їхній здатності надавати 
фактографічну інформацію про певних авторів, різноманітні установи й організації, ре-
зультати їхньої творчої та практичної діяльності, час і місце публікації документів, мову, 
якою написано той чи інший документ тощо; 4) пізнавальна функція каталогів особливо 
важлива для освітянських бібліотек і виражається в тому, що користувачі можуть ознайо-
митися з новими, забутими або раніше невідомими авторами, з новими творами відомих 
авторів, дізнатися про різноманітні напрями їхньої творчості тощо.

Якісне виконання каталогами своїх функцій можливе лише за умови дотриман-
ня відповідних вимог, що висуваються до них [3: 49–50; 9: 15], а саме: 1) науковість у 
формуванні каталогів, яка ґрунтується на досягненнях бібліотечного каталогознавства 
й суміжних дисциплін і виражається у правилах складання бібліографічних записів, їх 
групуванні, формуванні розділів каталогів, застосуванні сучасної наукової терміноло-
гії тощо; 2) доступність, яка полягає в зручності побудови каталогів, зрозумілості для 
користувачів у процесі роботи з ними; 3) точність каталогів забезпечується наданням 
вичерпної і достовірної інформації про документи та їх місце зберігання в бібліотеці; 
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4) багатоаспектність визначається розширенням пошукових можливостей каталогів за 
допомогою різноманітних засобів і прийомів; 5) оперативність, яка полягає в здатності 
каталогів відбивати нові надходження в бібліотеку в найкоротший строк й забезпеченні 
якнайшвидшого пошуку документів користувачами.

Кожна бібліотека самостійно визначає склад системи каталогів і картотек, виходя-
чи з власних завдань, особливостей фондів, потреб користувачів бібліотеки. Проте, до 
обов’язкового мінімуму будь-якої бібліотеки входять: 1) абетковий каталог книжкових 
видань; 2) систематичний каталог книжкових видань; 3) абетковий каталог (реєстраційна 
картотека) періодичних видань; 4) систематична картотека статей [1: 13].

Загальний каталог документів, виданих іноземними мовами, формується за принци-
пом єдності абетки й складається з двох частин: одна з них містить записи документів, 
видані мовами, що застосовують латинський алфавіт (англійська, італійська, німецька, 
французька, польська та ін.), друга – мовами, що застосовують кирилицю (білоруська, 
болгарська, сербсько-хорватська та ін.).

Абетковий ряд каталогу, організований на основі кириличної абетки, будується за 
російською абеткою з додаванням літер з сербсько-хорватської мови. Доповнений таким 
чином абетковий ряд складається з 39 літер, а саме:

А Б В Г Д Е Ë Ж З I И Й J К Л Љ М Н Њ О П Р С Т Ћ У Ф Х Ц Ч Џ Ш Щ Ъ Ы Ь 
Э Ю Я.

У тій частині каталогу документів іноземними мовами, що побудована на основі ла-
тинської абетки, особливості абеток окремих мов (неоднакова послідовність розташу-
вання літер, літери з діакритичними знаками) при розстановці карток до уваги не беруть-
ся. Усі картки, включені в АК іноземними мовами, розставляють за латинською абеткою, 
яка нараховує 26 літер:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z.

Виходячи із завдань АК, основним принципом розстановки карток є абеткова по-
слідовність, але в деяких випадках застосовується також логічна й хронологічна розста-
новка [1: 20]. В єдиному абетковому ряду розставляють записи, зроблені під іменем або 
прізвищем автора, назвою установи чи організації, під назвою документа.

Під час розстановки БЗ іноземними мовами дотримуються низки правил, обумовле-
них особливостями західноєвропейських мов і абеток, а саме:

• записи з коротшим заголовком стоять перед записами з довшим, який починається 
з тих же слів або початкових складів, напр.: Abb E., Abbott E., Benn A.W., Bennett H.E.;

• записи, що мають у заголовку прізвище без зазначення ініціалів, розставляють по-
переду всіх записів, які мають у заголовку те саме прізвище, напр.:

Chateaubriand. La génie du christianisme.
Chateaubriand F. de. Atala. René.
• якщо прізвища авторів збігаються, при розстановці записів беруть до уваги їх іні-

ціали (загальний абетковий ряд вибудовується таким чином: 1) прізвище без ініціалів; 
2) прізвище з одним ініціалом; 3) прізвище з двома ініціалами; 4) прізвище з іменем; 5) 
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прізвище з іншим іменем, що починається з тієї ж літери), напр.: Barth E., Barth P., Heck 
C., Heck W.H.;

• записи творів авторів, які мають подвійні, або складені, прізвища, розташовують 
після записів творів авторів, прізвища яких збігаються з першою частиною такого пріз-
вища, напр.: Bois M.D., Bois-Reymond E.;

• у випадку повного збігу початкових слів різних записів, розстановку здійснюють за 
наступними словами, напр.:

Aus der Praxis der Knaben- und Mädchen-Handarbeit.
Aus Natur und Leben. Kleine Erzählungen und Schilderungen.
• ім’я іншомовних авторів завжди передує прізвищу й часом поєднується з прізви-

щем за допомогою прийменників de, dos, le, von. У такому випадку прийменник наводять 
після прізвища з ініціалом, напр.: Balzaс H. de (Honoré de Balzac), Dantec F. le (Félix le 
Dantec), Goethe J.W. von (Johann Wolfgang von Goethe), Pfordten O. von der (Otto von der 
Pfordten), Santos J.R. dos (José Rodrigues dos Santos);

• якщо в заголовку запису перед прізвищем автора є приставка, то при розстанов-
ці прізвище з приставкою розглядають як одне нероздільне слово, напр.: DeCoster C.C. 
(Cyrus C. DeCoster), Delacroix E. (Ferdinand Victor Eugène Delacroix);

• частки Fitz, M’, Mac, Mc, O’, Saint, Sainte, San, Santa, Santo, St. завжди залишаються 
перед прізвищем автора як невід’ємна частина (зазначені елементи можуть бути написа-
ні разом, з’єднані дефісом чи апострофом), напр.: FitzRoy O. (Olivia FitzRoy), McMurry 
Ch.A. (Charles Alexander McMurry), O’Sullivan V.G. (Vincent Gerard O’Sullivan), Saint-
Exupéry A. de (Antoine de Saint-Exupéry);

• прийменник перед прізвищем залишають у випадку, якщо автор став відомим під 
прізвищем, якому передує певний прийменник, напр.: De Coster C. (Colette De Coster), 
La Rochefoucauld, Van der Wee H. (Herman Van der Wee), Van Gogh V. (Vincent Willem van 
Gogh);

• якщо перед автором книги вживаються слова Mme та Mrs., які позначають статус 
заміжньої жінки, то у заголовку БЗ наводять прізвище чоловіка та встановлені за допо-
могою Інтернет-ресурсів відсутні дані – ініціали авторки; якщо ж таких даних не вста-
новлено, слова Mme або Mrs. подають у дужках після прізвища її чоловіка з ініціалами 
(враховуючи практичний досвід обслуговування користувачів, 2-ий варіант подання бі-
бліографічного запису зі збереженням вихідних даних книги є більш доцільним), пор.: 1) 
Mrs. Charles Meredith (Louisa Anne Meredith/born: Louisa Anne Twamley) → Meredith L.A.; 
2) Mme Victor Duruy → Duruy V. (Mme);

• якщо імені автора передує слово Mlle, яке позначає статус незаміжньої дівчини/
жінки, його подають у дужках після прізвища з ініціалом/ініціалами, напр.: Mlle Julie 
Gouraud → Gouraud J. (Mlle);

• якщо до складу імені автора входить 2 прізвища, наприклад, прізвище заміжньої 
жінки та її дівоче прізвище, у заголовку БЗ таке прізвище наводять як друге ім’я, напр.: 
Donald Dwight Hook → Hook D.D., Mamie Goldsmith Gamoran → Gamoran M.G.;

• якщо автор твору відомий переважним чином під одним із своїх особистих імен (маємо 
на увазі подвійні імена), тоді у заголовку після прізвища наводять один ініціал (більш вжи-
ваний), напр.: Chateaubriand Fr. de (full name: François-René de Chateaubriand), Maugham S. 
(full name: William Somerset Maugham), Shaw B. (full name: George Bernard Shaw);
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• при розстановці БЗ творів, назви яких містять власні імена, імена та ініціали не 
беруться до уваги (для полегшення користування каталогом слова, за якими здійснюють 
розстановку, підкреслюють), напр.:

Adolf Diesterwegs Pädagogik.
A. Diesterweg’s Wegweiser zur Bildung für deutsche Lehrer.
• якщо власні імена є складовою частиною назви художніх творів, описаних під ав-

торським заголовком, розстановку здійснюють за загальними правилами [1: 32], напр.: 
The John Crerar Library Eighth Annual Report.

• коли невід’ємною частиною назви є числівник прописом або подане цифрами чис-
ло, при розстановці карток береться до уваги їх словесне вираження, напр.:

Fifty-Fifth Annual Report of the Board of Education of the City of St. Louis.
25 (прописом: fünfundzwanzigste) Jahre Volksbildung.
• якщо однотипні назви відрізняються тільки цифрами, розстановку здійснюють у 

зростаючій послідовності чисел, виражених цими цифрами, напр.:
Virgile. Livres I, II et III de l’Énéide.
Virgile. Livres IV, V et VI de l’Énéide.
• розстановку БЗ різних видань одного твору, опублікованого під однаковою назвою, 

здійснюють у зворотно-хронологічному порядку років видання й низхідній послідовнос-
ті порядкових номерів видань [1: 35], напр.:

Flügel O. Herbarts Lehren und Leben. – [2. Aufl.]. – Leipzig : Druck und Verlag von B.G. 
Teubner, 1912. – 162 S.

Flügel O. Herbarts Lehren und Leben. – Leipzig : Druck und Verlag von B.G. Teubner, 
1907. – 184 S.

• прийменники, сполучники, вигуки при розстановці враховуються як самостійні 
слова, напр.:

Auf dem Wege zur neuen Schule.
Aus der Geschichte der Kleinkindererziehung.
• артиклі (неозначені та означені, напр.: англ.: a, the; нім.: ein, eine, der, die, das; фр.: 

un, une, des, le, la, les) на початку заголовку, апостроф (’), діакритичні знаки (ä, ö, ü) під 
час розстановки карток з бібліографічними даними до уваги не беруться, напр.:

The Children’s Encyclopedia.
The Distribution and Relations of Educational Abilities.
La guerre et la vie de demain.
Une mère de famille. Douze histoires pour les enfants.
• у німецькій мові літери з діакритичним знаком Umlaut: ä, ö, ü, нерідко замінюються 

сполученням літер ae, oe, ue (у таких випадках літера “e” прирівнюється до діакритично-
го знака й до уваги не береться), напр.:

Ueber die Fortbildung der Philisophie durch Herbart.
Über die Wechselbeziehung zwischen Erziehung und Entwicklung.
• якщо остання голосна артикля або прийменника замінена апострофом, то слово з 

апострофом розглядається як самостійне, напр.:
Cours d’études supérieures pour femmes en Russie: aperçu historique.
Cours d’initiation pratique aux faits courants de la vie civile et commerciale destiné aux 

quatrièmes degrés primaires (filles et garçons).



200

Створення умовного латинського ряду є виправданим, оскільки це не лише дозволяє 
поліпшити якість абеткових каталогів, сприяє уніфікації і більш ефективному процесу 
каталогізації, але й відповідає сучасним тенденціям, що покликані полегшити та при-
скорити пошук необхідних документів.

Як відомо, розвиток процесів автоматизації та Інтернету, з одного боку, надає необ-
межені можливості для ознайомлення з світовими інформаційними ресурсами, з іншого 
ж боку – постає проблема орієнтації в них, оскільки питання багатомовності є для ка-
талогізаторів одним із найскладніших. Варто зауважити, що сьогодні перед каталогіза-
торами постає проблема вибору між трьома тенденціями сучасної каталогізації, а саме: 
каталогізація мовою оригіналу, транслітерування та транскрибування. З метою полег-
шення пошуку й розуміння змісту документів застосовують переклад іноземних слів у 
назвах документів для подальшої розстановки карток в АК, організованому на основі 
кириличної абетки. На нашу думку, на сучасному етапі, такий підхід не є виправданим, 
оскільки значна кількість користувачів володіють іноземними мовами на належному рів-
ні для здійснення пошуку необхідної їм інформації.

Проблеми багатомовності в каталогізації, як зазначають Л.М. Лошкарева і Г.С. 
Щербініна [7: 43], стосуються чотирьох категорій документів, а саме: 1) документів, на-
писаних різними іноземними мовами й виданих за кордоном, що мають статус іншо-
мовних; 2) документів українських і російських авторів, написаних іноземними мовами, 
проте виданих на теренах України чи Росії; 3) документів, перекладених з іноземної мови 
українською чи російською; 4) видань українською чи російською мовами, що мають в 
заголовку іншомовні слова, написані латинською графікою.

У цій статті ми зупинилися на проблемах каталогізації документів першої групи, 
тобто тих, що були написані іноземною мовою й видані за кордоном. Бібліографічний 
опис (БО) таких документів укладається мовою вихідних даних оригіналу. Серед про-
блем, з якими стикається каталогізатор під час укладання бібліографічного запису до-
кументів зазначеної групи варто також згадати такі: 1) іншомовні видання мають певні 
особливості щодо оформлення та розташування елементів БО; 2) виникають труднощі 
щодо визначення заголовка (нерідко зустрічається різне формулювання назви на ти-
тульному аркуші та обкладинці книги); 3) титульні аркуші різними мовами можуть 
подаватися одночасно; 4) відомості на титульному аркуші іноді подаються декількома 
мовами, тобто частина відомостей наводиться однією мовою, частина – іншою; 5) мо-
жуть виникати труднощі щодо визначення автора, місця видання, видавництва, року 
видання тощо, напр.: неповне зазначення всіх необхідних даних на титульному аркуші; 
прізвища редакторів, видавців часто приймають за прізвища авторів; назва американ-
ського міста може збігатися з назвою штату (пор.: New York і the State of New York); 6) 
іноземні скорочення можуть викликати труднощі; 7) виникають складності під час про-
читання бібліографічних написів готичним шрифтом (переважна більшість готичних 
літер суттєво відрізняється від латинської абетки) і їх транслітерування латинськими 
літерами (див. Табл. 1):

8) назва на титульному аркуші книги часто подається прописними літерами, що не 
є доцільним під час укладання бібліографічного опису документів (виняток становлять 
власні назви, самостійні частини мови в англійській мові, а також іменники в німецькій 
мові, які завжди починаються з прописної літери).
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Таблиця 1

Зазначені проблеми частково вдається розв’язати за допомогою: 1) електронних ка-
талогів зарубіжних бібліотек світу в онлайн режимі, запозичуючи необхідну інформа-
цію бібліографічних записів; 2) використання Інтернет-ресурсів для пошуку відсутньої 
інформації про видання, напр.: відповідальні особи, назви організацій, установ, вихідні 
дані; 3) онлайнових словників для перекладу необхідних для складання бібліографічного 
опису елементів.

Отже, на сучасному етапі каталогізатор, який працює з іншомовними документами, 
має не тільки описати їх мовою оригіналу, але й зробити їх доступними для вітчизняних і 
міжнародних користувачів. На жаль, перераховані проблеми каталогізації ускладнюють-
ся незадовільною мовною підготовкою бібліотечних фахівців.

Варто також зазначити, що використання інтегрованої бібліотечної інформаційної 
системи САБ “IRBIS-64” комплексно забезпечує загальні вимоги до бібліографічного 
опису документа та правил його складання [10: 4]: набір елементів БО, послідовність 
їх розташування, наповнення і засіб подання кожного елемента, застосування умовно 
розділових знаків, що сприяє якісній обробці іноземних документів і надає широкі мож-
ливості пошуку необхідної інформації.

Сподіваємося, що теоретичний і практичний матеріал цієї статті стане в нагоді мо-
лодим каталогізаторам під час опрацювання документів, написаних різними іноземними 
мовами й виданих за кордоном.
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ЖАНРОВА НАЛЕЖНІСТЬ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ КРІЗЬ ПРИЗМУ 
ЙОГО КОЛОРИСТИКИ

У статті проаналізовано зв’язок між колористикою художнього твору як смис-
лотвірною складовою тексту та його жанровою належністю. Дослідження проведено 
у межах ідіостилю Вільяма Шекспіра.

Ключові слова: колірне позначення, літературний жанр, ідіостиль.

Протягом вже досить тривалого часу колір є предметом не лише психофізики і фі-
зіології зору, але й психології [1; 2; 3], оскільки він являє собою атрибут як денного 
зору, так і людської свідомості. Адже існує, з одного боку, «перцептивний» колір, який 
безпосередньо сприймається органами зору, а, з другого боку, колір в образах уявлен-
ня і представлення, тобто колір як частина природи і як частина людської культури. 
За твердженням дослідників так званої психології кольору, «у розрізненні емоцій бе-
руть участь ті ж самі психологічні механізми, що й у розрізненні кольорів» [4: 33]. З 
позицій психосемантичної парадигми колір як сукупність усіх відтінків являє собою 
категоріальну структуру, яка є ізоморфною певній категоріальній структурі емоцій-
них та психологічних реакцій організму. Причому на цьому рівні дана категоріальна 
структура має, вочевидь, філогенетичний, надіндивідуальний характер, тобто кольори 
є природними агентами, які орієнтують людину в світі. З погляду семантики емоції 
представляються як «перетворений», «внутрішній» колір (недарма у мові побутує ви-
слів «відтінки переживань»). Таким чином, кольори – це видимі емоції, іншими слова-
ми, те, що людина переживає всередині, зовні вона сприймає як видимий колір. Отже, 
колір є об’єктивною реальністю, яка дається людині у формі відчуттів і переживань. 
Тому можна «позначити колір як «психоїдний» або «квазіпсихічний» феномен в ото-
чуючій людину дійсності, за аналогією з тим, як Карл Юнг позначав цими термінами 
свої архетипи» [4: 34].

© О. Дубенко, 2014
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Зважаючи на усе вищевикладене, цілком закономірним видається неабиякий інтерес до 
кольору в царинах теорії культури, естетики та мистецтва [5; 6; 7]. У сучасній лінгвістиці 
дослідження слів, що позначають колір, проводиться у безпосередньому зв’язку з питан-
нями етнопсихолінгвістики [8], культурології і когнітивістики [9; 10; 11]. Особливе місце 
відводиться аналізові колірних позначень і при науковому вивченні міфів та літературних 
творів. Причому колірна палітра автора вважається тим параметром його індивідуального 
стилю, котрий виявляє свою художню цінність як в якісному, так і в кількісному аспектах ( 
поняття «колірної домінанти» та «формули переважальної кольоровості» [12: 87-93]). 

В рамках цього дослідження був проведений кількісний аналіз колірних позначень у 
творах Вільяма Шекспіра, матеріалом якого слугували 20 п’єс – десять драм, сім комедій, 
три романтичні драми – та сонети. Визначення провідних характеристик кольоропису 
В.Шекспіра було здійснено шляхом виявлення колірних домінант, а при тлумаченні ре-
зультатів дослідження використано теорію Берліна-Кея. Згідно з останньою виникнення 
та процес розвитку колірних найменувань у всіх мовах світу отримують статус універса-
лії, оскільки за даними експерименту Берліна-Кея відбуваються відповідно тому ж само-
му сценарію [13; 14]. Спочатку в мові з’являється опозиція білий::чорний, як перші ко-
льори, котрі починає розрізняти людина у навколишньому середовищі, третім кольором 
історично є червоний (колір крові). Ця основна колірна тріада виступає в теорії культури 
як своєрідний семіотичний код, що виникає на основі бінарної опозиції світла і темряви 
(білий::чорний) та світла і кольору (білий/чорний::червоний) [15: 10]. Інші колірні на-
йменування входять у мову пізніше в чітко визначенному порядку; четвертим з’являється 
«зелений» або «жовтий», п’ятим той, що залишився з цих двох, шостим –«синій», а по-
тім без суворого дотримання черговості виникають брунатний, фіолетовий, рожевий, по-
маранчевий, та сірий кольори. Дослідження хроматизму художніх текстів, пов’язане з 
виявленням колірних домінант, доводить, що три кольори, котрі були виділені Берліном 
і Кеєм як базові, є прототипними для багатьох літературних творів [12], вочевидь тому, 
що відображений в них модус сприйняття дійсності збігається з тим модусом освоєння 
реальності, який споконвічно закладено в людині.

Висновки про домінантні кольори в творах В.Шекспіра було отримано на основі від-
соткових даних, з розрахунку: загальна кількість колірних позначень у творі дорівнює 
ста відсоткам. До уваги бралися не лише колірні найменування як такі, але й слова з 
яскраво вираженою семою кольору, які відіграють важливу роль у формуванні смислової 
перспективи тексту, приміром, лексеми «bloody», «blood», що багаторазово повторю-
ються у цілій низці драматичних творів трагедійного звучання («Макбет», «Ричард ІІ», 
«Юлій Цезар», «Життя та смерть Короля Джона»).

Найбільш повнокровними з погляду основної колірної тріади, тобто такими, що від-
повідають універсальному колірному алгоритму, виявилися чотири з сьомих охоплених 
у цьому дослідженні комедій Шекспіра, оскільки саме в них базові кольори складають 
трійку домінантних компонентів колірної палітри твору: 

Троїл і Кресида білий чорний червоний
Все добре, що добре 

закінчується
чорний білий червоний
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Міра за міру червоний білий чорний
Два веронця чорний білий червоний

Наступна група творів, в яку входять лише драми, будується за формулою: «два ба-
зових кольори» + «блідий» (pale). Не зважаючи на те, що термін «блідий» по суті не 
називає кольору, а лише констатує дуже незначний ступінь забарвленості ( pale 1. (of a 
person’s face) having little colour; 2. not bright, faintly coloured [16: 604]), його частотність 
у другій групі драм не дозволяє знехтувати цим досить важливим для загальної коло-
ристики твору елементом, який виступає образним індикатором суголосної йому емоції:

Гамлет чорний блідий білий
Макбет кривавий

(червоний)
чорний блідий

Ромео і 
Джульєтта

чорний блідий червоний

Ричард ІІ кривавий
(червоний)

чорний блідий

Привертає увагу те, що повним ахроматизмом у цій групі вирізняється колірна палі-
тра драми «Гамлет», внаслідок чого можна стверджувати, що колористика даного твору 
вибудовується радше за графічним, ніж живописним принципом. Осібно у цьому сенсі 
стоїть і драма «Юлій Цезар», в якій «кривавий (червоний)» супроводжується доволі до-
вгим ахроматичним рядом, який виходить за межі базової тріади:

Юлій
Цезар

кривавий
(червоний)

блідий сірий чорний срібний

До наступної групи належать ті твори, колірна формула яких містить два базових за 
класифікацією Берліна-Кея кольори; це чотири драми, три комедії та сонети:

Отелло чорний білий зелений
Король Лір білий чорний зеленувато-жовтий
Ричард ІІІ кривавий

(червоний)
золотий чорний

Життя і смерть Короля 
Джона

кривавий
(червоний)

чорний золотий

Дванадцята
ніч

жовтий чорний білий /
червоний

Віндзорські білий зелений чорний
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Приборкання
норовливої

червоний золотий білий

Сонети чорний червоний золотий

І, нарешті, останню, четверту групу складають усі три з досліджених нами роман-
тичних драм та драма «Антоній і Клеопатра». У двох з них фігурує лише один базовий 
колір, у романтичній драмі «Буря» – жодного, а в п’єсі «Антоній і Клеопатра» за від-
сотковим показником у третій позиції опиняються цілих шість колірних найменувань, 
серед яких є й базові кольори:

Зимова казка білий зелений золотий
Цимбелін червоний золотий синій
Буря зелений синій брунатний
Антоній і
Клеопатра 

золотий зелений синій, брунатний,сірий, 
білий, червоний,чорний

Цікаво, що при цьому драма «Антоній і Клеопатра» має найширшу колірну палітру 
(11 колірних найменувань), співмірну за діапазоном лише з палітрою п’єси «Ромео 
і Джульєтта». Таким чином, за своєю колористикою «Антоній і Клеопатра» потра-
пляє до розряду романтичних драм, серед домінант яких базові кольори не відіграють 
провідних ролей, натомість на перший план виходять другорядні для споконвічного 
повсякденного сприйняття кольори, котрі, однак, є доволі актуальними для простору 
романтичної реальності.

Отже, виходячи з результатів проведеного дослідження можна констатувати факт іс-
нування певного зв’язку між жанровою належністю шекспірівського твору та його колір-
ною палітрою, що свідчить про значну художню вагу колірних позначень у літературно-
му тексті, їх безперечну пов’язаність із глибинною семантикою твору.
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В статье проанализирована связь между колористикой художественного произ-
ведения как смыслообразующей составляющей текста и его жанровой принадлежно-
стью. Исследование проведено в рамках идиостиля Вильяма Шекспира.
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JENRE APPURTENANCE OF THE LITERARY TEXT  
IN THE LIGHT OF ITS CHROMATICITY

The paper analyses the connection which exists between the colour palette of the literary 
text and the genre of the given text.
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МОВНА ОСОБИСТІСТЬ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН 

У статті розглянуто ряд основних напрямків до проблеми мовної особистості на 
сучасному етапі. Проаналізовано зміст та структурні рівні мовної особистості як со-
ціокультурного феномену. Визначено, що мовна особистість як предмет лінгвістичного 
дослідження є узагальненим образом носія культурно-мовних та комунікативно-діяль-
нісних цінностей, знань, налаштувань і поведінкових реакцій.

Ключові слова: мовна особистість, соціокультурний феномен, мовна свідомість, 
менталітет, цінності. 

Постановка проблеми. Термін “мовна особистість”, починаючи з минулого століття 
і до сьогодення, є одним із найбільш частотних і популярних у вітчизняній лінгвістиці. 

Мовна особистість розглядається з позицій психолінгвістики, прагматики, лінг-
вокультурології, когнітології, когнітивістики, прагмалингвистики, етнолінгвісти-
ки, лінгвістики тексту, соціолінгвістики та інших антропоцентричних напрямків. 
Вивчення мовної особистості на перетині різних галузей науки зумовлює складність 
і неоднозначність підходів до визначення, структурі, критеріям і способам опису 
цього поняття.

Як відзначають дослідники, саме поняття “мовна особистість” до цих пір не є точно 
визначеним, що пов’язано зі складністю і багаторівневістю самої проблеми. 

У мовній особистості переломлюються філософські, соціологічні, психологічні та 
лінгвістичні погляди на суспільно значущу сукупність фізичних і духовних властивостей 
людини. У цьому й полягає зацікавленість до означеного питання. 

Аналіз останніх публікацій, присвячених проблемі мовної особистості на сучас-
ному етапі, дозволяє відзначити ряд основних напрямків: – розробка моделі мовної осо-
бистості (Ю. Караулов, Г. Богін, С. Воркачев);

– аналіз мовної особистості як homo loquens (Г. Ейгер, С. Лебедєва, І. Раппопорт, А. 
Залевська);

– розгляд мовної особистості як носія національної мови та культури (Н. Уфімцева, 
Н. Чулкіна, В.Богуславський);

– виділення соціолінгвістичного або психологічного підтипу – мовна особистість ди-
тини, інтелігента, жителя села, ведучого і т.д. (О. Захарова, Л. Крисін, Г. Беспам’ятнова, 
Т. Івушкіна, М. Ляпон);
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– перехід від мовної особистості до мовної особистості (Л. Клобукова, Є. Прохоров, 
В. Красних) та ін.

Відомо, що когнітивістика, як одна з теоретичних галузей сучасної лінгвістики, охо-
плює знання і мислення в їх мовному взаємодії, тобто когніція тісно пов’язана з наукою 
про мову. Мова в більшому наближенні ніж культура дає ключ до розуміння мовної по-
ведінки. Саме мова і мовлення забезпечують природний доступ до свідомості і мислення, 
оскільки багато результатів розумової діяльності виявляються вербалізованими, і виникає 
можливість дізнатися про структури свідомості тільки завдяки словесному простору, який 
дозволяє повідомити про ці структури і описати їх будь-якою природною мовою [1: 21].

Таким чином, метою цієї статті постає визначення мовної особистості як соціокуль-
турного феномену, де соціальна функція мови реалізується насамперед у мовній свідо-
мості (колективній або індивідуальній). Відповідно до цього мовний колектив, з одного 
боку, і індивідуум – з іншого, є носіями мовної культури. А етнос, нація, індивідуум є 
своєрідними точками відліку на умовній шкалі мовної свідомості.

Виклад основного матеріалу. Розроблену Ю. Карауловим багаторівневу модель 
мовної особистості дотримуються багато інших учених. Так, мовна особистість, на його 
думку, має три структурних рівня.

Перший рівень – вербально-семантичний (семантико-стройової, інваріантний). 
Відображає ступінь володіння буденною мовою. Другий рівень – когнітивний. На ньому 
відбувається актуалізація та ідентифікація релевантних знань і уявлень, властивих соціуму 
(мовної особистості), які створюють колективне і (або) індивідуальний когнітивний простір. 
Цей рівень передбачає відображення мовної моделі світу особистості, її тезауруса, культури.

І третій – вищий рівень – прагматичний. Він включає в себе виявлення і характерис-
тику мотивів і цілей, рушійних розвитком мовної особистості [2].

Ю. Караулов підкреслює, що мовна особистість є осередком і результатом соціаль-
них законів, продукт історичного розвитку етносу, мотиваційні схильності якого вини-
кають з взаємодії біологічних спонукань із соціальними та фізичними умовами; мовна 
особистість проявляє себе як творець і користувач системно-структурних утворень. 

Розгляд безпосередньо мовної особистості доцільно почати з виявлення та характе-
ристики мотивів і цілей, що визначають ієрархію сенсів і цінностей особистості.

Так, мовна особистість привносить до комунікації багаж свого менталітету у вигляді 
концептів і ціннісних домінант, і в той же час, характер комунікації впливає на те, які 
параметри особистості отримають пріоритетний прояв.

Характер комунікативної діяльності мовної особистості , як підкреслює більшість 
дослідників, значною мірою визначається національно-культурними рисами, хоча 
їх прояв є різний у тому чи тому індивідуумі. Особистість сприймає світ за допомо-
гою картини світу, сформованої здебільшого під впливом довкілля, що її сформува-
ло, оскільки індивідуальна особистість складається на основі колективного досвіду 
і пам’яті в процесі засвоєння членами мовного співтовариства того, що їм здається 
дієвим для виживання в середовищі інших людей.

Особистість включає в себе ознаки великих і малих груп, до складу яких вона вхо-
дить, отже, ступінь колективності особистості може варіюватися. Так, на думку, А. 
Вежбицької, з одного боку, існує загальна понятійна база, що підлягає лексикалізації 
у всіх мовах світу, і забезпечує єдність людства, з іншого боку, існує приналежність до 
певного мовного співтовариства [1: 320].
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Мовна особистість як предмет лінгвістичного дослідження і вивчення представляє со-
бою узагальнений образ носія культурно-мовних та комунікативно-діяльнісних цінностей, 
знань, налаштувань і поведінкових реакцій. Вона багатогранна , отже, існує ряд параметрів 
для її аналізу з різних аспектів, кожному з яких відповідає певний бік мовної особистості.

Отже, мовна особистість – це багатошарова і багатокомпонентна парадигма мовлен-
нєвих особистостей. При цьому мовна особистість – це мовна особистість у парадигмі 
реального спілкування, в діяльності. Саме на рівні мовленнєвої особистості розкрива-
ється національно-культурна специфіка власно спілкування.

Три рівні мовної особистості виокремлює І. Сусов: 
- формально-семантичний;
- когнітивно-інтерпретаційний;
- соціально-інтерактивний [3: 7-13].
В. Лютикова розглядає мовну особистість як сукупність мовних властивостей, типо-

вих для конкретної людини. Учена вважає, що розроблені іншими вченими багаторівневі 
моделі, не завжди підходить для вивчення конкретної особистості. В індивідуальній мов-
ній ситуації вербальний, когнітивний і прагматичний рівні ідентифікуються. Крім того, 
будь-яка особистість поєднує в собі елементи стабільності і мінливості, вона схильна 
зовнішнього впливу і не позбавлена   внутрішніх конфліктів. Наявність стійкості й мінли-
вості мовної особистості, що відчуває вплив різного роду фактів, ще більш ускладнює 
структуру мовної особистості [4].

Зміст мовної особистості зазвичай становлять такі компоненти: а) ціннісний, світо-
глядний, компонент змісту виховання, тобто система цінностей, або життєвих сенсів. 
Мова забезпечує первинний і глибинний погляд на світ, утворює той мовної образ світу 
та ієрархію духовних уявлень, які лежать в основі формування національного характеру 
і реалізуються в процесі мовного діалогового спілкування;

б) культурологічний компонент, тобто рівень освоєння культури як ефективного 
засобу підвищення інтересу до мови. Залучення фактів культури досліджуваної мови, 
пов’язаних із правилами мовної і немовної поведінки, сприяє формуванню навичок 
адекватного вживання і ефективного впливу на партнера по комунікації;

в) особистісний компонент, тобто те індивідуальне, глибинне, що є в кожній людині.
В. Красних виділяє в мовній особистості такі компоненти: 
а) людина, яка говорить – особистість, одним із видів діяльності якої є мовна діяль-

ність; 
б) власна мовна особистість – особистість, яка проявляє себе в мовній діяльності, що 

володіє сукупністю знань і уявлень;
в) мовленнєва особистість – це особистість, яка реалізує себе в комунікації, яка ви-

бирає і здійснює ту чи ту стратегію і тактику спілкування, репертуар засобів; 
г) комунікативна особистість – конкретний учасник конкретного комунікативного 

акту, реально діючого в реальної комунікації [5: 44].
Мовна особистість характеризується запасом слів, який має той чи той ранг певного 

вживання та заповнюють абстрактні синтаксичні моделі. Тож якщо моделі досить типо-
ві для представника даного мовного колективу, то лексикон і манера говоріння можуть 
указувати на його приналежність до певного соціуму, свідчити про рівень освіти, тип 
характеру, вказувати на стать і вік і т. ін. Мовний репертуар такої особистості, діяль-
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ність якої пов’язана з виконанням кількох соціальних ролей, повинен бути засвоєний з 
урахуванням мовного етикету, прийнятого в соціумі. Соціальна функція мови полягає 
в тому, що він існує насамперед у мовній свідомості – колективній або індивідуальній. 
Відповідно мовний колектив, з одного боку, і індивідуум, з іншого боку, є носіями мов-
ної культури. Колектив, як і етнос, нація, індивідуум, є своєрідними точками на умовній 
шкалі мовної свідомості.

Поняття мовної особистості не зосереджується на індивідуальному користувачеві 
мови, але й виходить на рівень національного мовного типу. Вона є носієм мовної сві-
домості, існуючої у вигляді двох ментальних утворень – знань і уявлень, за допомогою 
яких формується цілісний образ світу.

Мова, культура і етнос нерозривно між собою пов’язані фізично, духовно і соціаль-
но. Мовна особистість і концепт – базові категорії лінгвокультурології, що відобража-
ють ментальність і менталітет природного носія мови. В етносі (носіях певної культури) 
відтворюється народно-емоційний досвід. Національна приналежність є “... реальним 
структурним зв’язком особистості з суспільством, що включає в себе соціально-еконо-
мічний, територіально-побутової, суспільно-політичний, мовний, духовний та соціаль-
но-психологічний аспекти”. Національна своєрідність особистості полягає насамперед у 
неповторному поєднанні загальних для всіх етносів елементів, комбінації системи відно-
син і цінностей і виявляється тільки у співвідношенні однієї національної особистості з 
іншими, діалог між якими має на меті досягнення взаєморозуміння та взаємозбагачення. 
Багато дослідників відзначають, що саме на рівні порівняння національних менталітетів, 
характерів носіїв мови, а не лексичних систем, особливо ясно простежуються помітні 
нюанси мовних картин світу різних етносів. Н. Алефіренко вважає, що ментальність є 
“серцевиною етнокультури”. Ментальність – це “сукупність типових проявів у категорі-
ях рідної мови, розуміння людиною (членом цього культурно-мовного суспільства) зо-
внішнього і внутрішнього світу, специфічний прояв у процесах пізнання інтелектуаль-
них, духовних і вольових якостей національного характеру” [6].

Так, О. Леонтович пропонує розглядати мовну особистість із точки зору особливос-
тей менталітету, національного характеру, концептосфери, ієрархії цінностей, колек-
тивності/індивідуальності і т.д. [7: 123–135]. Важливою ознакою поняття “менталітет” 
є його приналежність до певної соціальної чи культурної групі. Таким чином, в ньому 
закладена потенційна можливість бути протипоставленим менталітету іншої групи, на-
приклад, за такими параметрами, як когнітивні схеми, образи і ціннісні орієнтири. Ряд 
дослідників трактують менталітет як продукт колективної творчості, що привласнюєть-
ся індивідом і стає невід’ємною частиною його світосприйняття, підкреслюючи більш 
стійкий характер менталітету, походить від несвідомих рівнів психіки, на відміну від 
мінливих суспільних настроїв та ідеологій. Менталітет, який розуміють як колективну 
пам’ять, співвідноситься з поняттям розділеного знання ”, на базі якого формується но-
вий зміст, де частина інформації є національно-специфічною і не викликає реакції впіз-
навання у комунікантів з іншої культури.

В. Карасик убачає можливість реконструкції “колективного несвідомого” через мате-
ріалізовані показники, в якості яких можуть виступати зафіксовані в мовних значеннях 
концепти, ціннісні та культурні домінанти [8: 38]. Існує думка, що поняття національного 
характеру позбавлене строго наукових критеріїв. Інший сумнів висловлюється з приводу 
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співвідношення мовної особистості та національного характеру, в силу хисткості межі 
між ідентичністю національної, культурної і мовної. Однак, як підкреслює Ю. Караулов, 
з одного боку, знаходячи в мовної особистості риси, співвідносні з поняттям національ-
ного, дослідники тим самим підводять наукове підґрунтя під саме це поняття. З іншого 
боку, на його думку, національний характер визначається не тільки і не в першу чер-
гу мовою, оскільки поряд із мовою, одним із найважливіших ознак етносу є спільність 
культурних цінностей і традицій [2: 35].

У цілому, національний характер можна визначити як сукупність специфічних пси-
хологічних рис, що стали в більшому або меншому ступені властивими певній соціаль-
но-етнічної спільності в конкретних економічних, культурних та природних умовах її 
розвитку.

Невід’ємною частиною менталітету є система цінностей, найбільш фундаментальна 
характеристика культури. Саме система цінностей представляє собою особистісно-орі-
єнтоване ставлення людини до світу.

Поняття цінності зародилося в рамках філософії наприкінці 60-х років XIX століття, 
коли аксіологія стала виділятися в самостійну галузь знань. Починаючи з 30-х років XX 
століття, проблема цінності була перенесена в площину конкретно-наукових досліджень, 
зокрема, психологічної спрямованості. У психології уявлення про цінності більшою 
мірою засновані на практиці. Л. Кочетова визначає цінності як історично сформовані, 
узагальнені уявлення людей про типи своєї поведінки, що виникли в результаті оцін-
но-діяльнісного ставлення до світу, що утворюють ціннісну картину світу, закріплену в 
свідомості представників окремого етносу і зафіксовану в мові цього етносу [9].

Ціннісні уявлення та їх зміни на ідеальному рівні фіксуються “суспільною свідо-
містю” і “культурними концептами”, в той час як їх можна спостерігати в продуктах 
матеріальної культури і за допомогою аналізу мови. При цьому слід розрізняти мовні 
прояви оцінного та ціннісного ставлення до фактів дійсності. Оцінність міститься в ко-
нотативному елементі значення мовних одиниць, який дозволяє судити лише про знаку 
“оцінки”, але не про її підставі. 

Уважається, що за допомогою аналізу лінгвістичного матеріалу представляєть-
ся можливим виявити загальні підстави національної системи цінностей в тому ви-
гляді, в якому вони закріпилися в мові, з усіма можливими варіантами інтерпретації. 
Лінгвістична класифікація цінностей може бути побудована на різних підставах. Якщо 
прийняти за основу оціночні слова, розмивається розходження між цінністю і оцінкою, 
а, отже, “розмивається” система цінностей, до того ж не у всіх одиницях мови буде мож-
ливо визначити міру цінності [10].

З іншого боку, згідно В. Карасика, цінним для людини є те, що відіграє істотну роль в 
його житті і тому отримує багатостороннє позначення в мові, отже, сигналом цінності поза-
мовних об’єктів виступають семантична щільність тематичних груп, деталізація наймену-
вання і виділення смислових відтінків. Але в цьому випадку спостерігається ототожнення 
цінності та актуальності явища. Для отримання більш адекватного уявлення про цінності 
співтовариства необхідно брати до уваги не тільки оцінну і номінативну, а й аксіологічний 
бік. Цінності значною мірою визначаються ідеологією, потребами і суспільними інститута-
ми і мають як раціональний, так і ірраціональний характер, де доречно розмежовувати ути-
літарні та моральні цінності з одного боку та етнокультурні та соціокультурні – з іншого [8].
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Ціннісний план комунікативної особистості містить етичні та утилітарні норми по-
ведінки, властиві певному етносу в певний період. Ці норми закріплені в моральному 
кодексі народу, відображають історію і світосприйняття людей, об’єднаних культурою і 
мовою. Моральний кодекс народу в мові виражається лише частково. До числа мовних (і 
ширше комунікативних) індексів такого кодексу належать універсальні висловлювання 
і інші прецедентні тексти, складові культурний контекст, зрозумілий середньому носію 
мови, правила етикету, комунікативні стратегії ввічливості, оцінні значення слів.

Висновки. Отже, мовна особистість існує в просторі культури, відображеної в мові, 
в формах суспільної свідомості на різних рівнях (науковому, побутовому та ін.), в по-
ведінкових стереотипах і нормах, у предметах матеріальної культури і т. д. Визначальна 
роль у культурі належить цінностям нації, які є концептами сенсів.

Мовна особистість – явище соціальне, однак у ній є індивідуальний аспект. 
Індивідуальне в мовної особистості формується через внутрішнє ставлення до мови, через 
становлення особистісних мовних сенсів. Слід пам’ятати, що мовна особистість впливає 
на становлення мовних традицій. Кожна мовна особистість формується на підставі при-
своєння конкретною людиною всього мовного багатства, створеного попередниками.

Таким чином, на формування і розвиток мовної особистості впливають різні фак-
тори, серед яких важливо відзначити особливості національного менталітету. Мовна 
особистість завжди представляє собою національно- специфічний тип комунікан-
та, який володіє культурно-зумовленою ментальністю, картиною світу і системою 
цінностей, характерних для представників того чи того національного характеру і 
менталітету. У мовній особистості як соціокультурному феномені завжди знаходять 
відображення саме ті цінності і норми, які прийняті за основу в тому чи тому мовно-
му середовищі і є характерними для того суспільства, частиною якого виступає та чи 
та мовна особистість.
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ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН
В статье рассмотрен ряд основных направлений по проблеме языковой личности 

на современном этапе. Проанализировано содержание и структурные уровни языковой 
личности как социокультурного феномена. Определено, что языковая личность как 
предмет лингвистического исследования представляет собой обобщенный образ носи-
теля культурно-языковых и коммуникативно-деятельностных ценностей, знаний, на-
строек и поведенческих реакций. 
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LINGUISTIC PERSONALITY AS A SOCIOCULTURAL PHENOMENON
The article presents a number of basic directions to the problem of linguistic personality 

at the present stage. The content analysis and identification of structural levels of linguistic 
personality as a sociocultural phenomenon are made. It was determined that the linguistic 
personality as a matter of linguistic research is a generalized image of cultural, linguistic 
and communicative activity-related system of values, knowledge, preferences, and behavioral 
reactions. 
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МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ: ЛІНВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ

У статті аналізуються лексичні одиниці, пов’язані з номінацією особи в слов’янських 
та романських мовах (у межах лексико-семантичної групи). Зазначені особливості мов-
ної семантики на міжмовному рівні дають можливість зазирнути в глибини національ-
но-мовних картин світу, побачити їх своєрідність, виділити спільні вектори сучасного 
розвитку лексичних систем споріднених та неспоріднених мов.

Ключові слова: мовна картина світу, аспекти міжкультурної комунікації, лінгвіс-
тичні засоби, міжкультурний діалог, номінативні одиниці, семантика, вторинна номі-
нація, лексико-семантична група, зіставна типологія.

Лінгвістичні, соціальні, психологічні та культурологічні знання про іншомовний со-
ціум формують перцептивну готовність до ефективного міжкультурного спілкування та 
міжнародного співробітництва. Підвищений інтерес лінгвістики до комунікативної праг-
матики призвів дослідників до пильного вивчення концептів іншомовної культури, спе-
цифіки суспільної поведінки та використання іншомовного коду, що дозволить успішно 
здійснювати міжкультурну взаємодію. Адже, пізнати мову не можливо не вийшовши за 
її межі, не звернувшись до її носія, користувача. У зв’язку з цим вивчення своєрідності 
концептуалізації світу в різних мовах та міжмовне зіставлення одиниць лексичного рівня 
є актуальними з огляду на існування міжкультурної асиметрії. 

У процесі міжмовної комунікації особливо чітко проявляються національно-мов-
ні картини світу, в яких тісно переплітаються універсальне, загальнолюдське, з одного 
боку, та національно-специфічне, з іншого. 

Крім вияву специфічних аспектів національно-мовних картин світу, міжкультурна 
комунікація характеризується цілим рядом особливостей, що робить її відмінною від 
монокультурної комунікації. Різний характер мовних картин світу, що виявляється зо-
крема під час зіставлення семантики одиниць лексичного рівня, відображає специфіку 
національного сприйняття і свідчить про своєрідне бачення навколишнього світу пред-
ставниками різних етносів. Дослідження мовної семантики на міжмовному рівні не 
тільки дають можливість глибше зазирнути в глибини національно-мовних картин світу, 
побачити їх своєрідність, але й виділити спільні вектори сучасного розвитку лексичних 
систем споріднених, віддалено споріднених та неспоріднених мов. 

Метою статті є порівняти лексичні одиниці, пов’язані з номінацією особи за по-
зитивними чи негативними якостями в румунській, українській та російській мовах. 
Предметом дослідження є номінативні одиниці слов’янських та романських мов, 
об’єктом – оцінні назви та експериментальна семантизація номінативної лексики в 
слов’янських та романських мовах в межах лексико-семантичної групи.

Мовна картина світу, що розуміється як певним чином організований, структуро-
ваний простір, представлений у семантиці мовних знаків та їхніх відношень, включає 
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універсальні, етнічні й індивідуальні компоненти. Одиниці, пов’язані з номінацією особи 
за позитивними чи негативними якостями – частина семантичного поля «людина» – біль-
шою мірою, ніж інші розряди конкретних імен, передають країнознавчі конотації, оскільки 
саме вони оформляють суб’єктивне бачення світу через фіксацію етичних чи естетичних 
норм конкретного мовного колективу. Таким чином, найбільш цікавими для порівняльного 
дослідження такого плану є такі лексичні одиниці, оцінні параметри яких експлікуються 
досить активно. Тому, дослідження та співставлення оцінної лексики в межах лексико-се-
мантичної групи «той, хто любить жінок» в румунській, польській та російських мовах є 
актуальним. 

Зіставне дослідження семантики вивчали, наприклад такі вчені: Д.Х. Баранник, М.П. 
Фабіан, Дж. Сантаян, В.М. Манакін, О.Ф. Мочар, М.П. Кочерган, Т.В. Сорока. У сучасній 
лінгвістиці виділяють два найзагальніших напрямки: зіставне дослідження семантики на 
міжмовному рівні та зіставне дослідження семантичних явищ на рівні однієї мови [1, с. 
4]. Перше здійснюється головним чином у типологічному плані й переважно на рівні за-
гальних категорій семантичної структури, зіставлення яких спрямоване на встановлення 
спільного та відмінного в основних формах логічного мислення. За методикою прове-
дення зіставне дослідження семантики на міжмовному рівні вважають дослідженням з 
горизонтальним розташуванням об’єктів, тим часом як зіставний аналіз семантичних 
явищ на рівні однієї мови є вертикальним. У процесі зіставлення включаються одиниці 
мовної семантики різних структурних рівнів однієї мовної системи з урахуванням їх іє-
рархічного зв’язку [2, с. 55].

Звертаючись до проблеми одиниць відбору, хотілося б зазначити, що найкоректні-
шим, на нашу думку, є висновок П.М. Денісова, який зазначав: «Слово – основна одини-
ця відліку, але його смислова структура може бути розроблена з більшою або меншою 
глибиною, і фактично треба було б визнати лексико-семантичний варіант (слово в одно-
му з своїх значень) одиницею відліку в навчальній лексикографії» [3, с. 34]. Отже ми, 
досліджуючи полісемантичні слова, будемо аналізувати та враховувати окремо кожний 
лексико-семантичний варіант (ЛСВ) слова, а не слово в цілому.

В ході роботи була виділена ЛСГ оцінних назв «той, хто любить жінок», яка в укра-
їнській мові представлена 35 ЛСВ: бабій (розм.) 1; бабич (розм.); баболюб (зневажл.); 
баламут(а) 2; бахур (лайл.) 1; волоцюга (зневажл.) 2; гульвіса (розм.); джигун (розм.); 
донжуан (ірон.); закоханець (заст., розм., ірон.); залицяльник; зальотник; звабник; 
звідник (зводник) 2; кавалер 1; казанова, коханець 1,2; коханок (розм.); коханочок 
(розм.); коханчик (пестл.); ловелас; любас (діал.); перелесник (перен.) 2; перелюбник 
(заст.); перелюбець (заст); підлабузник; поклонник (розм.) 3; полюбовник (розм.); 
розбещувач; селадон (заст.); сластолюбець; спокуситель; спокусник 2; фаворит 1.

В румунській мові дана група має такі ЛСВ: ademenitor; afemeiat; amant; băbălău; 
destrăbălat; desfrânat; casanova; cavaler; ceducator; crai; craidon; cuceritor; donjuan; 
ibovnic; ispititor; muieratic; favorit; fustangiu [11; 12; 13].

В російській мові дана група складається з таких ЛСВ: бабник ; вздыхатель; 
воздыхатель; волокита; донжуан; женолюб; женолюбец; искуситель; кавалер; каза-
нова; кобель; ловелас; любезник; любовник; обожатель; обольститель; поклонник; 
развратитель; селадон; сладострастник; сластолюбец; соблазнитель; совратитель; 
ухажер; фаворит; хахаль.
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Як зазначає О.В. Бочкар [5, с. 56] польській мові до окресленої групи можемо за-
рахувати такі ЛСВ: absztyfikant; admirator; amant (ірон.); adorator; bałamut (розм.); 
bawidamek (ірон.); casanova; epuzer (заст.); facet (розм.); fagas (зневажл.); fatygant 
(розм.); flirciarz; gach (зневажл.); galant (ірон.); gloryfikator; kobieciarz ; kochanek, 
kochaś (пестл.); kusiciel; lowelas (ірон.); miłośnik; Romeo; sympatyk; umizgus; 
uwodziciel (розм.); wielbiciel; zalotnik (заст.). 

Зіставний аналіз номінативних одиниць в румунській, польській та російській мовах, 
передбачає виконання наступних завдань: 1. збір мовного матеріалу; 2. лексико-семан-
тичний аналіз слів; 3. їх семантичний аналіз; 4. зіставлення оцінних назв «той, хто лю-
бить жінок» в румунській, польській та російській мовах; 5. використання методу вільної 
атрибуції ознак значення [4, с. 25].

Дослідження лексичних одиниць, пов’язаних з номінацією особи в румунській, 
українській та російській мовних системах проводимо на основі розробленої комплек-
сної методики аналізу лексичної семантики, яка дала змогу кількісно та якісно охаракте-
ризувати ЛСГ оцінних назв «той, хто любить жінок» у різних мовах.

Аналіз структурних типів свідчить про кількісну перевагу похідних одиниць. З них 
суфіксальним способом було створено 51 лексична одиниця. Вихідними основами висту-
пають субстантивні, ад’єктивні та дієслівні основи, найпродуктивнішими з яких є остан-
ні. Словотворчих формантів–суфіксів в українській мові нараховується 12: -юга, -ник, -ич, 
-тель, -ун, -ець, -ач, -ок, -очок, -чик, -ас, -віс; в російській мові – 6: -(н)ик, -тель, -ит, -ец, 
-ер, -л; в польській мові – 8: -ant, -ator, -arz, -(i)ciel, -nik, -ek, -yk, -er. Спільними для трьох 
мов є 2 форманти: -(н)ик / -nik, -тель / -(i)ciel: залицяльник, спокусник, поклонник, 
спокуситель, // бабник, любовник, обольститель, // zalotnik, uwodziciel, kusiciel. Для 
російської та української мов спільним є також формант -ец(ь): закоханець // женолюбец, 
польським відповідником якого є -ec, який не використовується для формування семантич-
но окреслених лексем. Причому частотність зазначених формантів в межах даної групи 
відрізняється. Так, формант –тель, який за своїм походженням є старослов’янським і допо-
магає відтворити у слові книжну стилістичну забарвленість, російська мова успадкувала 
більшою мірою, ніж українська. Цікавим є також той факт, що 3 з 11 питомих російських 
одиниць є застарілими (прельститель, сожитель, воздыхатель).

Наявні також випадки створення нових слів шляхом поєднання основ (всього 4 
композити). Словоскладання після афіксації є найбільш продуктивним способом тво-
рення нових слів. Принципова різниця між афіксацією і словоскладанням полягає в 
тому, що при афіксації лише один компонент має самостійне значення, тоді як склад-
ні слова утворюються шляхом об’єднання в одну лексичну одиницю двох чи більше 
основ самостійних частин мови. 

До найпоширеніших композитів належать утворення, оформлені за моделями: “імен-
ник + дієслово” інколи з додаванням суфікса –ец: баболюб (“баба”+”любити”) // же-
нолюб та женолюбец (“жена”+”любить”). В польській мові використано формулу “ді-
єслово + іменник + -ek”: bawidamek (“bawić”+”dama”). Спостерігаються номінації, які 
були створені від складних ад’єктивних основ шляхом додавання суфіксів –ец(ь) та –ник 
(всього 3): сластолюбець // сладострастник, сластолюбец.

Можна виділити застарілі номінації та діалектизми: закоханець (заст., розм., ірон.) 
– той, хто закохався в кого-небудь, залицяльник; любас (діал.) – коханець; перелюбник 
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(діал.), перелюбець (діал.) – той, хто перелюбствує (тобто порушує подружню ві-
рність) // волокита (разг., уст.) – любитель волочиться за женщинами, ухаживать 
без серьезных намерений; воздыхатель (уст.) – поклонник; любезник (уст.) – тот, 
кто постоянно любезничает с женщинами; прелестник (уст.), прельститель (уст.) 
– тот, кто подчиняет своему обаянию; прелюбодей (уст.) – тот, кто совершил пре-
любодеяние; любовник 2 (уст.) – влюбленный человек; // admirator, adorator (przestarz.) 
– miłośnik; epuzer (przestarz.) – kandydat do małżeństwa; zalotnik (przestarz.) – mężczyzna 
starający się o względy lub rękę kobiety.

Група європеїзмів складається з таких одиниць: бахур (лайл.); ловелас; донжуан 
(ірон.); кавалер 1; казанова; селадон (заст.); фаворит // ловелас; донжуан; кавалер 
(прост.); казанова; селадон (устар., теперь ирон.); фаворит // donjuan, casanova, 
cavaler. Основною мовою-реципієнтом, як і варто було очікувати, виступила французь-
ка – кавалер, селадон, фаворит. Є запозичення з іспанської (донжуан), англійської 
(ловелас), італійської (казанова) та древньо-єврейської (бахур) мов. Цікавим для нас 
є той факт, що 8 із 13 одиниць у мовах-реципієнтах позначають власні назви. Це імена 
історичних осіб або літературних героїв: донжуан від ісп. Don Juane, ловелас від англ. 
Lovelace, селадон від фр. Cèladon та казанова від іт. Сasanova. Процес засвоєння нових 
слів та перетворення їх із власних назв у загальні є постійним. Це підкреслюється від-
сутністю у академічних тлумачних словниках, словниках Даля, Грінченка та Ожегова, а 
також словниках іншомовних слів лексеми казанова. Ми можемо припустити, що про-
цес перетворення із власної у загальну оцінну назву ще не остаточно закінчився і тому 
дана одиниця не фіксується словниками. Але про функціонування одиниці в мовленні 
свідчать дані опитування: з 20 опитаних осіб (вік – від 18 до 25; освіта – переважно се-
редня; стать – чоловіча) лише дві особи відмовились семантизувати слово. 11 осіб-реци-
пієнтів зрозуміли дане слово як власну назву, і лише 7 на перший план винесли значення 
«коханець», «той, хто любить жінок» [4, с. 27]. Оцінні значення європеїзмів великою 
мірою залежать від контексту.

Кавалер позначає «супутника жінки в товаристві, залицяльника». У французькій 
мові ця лексема мала значення «вершник». Отже, ми можемо говорити про трансформа-
цію лексичного значення. Фаворит – коханець знатної особи. Лексема була запозичена 
з французької мови, яка в свою чегру запозичила його з латини, де воно мало значення 
«прихильність, доброзичливість». У випадку з лексемою бахур, яка у мові-реципієнті 
має значення «молодий хлопець, учитель» відбулася не лише трансформація лексичного 
значення, а й оцінних конотацій.

Оцінні назви особи, які характеризують людину з позитивного боку, фіксуються по-
рівняно рідше ніж негативнооцінні номінації.

Позитивнооцінні номінації нараховують в українській мові 6 одиниць: 2 одиниці 
запозичені (кавалер, селадон), 1 – застаріла (закоханець) та такі одиниці, як зали-
цяльник, поклонник (розм) 3 – той, хто залицяється до дівчини, жінки; коханець 
2 – коханий, той (та), кого кохають. Російська мова представлена 8 одиницями: обо-
жатель (разг., шутл.), поклонник 3, ухажер (прост) 2, ухаживатель (разг.), угод-
ник, вздыхатель (разг., шутл.) – мужчина, ухаживающий за женщиной, проявляя 
при этом свою любовь, симпатию; мужчина, старающийся добиться расположения 
женщины; сладострастник, сластолюбец – сладострастный человек, отличаю-
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щийся чувственностью. В польській мові відзначимо 7 лексем: 2 застарілі (epuzer – 
kandydat do małżeństwa; kawaler – (daw.) mężczyzna zalecający się do kobiety), 2 запози-
чені (adorator, admirator – wielbiciel;) та такі, як: miłośnik – osoba rozmiłowana w czymś 
lub kims; sympatyk – osoba okazująca swoją sympatię i przychylność komuś lub czemuś; 
wielbiciel – osoba, która wielbi kogoś lub coś [5].

Негативнооцінні номінації розрізняються інтенсивністю вираження негативнооцін-
ної експресії: волоцюга (зневажл.); джигун (розм.); гульвіса (розм.) // кобель (груб., 
прост.); хахаль (груб., прост.); бабник (разг., презр.) // bawidamek (pot., żart.), bałamut 
(pot.), fagas (obraźl.), galant (iron.), gach (lekcew.), kobieciarz, playboy, uwodziciel // 
afemeiat, băbălău, destrăbălat, desfrânat.

Найяскравішими негативнооцінними назвами є ті, що в словниках мають відповід-
ні позначки: зневажл., груб., прост., презр. Волоцюга (зневажл.) 2. Той, хто любить 
волочитися за ким-небудь; баболюб (зневажл.) – той, хто дуже упадає за жінками // 
бабник (разг., презр.) – любитель ухаживать за женщинами; кобель (груб., прост.) – о 
похотливом мужчине; хахаль (груб., прост.) – ухажер // gach – (lekcew.) o kochanku, 
zwłaszcza o kochanku mężatki; fagas – (obraźl.) zamiast «facet»; galant (iron.) – przesadnie 
ugrzeczniony, szarmancki wobec kobiet; kobieciarz – mężczyzna mający kontakty erotyczne z 
licznymi kobietami // corditor – amant, bărbat afemeiat [5, с. 58].

Негативнооцінна ознака меншою мірою виражена в тих словах, які не мають поді-
бних позначок, але яка експлікується за допомогою дефініції. В українській мові дана 
група складається з таких лексичних одиниць: бабій (розм.) 1, бабич (розм.) – той, хто 
дуже упадає за жінками; зальотник – той, хто любить залицятися до жінок, воло-
читися за ними; баламут(а) 2, джигун (розм.) – той, хто настирливо домагається 
взаємності в коханні; спокусник 2, спокуситель, перелесник (перен.) 2 – чоловік, що 
зваблює дівчат, жінок; гульвіса (розм.) – той, хто любить гуляти (в значенні пере-
бувати в близьких любовних стосунках), джигун; звабник, звідник (зводник) 2 – той, 
хто навмисне, з певним наміром викликає почуття кохання до себе; розбещувач – той, 
хто розбещує кого-небудь; коханець 1, коханок (розм.), коханочок (розм.), коханчик 
(пестл.), полюбовник (розм.) – чоловік, що перебуває у позашлюбному зв’язку з жінкою 
або дівчиною; підлабузник – той, хто підлабузнюється до кого-небудь (у значенні під-
лещуватись, загравати до кого-небудь); сластолюбець – той, кому властиве сласто-
любство (тобто схильність до надмірної почуттєвої насолоди; хтивість).

В польській мові до окресленої групи відносять [5]: bawidamek – pot., żart. mężczyzna 
lubiący kobiety; bałamut – uwodziciel, flirciarz; kochanek, kochaś – mężczyzna utrzymujący 
stosunki seksualne z kobietą bez zawarcia związku małżeńskiego; playboy – mężczyzna 
uwodzący kobiety, oddający się z upodobaniem zabawie i drogim rozrywkom; kusiciel – ten, 
kto kusi, zachęca do czegoś; uwodziciel – mężczyzna uwodzący kobiety. Відмітимо відповід-
ність зазначених номінацій в українській та польській мовах.

В румунській мові дана група складається з таких лексичних одиниць: afemeiat 
(destrăbălat, desfrânat) – care umblă după femei, căruia îi place să facă curte femeilor; 
băbălău – (Cel) care este stăpânit de slăbiciune pentru femei. 

При зіставленні номінативної лексики в досліджуваних мовах помічаємо, що деякі 
одиниці та їх еквіваленти однаково відображаються в румунській так російській мовах. 
Так, в російській мові дана група складається з таких лексичних одиниць: женолюб, 
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женолюбец – мужчина, слишком любящий ухаживать за женщинами; искуситель 
(книжн.) – тот, кто искушает кого-либо, соблазнитель; любовник 1, полюбовник 
(прост.) – мужчина по отношению к женщине, находящейся с ним во внебрачной свя-
зи; обольститель 2, соблазнитель 2 – мужчина, добивающийся обладания девушкой; 
развратитель (книжн.) – тот, кто развратил кого-либо (разврат – половая распущен-
ность, беспутная половая жизнь); совратитель – тот, кто совращает кого-либо (со-
вращать – склонять к дурным поступкам); ухажер (прост) 1 – мужчина, любящий и 
умеющий ухаживать за женщинами; волокита. 

Незважаючи на те, що словники достатньо об’єктивно фіксують лексичні значення, 
у них непослідовно відбиваються оцінні емоційні елементи, або ж ці елементи визна-
чаються інтуїтивно. Щодо позначок на зразок зневажл., пестл., презр., груб., fam, рор., 
glumet та деяких інших, переважна більшість учених погоджується з тим, що вони вказу-
ють на оцінність, і навіть називає їх емоційними [6, с. 10]. Стосовно ж позначок книжн., 
розм. думки розділилися: одні вважають їх власне функціональними, стверджуючи, що 
вони вказують на сферу вживання мовних одиниць, інші припускають, що подібні ре-
марки можуть мати експресивний характер і вказувати на додаткову інформацію [7-13]. 
Схиляємось до думки, що всі назви особи зі словниковими позначками типу зневажл., 
розм., лайл., ірон., пестл. є оцінно маркованими, хоча розуміємо, що вони відрізняються 
ступенем і характером вияву оцінності та емоційності.

Отже, включення сучасних семантичних досліджень до когнітивної парадигми на-
укових знань дозволяє вивчити характер систематизації, категоризації та концептуалі-
зації відображеного в мові людського досвіду через аналіз значень мовних одиниць із 
залученням лінгвокультурних даних. Одночасно, зіставлення параметрично однакового 
матеріалу сприяє глибшому визначенню специфіки кожної мови, а поєднання досягнень 
традиційної й когнітивної семантики в сучасних мовознавчих студіях та залучення лінг-
вокультурних даних дозволяє провести комплексне дослідження номінативної лексики 
з урахуванням мовних та позамовних чинників. Напрями, що потребують подальших 
досліджень полягають у вивченні мовних систем, їх порівнянні, у забезпеченні знавців 
іноземних мов правильними практиками для вибору еквівалентів та інтеграції культуро-
логії у процес вивчення споріднених та неспоріднених мов.
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ: ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В статье анализируются номинативные единицы в славянских и романских языках 

(в пределах лексико-семантической группы). 
Изучены особенности языковой семантики на межъязыковом уровне, которые 

дают возможность заглянуть в глубины национально-языковых картин мира, увидеть 
своеобразие, выделить общие векторы современного развития лексических систем 
родственных и неродственных языков.
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INTERCULTURAL COMMUNICATION: LINGUISTIC ASPECT
The article deals with the lexical units associated with individual nomination in the 
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There are about twice as many speakers of American English as of other varieties of 
English, and four times as many as speakers of British English. The leading position of the 
US in world affairs is partly responsible for this. Americanisms have also been spread through 
advertising, tourism, telecommunications and the cinema.

As a result, forms of English used in Britain, Australia, etc. have become less distinct. 
But there remain many differences in idiom and vocabulary, especially between British and 
American English. For most people, however, the most distinctive feature of American English 
is its accent.

Let’s look back to the development of American English. British people who went to the 
US in the 17th century spoke a variety of dialects. The New Englanders in the North, as well as 
the Virginians in the South, spoke the language of Shakespeare and Milton. It was the London 
dialect which in the 16th century in Britain was the model language foe cultured Englishmen 
and was accepted as standard English. But in America standard English suffered a change: new 
words were added for food, plants, animals, etc. not found in Britain, many were taken from 
the Indian languages of Native Americans. The Puritan communities in the North differed in 
character from Virginia, whereto men went for profit; the former consisted towns with a form 
of self-government, Virginia – of plantations worked by slaves. This distinction led to the de-
velopment of various American dialects (by a dialect we mean the words, phrases and accents 
of the colloquial speech in a certain locality – І.Л.). In the search for intermediate means of ex-
pression for new experiences and occupations, the language of the Americans in each locality 
branched away from the standard British English. We must also remember that during the 17th 
century there was practically little contact between the colonies. By the end of the 18th century 
there were sixteen dialects in America [1, p.15].

The language of Dutch and French settlers, and the huge numbers of immigrants entering 
the US in the 19th and 20th centuries, also contributed to the development of American English. 
Inventions such as electric lighting, the typewriter, telephone and television added numbers of 
words to the language and these, with the inventions, soon spread to Britain [2, p.15].

The new words and combinations of words which have appeared in American English and 
have not been accepted in Britain are called – Americanisms. 

The word Americanism was invented by Dr. John Witherspoon in the paper published in 
the Pennsylvania Journal and Weekly Advertiser of May 9, 1781. There he defined it as “an use 
of phrases or terms or a combination of sentences even among persons of rank and education 
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different from the use of the same terms or phrases or the construction of similar sentences 
in Great Britain”. His definition, of course, does not mention the fact that the “use of phrases 
or terms or a construction of sentences” may be at first characteristic of American usage and 
subsequently pass over into British usage or even become the common property of the entire 
English-speaking world [3, с.23]. 

According to Longman Dictionary of English Language and Culture, “Americanism – a 
word, phrase, speech sound etc, of English as spoken in America, especially in the US” [4, 
p.35]. The definition of the Oxford Advanced Learner’s Dictionary, “a word or phrase used in 
American English but not in standard English in Britain” [5, p.35]. These definitions do not 
include words or expressions used in America with meanings different from those they bear 
in England. We can say the same about words with older meaning that have been retained in 
the US or words that exist in both varieties of the language but are much more applicable to 
American life and hence more widely used and understood in the US than in the UK [3, с.23]. 

Examination of the literature and the documentary records of the 17th and 18th centuries 
show that Old English and Middle English words, which survived in American English, can be 
divided into three types: 

1. The names of plants and animals which were unfamiliar to the immigrants, and they 
either borrowed the Indian names, or invented names of their own. Some of the English in-
ventions are: bull-frog, a very large species of frog which makes a noise like the bellowing 
of a bull – індійська тигрова жаба (укр.); canvas-back, a duck with grey-and-white mot-
tled back feathers – нирок (укр.); live-oak, an evergreen tree – віргінський дуб (укр.); such 
combinations as frontiersman – колоніст (укр.) came in, and frontier-country, which meant 
lands seized from Indians but not yet fully conquered – країна, що розвивається (укр.); back-
country, lands far from the Indians. Later it was used for lands far from centres – відсталий 
сільськогосподарський район на околиці штату (укр.).

Among the borrowed Indian words we find moose – the North-American elk – 
американський лось (укр.); raccoon – the North-American small carnivorous animal with 
a bushy tail and grayish-brown fur – єнот (укр.); possum (from opossum) – a small animal 
with dark grey fur and a long tail capable of grasping things. It has a pouch, or bag, to carry 
its young. It lives in the trees – сумчастий пацюк (укр.). Many other words came in as the 
pioneers gained familiarity with Indian life: pone – a cake made of maize flour – кукурудзяний 
здобний коржик (укр.); moccasins – deerskin shoes – туфлі-мокасини (укр.); squaw – Indian 
woman – індіанка (укр.); tomahawk – a weapon that looks like an axe – томагавк (укр.). It is 
sometimes made with a hollow handle so that it can be used as a pipe for smoking.

2. Archaisms (archaism – a word or phrase that is no longer in general use [4, p.53]). These 
are words and combinations of words that were out of use in England in the 18th century but 
have survived in America. Some of the archaisms are: I guess instead of ‘I suppose so’ – ‘Я 
вважаю’ (укр.); clever – good – розумник (укр.); fall – autumn – осінь (укр.); flapjack – a 
small flat cake – млинчик (укр.); etc. Some archaic forms of verbs are still used in the United 
States, such as the past participle of “get” – gotten instead of “got”; stricken instead of “struck”. 
An archaic feature of the American pronunciation is the sound [æ] instead of [ɑ:] in such words 
as: glass, class, dance, etc.

3. Words made up by Negro slaves and words borrowed from European languages other 
than English. Every year new immigrants came to America. The non-English settlers introduced 
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words from Dutch, such as boss – працедавець (укр.), cookie – печиво (укр.), Yankee – 
американець, який мешкав в одному з північних штатів (укр.); from the French: prairie – 
степ (укр.), bureau – бюро, управління, відділ (укр.); many words came in from German and 
Spanish, the latter words were widely used in the south-west of North America [1, p.15-17].

A decisive step towards the development of a single national language was the formation of 
the United States as a result of the American Revolution (1775-1783). But so many European 
languages went into the melting-pot that in the first decade of the 19th century some American 
literary men noticed that American English was becoming almost unintelligible to the average 
Englishman. Moreover new words connected with the administration of the country had been 
introduced, such as congress – конгрес (укр.), senate – сенат (укр.), president – президент 
(укр.) and others, which were used in America alone. What worried the philologists was that 
a great number of simple English words began to have a different meaning in America and 
were misleading. Thus the word corn did not mean grain but maize – кукурудза (укр.); lumber 
meant timber – пиломатеріали (укр.); rock any kind of stone – будь-який вид каміння (укр.); 
sick meant to be ill – хворіти (укр.); baggage – luggage – багаж (укр.); dress – frock – плаття 
(укр.); store – shop – магазин (укр.); druggist – chemist – фармацевт (укр.); buffalo – bi-
son – американський зубр (укр.); etc. Attempts were made to “purify” the language but life 
was changing so rapidly that this proved impossible. Instead there appeared a new and vigor-
ous American slang. The words were bold and lawless and they even penetrated into Britain 
over the Atlantic. In 1828 Noah Webster, a progressive-minded man, published an “American 
Dictionary of the English Language” into which he introduced all the new words and phrases 
that reflected life in America [1, p.17] .

After the American Civil War of 1861-1865, the abolition of slavery and the unification 
of the country, literary norms for the English language of the nation began to be established. 
America’s writers refused to accept British English blindly: Fenimore Cooper, Walt Whitman, 
Mark Twain, O. Henry and Jack London used the vivid language of the people. America now 
has its norms for punctuation, spelling and syntax; and the language of the United States called 
the American variant of the English language [1, p.17].

In written English, spelling shows whether the writer is American or British. Americans 
use -or instead of -our in words like color and flavor, and -er instead of -re in words like center. 
Other variants include -x- for -ct- (connexion) and -l- for -ll- (traveler). British people consider 
such spelling to be wrong. American spelling which may be used in British English includes 
using -z- instead of -s- in words like realize, and writing the past tense of some verbs with -ed 
instead of -t, e.g. learned, dreamed [2, p.15]. 

There are various differences in grammar and idioms. For instance, gotten, an old form of 
the past participle of get, is often used in American English in the sense of ‘received’, e.g. ‘I’ve 
gotten 16 Christmas cards so far.’ Americans say ‘He’s in the hospital’ while British people say 
‘He’s in hospital’. The subjunctive is also common in American English, e.g. ‘They insisted 
that she remain behind’ [2, p.15].

Several features of pronunciation contribute to the American accent. Any ‘r’ is usually pro-
nounced, e.g. [kɑ:rd], dinner [‘dinǝr]. A ‘t’ between vowels may be flapped (= pronounced like 
a ‘d’), so that latter sounds like ladder. The vowel [æ] rather then [ɑ:] is used in words like path, 
cot and caught are usually both pronounced [kɑ:t], and ‘o’ as in go ([goʊ]) is more rounded 
than in Britain. Tune is pronounced [tu:n] not [tju:n]. Stress patterns and syllable length are 
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often also different, as in laboratory ([læbretͻ:ri], BrE [lǝ’bɒrǝtri]) and missile ([‘misl], BrE 
[‘misail]) [2, p.15].

Americans tend to use very direct language, and polite forms which occur in British 
English, such as ‘Would you mind if I…’ or ‘I’m afraid that …’ sound formal and unnatural to 
them [2, p.15].

General American English (GAE) is the dialect that is closest to being a standard. It is 
especially common in the Midwest but is used in many parts of the USA. The associated 
Midwestern accent is spoken across most of the northern states, and by many people elsewhere.

The main dialect groups are the Northern, the Coastal Southern, the Midland, from which 
GAE is derived, and the Western. The main differences between them are in accent, but some 
words restricted to particular dialects because the item they refer to is not found elsewhere: 
grits, for example, is eaten mainly in the South and is considered to be a Southern word.

Northern dialects spread west from New York and Boston. New England has its own accent, 
though many people there have a Midwestern accent. The old, rich families of Boston speak 
with a distinctive Bostonian accent which is similar to Britain’s RP (Received Pronunciation, 
or RP for short, is the instantly recognisable accent often described as ‘typically British’, not 
dialect, since all RP speakers speak Standard English. In other words, they avoid non-standard 
grammatical constructions and localized vocabulary characteristics of regional dialects. RP is 
also regionally non-specific, that is it does not contain any clues about a speaker’s geographic 
background. But it does reveal a great deal about their social and/or educational background 
[6]). Received Pronunciation is used by middle class and upper class people from all over the 
UK, especially in the south of England, and it is the form of pronunciation shown in British 
dictionaries, RP was traditionally the accent that was most respected, and it was also the accent 
used by most people on radio and television, especially by people who read the news or weather 
forecast and people who introduced programmes. For this reason it is sometimes called ‘BBC 
English’. [4, p.1177]).

Due to functioning of RP British pronunciation is described as “clipped” if it is spoken with 
a tight mouth, or “plumy” if it sounds as though the speaker had a plum in his or her mouth. The 
vowel sounds of RP are distinctive, for example the [æ] in sat, sounds more like [e] in set, the 
short [ͻ] in cost sounds liken the long [ͻ:] in for, and for, and really and rarely sound the same. 
As a result of RP British pronunciation has developed long, back [a:] in closed position as it 
sounds in answer, ask, dance, can’t etc [3, с.29]. 

Midland dialects developed after settlers moved west from Philadelphia. Both Midland and 
Western dialect contain features from the Northern and Southern groups. There are increas-
ing differences within the Western group, as south-western dialects have been influenced by 
Mexican Spanish.

The Southern dialects are most distinctive. They contain old words no longer used in other 
American dialects, e.g. kinfolk for ‘relatives’ and hand for ‘farmworker’. French, Spanish and 
Native-American language also contributed to Southern dialects. Since black slaves were taken 
mainly to the South and most African Americans still live there, Black English and Southern di-
alects have much in common. The accent is a southern drawl which even foreigners recognize. 
An ‘r’ at the end of a word is often omitted, so that door is pronounced [doʊ], and diphthongs 
are replaced with simple vowels, so that hide is pronounced [ha:d]. Some people use y’all as a 
plural form of ‘you’. This is more common in speech than in writing.
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Southern dialects and accents are often thought by other Americans to be inferior. Black 
English and Cajun English (a member of the people in the US state of Louisiana who are de-
scended from French Canadians called Acadians. They moved to Louisiana after British forced 
them in 1755 to leave Acadia (Nova Scotia) in Canada. They speak a form of French, and are 
known for their lively music and hot, spicy food [2, p.84].) may also be less acceptable. Both 
varieties are restricted to particular ethnic or social groups, and the attitude probably reflects 
more general feelings about those groups [2, p.15].

In the multilingual contact situations of the 16th – 19th centuries there was a mélange of 
languages; therefore it is quite problematic now to distill words of pure Spanish, Indian or 
French origin. For a long time English helped to unite immigrants who had come from many 
countries. Now, Hispanic immigrants, especially in south-western states, want to continue to 
use their own language, and many Americans are afraid that this will divide the country. The 
Hispanic population is growing and will reach 80 million by 2050.

This situation led to the founding of the ‘English Only Movement’, which wants to make 
English the official language of the US. It is mainly supported by two organizations, English 
First and US English. An English Language Amendment to the American Constitution was in-
troduced in Congress in 1981, but its members have never voted on it. However, 21 states have 
passed their own official English Only laws [2, p.177]. Supporters believe that this will help 
keep states and people together, and that money spent on printing forms, etc. in both English 
and Spanish would be better spent on teaching the immigrants English. Others think that an 
official language is unnecessary. They argue that children of immigrants, and their children, 
will want to speak English anyway, and that a common language does not always lead to social 
harmony [2, p.15].
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ДІЄСЛІВНА СЕМАНТИКА СТАНУ НА ТЛІ ПОНЯТЬ “СТАН” 
І “ПРОЦЕС” У СУЧАСНОМУ МОВОЗНАВСТВІ

У статті з’ясовано сутність дієслівної семантики стану на тлі понять “стан”, 
“процес” у сучасному мовознавстві, визначено диференційні ознаки дієслівних предика-
тів стану, виокремлено лексико-семантичні групи статичних дієслів, схарактеризовано 
їхній склад.

Ключеві слова: дієслівний предикат стану, дієслова стану, предикат процесу, реля-
тивний предикат.

Побудова семантичної типології дієслівних предикатів стану та відмежування їх 
від інших предикатів стану становить складну проблему сучасної лінгвістичної науки. 
У мовознавчій літературі не тільки немає загальноприйнятої їх типології, а й із самим 
поняттям стану пов’язують різні значення. Мета статті – розкрити сутність дієслівної 
семантики стану, окреслити диференційні ознаки дієслівних предикатів стану, проаналі-
зувати їх лексико-семантичний склад.

У сучасному мовознавстві одні дослідники тлумачать поняття стану у вузькому зна-
ченнєвому полі. Так, А.О. Камалова визначає його як результат “яких-небудь внутрішніх 
процесів, що відбуваються в організмі людини або у предметах”, виокремлюючи такі 
семантичні підтипи стану, як фізичний амбієнтний стан природи, фізичний патієнтний 
стан людини та предмета, зумовлений різними потребами організму, температурою, во-
логістю, структурою, психічний стан людини [10: 10]. С.Є. Мильникова стан тлумачить 
як процес, де не відбувається жодних змін у суб’єкті чи об’єкті, не створюються нові 
якості – дія одноманітна на всіх етапах тривання [18: 68]. На думку Т.М. Смирнової, 
поняття “стан” передає стан справ, відображених у відчуттях суб’єкта, який сприймає 
[20: 97]. Н.С. Авилова вважає, що “до групи дієслів стану слід зараховувати тільки ті ді-
єслова, які дійсно визначають і називають стан суб’єкта – фізичний і моральний, що не 
прагне досягнення якої-небудь межі” [1: 87]. 

Інші дослідники витлумачують поняття стану широко − як “стан справ, коли “нічого 
не відбувається” [9: 62], тобто поняття стану обмежене ознакою “статичності” й ототож-
нене з нею. 

За словами Т.А. Кильдибекової, власне дія та стан становлять стрижень основних 
лексико-граматичних розрядів дієслів [11: 53]. До акціональних вона відносить тільки 
об’єктні (суб’єктно-об’єктні) дієслова, що мають у своєму значенні компоненти актив-
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ності, доцільності та каузативності (дробить, плавить, сушить і под.), а до неакціональ-
них (дієслів стану), семантична особливість яких полягає в тому, що вони називають 
внутрішні ознаки, властивості суб’єкта, які не виходять за його межі, – решту (белеть, 
тосковать, дышать, капризничать, работать, звучать, существовать, говорить, ви-
деть, чувствовать, соответствовать, лежать, иметь та ін.). У складі обох лексико-
семантичних розрядів дієслів дослідниця виокремлює ядро й периферію. Ядро дієслів 
стану формують: 1) дієслова, що визначають фізичний та психічний стани суб’єкта або 
зміни цього стану (болеть, загореть, загрубеть, зеленеть, твердеть, тускнеть, тлеть; 
волноваться, горевать, грустить, переживать, радоваться, страдать та ін.); 2) дієс-
лова зі значенням фізіологічних процесів (зевать, кашлять, мигать, спать тощо); 3) 
дієслова поведінки (безобразничать, безчинствовать, дебоширить, деликатничать, 
лакействовать, любезничать, раболепствовать, шкодить та ін.); 4) “функтивні” дієс-
лова (гореть, идти (часы идут), кипеть, накрапывать, работать (станок работает), 
светить, течь, мерцать й ін.); 5) дієслова звучання (барабанить, гудеть, жужжать, 
звенеть, звучать, шелестеть, шуметь тощо); 6) дієслова буття (быть, жить, существо-
вать, присутствовать, отсутствовать та ін.), а їхню периферію – дієслова на позна-
чення мовленнєвої, мислиннєвої та психічної діяльності, дієслова відношення, розташу-
вання у просторі, володіння [11: 59-60].

На думку З.Є. Ключникової, семантика дієслів стану ґрунтується на ідеї статичної 
рівноваги, за якої нічого не виникає та не переміщується. Згідно із цим визначенням мо-
вознавець виокремлює: 1) дієслова внутрішнього стану, що об’єднують дієслова на по-
значення фізіологічних явищ (болеть, голодать, дремать, знобить, лихорадить, спать) 
та дієслова із семантикою психічних явищ (беспокоиться, благоговеть, бояться); 2) ді-
єслова зовнішнього стану, які також поділено на дві підгрупи: а) дієслова буття (быть, 
жить, зимовать, существовать, ночевать); б) дієслова, що визначають розташування у 
просторі (висеть, лежать, сидеть, стоять); 3) дієслова на позначення оптичних явищ 
(блестеть, сверкать) [12: 2-4].

Є.В. Падучева всі стани поділяє на два класи – сталі (знать) і тимчасові (мерзнуть), те-
матично диференціюючи їх на: 1) мовні стани: винить, звать, критиковать, отказывать 
(автору в таланте), отрицать, приветствовать, протестовать, угрожать; 2) інтенцій-
ні й волюнтативні: думать (тобто “мати намір зробити”), жаждать, желать, иметь в 
виду, крепиться, надеяться, намереваться, метить, планировать, подумывать, претен-
довать, ратовать за, рассчитывать, собираться делать что-либо, стремиться, тяго-
теть, тянуться, хотеть(ся); 3) модальні: годиться (властивість), надлежать (безособ.), 
подлежать, нуждаться, предстоять (безособ.), стоить (безособ.); 4) стани спостере-
ження (тимчасові; синхронна межа відліку; конкретна часова локалізація, що випливає 
із присутності спостерігача): алеть, виднеться, виться, вонять, выглядеть, выдаваться, 
выступать, зеленеть, зиять, лосниться, маячить, мерцать, парить, пахнуть, покоиться, 
реять, торчать, царить, чернеть; 5) фізичні стани (тимчасові): бодрствовать, болеть 
[про людину], бредить, знобить, кишеть, клонить(ся), мерзнуть, мокнуть, нездоровить-
ся (безособ.), нарывать, мутить (безособ.), находиться, отсутствовать, пребывать, 
присутствовать, пустовать, спешить, чесаться (безособ.); 6) сталі фізичні стани: здрав-
ствовать, голодать; 7) емоційні стани (тимчасові): беситься, беспокоиться, веселить-
ся, возмущаться, волноваться, восхищаться, гневаться, грустить, злиться, ликовать, 
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любоваться, маяться, негодовать, нервничать, тосковать, хандрить, ужасаться; 8) 
емоційне ставлення: гордиться, дорожить, любить, недолюбливать, обожать, прези-
рать, ревновать, сожалеть, сочувствовать, страдать, стыдиться; 9) ментальні ста-
ни: интересоваться, колебаться, знать, недоумевать, ожидать, подозревать, подразу-
мевать, полагать, помнить, предвидеть, предчувствовать, рассчитывать на, руковод-
ствоваться, склоняться к мнению, сознавать, считать, судить; 10) сталі узагальнені 
стани, що виникають на основі діяльності: господствовать, подчиняться [19: 137-138].

Стативні дієслова були об’єктом дослідження Ю.Д. Апресяна. Семантику стану, на 
його думку, мають дієслова, що позначають: а) існування (быть, иметься, существо-
вать); б) наявність властивостей (виднеться, выделяться, отличаться); в) рівність, 
ідентичність (весить, насчитывать, равняться, состоять, стоить); г) різноманітні 
просторові, часові й “відображувальні” взаємовідношення між двома чи більше пред-
метами (включать, врезаться, изображать, нависать, содержать, сопровождать, 
соответствовать); д) володіння, належність (владеть, иметь, обладать, принадле-
жать); е) сприйняття (видеть, обонять, осязать, слышать, чувствовать); ж) вольові 
стани (жаждать, желать, хотеть); з) емоційні стани (бояться, гордиться, надеяться, 
стыдиться; любить, ненавидеть, нравиться, уважать); і) інтелектуальні стани (ве-
рить, думать, знать, понимать, считать) [2: 58].

Досліджуючи лексико-семантичний клас непохідних дієслів, Е.Х. Суванова відзна-
чає, що лексичні одиниці, які належать до поля стану, позначають дії, замкнені в самому 
суб’єкті, або ті, що відбуваються із самим суб’єктом. Вона виокремлює дві групи станів 
− стани живих істот (фізіологічні та психічні) і стани неістот (фізичні). Перша група 
передає здібності людини до мислення (думать), сприймання світу (слышать, видеть), 
до виявлення почуттів (любить), до внутрішніх переживань (страдать, ненавидеть), а 
також задоволення потреб (есть, пить), поведінку (артачиться, бахвалиться), розташу-
вання у просторі (лежать). Друга позначає розташування предметів у просторі (висеть, 
торчать), природні явища (бушевать); зміни, що відбуваються в самому предметі без 
впливу суб’єкта (тлеть, гнить) [21: 15].

Поділяючи всю предикатну лексику на дванадцять основних класів (семантичних 
макрополів), Л.М. Васильєв окремо диференціює клас буттєвих предикатів, клас пред-
икатів буттєво-просторової локалізації (локативів) та клас предикатів стану. На його дум-
ку, клас предикатів стану формують предикати фізичного (температурного, світлового, 
структурного та ін.), фізіологічного (сну, втомленості, хвороби й под.), психічного (на-
строю, хвилювання, сорому, подиву, страху, задоволення / незадоволення, радості / суму, 
нормального / ненормального розумового стану), соціального (майнового, залежного, 
незалежного) та функціонального стану (Часы ходят) [3: 4-5].

На переконання авторів “Коммуникативной грамматики русского языка”, межа між 
деякими видами дій і станів є рухомою залежно від ситуації контрольованості / не контр-
ольованості; порівняйте, наприклад, дихати як природний стан здорової людини та ре-
гульовану пацієнтом дію на прохання лікаря “Дихайте!”, “Не дихайте!”. Вони вважа-
ють, що носіями станів виступають суб’єкти трьох видів: 1) особи, істоти, яким властиві 
фізичні та душевні стани (страдать, тосковать, мерзнуть, болеть, выздоравливать, 
спать, бодрствовать, дремать, расти) або які мають певний соціальний, суспільний 
статус (вдовствовать, сиротствовать, бедствовать, благоденствовать); 2) предмети 
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(сохнуть, ветшать, вянуть, цвести, созревать, пениться, кипеть, таять, мелеть, го-
реть, тлеть); 3) середовище, простір, локус (темнеет, светает, морозит, дует, ме-
тет, льет, громыхает, теплеет, сквозит) [9: 62]. До периферії акціонального підкласу 
вони зараховують дієслова, що позначають ментальні дії (думать, размышлять, анали-
зировать, решать, соображать, выяснять, воображать, считать), дієслова сприйнят-
тя (воспринимать, осознавать, ощущать, чувствовать, слушать, слышать, смотреть, 
осязать), дієслова емоційної дії (сердиться, нервничать, гневаться, паниковать, жа-
леть, буянить), дієслова фізіологічних дій (есть, пить, жевать, глотать, плакать, пле-
вать, кашлять, дышать, храпеть), дієслова на позначення способу поведінки (лицеме-
рить, важничать, модничать, подхалимничать, лукавить, обманывать) [9: 61]. 

В українському мовознавстві, користуючись набором дихотомічних сем “осо-
ба / неособа”, “стан зовнішній / стан внутрішній”, “стан фізичний / стан психічний”, 
що виступають як диференційні ознаки, О.І. Леута виділяє дві семантичні підгрупи 
дієслів стану − дієслова внутрішнього стану та дієслова зовнішнього стану. Семан-
тика внутрішнього стану поширюється на дієслова психічного стану (благоговіти, 
блаженствувати, вагатися, веселитися, вередувати, гордитися, гордувати, горюва-
ти, губитися, дивуватися, досадувати, жаліти, журитися, заздрити, злоститися, 
нервувати, нехтувати, ніяковіти, нудитися, нудьгувати, обурюватися, печалитися, 
пишатися, радіти, сердитися, скучати, смутитися, соромитися, страшитися, стри-
мувати, сумніватися, сумувати, тішитися, тривожитися, тужити, хвилюватися, 
хизуватися, хитрувати, чванитися) та дієслова фізичного стану (бадьоритися, дри-
жати, дрімати, знемагати, клякнути, лихоманити, марити, мовчати, нездужати, 
скніти, паморочитися, слабувати, снитися, спати, стримуватися, терпіти, трем-
тіти, хворіти). Значення зовнішнього стану формують дієслова існування (байдику-
вати, бідувати, голодувати, зимувати, ледарювати, ночувати, розкошувати, щасти-
ти, таланити, фортунити); дієслова локальної характеристики (валятися, висіти, 
височіти, виступати, звисати, лежати, обрамляти, покоїтися, прилягати, проляга-
ти, простиратися, сидіти, стирчати, стояти, стриміти); дієслова, що називають 
оптичні явища (блищати, блистіти, бовваніти, виднітися, виглядати, вилискувати, 
даленіти, жевріти, зяяти, іскритися, каламутитися, маячити, мерехтіти, мигтіти, 
поблискувати, прозирати, світитися, сяяти, темніти, ясніти); дієслова кольорової 
кваліфікації (багряніти, біліти, голубіти, жовтіти, зеленіти, золотитися, рожевіти, 
рум’янитися, синіти, сіріти, сріблитися, чорніти, червоніти) [15: 22].

Досліджуючи інтенційно-валентну структуру дієслів стану, П.П. Дрогомирецький 
виділяє дієслова просторово-локативного стану, що об’єднують у своєму складі: а) дієс-
лова на позначення місцеположення (локативні): стояти, лежати, сидіти, висіти; б) ді-
єслова із семантикою оптичних явищ та сприймання кольору: світитися, блищати, зеле-
ніти; в) дієслова, що позначають органічний і неорганічний стан матеріальних об’єктів: 
горіти, пахнути, цвісти; г) дієслова стану з темпоральною, посесивною та симетричною 
семантикою: тривати, мати, володіти, межувати; д) дієслова буття (екзистенційні): 
бути, знаходитися, існувати, жити й дієслова рефлексивного (внутрішнього) стану, 
що позначають: а) фізичний (фізіологічний) стан суб’єкта: хворіти, боліти, мерзнути, 
температурити; б) емоційно-психічний стан суб’єкта: боятися, сердитися, радіти; в) 
емоційне ставлення: любити, ненавидіти, подобатися [5: 8]. 
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Дієслівну семантику стану, окрім лексем на позначення фізичного, фізіологічного 
та психічного стану суб’єкта, за словами А.П. Загнітка, мають дієслова поведінки (без-
чинствувати, вередувати, капризувати, коверзувати, сваволити, химерувати), звучан-
ня (барабанити, галасувати, гудіти, дзвеніти, дзижчати, кричати, репетувати, ше-
лестіти, шуміти), буття (бути, жити, зароджуватися, існувати, стояти) і функтивні 
дієслова (горіти, йти, працювати (годинник), кипіти, накрапувати, світити, текти) 
[7: 192]. У загальній системі предикатів він виділяє в окремі підкласи предикати проце-
суальні (Йде дощ; Віє вітер), предикати існування (Книги є), предикати стану (Хлопець 
хворий), предикати володіння, належності (Батько має будинок), предикати місцезнахо-
дження або статальної локалізації (Хата знаходиться в саду); предикати якісної харак-
теристики (детермінації) (Хлопець косить. Хлопець кривуляє // Хлопець косий. Хлопець 
кривий), предикати відношення (Батько любить дітей) [8: 212-213]. 

Дієслівні предикати стану, на думку І.Р. Вихованця, утворюють периферію предика-
тів стану й охоплюють власне-дієслова типу любити, кохати, ненавидіти, знати, вірити, 
думати, що не виражають значень дії або процесу [4: 101]. Розширюють коло дієслівних 
предикатів, які відтворюють відповідний стан людини, Т.Є. Масицька та М.В. Мірченко, 
зараховуючи до їхнього складу лексеми на зразок бентежити, відбентежити, відкоха-
ти, відмріяти, відревнувати, відхвилювати, кохати, любити, мріяти, ненавидіти, пе-
ребентежити, подобатися, покохати, полюбити, поревнувати, ревнувати, розкохати, 
розлюбити, розхвилювати, хвилювати тощо [16: 38; 17: 120]. 

Останнім часом у мовознавстві заперечують належність дієслівних релятивних 
предикатів любити, кохати, ненавидіти і под. до предикатів стану й обстоюють думку 
про потребу виділити їх в окремий клас на підставі того, що суб’єкт релятивних дієслів 
може бути визначений як “непасивний, хоча й не агентивний або невласне агентивний. 
На відміну від суб’єкта стану, у якого вияв стану цілком підтримується зовнішньою щодо 
нього (суб’єкта) силою, суб’єкт при релятивних предикатах – основний, він відіграє ви-
значальну роль у становленні та перебігові відношення (ставлення) в часі, хоча сам по 
собі і не є творцем, породжувачем відношення (як дії)” [6: 10-11; 13: 6-7]. До складу 
лексико-семантичної групи релятивних предикатів відносять, зокрема, такі лексеми: 
асоціюватися, байдужіти, благоговіти, боготворити, брататися, вабити, величати, 
взаємодіяти, визвірятися, визнавати, винуватити, вирізняти, висміювати, віднаджу-
вати, відноситися, відрікатися, ворогувати, вражати, ганити, глузувати, гордувати, 
гребувати, гудити, довіряти, докоряти, дорікати, дорожити, дошкуляти, дружити, 
дублювати, жалувати, заздрити, залицятися, заприязнитися, захоплюватися, зваблю-
вати, зважати, здаватися, знатися, зневажати, ігнорувати, ідеалізувати, імітувати, 
імпонувати, іронізувати, картати, кепкувати, компанувати, копіювати, кохати, ла-
дити, любити, набридати, недолюблювати, недооцінювати, ненавидіти, нехтувати, 
оббріхувати, обожнювати, ображати, означати, осуджувати, ототожнюватися, 
панібратствувати, панькатися, пишатися, поважати, подобатися, порозумітися, 
превалювати, приголомшувати, принижувати, приятелювати, ревнувати, родичатися, 
розчаровувати, сваритися, символізувати, симпатизувати, славити, співвідноситися, 
співчувати, сприймати, ставитися, товаришувати, третирувати, уникати, уособлю-
вати, уподібнюватися, фаворизувати, фетишизувати, хвалити, хулити, церемонити-
ся, цікавитися, цінувати, цуратися, шанувати, щасливити, являтися та ін. [6: 10-11]. 
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С.В. Котляренко створила докладну семантичну класифікацію релятивних дієслів, по-
діливши їх на підгрупи залежно від характеру відношень (емоційні, раціональні), емо-
ційної конотації (позитивні, негативні, нейтральні), логічної координації (превалювання, 
еквівалентні) тощо [13: 9]. 

Дієслова, що характеризують динамічні явища в рослинному світі (в’янути, рости, 
квітнути, цвісти, відцвітати, осипатися), позначають кількісні та якісні зміни люди-
ни та інших істот (товстіти, худнути, втомлюватися, хворіти, сердитися, злитися, 
линяти), передають різноманітні видозміни вихідного стану предметів, речовин (випа-
ровуватися, сохнути, танути, замерзати, твердіти, м’якшати, плавитися, горіти) та 
виражають значення “ставати, робитися якоюсь ознакою” (біліти, жовтіти, зеленіти, 
синіти, чорніти, світліти, темніти, яскравіти, зволожніти), багато українських мо-
вознавців уважає предикатами із семантикою процесу, хоч дериваційною базою для них 
є предикати стану або якості [4: 96-97; 14: 6; 17: 118-119; 18]. 

Аналізуючи предикати процесу, Г.В. Кутня вказує на периферійний ряд дієслів, лек-
сико-семантична структура яких засвідчує елементи різних предикатних значень. Зокре-
ма, семантику процесу і стану поєднують окремі безпрефіксні одиниці із суфіксом -ну- 
та слова зі значенням горіння і світіння (киснути, мерзнути, квітнути, горіти, блищати, 
світити, тліти, цвісти, кипіти), а також безпрефіксні дієслова на означення емоцій (су-
мувати, радіти, хвилюватися). Значення процесу й дії виражають лексеми на позна-
чення природних звуків і шумів (шелестіти, гриміти, булькати, дзвеніти, вибухати) 
та явищ природи (дощити, крапати, повіяти). Безособові дієслова на зразок затрясти, 
замучити, непокоїти, лихоманити, морозити, занудити поєднують у собі предикатні 
значення дії, стану, процесу [14: 6]. 

В українському мовознавстві по-різному класифікують дієслівні предикати зі зна-
ченням стану природи всеохопного характеру на зразок розвиднятися, світати, смерка-
ти. Одна група дослідників уважає їх предикатами стану [17: 120], інша – предикатами 
процесу [14: 10; 16]. На нашу думку, вони утворюють проміжну (синкретичну) групу 
предикатів, лексеми якої поєднують більшою чи меншою мірою ознаки предикатів про-
цесу та предикатів стану.

Отже, дієслівні предикати стану виокремлюють в особливий різновид предикатів 
стану на підставі семантичних і граматичних ознак. Вони виражають власне-стан, що 
є тимчасовою характеристикою предмета, не відтворює його внутрішньої суті й умож-
ливлює те, що особа чи предмет може перебувати і в інших станах, не зазнаючи ніяких 
кількісних та якісних змін. Проте значення стану дієслівних предикатів відрізняється від 
такого ж значення відприслівникових процесуальним відтінком. Усі фази існування ста-
ну абсолютно однакові. Виражений дієсловом стан, на відміну від дій та процесів, безпо-
середньо розташований на часовій осі, наявний у будь-якій точці часового відрізка, з яким 
співвідноситься. Дієслова стану в контексті зберігають значення безперервного тривання. 
Вони не можуть утворювати клас однорідних станів та поєднуватися з родовими поняття-
ми на зразок хто-небудь, будь-який. Розрізняючись за ступенем напруження, статичні ді-
єслова можуть поєднуватися з прислівниками та прислівниковими сполуками зі значенням 
продовжуваності, повторюваності. Подібно до інших предикатів стану дієслівні статичні 
предикати сполучаються з неактивним (пасивним) суб’єктом. Дієслівний стан також іс-
нує автономно щодо носія, виникаючи та підтримуючись зовнішньою силою. 
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ГЛАГОЛЬНАЯ СЕМАНТИКА СОСТОЯНИЯ НА ФОНЕ ПОНЯТИЙ 
“СОСТОЯНИЕ”, “ПРОЦЕСС” В СОВРЕМЕННОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ

В статье раскрыта суть глагольной семантики состояния в современном языкознании, 
определены характерные признаки глагольных предикатов состояния, выделены лексико-
семантические группы статических глаголов, проанализирован их состав.

Ключевые слова: глагольный предикат состояния, глаголы состояния, предикат 
процесса, релятивный предикат.

Kavera N., PhD.
Security service of Ukraine National academy

VERBAL SEMANTICS OF STATE ON THE BACKGROUND OF CONCEPTS 
“STATE”, “PROCESS” IN MODERN LINGUISTICS

In the article the essence of verbal semantics of state on the background of concepts 
“state”, “process” in modern linguistics is under consideration, the differential signs of 
verbal predicates of state are determined, the lexical-semantic groups of stative verbs are 
distinguished, their units are described.

Key words: verbal predicate of state, verbs of state, predicate of process, relative predicate.
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ПРОБЛЕМА ГРАМАТИЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ВСТАВЛЕНИХ  
КОНСТРУКЦІЙ ІЗ ЧЛЕНАМИ РЕЧЕННЯ

Статтю присвячено дослідженню питання граматичного зв’язку вставлених кон-
струкцій із членами речення, розглянуто проблему функціонування сполучників як ініці-
альної частини вставленої конструкції.

Ключові слова: вставлена конструкція, базове речення, граматичний зв’язок, про-
сте ускладнене речення. 

У складі простих речень української мови відповідно до певного комунікативного 
завдання можуть функціонувати специфічні одиниці (за структурою вони являють со-
бою слова, словосполучення та цілі речення), що не вступають з членами цього речен-
ня в граматичні зв’язки (стоять поза граматичними зв’язками, наявними в них) – тобто 
не утворюють з ними мінімальних непредикативних смислово-граматичних одиниць – 
словосполучень. Використання таких граматично не пов’язаних з основним реченням 
компонентів (поряд з іншими засобами) детермінує наявність у синтаксичній системі 
української мови окремого класу монопредикативних синтаксичних одиниць – про-
стих ускладнених речень. Ці засоби синтаксичного ускладнення простого речення не 
зумовлені валентністю предиката: вони не пов’язані жодним з видів синтаксичних від-
ношень з рештою слів і, як наслідок, не підлягають кваліфікації як члени речення [1: 
307]. Л. Кадомцева визначає їх як «синтаксично ізольовані частини речення» [2: 224]. У 
групу синтаксично ізольованих частин речення дослідниця об’єднує звертання, вставні 
та вставлені компоненти. 

У традиційному вченні про вставні та вставлені конструкції панівним є закріплений 
формальним напрямком у мовознавстві погляд на них як слова і конструкції чужорідні, 
синтаксично не пов’язані зі структурою речення-висловлення. Їхня чужорідність полягає 
в тому, що вони нібито не вступають у граматичний зв’язок з іншими членами речення, 
бо не відповідають на логічні запитання, які ставляться від інших членів речення, а та-
кож в ізольованості позиції, інтонаційному та граматичному виокремленню їх у складі 
речення. Ще В. Сімович стверджував, що вставні слова [лінгвіст до цієї класифікаційної 
групи, як свідчать приклади й характеристика розділових знаків при них (дужок), зара-
ховував і вставлені. – І. Ж.] «до самого речення не належать, вони немов самі для себе 
творять речення» [3: 382], тому їх і відділяють пунктуаційно. І. Огієнко вставні слова та 
вставні речення разом із вигуками та вигуковими прислівниками кваліфікує як компо-
ненти речення, що не пов’язані з органічними членами речення; вони введені до нього, 
щоб надати здебільшого емоційного характеру [4: 175]. О. Синявський (теж без розмеж-
ування) вважав, що вставні компоненти (слова чи певні словосполучення) розташовано 
ніби поза реченням; вони не пов’язані з іншими словами жодним із трьох способів пред-
икативного зв’язку [5: 303]. 

©   І. Житар, 2014
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На відміну від зазначеної вище тези про граматичну самостійність вставлених кон-
струкцій, у мовознавчій науці побутує думка про наявність граматичного зв’язку між 
вставленою конструкцією та базовим реченням. Так, Т. Почтенна констатує, що вставле-
ні конструкції можуть: 1) пов’язуватися з усім реченням загалом або з певними словами; 
2) перебувати з ними в синтаксичних зв’язках; 3) наділятися формою членів речення 
[6: 130]. О. Пономарів вважає, що, на відміну від встав них, вставлені конструкції пере-
бувають у синтаксичних зв’язках із цілим реченням або певним його компонентом [7: 
208]. Отже, питання наявності граматичних зв’язків вставленої конструкції з базовим 
реченням є в мовознавчій науці дискусійним і ще остаточно не розв’язаним і потребує 
подальших досліджень або на підтвердження, або на спростування. Це й зумовлює акту-
альність нашої наукової розвідки, мета якої – з’ясувати граматичний статус вставлених 
конструкцій у структурі речення.

І. Щоболєва зауважує, що характер зв’язку вставлених конструкцій з базовим ре-
ченням визначає їхню різноманітну синтаксичну будову. Дослідниця об’єднує вставлені 
конструкції у два структурні типи. До першого вона зараховує вставлені конструкції, що 
не перебувають ні в сурядному, ні в підрядному зв’язку з реченням. Другий тип утворю-
ють вставлені одиниці, оформлення яких дублює оформлення членів речення або частин 
складного речення [8: 102].

За нашими спостереженнями, залежно від наявності/відсутності формально вира-
женого узгодження з базовим реченням вставлені конструкції входять у нього: а) як гра-
матично пов’язані (граматичні зв’язки вони імітують (повторюють)); б) як граматично 
вільні (їх вживають у початковій формі).

У разі, якщо вставлені конструкції імітують граматичні зв’язки, можна зазначити, 
що вони оформлені нерідко як члени речення, хоч і не входять до його складу та не є 
його членами, наприклад: Екоменеджер повинен завчасно (до початку аудиту) підго-
тувати пакет документів, які допоможуть аудиторам ознайомитися із специфічними 
особливостями кожної з виробничих ділянок та підготувати список об’єктів аудиту і 
його протокол (З підручника); Перевага інтернет-проекту в тому, що ви маєте змогу 
підтримувати його, навіть працюючи на основній роботі (періодично готуючи якісь 
статті, відповідаючи на запитання відвідувачів тощо) (З газети). 

Синтаксично незалежні вставлені конструкції найменш уживані. Найчастіше вони 
виражені іменником, мають форму називного відмінка та є назвою певного об’єкта, на-
приклад: Свідомість як усвідомлення (іменник) внутрішньої сутності людини і тоді 
є самосвідомістю суб’єкта, а щодо нації – самосвідомістю нації… (Л. Лук’яненко); 
Відомо, що М. Дюрас народилася в Індокитаї (теперішній В’єтнам), але її батьки 
були французами (З часопису). І. Щоболєва вважає, такі вставлені конструкції за типом 
синтаксичних відношень зі словом, якого вони стосуються, наближаються до прикла-
док. Як і прикладки, такі вставлені конструкції є носіями апозитивних відношень і 
в структурі речення набувають відтінку предикативності. Особливості синтаксичної 
будови вставлених конструкцій цього класифікаційного типу зумовлені нерозчлено-
ваним характером думки, яку вони передають. Називаючи об’єкт, такі вставлені кон-
струкції натякають на цілісну думку, яка, проте, не була розгорнута до рівня вислову. 
Цей факт спричиняє компактність мовлення, що призводить до обмеження вживання 
вставлених конструкцій аналізованого типу тими мовними сферами, яким притаманна 
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максимально можлива економія мовних засобів (науковий та публіцистичний стилі) 
[8: 102–103]. 

А. Загнітко зазначає, що крізь призму будови речення для вставленої конструкції 
притаманне «невключення» до позиційної та синтаксичної структур речення: це – ком-
понент, у якого відсутні ознаки члена речення та який не можна визначити, не засто-
сувавши прислівні підрядні або реченнєтвірні зв’язки. Таке визначення перебуває в 
конструктивній площині, а його ознака – неможливість зняття пунктуаційних знаків. З 
позицій висловлення вставлена конструкція – його факультативна частина, цінність якої 
полягає в додатковій інформації, за відсутності якої зміст і структура висловлення зали-
шаються незмінними [9: 36]. Отже, призначення вставлених конструкцій – розширювати 
та збагачувати зміст висловлення. 

Можливі варіанти, коли певна частина речення, маркована на письмі відповідно ко-
мами або тире, може мати подвійну кваліфікаційну характеристику: є всі підстави ви-
значати її або а) як вставлену конструкцію (вона демонструє усі його ознаки), або б) як 
відповідний член речення (з виділенням усіх формально-семантичних ознак): Особливо 
жвава торгівля відбувалася через генуезькі та венеційські факторії – Кафу, Солдайю 
(Судак), Тану (Азов), Боспоро, Чіпріко, Чембало (Балаклава) (З підручника); Так, на-
віть на батьківщині демократії – у стародавній Греції – вважалось, що всі не греки 
– варвари, «бурмотіння яких не відрізняється від мукання биків (одне з пояснень слова 
«варвар» – «той, що бурмоче») (З часопису). М. Каранська підсумовує: «…якому відтін-
кові відношень читач надає перевагу, так і вирішує питання, і в тому немає ні помилки, 
ні похибки: суть дволика» [10: 149].

У складі вставлених конструкцій можуть функціонувати сурядні й підрядні спо-
лучники (сполучні слова), які «зв’язують вставки з основним реченням» [11: 83], або ж 
вставлена конструкція може функціонувати без сполучника в ініціальній позиції: Режи-
сер Бойл не став хизуватися перед академіками і мільйонами кіно споживачів новітніми 
супертехнологіями (хоча в плані монтажу йому немає рівних!) (З журналу); А цинічний 
Бойл нібито й повертає живим людям (а не роботам) живу народну історію – про жит-
тя, про сльози, про любов (З журналу); Може, тоді й ви (особливо після Д. Бойла) зірвете 
і свій «мільйон» у такій невдячній, небезпечній, але азартній кіно грі? (З журналу). 

Проблема функціонування сполучників як ініціальної частини вставленої конструк-
ції мало досліджена в українському мовознавстві і має суперечливий характер. Деякі 
дослідники вважають, що вставлена одиниця приєднується до базового речення в спо-
лучниковий чи безсполучниковий спосіб, і пропонують розрізняти три групи вставлених 
конструкцій: а) одиниці, приєднані до базового речення без сполучних засобів (сполуч-
ників); б) одиниці, приєднані до базового речення за допомогою сурядних сполучників; 
такі вставлені конструкції розташовуються після слів, яких стосуються; в) одиниці, при-
єднані до базового речення за допомогою підрядних сполучників і сполучних слів [6: 
130; 12: 189–190]. Інші мовознавці зазначають, що вставлені конструкції можуть вводи-
тися в базове речення за допомогою сполучників [13: 399–400].

На нашу думку, не можна говорити про приєднання чи введення до базового речення 
вставленої конструкції за допомогою сполучників, оскільки це означає, що сполучник 
при цьому виконує свою граматичну функцію, яка полягає «у вираженні семантико-син-
таксичних відношень між предикативними частинами в складному реченні або між од-
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норідними членами в простому ускладненому реченні» [14: 21]. Однак це суперечить 
природі вставлених конструкцій, оскільки вставлена одиниця будь-якої структури стоїть 
поза граматичними зв’язками в реченні. Тому вважаємо, що сполучники лише можуть 
займати ініціальну позицію у вставленій конструкції. Залежно від того, чи займає ініці-
альну позицію у вставленій конструкції сполучник, чи ні, вставлені конструкції можна 
об’єднати у дві групи: 1) вставлена конструкція, що починається сполучником суряд-
ності або підрядності, 2) вставлені конструкції безсполучникового типу. Належність до 
однієї з цих двох груп зумовлює структурний характер вставлених конструкцій (ідеться 
про одиниці, що з погляду структурної організації дорівнюють реченню). 

Отже, резюмуємо, що ініціальну позицію у вставленій конструкції досить часто за-
ймають сполучники сурядності та підрядності. Сполучник в ініціальній позиції надає 
вставленій конструкції більшої структурної, змістової та інтонаційної самостійності. 
Водночас певним чином відбувається програмування формального плану вставленої 
конструкції, що виявляє тяжіння до структурного оформлення подібно до предикативної 
частини сурядного чи підрядного речення.
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ПРОБЛЕМА ГРАММАТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ ВСТАВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  
С ЧЛЕНАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В статье исследуется проблема грамматической связи вставных конструкций с 
членами предложения, рассматривается проблема функционирования союзов как ини-
циальной части вставной конструкции.
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PROBLEM OF GRAMMATICAL LINK BETWEEN PARENTHETIC 
CONSTRUCTIONS AND SENTENCE PARTS

The paper is devoted to the research of grammatical link of parenthetic constructions with 
sentence parts and the problem of conjunction functioning as an initial part of the parenthetic 
construction. 
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sentence. 



241

УДК 81’367.626,2 =161,2=111
Л. Галій, асист.
НПУ ім. М. П. Драгоманова, Київ

КОНСТРУКЦІЇ З ПРИСВІЙНИМИ ЗАЙМЕННИКАМИ 
В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

У статті розглянуто структуру та комбінаторність словосполучень з присвійни-
ми займенниками в текстах англомовного роману Джуліана Барнса “The Sense of an 
Ending” та україномовного роману Ірен Роздобудько “Пастка для Жар-птиці”. Основну 
увагу приділено виявленню безпосередніх зв’язків присвійних займенників з іншими ком-
понентами словосполучення, на основі чого виділяються моно-, одно- та багато-компо-
нентні структури, а також зіставляються найбільш вживані структури в англійській 
та українській мовах.

Ключові слова: моно-компонентна структура, однокомпонентна структура, бага-
токомпонентна структура, валентність, сполучуваність, присвійний займенник.

Велика кількість праць у сучасній лінгвістиці, присвячених проблемі валентності та 
сполучуваності, свідчить про її актуальність і донині (О.І. Ващенко, І.А. Гонта, Т.Ф. Гон-
тар, К.Г. Городенська, Т.І. Домброван, О.В. Куц, Н.Є. Лихошерстова, Т.Є. Масицька, О.М. 
Орендарчук, І.А. Пасічник, С.М. Різник, В.М. Романова, Я.Д. Руферова, О.Ф. Таукчі, Н.Ю. 
Теміракаєва). Поняття валентності, запроваджене Л. Теньером, породило поняття сполу-
чуваності як невід’ємної частини досліджень у галузі функціонування мовних одиниць 
[16] таким чином дослідження сполучуваності мовних одиниць у різних мовах має на меті 
досягнення одного із найважливіших на сьогодні завдань – гуманітаризації науки, тобто 
перш за все практичне застосування набутих знань. Зіставлення структурних особливос-
тей словосполучень в різних мовах розкриває широкі можливості і для практичного опану-
вання іноземних мов, і для теоретичного дослідження проблем мовознавства.

Для аналізу були обрані словосполучення, що містять присвійні займенники, і в їх 
межах досліджувалися безпосередні зв’язки займенників з іншими одиницями слово-
сполучення. Шляхом суцільної вибірки було виділено 1087 досліджуваних одиниць в ан-
гломовному тексті, що складає 15,43% від загальної кількості займенників, та 651 дослі-
джувана одиниця в україномовному тексті, 11,65% відповідно. В кожному випадку при 
подачі даних кількісний показник супроводжується процентним відповідником, адже 
загальна кількість займенників в двох мовах істотно відрізняється. Аналізуючи весь про-
шарок словосполучень з присвійними займенниками ми розподілили їх на три підгрупи: 
моно-компонентні конструкції (займенник не має прямих синтаксичних або контексту-
альних зв’язків з іншими словами у межах словосполучення), однокомпонентні кон-
струкції (займенник пов’язаний синтаксично чи контекстуально з однією повнозначною 
частиною мови в межах досліджуваного словосполучення, при цьому службові частини 
мови вважаємо технічним засобом зв’язку між двома одиницями) та багатокомпонентні 
конструкції (займенник одночасно пов’язаний з двома одиницями в межах словосполу-
чення або становить неподільне синтаксичне чи семантичне ціле з одним компонентом 
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і вже тоді сполучається з іншим). Конструкції представлені у вигляді формул з викорис-
танням англомовних позначень частин мови.

Отже, спільним для обох мов було вживання моно-компонентних конструкцій Pr, 
хоча такі випадки є досить поодинокими (в англійській мові 0,55% від загальної кількос-
ті присвійних займенників, в українській – 0,15%). Така нульова сполучуваність займен-
ника характерна для неповних речень, еліптичних та емфатичних конструкцій, кліше у 
листуванні, при цьому в англійській мові займенник може зберігати свій прийменник:

Yours, Sarah Ford [Barnes, 25].
And, if certain criteria obtained, with mine [Barnes, 9].
– «Хто?» – почули вони писклявий голосок секретаря <…>
– Свої! – відгукнулася Віра, і двері повільно відчинилися... [Роздобудько, 58].
Серед однокомпонентних конструкцій найбільш вживаною та усталеною є Pr + N, на 

яку припадає 90,89% в межах присвійного розряду займенників в англомовному тексті 
та 94,78% в україномовному тексті. Широка вживаність конструкцій цього типу пояс-
нюється самим походженням присвійних займенників, що розвивалися як прикметники, 
і тому найбільш типовим для них сполученням є зв’язок з іменними частинами мови, а 
особливо іменником:

His name was Adrian Finn, a tall, shy boy who initially kept his eyes down and his mind 
to himself [Barnes, 1].

Моє серце злама лося ще під час мого народження [Роздобудько, 26].
Особливої уваги заслуговують емфатичні конструкції N + Pr (частота вживання ста-

новить 2,3%), виділені в україномовному тексті, в яких автор наголошує на присвійній 
семі займенника графічними або стилістичними засобами. Такі приклади свідчать про 
те, що семантичне навантаження присвійного займенника може відходити на дальній 
план поруч з самим іменником, а може навпаки набувати більш важливого значення, 
аніж іменник:

І тепер хтось один знищує конкурентів! Наступна черга – моя? [Роздобудько, 131].
Але їй спочатку кортіло одягти капці з рожевою облямівкою. Її капці. Їй кортіло 

швидше залізти у джакузі – ЇЇ джакузі. А потім витертись ЇЇ пухнастим рушником 
[Роздобудько, 17].

Не зовсім звична послідовність присвійного займенника та іменника в українській 
мові може також виконувати стилістичні функції протиставлення:

А її батько, казала вона, загинув на якійсь «чужій війні», а мати – п’є горілку і, мож-
ливо, саме тому донька її увесь час хворіє на серце [Роздобудько, 24],

або емфатичного наголосу, надаючи незвичним порядком слів (хоча і більш вільним 
ніж в англійській мові) самому тексту драматичного звучання:

Тому ти страждаєш що душу свою не відпустиш від себе ані вдень, ані вночі. Ох, 
красуне, дитинко, розплітала ти коси свої, розсипалися вони по чужих подушках – піді-
брала їх недобра жінка і зарила так, що не зібрати їх тобі довіку. А він – не повернеть-
ся, й не чекай! Ось – твій хрест і доля твоя! [Роздобудько, 54].

Варіантом вже розглянутої конструкції в англійській мові є N + prep + Pr (0,64%), в якій, 
як ми визначили раніше, прийменник виступає технічним засобом зв’язку, адже для аналі-
тичної за своєю будовою англійської мови він є невід’ємною частиною індикації відношень і 
зв’язків між членами словосполучень, і, оскільки в обох мовах прийменник також належить 
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до службових частин мови, ми не розглядаємо його як повноцінний компонент зв’язків за-
йменника. Дана конструкція є усталеною формою вживання абсолютного присвійного за-
йменника в англійській мові: ‘projects’ of his [Barnes, 24], a friend of ours [Barnes, 24].

Словосполучення за участю дієслова також зафіксовані в обох мовах, хоча і відріз-
няються більш істотно. Зокрема, конструкція Pr + V є характерною для англійської мови 
(1,01% в межах розряду) і вживається як із класичним присвійним займенником (при 
цьому дієслово стоїть у безособовій формі герундія), так і з його абсолютною формою. 
Такий зв’язок пояснюється певною мірою субстантивації абсолютного присвійного за-
йменника та його можливістю виконувати роль підмета у реченні.

And frankly, my putting in a good word for you could easily have the opposite effect 
[Barnes, 28].

<…> whereas mine struck me as functionally separate <…> [Barnes, 9].
Конструкція V + Pr зафіксована в обох мовах і представлена 0,37% випадків вжи-

вання в англомовному тексті (лише для абсолютної форми присвійного займенника) та 
0,61% в україномовному тексті:

I also like him because he made no attempt to use my Christian name or suggest I use his 
[Barnes, 27].

Почувши знайоме прізвисько, яке могли знати тільки свої, Віра заспокоїлася [Роздо-
будько, 65].

Зафіксовано також вживання зазначеної конструкції в еліптичних (неповних) слово-
сполученнях:

Моє життя не склалося – нехай складеться твоє, якщо ти зможеш жити з цим 
гріхом [Роздобудько, 52].

Структури тотожні до наведених використовують субстантивовані займенники, поді-
бно до першої конструкції за тим же принципом, і в них займенники набувають характе-
ристик та функцій прикметників. Окремої уваги заслуговують словосполучення зафіксо-
вані в українській мові, що за значенням та синтаксичними характеристиками належать 
до цієї групи, але мають зворотній порядок слів (що, як вже зазначалося, є цілком при-
йнятним, хоч і не дуже поширеним явищем в українській мові – 0,92%):

Принесли запашну страву «Наших б’ють!» [Роздобудько, 8].
<…> у мене повно своїх проблем, щоб іще й вашими перейматися [Роздобудько, 66].
Варіантом попередньої конструкції виступає V + prep + Pr, Поданий варіант кон-

струкції є досить нечисленним в англійській (лише для абсолютних присвійних займен-
ників) та українській мовах, і становить 0,18% і 0,15% в межах розряду відповідно:

Nor did he alter his views to accord with ours [Barnes, 3].
А ти можеш летіти до свого хоч зараз! [Роздобудько, 150].
Оскільки займенник є прономінативом за своїми функціями, цілком прийнятними є 

те, що його сполучувальні властивості певною мірою тотожні з іменником, а отже спо-
лучення займенника з прикметником обумовлене самою його природою. Конструкція Pr 
+ Adj зафіксована в обох мовах, хоча і являє собою поодинокі випадки вживання (0,09% 
в англійській мові та 0,15% в українській мові):

Well, we do our best <…> [Barnes, 58].
Тут жила така родина, але вони тепер переїхали в нашу двокімнатну [Роздобудько, 70].
Однак, відзначаємо, що відносно більш вживаним в англійській мові є варіант цієї ж 
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конструкції з прийменником Pr + prep + Adj (0,28%), де прикметник може набувати ознак 
іменника: 

The new boy was sitting a row ahead and to my left [Barnes, 2],
а може лишатися у функції прикметника:
But now, I found myself in revolt against my own … what? [Barnes, 46].
Так само природою займенника пояснюється його сполучуваність з іншими займен-

никами у конструкціях Pr + Pr (досліджуваний займенник виділено підкресленням) в ан-
глійській мові та Pr + Pr в українській мові (1,01% та 0,46% відповідно в межах розряду):

Then I noticed the date at the top, and the handwriting: my own, as it used to be, all those 
years ago [Barnes, 37].

We’re on our own [Barnes, 40].
<…>then ask her out on her own <…> [Barnes, 9].
Аналіз конструкцій цього типу виявив, що в англійській мові присвійний займенник 

сполучається з іншим займенником невизначеного розряду own (словники не визначають 
розряд цього займенника, лише вказують його частиномовну приналежність) і стоїть у 
препозиції. В українській мові присвійний займенник стоїть у постпозиції відносно до 
того слова, з яким сполучається, і може мати зв’язок із займенниками неозначеного та 
особового розрядів, і навіть виконувати функцію присудка:

Вона була зайнята чимось своїм [Роздобудько, 53].
Він – мій [Роздобудько, 97].
А тепер ти мій [Роздобудько, 112].
Останньою спільною конструкцією для англійської та української мов була Pr + Num 

(0,37% та 0,15%) лише в усталених виразах на позначення приблизного віку людини:
You haven’t seen a bald man in his sixties blush? [Barnes, 30].
Рінка-«медичка» у свої десять знала <…> [Роздобудько, 35]. 
Однак, аналіз матеріалу показав, що різноманіття конструкцій в англійській мові 

є більшим порівняно з українською (23 варіанти конструкцій в англійській мові та 9 
варіантів конструкцій в українській), а отже і сполучувальні властивості присвійного 
займенника в англійській мові є ширшими. Зокрема, ми виокремлюємо конструкції, в 
яких технічним засобом зв’язку виступає допоміжне дієслово, що зазвичай опускається 
в українській мові, особливо в теперішньому часі. В англомовному тексті їх виділено 4 
типи: N + Aux + Pr, Pr + Aux + Pr, (Pr + prep + Pr) + Aux + prep + Pr, Pr + Aux + N. Перші 
3 типи об’єднані тим, що присвійний займенник виступає частиною складного іменного 
присудка, подібно до конструкції Pr + Pr в українській мові і сполучається таким шляхом 
з іменником, займенником або займенниковим словосполученням:

Can we be sure the child was his? [Barnes, 7] (0,09%).
<…> I rarely ended up fantasising a markedly different life from the one that has been 

mine [Barnes, 25] (0,64%).
We realised that though he had been to all our homes, none of us had been to his; <…> 

[Barnes, 22] (0,09%).
Проте, присвійний займенник також може сам виконувати функцію підмета сполуча-

ючись з іменником як з частиною складеного іменникового присудка:
Perhaps hers was a similar kind of trick with height [Barnes, 13] (0,18%). 
Найбільшою ж відмінністю між конструкціями в англійській та українській мовах 

стало те, що в англійській мові існують та вживаються конструкції, в яких займенник од-
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ночасно сполучається з двома компонентами словосполучення. Такі конструкції станов-
лять 3,59% від загальної кількості словосполучень із присвійними займенниками. Най-
більш вживаною (2,85% із загальної кількості досліджуваних одиниць) конструкцією є 
(Pr + Adj) + N, де займенник і прикметник own становлять собою неподільне семантичне 
або синтаксичне ціле і разом сполучаються з іменником: 

He drew his own conclusion from our averted eyes [Barnes, 2].
Пояснення цьому зв’язку знаходимо в етимології прикметника own, що розвинувся з ді-

єслова *eiḱ- володіти у пра-індоевропейській мові, і вже у староанглійській мові мав зна-
чення власний, притаманний, зараз же використовується для підсилення значення володіння.

Синтаксично поширеним варіантом цієї конструкції є (Pr + Adj) + (N + prep + N) 
напр. my own cast of mind [Barnes, 5], однак невисока частота вживання цієї конструкції 
(0,09%) вказує на те, що таке поєднання не є типовим для англійської розмовної мови.

Наступною виявленою конструкцією стала Pr + Pr + N (0,55%), в якій поруч з при-
свійним займенником стоїть неозначений займенник all, який в такому контексті, так 
само як і own, підкреслює належність, володіння присвійного займенника, його всеосяж-
ність та цілковитість щодо зазначеного об’єкта:

<…> and that all my ‘conclusions’ are reversible [Barnes, 18].
Останньою виявленою і розглянутою нами конструкцією стала V + (Pr + Pr), яка на ряду 

з багатьма іншими є досить нечисленною (0,09%), але не менш від того важливою для нашо-
го дослідження, адже навіть поодиноке вживання конструкції дає можливість стверджувати, 
що виявлений зв’язок компонентів словосполучення існує і вживається у мові:

<…> or their nervousness compounded my own [Barnes, 8].
Як бачимо, присвійний займенник знову сполучається із займенником own, виконую-

чи таку ж функцію і несучи таке ж навантаження, що й у сполученні з іменником.
Отже, аналіз відібраного матеріалу дає змогу зробити наступні висновки: хоча за-

гальна кількість присвійних займенників у цілому масиві англомовного тексту є трохи 
вищою, найбільш вживаною конструкцією є поєднання займенника з іменником, що 
цілком відповідає головній функції одиниць присвійного розряду, при цьому частота 
вживання саме цієї конструкції в обох мовах майже збігається. Однак, зважаючи на 
аналітичну будову англійської мови та ширше застосування, займенники мали змогу 
більш різноманітно розкривати свої зв’язки з іншими частинами мови, порівняно з 
українською, до того ж утворювати синтаксично більш складні конструкції, з двома 
напрямами зв’язку. 
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Статья рассматривает структуру и комбинаторику словосочетаний с притяжа-
тельными местоимениями в текстах англоязычного романа Джулиана Барнза “The 
Sense of an Ending” и украиноязычного романа Ирэн Роздобудько “Ловушка для Жар-
птицы”. Основное внимание уделяется непосредственным связям притяжательных 
местоимений с другими компонентами словосочетания, а также сопоставляются наи-
более употребляемые структуры в английском и украинском языках.
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CONSTRUCTIONS WITH POSSESSIVE PRONOUNS  
IN MODERN ENGLISH AND UKRAINIAN

The article deals with the problems of structure and combinations of phrases with personal 
pronouns in the texts of the English novel “The Sense of an Ending” by Julian Barnes and the 
Ukrainian novel “Trap for the Firebird” by Iren Rozdobudko. Most of attention is paid to the 
investigation of direct links of possessive pronouns and other components of the phrase and 
according to this monosingle – or multi-component structures are distinguished, also common 
structures of English and Ukrainian languages are compared.
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ПРІЗВИЩА ПОКУТТЯ, МОТИВОВАНІ НАЗВАМИ ПРОФЕСІЙ  
(морфологічний спосіб творення)

У статті проаналізовано прізвища Покуття, утворені морфологічним способом, 
етимонами яких послужили назви професій; визначено найпродуктивніші прізвищет-
ворчі суфікси, які взяли участь у їх формуванні.

Ключові слова: етимон, назва за професією, прізвище, прізвищетворчі форманти. 

Назви осіб за професією та родом діяльності належать до апелятивних іменувань, які 
первісно ідентифікували особу за ознаками, що прямо відповідали реальному станові ре-
чей. Характеристика змісту, аналіз словотвірної будови назв за професією представлені 
у багатьох дослідницьких працях (П. Білоусенко; Р. Керста; І. Ковалик; І. Сухомлин; М. 
Худаш та ін.). Повний лексико-семантичний та структурний аналіз цих слів зроблений за 
джерелами XVI-XVIII cт. у монографії О. Кровицької [1].

Об’єктом нашого дослідження послужили прізвища, утворені морфологічним спосо-
бом, мотивовані назвами професій чи занять. Лексико-семантичний аналіз прізвищ, ети-
монами яких послужили назви професій, подано в іншій праці1. Аналіз прізвищ Покуття 
проведено на двох синхронних зрізах. У роботі розглянуто 350 сучасних прізвищ, зібра-
них експедиційним шляхом протягом 2005-2011 років, та 110 прізвищ Покуття періоду їх 
становлення, зафіксованих в історичних рукописних джерелах кін. XVIII – поч. ХІХ ст. – 
Йосифінській і Францисканській метриках, які зберігаються у ЦДІА м. Львова. Останні 
є першими поземельними кадастрами Галичини, які охоплюють іменування практично 
всього дорослого чоловічого й частково жіночого населення краю. Своїм завданням ми 
ставимо проаналізувати особливості названої групи прізвищ Покуття.

Формальною ознакою прізвищ морфологічного способу є прізвищетворчі форманти, 
а саме: патронімні (-ич, –ович, -евич), посесивні (–ин, -ів, -ськ-ий) та поліфункціо-
нальні (–ук (-юк), -чук, -ак (-як), -чак, -енк-о, -ик, -чик, -к-о) суфікси, а також форма 
родового відмінка однини. Переважна більшість сучасних прізвищ Покуття, утворених 
морфологічним способом, етимонами яких є назви професій, уже функціонувала в цій 
структурній формі на рубежі XVIII - XIX cт.

Прізвища з патронімними формантами. Незначна кількість прізвищ, етимонами 
яких послужили назви за професією, утворена за допомогою патронімних формантів 
(найчастіше: –ович, -евич, рідко: -ич, -овець): Конюхович, Мельникович, Рейтерович 
 (<Рейтер, пор. рейтар „кінний солдат” [Гр.]2), Стельмахович, Теслевич, Фурманевич, 
1 Вирста Н. Б. Сучасні прізвища Покуття, омонімічні з назвами професій чи посад / Н. Б. Вирста // 
Studia Slovakistica. Випуск 9 : Ономастика. Антропоніміка : зб. наук. ст. – Ужгород : Видавництво 
Олександри Гаркуші, 2009. – С. 118-127.
2 Прізвища, похідні від застарілих, діалектних або невідомих назв професій, паспортизуємо за 
словниками Грінченка (Гр. - Словарь української мови : В 4 т. / НАН України ; Інститут української 

©   Н. Вирста, 2014
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Шинкаревич; Tkaczowicz, Złotniewicz (<Злотний <злотний, пор. злотник [Гр.]); Косарич; 
Джуровець.

Прізвища з посесивними формантами. Приблизно третина прізвищ періоду їх ста-
новлення, мотивованих назвами професій, морфологічного способу деривації і кілька су-
часних прізвищ утворені за допомогою посесивних формантів. Основна маса таких пріз-
вищ є посесивами з суфіксом –ів. Прізвища на –ів становлять 20 % від усіх прізвищ морфо-
логічного способу деривації, зафіксованих у метриках, і тільки 2 % від загальної кількості 
сучасних прізвищ такого типу. Значне зниження частки посесивів на -ів у сучасний пері-
од свідчить про процес депатронімізації3 покутських прізвищ, який мав місце на початку 
ХІХ ст. і сприяв кінцевій стабілізації антропонімів. Внаслідок цього процесу прізвища ста-
білізувались як семантичні деривати, втративши на той час ще живий посесивний формант 
-ів, який служив вираженням присвійності або належності особи до батька чи діда.

Назви за професією послужили базою для таких прізвищ Покуття з суфіксом –
ів: Винників, Ковалів, Кравців, Пастухів, Шевців; Bednarzow, Ganczarow, Kolesnikow, 
Kozoryzow, Mielnikow, Oleynikow, Owczarzow, Pobereżnikow, Puszkarzow, Rybakow, 
Rymarzow, Siedlarzow, Skrypnikow, Slosarow, Stadnikow, Stelmachow, Tkaczow, Żupnikow, 
Zwaryczow. Аналізуючи граматичні та функціональні зміни при становленні посесивних 
моделей прізвищ Бойківщини, Г. Бучко зазначає, що назви, які вказують на професію, 
були серед іменувань, що найчастіше втрачали формант –ів [3: 331].

У кількох прізвищах, зафіксованих у метриках, суфікс –ів приєднаний, імовірно, 
до інших патронімних формантів: Кoscielniukow (<Костельнюк <Костельний <кос-
тельний), аналогічно: Kowałenkow, Krawczukow, Mielniczkow, Rezniczkow, Rybaczkow, 
Rymarczukow, Szewczukow.

Незначна кількість прізвищ, мотивованих назвами професій, утворена за допомогою 
суфікса –ин. Суфікс індивідуальної належності -ин міг сполучатися лише з особовими 
назвами на –а, а це означає, що він додавався переважно до іменування матері. Отже, за 
його допомогою утворювалися передусім метроніми. Твірними основами таких метро-
німів в антропонімії Покуття аналізованої групи виступили головно андроніми на –иха 
та –ка, утворені від чоловічих особових назв за апелятивними ознаками, або „жіночі апе-
лятиви” з цими ж формантами: Ковалишин, Ковальчишин, Кравчишин, Кухарчин, Мель-
ничин, Овчарчин, Пастушин, Ткачишин, Шевчишин, Шинкарчин; Bednarczyn, Oleyniczyn, 
Tkaczuczyn, Tracyszyn. Власне патронімів із суфіксом -ин серед прізвищ цієї групи дуже 
мало, оскільки й назв за професією, соціальним станом, родинними стосунками, націо-
нальністю на –а в українців небагато. В основі таких прізвищ відображені іменування на 
–а, що за структурою є іменниками спільного роду, або ж суфікс –ин тут приєднаний до 
іменувань у застиглій формі родового відмінка: Кучерин; Duduryn.

До групи прізвищ, мотивованих назвами за професією, можна віднести декілька 
прізвищ на –ський, які є переважно відтопонімного походження, зрідка, проте, мають в 

мови / Борис Дмитрович Грінченко (упоряд. з дод. власного матеріалу) – К. : Наук. думка, 1996. - Т. 
1-4.), етимологічним словником (ЕС – Етимологічний словник української мови. – К., 1982-1989. – 
Т.1-3.) без вказівки на сторінку, оскільки словникові статті розміщені в алфавітному порядку.
3 Термін „депатронімізація”, тобто відкидання присвійних суфіксів, особливо суфікса –ів у період 
становлення прізвищ, використовує Г. Бучко, аналізуючи прізвища Бойківщини на етапі становлен- Бучко, аналізуючи прізвища Бойківщини на етапі становлен-Бучко, аналізуючи прізвища Бойківщини на етапі становлен-
ня і в наші дні [2].
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основі антропонім: Кухарський (<Кухар або <с. Кухарі), Пекарський (<Пекар або <с. Пе-
карі), Сідлярський (<Сідляр), Склярський (<Скляр), Столярський (<Столяр); аналогіч-
но можна пояснити прізвища: Шклярський; Bednarski, Karczmarski, Kowalski, Mielnicki, 
Tokarski.

Для Покуття нехарактерними є прізвища-патроніми у застиглій формі родового від-
мінка. Серед усіх прізвищ, утворених морфологічним способом, форми генетива можна 
вбачати хіба що в таких: Кучера; Bednarza, Tkacza.

Прізвища з поліфункціональними суфіксами. Абсолюна більшість прізвищ мор-
фологічного способу, етимонами яких послужили назви за професією, утворена за допо-
могою поліфункціональних суфіксів.

Найбільша кількість прізвищ у цій групі утворена за допомогою суфікса -ук (-юк), 
-чук, який не мав обмежень у своїх сполучувальних можливостях. Це демонструють такі 
прізвища Покуття: Боднарук, Бортничук, Вакарук, Вакарчук, Вівчарчук, Волярчук, Гай-
дачук, Гайдищук, Гуменюк, Дідоводюк, Докторук, Дячук, Золотарчук (<Золотар <золо-
тар „те саме, що ювелір”, заст. „той, хто очищує вигрібні ями” [Гр.]), Козарук, Козійчук, 
Колодійчук, Коновалюк, Котлярчук, Лікарчук, Мисливчук, Оліярчук, Писарук, Писарчук, 
Рибарук, Сторожук, Сторощук, Трачук, Фурманюк, Чабанюк; Koscielniuk.

Деякі прізвища на –ук (-юк), -чук є утвореними від антропонімів-прикметників, 
більшість з яких не засвідчені у лексикографічних джерелах як назви професій, а є, ймо-
вірно, словотвірними варіантами таких назв на –ник, рідно – -ар: Гонтов’юк (<Гон-
товий <гонтовий, пор. гонтар), Ковбаснюк (<Ковбасний <ковбасний, пор. ковбасник); 
аналогічно можна пояснити прізвища: Поворознюк, Присяжнюк, Руднюк, Скрипнюк, 
Церковнюк; Dworniuk, Kołesniuk, Kwasniuk, Łopatniuk, Ołeyniuk, Tabaczniuk. 

Б. Близнюк зауважує, що на Гуцульщині суфікс -ук (-юк), -чук, будучи найпродук-
тивнішим формантом, стає одним із морфологічних засобів унормування прізвищевої 
системи, тому він міг сполучатися з будь-якою основою [4: 11-12].

Про високу активність суфікса -ук (-юк), -чук на Покутті свідчить той факт, що цей 
формант міг приєднуватись і до іншомовних лексем, як у випадках: Лайтарчук (<Лай-
тар, нім. Leiter „керівник”), Шнайдрук (<Шнайдер, нім. Schneider „кравець”).

Частина прізвищ на -чук є неоднозначною щодо етимона, яким можуть бути як ан-
тропоніми, так і апелятиви: Боднарчук (<Боднар або <боднарчук „молодий коваль”), Ко-
вальчук (<Коваль або <ковальчук „підмайстер коваля”).

Багато прізвищ, етимонами яких послужили назви професій, утворено за допомогою 
суфікса –ак (-як), -чак: Ватащак, Гуменяк, Кучерак, Лугов’як, Пастущак; Dżurak.

Базою багатьох прізвищ на –ак (-як), -чак послужили, ймовірно, антропоніми, спів-
відносні з прикметниками. Такі прізвища є неоднозначними щодо етимона, яким може 
бути як антропонім-прикметник, так і незасвідчений в українській мові відприкметнико-
вий загальний іменник на -ак (-як), -чак. Не можна однозначно твердити, яку саме функ-
цію виконує суфікс –ак (-як), -чак – прізвищетворчу чи субстантивувальну – у прізви-
щах: Возняк (<Возний або ? <возняк), Воротняк (<Воротний або ? <воротняк), аналогіч-
но: Дворняк, Колісняк, Коритняк, Могильняк, Ратушняк, Різняк; Ołeyniak, Proskurniak, 
Sadowiak. Одне прізвище мотивоване андронімом: Woytyszczak.

Декілька прізвищ із суфіксом -ик, мотивованих апелятивними означеннями особи, 
можна кваліфікувати як семантичні деривати від відповідних апелятивів (часто деміну-
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тивних) або ж як такі, що утворені морфологічним способом за допомогою названого 
суфікса: Вівчарик (<Вівчар або <вівчарик „зменш.-пестл. до вівчар”, „птах” [ЕС]), Ко-
валик (<Коваль або <ковалик „зменш.-пестл. до коваль”, „жук” [ЕС]), Ткачик (<Ткач або 
<ткачик „зменш.-пестл. до ткач”, „невеличка пташка” [ЕС]).

Прізвищетворчу функцію суфікса –ик (пол. -ек), -чик вбачаємо у таких прізвищах: 
Вакарик, Гончарик, Ковальчик, Коновалик, Кухарик, Кушнірик, Мулярик, Овчарик, Плу-
гатарик, Токарик, Шинкарик, Шклярик; Czeredaryk, Harbaryk, Kobzarek, Kusznirczyk, 
Pałamaryk, Szynkaryk, Tłumaczyk (<Тлумач <тлумач заст. „перекладач” [ЕС]), Żupnierzyk 
(<Жупнір, пор. жупний).

Кілька прізвищ утворені за допомогою суфікса –ко (-ка): Сторожко; Dziaczko. По-
одинокі сучасні прізвища оформлені суфіксом –ець: Ковалець, Кухарець.

Серед сучасних прізвищ Покуття зафіксовано багато прізвищ із суфіксом -енк-о, носії 
яких, ймовірно, недавно з’явилися на досліджуваній території: Боднаренко, Возненко, Гайду-
ченко, Гонтаренко, Колісниченко, Кучеренко, Кушніренко, Майстренко, Маляренко, Музиченко, 
Рибальченко, Сіваченко, Скотаренко, Слюсаренко, Стадниченко, Столяренко; Wozniczenko.

Більшість прізвищ на –енко, в основах яких відбиті назви за професією, є неодноз-
начними щодо словотвірної структури. Це можуть бути морфологічні деривати від від-
повідного антропоніма, або ж семантичні від загальної назви сина за загальною назвою 
батька: Бондаренко (бондаренко „син бондаря” [ЕС]), Вівчаренко (вівчаренко „син ві-
вчаря” [ЕС]), аналогічно: Гончаренко, Коваленко, Олійниченко, Чумаченко, Шинкаренко; 
Diaczenko, Mielniczenko, Woytenko.

Загалом прізвища, утворені морфологічним способом, становлять 24 % від загаль-
ної кількості сучасних прізвищ, мотивованих назвами професій, і відповідно 30 % від 
таких прізвищ, зафіксованих у метриках. Найпродуктивнішими прізвищетворчими фор-
мантами аналізованих прізвищ виступають поліфункціональні суфікси –ук (-юк), -чук, 
-ак (як), -чак, -ик, -чик. Серед сучасних прізвищ, утворених морфологічним способом, 
виявлено значну кількість іменувань на –енко, які з’явилися в антропонімії Покуття по-
рівняно недавно внаслідок активних міграцій населення.
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ФАМИЛИИ "ПОКУТЬЯ", МОТИВИРОВАННЫЕ 
НАЗВАНИЯМИ ПРОФЕССИЙ 

(морфологический способ образования)
В статье проанализированы фамилии Покутья, этимонами которых послужили на-

звания профессий, занятий или должностей, образованные морфологическим способом; 
определены суффиксы, образующие фамилии.

Ключевые слова: этимон, название по профессии, фамилия, суффиксы, образующие 
фамилии.
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SURNAMES POKUTTYA MOTIVATED BY 
THE NAMES OF OCCUPATIONS
 (morphological method of creation)

The article analyzes the names Pokuttya motivated by the names of professions, occupations 
or positions; the most productive family name suffixes are identified.

Keywords: etymon, occupational name, last name, family name suffixes.
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Миколаївський нац. ун-т імені В.О. Сухомлинського, Миколаїв

ГРАМАТИЧНА ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ В КОНТЕКСТІ
ШВЕДСЬКО-АНГЛІЙСЬКОГО БІЛІНГВІЗМУ

В статті аналізуються теоретичні питання інтерференції, зокрема граматичної, 
описано випадки її прояву в мовленні шведсько-англійських білінгвів.

Ключові слова: білінгвізм, мовний контакт, інтерференція, граматична інтерференція.

Актуальність дослідження пояснюється постійною інтенсифікацією наукового ін-
тересу до розв’язання практичних задач лінгвістики, зокрема в плані двомовних ситуа-
цій, які є результатом жвавих комунікативних відносин різноманітних етнічних спільнот, 
особливо в тому випадку, коли йдеться про важливий аспект зростаючого домінування 
англійської мови в Європейському контексті.

Метою даної статті є дослідження міжмовної інтерференції на матеріалі мовлення 
шведсько-англійських білінгвів.

©   І. Усаченко, 2014



253

Найважливішою складовою і наслідком взаємодії різносистемних і споріднених мов 
є білінгвізм, який, у свою чергу, створює передумови для виникнення мовних контактів, 
що проявляються у вигляді інтерференції.

Термін «інтерференція» був розповсюджений у лінгвістичній літературі завдяки працям 
У. Вайнрайха. Лінгвісти почали використовувати цей термін, щоб позначити негативний 
вплив, перешкоду. Отже, з лінгвістичної точки зору термін «інтерференція» використову-
ється у зв’язку з вивченням проблеми контактування мов, для позначення тих видозмін, що 
спостерігаються в мовленні білінгвів як результат взаємодії різних мовних систем.

Результати наукових розвідок засвідчують той факт, що у визначенні поняття мовної 
інтерференції повної єдності серед лінгвістів немає. Одна група науковців, розглядаючи 
дане поняття, орієнтується тільки на негативний вплив рідної мови на мову, що вивча-
ється; інша ж включає як позитивний, так і негативний вплив. Деякі вчені визначають 
це поняття доволі широко і розглядають в ньому явища субстрату та запозичення, інші 
ж обмежуються вузьким визначенням, маючи на увазі тільки порушення мовних норм в 
мовленні. Так, У. Вайнрайх вважає, що інтерференція – це «випадки відхилення від норм 
кожної мови, що відбувається в мовленні білінгвів в результаті їх знайомства з більш ніж 
однією мовою» [1: 22]. Е. Хауген трактує інтерференцію як «лінгвістичний частковий 
збіг, при якому мовна одиниця стає елементом двох систем одночасно», або як «накла-
дання двох мовних систем» [2]. В.Ю. Розенцвейг визначає інтерференцію як «порушення 
білінгвом правил співвідношення контактуючих мов, які проявляються в його мовленні у 
відхиленні від норми» [3: 15]. Бачимо, що вчений вбачає у своєму визначенні негативний 
вплив однієї мови на іншу. В.О. Виноградов під інтерференцією розуміє взаємодію мов-
них систем в умовах багатомовності, за якої відбувається неконтрольоване перенесення 
певних структур чи елементів однієї мови в іншу [4: 64]. Л.І. Бараннікова вбачає в інтер-
ференції «зміну в структурі або елементах структури однієї мови під впливом іншої» [5]. 
Р.А. Вафєєв дає наступну дефініцію: «тиск, витіснення чужорідної системи із системи 
рідної мови на момент їх контактування із поступовим послабленням ступеню та якості 
тиску» [6]. Л.В. Щерба зазначає, що «при протіканні процесу інтерференції одночасно 
має місце пристосування мови мовця і мови слухача»[7]. Ю.О. Жлуктенко підтримує 
погляди Л.В. Щерби і зазначає, що «інтерференція – це всі зміни в структурі мови, у 
значеннях, властивостях, що виникають внаслідок взаємодії з мовою, що знаходиться в 
контакті міжмовного зв’язку з нею» [8: 56]. С.В. Семчинський під інтерференцією розу-
міє «процес взаємодії систем та елементів даних систем у мовах, що контактують» [9]. 
В.І. Беліков та Л.П. Крисін відмічають, що інтерференція – «будь-який вплив однієї мови 
білінгва на іншу, а також результат цього впливу». Вчені також наголошують на тому, що 
«під інтерференцією розуміють тільки неконтрольовані процеси, а свідомі запозичення 
до неї не відносять» [10: 20].

Теоретичне опрацювання джерельної бази уможливило виділення низки факторів, 
що спричиняють інтерференцію:

– структурні розходження між рідною мовою та мовою, що вивчається;
– програма користування рідною мовою, що склалася у свідомості білінгва;
– недостатнє знання лексичного і граматичного матеріалу рідної мови і відсутність 

стійких вмінь та навичок використання мови, що вивчається;
– психологічний бар’єр (страх вступати у контакт) [11].
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Сучасна наука оперує низкою різноманітних класифікацій інтерференції. Погляди 
вчених щодо даного питання також різняться. Це пояснюється тим, що інтерференція є 
об’єктом вивчення багатьох суміжних наук, тому при її класифікації за основу беруться її 
різні ознаки (джерело, область функціонування, ступінь того, наскільки полілінгв вбачає 
диференційні ознаки рідної мови, форми прояву інтерференції, її комунікативний ефект 
тощо). За ознаками, що були перераховані вище, виділяють наступні види інтерференції:

– зовнішня та внутрішня (за джерелом утворення);
– пряма та непряма (за характером переносу навичок рідної мови);
– явна та прихована (за характером прояву);
– фонетична, лексична, семантична, граматична тощо (за лінгвістичною природою);
– синтагматична і парадигматична (за рівнем порушення відношень між одиницями 

мови і правилами їх функціонування у мовному ланцюзі).
– мовна та мовленнєва (в межах дихотомії «мова – мовлення»);
– експресивна та імпресивна (в залежності від специфіки мовленнєвої діяльності) [12].
Єдиної класифікації інтерференції за лінгвістичною природою також не існує. Се-

ред них – класифікації В.В. Алімова (звукова, орфографічна, граматична, лексична, се-
мантична, стилістична, внутрішньомовна) [13], М.В. Дьячкова (лексична, морфологічна, 
синтаксична) [14], А.Є. Боковні (лексико-семантична, граматична (морфологічна), гра-
матична (синтаксична), фонетична) [15].

Аналізуючи аспекти граматичної інтерференції, необхідно зазначити, що даний про-
цес включає повну чи часткову заміну ознак граматичних явищ однієї мови, що вивча-
ється, ознаками іншої під впливом рідної чи іншої мови, що вивчається. Граматичну 
інтерференцію легко передбачити шляхом зіставлення граматичних явищ мов, що ви-
вчаються, виявивши зі значною долею вірогідності схожість та відмінність. Граматичні 
явища мов мають багато спільного, що виявляється як на морфологічному, так і на син-
таксичному рівнях. Так, дослідження С.С. Сорокіної висвітлює синтаксичний і морфоло-
гічний типи граматичної інтерференції. Синтаксична інтерференція, на її думку, включає 
конструктивний підтип, позиційний синтаксис, підтипи синтаксичного узгодження [16].

Вивчаючи причини граматичної інтерференції, ми звернулися до робіт Ю.О. Жлук-
тенко, який серед таких називає ототожнення слів, морфем і граматичних моделей обох 
мов. Він надає наступну типологію граматичної інтерференції:

– зміна граматичних відносин в одній мові за аналогією з тими відносинами, які 
існують в іншій (перенесення граматичних відносин із мови А в мову Б чи навпаки; усу-
нення граматичних відносин, що існують в одній мові з причини їх відсутності в іншій);

– зміна граматичної функції слова чи морфеми однієї мови за прикладом іншої;
– розширення чи звуження граматичної форми, моделі чи одиниці даної мови під 

впливом загальновживаності явища іншої мови, що ототожнюється [17].
Аспекти вивчення граматичної інтерференції описано у дослідженнях Є.А. Устино-

вича, Н.В. Арбузової за керівництвом О.Д. Петренка [18; 19].
Так, у ході нашого дослідження було встановлено, що граматична інтерференція в 

контексті шведсько-англійського білінгвізму проявляється у наступному:
– Некоректне утворення та використання множини іменників.
A trouser замість trousers.
Peoples замість people (в значенні «люди»).



255

Informations замість information.
A new замість news.
Womans замість women.
– Опущення закінчень при використанні англійських дієслів у пасивному стані.
Are allow замість are allowed.
– Використання другої форми дієслів у стверджувальних реченнях минулого часу 

разом з допоміжним дієсловом.
Didn’t studied замість didn’t study.
– Невірне узгодження підмета з присудком у стверджувальних реченнях теперіш-

нього часу.
He speak замість he speaks.
We has замість we have.
There is many books замість there are many books.
Ten years ago we don’t have… замість Ten years ago we didn’t have….
– Помилки в реченнях з використанням узгодження часів.
I thought I will never study… замість I thought I would never study….
– Використання інфінітиву у конструкціях, що потребують герундія.
I must stop to complain замість I must stop complaining.
Такого роду помилки можна пояснити фактом відсутності аналогічного граматич-

ного явища у шведській мові. Інфінітивні форми присутні у даній мові, тож їх зручніше 
використовувати, ніж герундій.

– Невірне використання модальних дієслів.
He can know this… замість He may know this… (Можливо, він знає це.).
Часто шведське дієслово kan (аналогами в англійській мові є may або might, вжи-

ваються для вираження припущень) трансформується в англійське can (виражає можли-
вість або здатність виконати дію).

– Неправильне використання прийменників.
In university замість at university (в значенні освітньої установи).
I had English four times in a week замість I had English four times a week.
Даний приклад ілюструє використання відповідного прийменника i у шведській мові, 

в той час як в англійській в даному випадку прийменник взагалі не використовується.
I was always proud over my country замість I was always proud of my country.
Англійський прийменник over в цьому випадку відтворює аналогічну одиницю у 

шведській мові – över (cf. швед. stolt över).
В якості іншого прикладу такого типу можна навести використання over замість across:
This shop is right over the street замість This shop is right across the street (cf. швед. 

över gatan).
– Опущення означеного артиклю або некоректне його використання.
I saw Atlantic Oceanen! замість I saw the Atlantic Ocean!
У шведській мові одним категорії означеності утворюється за допомогою закінчення -en.
I went to the Los Angeles last year замість I went to Los Angeles last year.
Використання означеного артиклю в даному випадку проводить паралель зі швед-

ською мовою, в якій деякі власні імена, географічні назви зокрема, використовуються з 
означеним артиклем.
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– Невірний порядок слів у англійському реченні.
I talked often to my friends замість I often talked to my friends.
В англійській мові прислівники неозначеного часу ставляться перед дієсловом, у 

шведській – після.
Yesterday saw I that advertisement замість Yesterday I saw that advertisement.
У шведській мові стверджувальне речення має зворотний порядок слів, якщо дода-

ток чи обставина виносяться на перше місце (cf. швед. igår såg jag).
Отже, можемо зробити висновок, що граматична інтерференція в даному випадку є 

результатом переносу граматичних рис рідної однієї мовної системи (шведська) на іншу 
(англійська) в умовах контактування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Вайнрайх У. Одноязычие и многоязычие / Уриэль Вайнрайх // Новое в лингвисти-

ке. Вып. 6. – М.: Прогресс, 1972. – С. 25-60.
1. Хауген Э. Языковой контакт / Эйнар Хауген // Новое в лингвистике. Вып. VI. 

Языковые контакты. – М., 1972. – С. 61-80.
2. Розенцвейг В.Ю. Языковые контакты. Лингвистическая проблематика / Виктор 

Юльевич Розенцвейг – М.: Наука, 1972. – 80 с.
3. Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В.Н. Ярцева. – М., 

1990. – 685 с.
4. Баранникова Л.И. Проблема интерференции и вопросы взаимодействия языков / 

Лидия Ивановна Баранникова // Вопросы методики преподавания иностранных языков в 
связи с проблемой языковой интерференции. – Саратов, 1966. – С. 4-23.

5. Вафеев P.A. Билингв как носитель двуязычия и билингв языковая личность в куль-
турном пространстве страны / Pавиль Aйсавич Вафеев // Экология культуры и образова-
ния: Филология, философия, история. – Тюмень: ТГУ, 1997. – С. 146-159.

6. Щерба Л.В. О понятии смешения языков / Лев Владимирович Щерба // Избранные 
работы по языкознанию и фонетике. – Л., 1958. С. 40–53.

7. Жлуктенко О.Ю. Мовні контакти / Юрій Олексійович Жлуктенко. – К.: Вид-во 
Київ. ун-ту, 1966. – 135 с.

8. Семчинський С.В. Семантична інтерференція мов / Станіслав Володимирович 
Семчинський. – Київ: Вища школа, 1974. – 256 с.

9. Беликов В.И. Социолингвистика / В.И. Беликов, Л.П. Крысин – М., 2001. – 439 с.
10. Шепель Ю.А. Виды интерференции как следствия двуязычия. Интернет 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.confcontact.com/2012_03_15/f_shepel.php.
11. Жумашева А.Ш. Лигвокультурная интерференция как следствие диалога куль-

тур. Интернет [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.rusnauka.com/28_
OINXXI_2010/Pedagogica/72304.doc.htm.

12. Алимов В.В. Интерференция в переводе (на материале профессионально ори-
ентированной межкультурной коммуникации и перевода в сфере профессиональной 
коммуникации): Учеб. пособие / Вячеслав Вячеславович Алимов. – М.: КомКнига, 
2005. – 323 с.

13. Дьячков М.В. Проблемы двуязычия (многоязычия) / Марк Владимирович Дьяч-
ков. – М.: Институт национальных проблем в МО РФСР, 1992. – 102 с.



257

14. Боковня А.Е. Интерференция при обучении иностранному языку (на примере 
парадигматической лексико-синтаксической интерференции) и возможные пути ее пре-
одоления в процессе работы над лексикой: Автореф. дисс. канд. пед. наук / А.Е. Боковня. 
– М., 1995. – 18 с.

15. Сорокина С.С. Пути преодоления и предупреждения грамматической интерфе-
ренции синтаксических подтипов в немецкой речи студентов 1 курса языковых факуль-
тетов (на материале подтипа управления): Автореф. дисс. …канд. пед. наук / С.С. Со-
рокина. – Л., 1971. – 26 с.

16. Жлуктенко Ю.А. Лингвистические аспекты двуязычия / Юрий Алексеевич 
Жлуктенко. – Киев: Вища школа, 1974. – 164 с.

17. Устінович Є.А. Соціофонетична варіативність сегментного складу англійської 
мови бурсько-англійських білінгвів. [Текст] : автореф. дис. … канд. філ. наук / Є.А. Усті-
нович. – Сімферополь, 2007.

18. Арбузова Н.В. Проявление грамматической интерференции в контексте англо-
немецкого билингвизма в Швейцарии / Н.В. Арбузова // Nauki. Teoria i praktyka. – По-
знань, 2012. – Ч. 3. – С. 81-84.

Стаття надійшла до редакції 08.08.14

Усаченко И., преподаватель
Николаевский нац. ун-т имени В.А. Сухомлинского, Николаев

ГРАММАТИЧЕСКАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ В КОНТЕКСТЕ  
ШВЕДСКО-АНГЛИЙСКОГО БИЛИНГВИЗМА

В статье анализируются теоретические вопросы интерференции, в частности, 
грамматической, описаны случаи ее проявления в речи шведско-английских билингвов.

Ключевые слова: билингвизм, языковой контакт, интерференция, грамматическая 
интерференция.

Usachenko I., Instructor
The Mykolayiv V.O. Sukhomlynsky national university, Mykolayiv

GRAMMATICAL INTERFERENCE  
IN THE CONTEXT OF SWEDISH-ENGLISH BILINGUALISM

The article examines the theoretical issues of interference, including grammar, and 
describes cases of its manifestation in speech of Swedish-English bilinguals.

Key words: bilingualism, language contact, interference, grammatical interference.



258

УДК 811.161.2:784.7.-3
І. Стоцька, аспірант
Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв, Київ

 
ЯВИЩЕ СИНОНІМІЇ, АНТОНІМІЇ, ПОЛІСЕМІЇ ТА ОМОНІМІЇ  

В УКРАЇНСЬКІЙ ВОКАЛЬНІЙ ЛЕКСИЦІ
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Українська музична лексика як необхідна складова поля досліджень в галузі музич-
ної україністики є актуальною впродовж багатьох років для розвитку музичної культури.

Упродовж останніх десятиліть українська вокальна музична термінологія є об’єктом 
широкого зацікавлення науковців, які досліджують її в різних аспектах з метою впоряд-
кування та систематизації, так як вона є запитом на суспільство, перебуває у постійному 
розвитку, цікава своєю семантикою.

Одне з чільних місць у вихованні майбутнього артиста, вокаліста, співака займає 
музична термінологія – невід’ємна частина навчально-виховного процесу. З огляду на це 
актуалізується потреба вивчення означеної проблеми. 

Музична термінологія – один із значних за обсягом пластів спеціальної лексики, яка 
має свої особливості, а також риси, що поєднують її з терміносистемами інших галузей 
та із загальновживаною лексикою.

За походженням українська музична вокальна термінологія надзвичайно різноманіт-
на: це і власномовні терміни, і арабські слова, і грецька лексика, і німецькі слова тощо. 
Назви запозичених музичних інструментів вказують на генетичну приналежність термі-
на тій чи іншій мові.

Вокальна термінологія як невід’ємна частина лексичного складу мови є відкритою 
системою, що постійно перебуває в динаміці, вона «досить рельєфно віддзеркалюється 
перед нами чи то появою нових слів, чи то виходом окремих лексичних одиниць з ужит-
ку (через втрату своєї комунікативної здатності), чи то зміною значення існуючих слів (у 
бік його розширення чи звуження)» [10: 3-7].

Сучасна українська музична лексика – це величезний клас слів, які називають різно-
манітні предмети і явища, пов’язані з цим видом мистецтва, і перебувають в стані безпе-
рервного руху й поступового вдосконалення. Музична лексика постійно поповнюється 
словами на запозичення нових реалій музичного життя. 

 Сучасна мікросистема вокальної лексики включає в себе терміни і термінологічні спо-
луки, професіоналізми, загальновживані слова. Різні народи світу долучилися до створен-
ня вокальних термінів упродовж багатьох віків. Тому в українській вокальній терміносис-
темі наявні нашарування різних історичних епох і значна кількість запозичень.

©   І. Стоцька, 2014
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У даній мікросистемі функціонує група термінів, які характеризуються логічністю, 
точним визначенням: алегрето, бревіс, гетерофонія, індиспозиція, королатура, моде-
рато, тенор-альтіно та інші.

У досліджуваній мікросистемі виділяється пласт лексики, куди входять профе-
сіоналізми. Як відзначає В.П. Даниленко[5], О.В. Калинин [6],В.М. Прохорова [11],  
О.В. Суперанська[15] та інші, «різниця між терміном та професіоналізмом полягає в 
тому, що терміни – лише офіційні, прийняті і узаконені в даній науці... найменування, 
назви певного поняття, а професіоналізми – напівофіційні слова, поширені (зазвичай у 
розмовній мові) серед людей певної професії, спеціальності, які не є науковим визна-
ченням поняття» [5: 140]. Варто назвати особливості даного пласту вокальної лексики:

1) наявність емоційно-експресивних конотацій;
2) більша чи менша немотивованість уживання;
3) функціонально-стильова обмеженість уживання.
Серед найбільш уживаних професіоналізмів цієї мікросистеми можна назвати: нот-

ник, прогон, фанера, мінусовка, академ та ін.
У межах мікросистеми вокальної лексики виділяється значна частина загально-

вживаної лексики, зафіксованої у тлумачних словниках української та російської мови. 
Внаслідок популярності музики, а також її великого значення у житті суспільства про-
тягом довгого періоду, багато одиниць даної мікросистеми стали загальновживаними. 
Сюди увійшло багато термінологічних одиниць та словосполучень: пісня [3: 790], вокал 
[2: 155], ансамбль [4: 32], дует [2: 251], соло [13: 226], бас [2: 38], канон [7: 112], аком-
панемент [12: 74]та інші.

Крім того, загальновживаними стали назви голосів, які зафіксовані як у науковій, так 
і в художній літературі: сопрано [3: 1162], мецо-сопрано [3: 522], бас[2: 38], альт[12: 
107], тенор [14: 278] та інші.

Музичне термінологічне поле розпадається на семантичні вужчі об’єднання – тема-
тичні групи. Т.А. Космеда[8: 230] стверджує, що при визначенні тематичної групи виді-
ляються такі ознаки:

- семантична схожість лексичних одиниць;
- групування слів однієї частини мови;
- однотипність різноманітних ознак, характерних для всіх слів даної групи.
Українську вокальну лексику визначаємо як тематичну групу, для якої «об’єднуючими 

ознаками є наявність смислових зв’язків між словами по лінії їх лексичного значення» [1: 115].
У сучасній українській мові за тематичним принципом виділяємо такі групи вокаль-

них термінів:
1. Назви музичних інструментів та їх деталей: альт, бубон, гітара, орган, кобза, 

фортепіано та інші.
2. Назви професій, спеціальностей, амплуа: скоморох, вокаліст, піаніст, співак, ар-

тист, соліст, композитор, виконавець, акомпаніатор і т. д.
3.  Назви співацьких голосів: бас, баритон, тенор, альт, сопрано і т. д.
4. Назви музичних колективів, груп: хор, вокаліст, ансамбль, інструментальний 

ансамбль, соло, дует і т. д.
5. Назви процесів діяльності в галузі музики: імпровізація, акомпанемент, вико-

нання, створення і т. д.
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6. Назви видів і жанрів музики, окремих музичних творів та їх складових частин: 
кондак, пісня, арія, оперета, опера, концерт, хор і т. д.

7. Назви елементів нотного письма: нота, басовий ключ, скрипковийключ, дієз, 
бекар, бемоль, пауза і т. д. 

8. Назви музичних темпів: адажіо, анданте, алегро, ленто, престо і т. д.
Таким чином, українська вокальна лексика виступає як мікросистема, яка склада-

ється з величезного пласту термінів, загальновживаних слів, професіоналізмів. Основа 
вокальної лексики не є однорідною: у ній виділяються як іншомовні терміни, так і власне 
українські слова.

Розглядаючи вокальну лексику як термінологічну систему, варто зазначити, що вона 
утворює синонімічні пари. Більшість синонімічних дублетів, які функціонують у межах 
мікросистеми, становлять термінологічну пару слів, одне з яких запозичене, а інше ство-
рене на основі української мови і виступає або загальновживаним словом, або професіона-
лізмом: акомпанемент (фр. accompagnement, accompagner– супроводжувати) – супровід, 
арія (італ.ariа – повітря) – пісня, арієта (італ.arietta – маленька арія) – невелика пісня, 
вокаліз (від лат.  vocalis– голосний, співучий) – вправа, соло (італ. solo– один) – самостій-
ний виступ, капела(італ. cappella– церква) – хор, адажіо (італ. adagio– повільно, спокій-
но) – повільно, ленто (італ. lento– повільно) – протяжно, алегро (італ. allegro– веселий, 
радісний) – швидко, ґраве(італ. grave– серйозно) – поважно, віво(італ. vivo– живий) – 
жваво, лярго(італ. largo– протяжно) – широко, престо (італ. presto– швидко) – дужеш-
видко, место(італ. mesto– сумно) – скорботно, поко(італ. росо – ледь-ледь) – трохи, 
ритенуто(італ. ritenuto – затриманий) –затримуючита багато інших.

У вокальній мікросистемі існує невелика група синонімічних дублетів іноземного 
походження: фіоритура (італ. fioritura– квітування) – колоратура(італ. coloratura– 
прикраса) – мелодичні прикраси;ленто(італ. lento – повільно)–протяжно – адажіо(італ. 
аdagio – спокійно) – повільно; анданте(італ. andante – йти помірним кроком) – не по-
спішаючи – состенуто(італ. sostenuto – витриманий) – стримано; алегро(італ. allegro– 
веселий, радісний) – швидко – віво(італ. vivo – живий) – живо; віваче(італ. vivace – 
жвавий) – жвавий – престо(італ. presto – швидко) – дуже швидко; мольто(італ. molto 
– дуже) – багато – ассаі(італ. assai – дуже) – вельмита багато інших.

Дана мікросистема характеризується простими і складними термінологічними ду-
блетами:

1. Прості: легато – плавно; стакато – уривчасто; піано – тихо; форте – голосно і т. д. 
2. Складні: menomosso(мено мосо) – менш рухливо, conmoto(кон мото) – з рухли-

вістю, conamore(кон аморе) – з любов’ю та інші.
В аналізуючій мікросистемі широко представлено явище полісемії, тобто семантич-

не відношення внутрішньо пов’язаних значень, які виражаються формами одного слова 
і розмежовуються завдяки різним позиціям цього слова. Багато вокальних найменувань 
у межах даної мікросистеми можуть мати кілька значень, які мають спільні семантичні 
елементи. Наприклад, ансамбль має такі значення:

Ансамбль (фр. – разом)– 
1) група виконавців, що виступають спільно;
2) спільне злагоджене виконання музичного твору;
3) музичний твір, написаний для кількох виконавців;
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4) завершений номер з опери, ораторії, кантати для групи співаків з супроводом або 
без нього [16: 13].

Всі значення цього багатозначного слова мають спільний елемент – кілька.
Дует (італ. – два)– 
1) ансамбль з двох співаків або інструментів;
2) твір, написаний для двох виконавців [16: 77].
Термін несе в собі спільне значення – виступ двох виконавців.
Адажіо(італ. – повільно, спокійно) – 
1) повільний темп;
2) частина твору (симфонії, концерту, сонати, квартету), яка написана в повільному 

темпі та має характер глибокого роздуму;
3) повільний ліричний танець у класичному балеті [16: 7].
Усі значення даної лексеми мають спільне значення – повільний.
Алегро (італ. – веселий, жвавий)– 
1) швидкий, жвавий темп;
2) частина твору (сонатне алегро в симфонії, концерті, сонаті тощо). Найчастіше – 

перша частина.
3) Умовна назва п’єси, що не має спеціальної назви, але написана в темпі А [16: 10].
Термін має спільний семантичний елемент – швидкий.
Таким чином, у даній мікросистемі досить широко окреслена
багатозначність, де зовнішній вигляд слова несе у собі нові значення.
У мікросистемі вокальної лексики виділені йантонімічні зв’язки простими 

термінами:соло – ансамбль, тональна – атональна (музика), дисонанс – консонанс, 
одноголосся – багатоголосся, а також бінарними: верхній голос – нижній голос, 
nontroppа (не надто) – conmoto(з рухливістю).

Антоніми у мікросистемі вокальної лексики не просто відштовхують один одного, 
а надають щось спільне, на основі якого їх можна порівняти. Такою спільною повинна 
бути родова по відношенню до ядра назва, тобто виявлення антонімів у системі вокаль-
ної лексики здійснюється шляхом поєднання двох і більше значень при умові їх проти-
лежності в одному родовому значенні.

Варто відзначити і такий процес в українській вокальній лексиці як омонімія.Омо-
німи – це слова, які збігаються за своїм звучанням, але мають різні значення. У музиці 
поширені повні омоніми – це слова, «які однакові звуковим складом у всіх граматичних 
формах. Такі слова також називають абсолютними омонімами» [9: 170-171].

Наприклад, лексема альт має кілька значень, не пов’язаних між собою:
1) низький дитячий або жіночий голос;
2) партія в хорі чи вокальному ансамблі;
3) смичковий інструмент з родини скрипок;
4) різновид духового інструмента;
5) різновид деяких оркестрових інструментів [16: 11].
Лексема канонтеж має кілька значень, які не мають нічого спільного:
1) багатоголосний твір, у якому всі голоси виконують мелодію провідного, вступа-

ючи за чергою;
2) вірменський народний щипковий інструмент, подібний до цитри;
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3) одна з частин римської меси [16: 105-106].
Варто сказати, що омоніми у вокальній лексиці представляють таке явище, яке пере-

шкоджає їх зіткненню у схожих контекстах і виключає можливість нерозуміння серед 
спеціалістів даної області.

Отже, українська вокальна лексика виступає як мікросистема, яка складається із зна-
чного пласту термінів, загальновживаних слів, професіоналізмів, синонімічних дублетів, 
антонімічних, а також явища полісемії та омонімії. База вокальної лексики не є одно-
рідною: у ній виділяються як запозичені терміни, так і власне українські лексеми. Фор-
мування української вокальної лексики тісно пов’язане з еволюцією музичної культури, 
науки, освіти, спричинене соціально-історичним поступом людства, підпорядковане 
внутрішньомовним законам та міжмовним контактам.
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ЯВЛЕНИЕ СИНОНИМИИ, АНТОНИМИИ, ПОЛИСЕМИИ  

И ОМОНИМИИ В УКРАИНСКОЙ ВОКАЛЬНОЙ ЛЕКСИКЕ
Статья посвящена рассмотрению лексико-семантической характеристики украин-

ской вокальной лексики. Проанализированы такие явления, как синонимия, антонимия, 
полисемия и омонимия в вокальной лексике.

Ключевые слова: вокальная лексика, терминология, синонимы, антонимы, омонимы, 
полисемия, микросистема.

PHENOMENA OF THE UKRAINIAN VOCAL LEXICON:  
SYNONYMS, ANTONYMS, POLYSEMY AND HOMONYMY

The article is devoted to the investigation of lexical-semantic characteristics of Ukrainian 
vocal lexicon. The analysis of such phenomena of the vocal lexicon as synonyms, antonyms, 
polysemy and homonymy was accomplished.

Keywords: vocal lexicon, terminology, synonyms, antonyms, homonyms, polysemy, 
microsystem.
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СТЕРЕОТИП ЯК ЗАСІБ КАТЕГОРИЗАЦІЇ МОВНОГО ДОСВІДУ 
НОСІЯ ЕТНІЧНОЇ СВІДОМОСТІ 

Взаємодія лінгвістики з іншими науковими дисциплінами, зумовила актуалізацію ідей 
взаємодії мови і культури, мови і мислення; все більшого значення набуває фактор лю-
дини як активного суб’єкта пізнання, що має індивідуальний та соціальний досвід, сис-
тему знань про світ, відображену в його свідомості. В означеному ракурсі важливим є 
з’ясування явища категоризації знань і місця в ньому стереотипів як вмістилища мовного 
досвіду носія етнічної свідомості.

Ключові слова: когнітивна лінгвістика, категоризація знань, стереотип, кар-
тина світу.
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Сучасне мовознавство характеризується різноплановістю напрямів, парадигм і по-
глядів на мову. Одним із пріоритетних є розуміння мови як своєрідного коду, семіотичної 
структури, форми спадкоємної традиції пізнання, що зберігає у своїх знаках особливе 
відчуття, сприйняття й бачення світу, сліди його розвитку й трансформацій. Пануючий 
у мовознавчій науці XXI ст. анторопоцентричний підхід до мовних явищ визначив на-
станови досліджувати мову в нерозривному зв’язку з мисленням, свідомістю, пізнан-
ням, світоглядом як окремого індивідуума, так і мовного колективу, до якого він нале-
жить. У центр досліджень ставиться мовна особистість – суб’єкт пізнання як складна 
концептуально-об’ємна антропоцентрична координата, якій притаманна власна специфі-
ка концептуалізації та категоризації знань у загальному процесі пізнання. Це спрямовує 
розгляд мовних явищ у царину когнітивної лінгвістики, завданням якої є передусім до-
слідження процесів концептуалізації зовнішнього і внутрішнього світу індивіда та опис 
системи ціннісних орієнтирів, констант мовної культури народу.

Органічне поєднання і взаємопроникнення нових ідей сприяє цілісності аналізу, 
який виходить за межі однієї галузі гуманітарного знання і враховує здобутки суміжних 
наукових орієнтацій. Зміщення ракурсу в мовознавчих студіях на когнітивну, культуро-
логічну площини дозволяє по-новому поглянути на предмет лінгвістичного досліджен-
ня, виявляючи при цьому матеріальну та духовну культуру знака, його входження в за-
гальнокультурну традицію. 

Когнітивна лінгвістика має за мету дослідження мови як засобу організації, обробки 
та передачі інформації. Вона спирається при цьому на вивчення концептуальної та ем-
піричної (заснованої на досвіді людини) бази мовних категорій і понять. Мовні форми 
вивчаються з позиції того, як вони відображають певне бачення світу людиною і способи 
його концептуалізації в мові, загальні принципи категоризації й механізми обробки ін-
формації з огляду на те, як у них відображено весь пізнавальний досвід людини, а також 
вплив навколишнього середовища [1: 5-6].

Одним із ключових для когнітивної лінгвістики є поняття категоризації – фундамен-
тальної операції, яку ми непомітно виконуємо повсякчас. Категоризація дозволяє поєд-
нати різноманітні неоднорідні компоненти у єдине ціле [2: 76], визначити об’єкт шляхом 
віднесення його до більш загальної категорії. 

Поняття категорії не є новим у сучасній науковій традиції. Ідея категоризації світу 
бере початок ще з трактатів давньогрецьких філософів про походження людської мови; 
розвиток наукової думки щодо категоризації знаходимо в ученні Аристотеля про катего-
рії імен (номінацій).

Лінгвістичне осмислення проблеми категоризації відображає концепція В. фон Гум-
больдта, відома як «учення про внутрішню форму мови»: учений висунув постулат про 
існування особливого мовного світобачення: «Мова – це світ, що лежить між світом зо-
внішніх явищ і внутрішнім світом людини» [3: 304]. Учення В. фон Гумбольдта розви-
валося і доповнювалося новим змістом протягом ХІХ-ХХI століть. Вивчення феномена 
природної категоризації пов’язане з іменами Дж. Остіна, Л. Заде, Ф. Лонсбері, Б. Берлі-
на, П. Кея, Ш. М. Даніеля, Р. Брауна, П. Екмана, Л. Вайсгербера та Г. Хольца, Р. Халліга 
й В. Вартбурга,Л. Вітгенштейна, М. Мінського, Е. Рош, А. Вежбицької, Дж. Лакоффа та 
ін.Зорієнтування мови на вираження світобачення певного етносу та усвідомлення того 
факту, що мова є невід’ємною частиною пізнання, виступає скарбницею національної 
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культури сприяло протягом останніх десятиліть активності розробки проблеми мовної ка-
тегоризації як українських, так і зарубіжних науковців, що підтверджено дослідженнями 
широкого спектру лінгвістичних проблем (Ю.Д. Апресян, Н.Д. Арутюнова, Е. Бенвеніст, 
М.Н. Болдирєв, І.О. Голубовська, О.О. Залевська, Т.Л. Кацберт, Е.С. Кубрякова, В.А. Мас-
лова, Н.В. Слухай, О.С. Снітко, Ю.С. Степанов, Г. Шухард, А.Б. Юнацька та багато ін.).

У повсякденному житті люди практично не задумуються над тим, що їх пізнання 
нерозривно пов’язане з процесами категоризації: для нас це так само природньо як, на-
приклад, процес дихання. Для того, щоб вільно дихати і підтримувати нормально життє-
діяльність, людині не потрібно знати будову органів дихання, немає необхідності знати 
закони біології чи хімії. Те саме можна сказати і про процес категоризації – не потрібно 
проводити сотні дослідів, бути спеціалістом в галузі лінгвістики, психології та логіки 
для того, щоб нормально існувати і адекватно сприймати навколишній світ. Як не може 
існувати людина без дихання, так не може бути людини поза категоризацією. 

Як слушно зауважив американський учений Дж. Лакофф, людство без спроможності 
до категоризації не змогло б функціонувати взагалі – ні в матеріальному світі, ні в соці-
альному та інтелектуальному житті. Вивчення процесів категоризації надзвичайно важ-
ливе для розуміння того, як ми мислимо і як ми діємо, і, відповідно, без цього неможливе 
усвідомлення того, що робить нас людьми. Дослідник далі наголошує, що категоризація 
світу є найважливішою функцією людської свідомості, оскільки «немає нічого більш ба-
зового для нашого сприйняття, діяльності, мовлення. Кожного разу, коли ми розглядаємо 
щось як клас речей, … ми здійснюємо категоризацію. Змінюючи уявлення про суть кате-
горій і явище категоризації, ми змінюємо уявлення про світ» [4:20-24].

Здійснюючи категоризацію дійсності, свідомість людини зводить безкінечну різно-
манітність своїх відчуттів і об’єктивну багатоманітність форм матерії в певні рубрики, 
класифікує їх [5: 5];процес категоризації спрямований на об’єднання схожих або тотож-
них одиниць у крупніші розряди – «категорії аналогічних об’єктів або подій (у тому числі 
концептуальних категорій як узагальнення конкретних смислів, або концептів)» [1: 23]. 
При тому зауважимо, що категоризація відображає не випадковий розподіл явищ навко-
лишньої дійсності, а, натомість, базується на когнітивних здібностях людського мозку: 
порівнянні, ототожненні, аналогії. Категоризація досвіду є переважно неусвідомленою 
й автономною, має статичний і динамічний характер, оперує предметними сутностями 
і абстракціями, раціональним й ірраціональним.У більш загальному сенсі категориза-
цію можна потрактувати як процес систематизації засвоєних знань, особливою формою 
структурування знань, уявляючи її як когнітивний процес, що дає змогу людям усвідом-
лювати світ, фіксуючи й структуруючи його в зручний для діяльності мозку спосіб.

Категоризація тісно пов’язана з основними компонентами когнітивної діяльності 
людини і є найважливішим способом упорядкування інформації, що надходить до неї. 
Сприймаючи інформацію, людина аналізує її за допомогою категорій, які існують у її 
свідомості. Відповідно, з одного боку, категоризація виступає як певний тип пізнання, а 
з іншого – здійснюється вербально за допомогою мовних засобів.

Відповідно до теоріїпрототипів (Б. Берлін, П. Кей, Е. Рош) категоризаціязначною-
міроюспирається на досвідлюдини, а не здійснюється за встановленимитеоретичними 
правилами. Таким чином, процес категоризації як пізнавальний процес, є не просто чле-
нуванням світу на категорії та співвіднесення з ними певних об’єктів та явищ, це також 



266

спеціальне виокремлення базового рівня як психологічно найзначимішого, оскільки біль-
ша частина нашого знання локалізується саме на цьому рівні, ідеологічнодетермінований-
поведінкою людини, її активною участю в житті соціальних груп чи суспільства загалом. 

Сучасні когнітивісти розширили круг пошуків, що поглибило розуміння поняття ка-
тегоризація та сформувало два варіанти прочитання змісту терміна. Перший тип катего-
ризації – абстрактно-символічна категоризація – результат раціонального освоєння світу 
людиною, не залежить від нейрофізіологічних, психологічних, культурних особливостей 
суб’єктів категоризації, їхнього сприйняття, образності, уяви, раціонального чи ірраціо-
нального підґрунтя [6: 378]. Така категоризація зумовлена законами формальної логіки. 
Другий тип категоризації виявляє залежність від соціального та етнокультурного досвіду 
людини, від її сенсомоторної активності, уяви, здатності до сприйняття і почуттєвого 
опрацювання сигналів зовнішнього світу [7: 123]. Така категоризація продукує інше про-
читання мови, культури та місцяв ній людини.

Науковці, які діють в межах названих пріоритетів, намагаються виявити глибинний 
зв’язок когнітивних структур людської свідомості з мовними формами, простежити «мо-
дус» відбиття характеру сприйняття та пізнання світу в глибинних ментальних утворен-
нях, що належать до сфери позасвідомого [8: 9]. 

Наукові розвідки з питань мовної категоризації засвідчують спроби вчених осмисли-
ти теоретичні аспекти досліджуваної проблематики, розмежувати суміжні поняття, пода-
ти чіткіші визначення. Одне з таких понять «стереотип»– ядро концептуальної та мовної 
картин світу, основний засіб категоризації мовного досвіду носія етнічної свідомості. У 
стереотипі зібрано той «стандартизований колективний досвід», який індивід отримує 
під час процесу навчання та спілкування з іншими, а тому стереотипи виступають орієн-
тирами, своєрідними маяками, що направляють індивіда [9: 7]. Звернення до стереотипів 
продуковано прагненням людини вилучити з наявної ситуації все, що в ній є корисного, 
та відкласти про запас вироблену мобільну звичку, щоб використати її у відповідних 
ситуаціях.За допомогою стереотипів розпізнаємо об’єкти (чи суб’єкти) навколишньої 
дійсності: це образ дійсності, який функціонує у суспільній свідомості, спрощений і 
вартісний, який спирається на знання про світ, однак є таким, що встановлюється через 
традиції і практично не змінюється.

Стереотипи входять до складу нашого світогляду, наших переконань. Саме тому, 
як на нашу думку, у світогляді важливу роль відіграють саме стереотипи свідомос-
ті, адже світогляд тісно пов’язаний із поняттями свідомості і світорозуміння, а самі 
стереотипи є власне уявленнями про світ – не таким, яким світ є насправді, а лише 
тим як уявляє його конкретна людина, група людей чи спільнота. В основі переко-
нань та цінностей досить часто лежать стереотипи, підтверджені або не підтверджені 
власним досвідом, але сформовані завдяки суспільній думці. Відповідно стереотипи, 
як невід’ємний елемент людської свідомості, акумулюють стандартизований колек-
тивний досвід, даний індивідові в процесі навчання і спілкування з іншими, допо-
магають йому орієнтуватися в житті та певним чином спрямовують його поведінку; 
можуть викликати й позитивні емоції, й негативні.Якщо стереотипи сформовані на 
основі культурних надбань, всього найкращого, що може дати людство, то і їх роль 
у суспільному житті буде визначена тими цінностями, які лежать в їх основі і при-
таманні конкретному суспільству чи етносу. 
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Надходячи до людської свідомостічерез різні канали (за допомогою розповсюдження 
інформації певними ЗМІ,за допомогою власного досвіду, тобто в результаті конкретних 
ситуацій і обставин), стереотипи відображають ставлення, установку соціальної групи 
до певного явища [10: 134], слугують для зображення предмета, яке сформувалося у 
певних суспільних межах і визначають, чим є предмет та як він трактується людиною. 
Одночасно відображення, яке утвердилося у мові, доступне через мову і належить до 
загальних відомостей про світ. Наприклад, сонце розглядається не тільки як джерело 
світла і тепла, але також як джерело задоволення, радості, щастя; у певний спосіб трак-
тується як живе, бо рухається по небу, сходить і заходить, говориться про нього – «зо-
лоте», і цим дається характеристика не тільки його кольору, але й виражається ставлення 
людини до нього. Так описово і вартісно змальовуються народні уявлення про місяць, 
зорі, небо, вогонь, землю, воду та інші явища і предмети. Народна традиція спирається 
на стереотипи, зображує картину світу в гармонійному поєднанні предметів і людей [11].

Про феномен стереотипу можна говорити як про досвід, що існує в мові і набутий 
через посередництво мови. У свідомості носіїв одного типу культури закріплено досвід 
інтелектуального освоєння дійсності, властивий цій культурі. Цей досвід закріплюєть-
ся на нейролінгвістичному рівні – у вигляді набору клішованих структур (стереотипів), 
крізь призму яких сприймаються як нові явища і події, так і тексти, що відтворюють ці 
явища й події [12: 172].Стереотип зберігає і підкреслює найбільш суттєві риси, і як будь-
який досвід, пропонує людині певний сценарій взаємодії з тим чи іншим об’єктом. Тут 
слід зауважити, що гармонійний розвиток будь-якої особистості можливий лише за умо-
ви використання усвідомлених соціальних стереотипів в конкретний історичний період в 
конкретному соціокультурному середовищі. При тому, нове (новаційне або інноваційне) 
і креативне повинно переважати над стереотипним або стандартизованим.

Стереотипні уявлення людина зазвичай залучає тоді, коли не має можливості інтер-
претувати кожен новий факт чи ситуацію більш глибоко, або свідомо відхиляється від 
такого підходу. Фактично усі люди живуть у світі стереотипів, і саме вони значною мі-
рою визначають їх моральні норми, формують політичні, релігійні й світоглядні позиції; 
визначають соціальну практику, судження та оцінювання, ставлення до навколишнього 
світу, правила поведінки тощо. Проте реальна дійсність вносить свої корективи: стерео-
типи, на яких ґрунтуються уявлення та судження, можуть бути сформовані на помил-
кових передумовах або певних, не завжди обґрунтованих умовностях. Зазвичай люди 
не усвідомлюють, яким чином і коли були здобуті істини: переважна більшість уявлень 
сприймається на віру і міцно закріплюються у свідомості як стійкі стереотипи. Як ре-
зультат – з’являється впевненість у тому, що певна істина не потребує обговорення чи пе-
ревірки, є якщо не вічною, то принаймні сталою.Про надзвичайну стійкість стереотипу 
свідчать, зокрема, приклади вираження одного стереотипу в різні епохи і за допомогою 
різних за своєю природою знакових систем.

Образна природа стереотипу вказує на те, що в основі явища стереотипізації лежить 
стародавній спосіб осмислення світу, коли в основу понять (конкретних або абстрак-
тних) лягають конкретні предметні образи, що відносяться до навколишньої дійсності, 
практичної діяльності людини.Стереотип, найперше, являє собою якусь стабільну, інва-
ріантну форму, якою оперує свідомість. Інакше кажучи, історично стереотип являє со-
бою чуттєвий образ, який, узявши на себе знакові функції, став частиною культури. У 
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процесі стереотипізації в свідомості індивіда, що акумулює дійсність, формується систе-
ма сприйняття світу, яка складається з окремих стереотипних образів, «картинок». «Кар-
тинки» ці створюють ту основу, яку Я.Л. Коломинський назвав «тканиною свідомості 
людини»[13: 105].

Разом із тим стереотип можна потрактувати не тільки як результат, стійку «картин-
ку», образ, але й як стійкий принцип, модель, відповідно до якої різноманітні явища 
дійсності інтерпретуються людиною і зводяться до цих «картинок». Як зауважив М.М. 
Покровський, «людська фантазія вельми часто не так творить, скільки йде готовим, раз 
уже наміченим шляхом»[14: 28].

Оскільки стереотип формується в рамках певної культури, вона визначає його роз-
виток і накладає на нього свій особливий відбиток. Різниця способів відображення 
дійсності в різних культурах обумовлена багатьма екологічними, психологічними, со-
ціальними, культурно-історичними факторами, які в сукупності формують умови, ви-
значають потреби і цілі, що диктують появу певних стереотипів.Існування та вивчення 
стереотипів неможливе поза культурним середовищем, адже сама культура виступає 
системою спільних переконань, цінностей, традицій та норм поведінки, характерних 
для певної групи людей, які проживають на одній території та мають спільне минуле. З 
іншого боку, культура виступає контекстом, що уможливлює встановлення ефективної 
комунікації індивідів.

Відповідне положення покладено в основу етноцентричного підходу до виявлення 
способів та засобів мовної категоризації світу,який виходить із загальної теорії лінг-
вокультурологічного підходу до вивчення мови, що передбачає аналіз співвідношення 
мови і позамовної дійсності, культурних цінностей, створених носіями певної мови в 
процесі життєдіяльності, властивостей їх ментальності, національного характеру та 
світосприйняття.

Визнання тісного взаємозв’язку мови і культури активізувало комплексне вивчення 
феноменів культури і мови з використанням єдиної системи інструментальних категорій, 
пов’язаних між собою ментальністю, які носять культурний і світоглядний характер.За-
стосування етноцентричного підходу до виявлення способів та засобів мовної категори-
зації світу потребує узагальнення та уточнення понять «етнокультурна картина світу», 
«етнічна ідентичність», «менталітет», «національний характер», які корелюють із понят-
тям стереотипу, що буде зроблено автором у подальших наукових розвідках.
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СТЕРЕОТИП КАК СРЕДСТВО КАТЕГОРИЗАЦИИ ЯЗЫКОВОГО ОПЫТА 
НОСИТЕЛЯ ЭТНИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ

Взаимодействие лингвистики с другими научными дисциплинами обусловила ак-
туализацию идей взаимодействия языка и культуры, языка и мышления; все большее 
значение приобретает фактор человека как активного субъекта познания, имеет 
индивидуальный и социальный опыт, систему знаний о мире, отраженную в его созна-
нии. В рассматриваемом ракурсе особое значение приобретает явление категориза-
ции знаний и места в нем стереотипов как вместилища языкового опыта носителя 
этнического сознания. 

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, категоризация знаний, стереотип, кар-
тина мира.
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МІСЦЕ ЗІСТАВНОГО СЛОВОТВОРУ 
У СУЧАСНІЙ КОНТРАСТИВНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ 

Стаття присвячена визначенню актуальних проблем контрастивної лінгвістики, 
зокрема місця зіставного словотвору в контрастивістиці.

Ключові слова: контрастивна лінгвістика, зіставнийсловотвір, дослідження.

На кінець ХХ століття припадає формування нових наукових галузей, у тому числі і 
в лінгвістиці, що пов’язується з «необхідністю поступового наближення до якісно нових 
наукових вимірів сприйняття світу» [10, с. 50]. Однією з таких галузей можна вважати 
контрактивну лінгвістику.

Контрастивна лінгвістика – це розділ мовознавства, метою якого є виявлення поді-
бностей і відмінностей двох чи більше мов на всіх рівнях їх структури.З одного боку, 
вона базується на загальних підходах до аналітичного порівняння мов у плані наявних в 
них подібностей і розбіжностей, а з іншого боку – включає пошук міжмовних співвідно-
шень в конкретних мовах, які э об’єктом зіставлення [4: с. 59].

Актуальність пропонованої теми продиктована потребами вивчення зіставного сло-
вотвору в контрастивній лінгвістиці та узагальнення напрацьованого попередниками в 
галузі їх дослідження. Проблеми виникнення контрастивної лінгвістики були й залиша-
ються актуальними в українському та зарубіжному мовознавстві.

Мета статті полягає в визначенні місцязіставного словотвору у контрастивній 
лінгвістиці.

Досягнення зазначеної мети передбачає розв’язання наступних завдань:простежити 
історію становлення, проблематику таосновні завдання контрастивної лінгвістики; ви-
значити актуальність зіставного словотвору у сучасній лінгвістиці; проаналізувати пер-
спективи подальшого розвитку словотвірних студій. 

Ідеї контрастивної лінгвістики не нові. Зіставні дослідження двох мов відбувалися вже 
©   Л. Рибачківська, 2014



271

в далекому минулому. До ранніх джерел контрактивної лінгвістики можна віднести лек-
сичні зіставлення шумерського та аккадськогодіалекту у Вавилоні, зіставлення санскри-
ту з ведійською мовою в граматиці давньоіндійського мовознавця Паніні, спроби грама-
тичних зіставлень різних мов з латинською та давньогрецькою вченими пізньогоСеред-
ньовіччя та Відродження та ін. Під порівняльною граматикою (vergleichendeGrammatik) 
А.В. фон Шлегель мав на увазі фактично зіставне мовознавсто [6: 2]. 

До перших досліджень контрастивістики слід віднести праці І.О. Бодуена де Курте-
не, які стосуються порівняння слов’янських мов з іншими індоєвропейськими мовами, 
де власне і висувається принцип зіставного аналізу мов, незалежно від їх спорідненості. 
Ця традиція була продовжена вченими Празького лінгвістичного гуртка, у першу чергу, 
В. Матезіусом, який підкреслював, що «до правильного розуміння мови можна прийти, 
лише зіставляючи її з мовами іншихтипів». 

Іншим джерелом контрастивної лінгвістики є цікаві дослідження Ч. Фріза, присвя-
чені питанням викладання іноземних мов. У значній мірі ідеї Ч. Фріза знайшли своє 
втілення у книзі Р. Ладо «Linguisticsacrosscultures» (1957), яка ознаменувала собою появу 
контрастивної лінгвістики як самостійного розділу мовознавства[3]. 

У працях російських мовознавців кінця XIX – початку XX ст. О.О. Потебні, Ф.Є. Кор-
ша, пізніше Є.Д. Поліванова (всі – з нахилом у типологію), праці В. О. Богородицького, 
І.О. Бодуена де Куртене, Л. В. Щерби вміщували не лише багатий матеріал із зіставного 
вивчення мов, а й положення про використання контрастивної лінгвістики з викладен-
ням теоретичних основ для порівняння рідної та іноземної мови.

Виокремленню контрастивної лінгвістики у самостійну галузь мовознавства сприя-
ло проведення спеціалізованих конференцій, присвячених контрастивним дослідженням 
(перша в Джорджтауні, США, 1968 рік), а також включення контрастивної лінгвістики у 
програму міжнародних лінгвістичних конгресів (з 1972 року) [15: 239].

За останні три десятиліття з’явилося чимало так званих контрастивних проектів, які 
об’єднали лінгвістів для системного зіставлення тих чи інших пар мов. Вони покликані дати 
практичні рекомендації, які б сприяли прискоренню та вдосконаленню викладання інозем-
них мов. Перші спроби розробок такого роду були здійснені в Центрі прикладної лінгвістики 
в США, де ще в 1959 році почалась робота над серією контрастивних досліджень мовних 
структур. Англійська мова зіставлялася з п’ятьма найбільш поширеним в навчальній практи-
ці США мовами: французькою, німецькою, італійською, російською та іспанською. Пізніше 
контрастивні проекти почали створюватися в Європі. До числа найбільш відомих з них на-
лежать німецько-англійський (керівник – Г. Нікель), польсько-англійський (Я. Фіш’як), угор-
сько-англійський (Л. Деже) і румунсько-англійський (Д. Чіторан).

У вітчизняному мовознавстві початок зіставних досліджень пов’язаний із працями 
О. О. Потебні (1835 – 1891). Його фундаментальні розвідки «Із записок з руської грамати-
ки», в якій описано в зіставному плані системи східнослов’янських мов у їхніх зв’язках 
з іншими мовами, і “Про деякі символи в слов’янській народній поезії”, де представлена 
специфіка символічних значень слів у слов’янських мовах, цінні не тільки своїм надзви-
чайно багатим різномовним фактажем, а є зразком наукового підходу до контрастивного 
вивчення явищ різних мов у суто лінгвістичному й етнокультурологічному аспектах.

Помітний внесок у контрастивне дослідження мов зробив Л.А. Булаховський. Так, 
зокрема, багато цінних спостережень контрастивногхарактеру міститься в таких його 
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працях, як “Нариси з загального мовознавства” (1955), “Українська мова серед інших 
слов’янських” (1942), “Виникнення української мови та її положення серед інших 
слов’янських” (1948), “Питання походження української мови” (1956), у багатьох його 
розвідках із акцентології.

Спеціально проблемам контрастивної лінгвістики присвятив низку праць Ю.О. 
Жлуктенко. Він є автором ряду зіставних досліджень англійської, німецької й україн-
ської мов, у тому числі підручника “Порівняльна граматика англійської та української 
мов” (1960). Багато цікавих оригінальних положень із зіставного мовознавства викла-
дено в його загальнотеоретичних статтях: “Контрастивний аналіз як прийом мовного 
дослідження” (1979), “Про деякі питання контрастивного аналізу мов” (1978) та ін. 

У 1976 році Ю.О. Жлуктенко та В.Н. Бублик опублікували першу в історії українсько-
го мовознавства статтю, присвячену контрастивній лінгвістиці( “Контрастивна лінгвіс-
тика: Проблеми і перспективи”). Саме тут вперше в українськійлінгвістичнійлітературі 
«офіційно» вжито термін контрастивна лінгвістика. Автори зробили спробу заповнити 
теоретичну лакуну та подали загальний огляд багатьох основних напрацювань у галузі 
теорії контрастивної лінгвістики, які існували на той час. У статті згадано імена відомих 
лінгвістів, зокрема Г. Хельбіга, О. Реформатського, Н.Хомського та ін., а в списку літе-
ратури знаходимо також імена Р. Ладо, В. Матезіуса, М. Галідея, Е. Косеріу, Л.В. Щерби, 
В.М.Ярцевої, В.Г. Гаката ін. У цій своїй розвідці Ю.О. Жлуктенко та В.Н. Бублик запере-
чують популярну на Заході думку про те, що засновниками контрастивної лінгвістики 
як окремої дисципліни варто вважати Р. Ладо і Ч. Фріза. Дослідники стверджують, що 
насправді ця заслуга належить мовознавцям Празької школи, зокрема В. Матезіусу [5].

За його редакцією і участю вийшли колективні праці “Нариси з контрастивної 
лінгвістики” (1979), “Порівняльні дослідження з граматики англійської, української і 
російської мов” (1981) і “Німецько-українські мовні паралелі” (1977). Ю.О. Жлуктен-
ка по праву вважають ученим, який “започаткував в Україні розвиток контрастивної 
лінгвістики” [1: 280].

Велике місцеу цьому аспекті належить контрастивістам радянського та пострадян-
ського простору: Ю.Д. Апресяну, С.Г. Бережану Р.О. Будагову, В.Г. Гаку, А. Гудавічусу, 
А.Є. Супруну, В.М. Ярцевій та ін. Серед представників закордонних шкіл варто згадати 
прізвища Г. Вежбицької, Е. Косеріу, Р. Ладо, Ш. Баллі, В. Матезіуса, Б. Потьє, Р.Дж. Пьє-
тро, В. Скалічки, С. Ульмана, Ч.А. Фергюсона, Г. Ніккеля Г. Хельбіга, Р. Штернеманна 
та інші. Саме у працях зазначених мовознавців було закладено підґрунтя для подальших 
контрастивних досліджень у лінгвістиці.

Зіставний метод вивчали у своїх працях Дж. Грінберг, С.Д. Кацнельсон, Б.А. Успен-
ський, В.М. Ярцева, Ю.В. Рождєствєнський, С.Г. Шафіков, В.Г. Гак, В.Д. Аракін, В.В. 
Левицький, A. Lehrer, H. J. Seller, Ch. Fillmore, U. Weinreich.

Значний внесок у розвиток та становлення зіставного вивчення лексики споріднених 
та неспоріднених мов належить представникам різних сучасних вітчизняних лінгвістич-
них шкіл, зокрема В.В. Акуленку, Л.В. Бублейник, І.О. Голубовській, В.В. Жайворон-
ку, Ю.О. Жлуктенку, В.Д. Каліущенку, В.І. Кононенку, М.П. Кочергану, В.М. Манакіну, 
В.М. Русанівському, О.О. Тараненку, О.В. Тищенку, М.П. Фабіан та іншим. 

Н.Б. Гвішіані виділяє такі головні ознаки контрастивного дослідження:характер 
об’єкта дослідження (споріднені, неспоріднені і близькоспоріднені мови, національ-
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ні варіанти, діалекти, професіональні мови та ін.);мета порівняння (аналіз ступеня 
спорідненості мов, пошук універсалій, встановлення еквівалентності і міжмовних 
співвідношень);напрям порівняння (синхронія, діахронія);теорія як система науково до-
ведених характеристик об’єкта дослідження;метод як система прийомів порівняльного 
аналізу [4: 60].

Метою контрастивної лінгвістики було і залишається виявлення подібностей і 
відмінностей двох чи більше мов на всіх рівнях їх структури. 

З одного боку, вона базується на загальних підходах до аналітичного порівняння мов 
у плані наявних в них подібностей і розбіжностей, а з іншого боку – включає пошук між-
мовних співвідношень в конкретних мовах, які являються об’єктом зіставлення [4: 59].

Зіставна лінгвістика диференціюється за зіставлюваними мовами (дві і більше; спо-
ріднені, віддалено споріднені, неспоріднені), за субсистемами мови (зіставна лекси-
кологія, граматика, фразеологія і т. п.), а також за напрямками аналізу (типологічні, 
трансляційні та ін.) [13: 8]. 

Контрастивна лінгвістика порівнює дві мови незалежно від ступеню їхньої спо-
рідненості з метою виявлення подібних та відмінних рис між ними. Проте констата-
ція лише синхронних відмінностей лексем різних мов, що зіставляються, завжди буде 
страждати від неповноти дослідження, якщо не спробувати показати причини та ево-
люцію семантичнихрозбіжностей. Тому стислі історичні довідки в необхіднихвипад-
ках не будуть зайвими. 

Таким чином, контрастивна лінгвістика, хоча і ставить за мету виявлення відмін-
них рис у мовах, що зіставляються, на синхронному зрізі, може звертатись до різних 
рівнів аналізу в залежності від конкретних параметрів зіставлення, характеру мов та 
успішно використовувати елементи діахронії для більш глибокого пояснення сучасних 
мовних ідмінностей [9: 19].

Зіставний аналіз допомагає виявити і класифікувати відмінні та подібні риси таких 
полів для різнихмов, спробувати вирішити більш глобальні проблеми, як співвідношен-
ня мислення та мови, культури й мови, пізнання й мови, адже ще О.О. Потебня писав, 
що «сам процесс пізнання є процессом зіставлення». За допомогою такого аналізу ми 
можемо глибше вивчити суб’єктивні елементи культури – «всі ті аспекти, яких ми не 
можемо побачити або торкнутись, але які, як ми знаємо, існують, наприклад, соціальні 
норми, звичаї, цінності» [11: 43].

В Україні міжмовні зіставлення проводилися на всіх основних та проміжних рівнях 
мови: словотвірному, фразеологічному, морфологічному, синтаксичному, лексико-семан-
тичному й фонетичному.

Українському мовознавству належить пріорітет у зіставному вивченні словотвору. 
Він був предметом зацікавлень І.І. Ковалика ще в 60-х роках минулого століття. 

Зіставне вивчення словотвору східнословянських мов продовжив учень І.І. Ковалика 
Т.М. Возний (1981). У 1985 вийшов “Російсько-український словотворчий словник” З.С. 
Сікорської, в якому розкрито правила зіставного словотворення. Семантичну деривацію 
в зіставному аспекті в сучасних російській та англійській мовах досліджував Ю.В.Попов 
(1996). Досить детально в зіставному плані описано словотвірукраїнської й російської-
мов у колективній монографії “Зіставна граматика російської й української мов” за ре-
дакцією Н.Г. Озерової [14].
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Більшістьдослідників сходиться на тому, що ефективність контрактивного аналізу 
значною мірою залежить від того, наскільки об’єктивним і точним буде еталон, на осно-
ві якого визначається ступінь реалізації даної ознаки. Поширеною є думка, що найбільш 
зручним для такої ролі було б використання особливої метамови, мови-посередника. 
Проте, як стверджує О.О.Земська, лінгвісти ще не знайшли чітких і об’єктивних крите-
ріїв виділення цієї одиниці зіставлення. У рамках цього підходу зіставний аналіз може 
здійснюватися від форми до змісту і від змісту до форми. Шлях відформи до зміступе-
редбачаєвивчення стилістичних особливостей в зіставлюваних мовах, міжмовну слово-
твірну омонімію тощо. Зворотній напрям дає можливість виявити специфіку вираження 
одних і тих самих словотвірних значень у різних мовах, тобто типи міжмовних відповід-
ників, словотвірний потенціал різних класів слів тощо. 

На думку О.О.Земської, пріоритет слід надавати смислу, а не формі, оскільки остан-
ня, будучи не універсальною, сама по собі не може служити основою цілісного зістав-
лення. Разом з тим, контрактивний аналіз мов повинен охоплювати всі рівні словотвірної 
системи [12].

Такі описи словотвірної системи повинні базуватися на принципі системності, оскіль-
ки визнання системного характеру словотвору диктує багатоаспектність дослідження.

Про актуальність досліджень у межах зіставного словотвору свідчить міжнародний 
проект підкерівництвом С. Гайди, учас никами якого до ХІІІ Міжнародногоз’їздуславістів 
(Любляна, 2003) було видано монографію “Komparacja wspóіczesny chjęzykówsłowianskich. 
Słowotwуrstwo. Nominacja”.

Одним із складних моментів контрактивного аналізу словотвору є вибір одиниці зі-
ставлення. За період з 50-х рр. і до нашого часу у зіставному аспекті досліджувались 
різні словотвірні явища і підсистеми (Т.М.Возний та ін.). Представники зіставної дери-
ватології, такі як Т.М. Возний, В.М. Вовк, Н.Б. Іваницька, Н.О. Ярошенко та ін., напо-
лягають на необхідності вивчати не лише бінарні відношення між похідними і твірними 
словами, а також й комплексні одиниці системи словотвору. Однією з таких одиниць є 
словотвірне гніздо.

Отже, виходячи із вищезазначеного, можна стверджувати, що контрактивна лінг-
вістика посідає одне із чільних місць у мовознавчих студіях. Це пов’язано із зростаю-
чою роллю міжмовної комунікації у всіх її проявах (інтернаціоналізація європейських 
стандартів освіти, потреби для перекладу у різних областях діяльності); із відходом від 
структуралізму і ранньої генеративної граматики; із виникненням корпусної лінгвістики, 
яка вперше відкрила перед мовознавцями можливість повного аналізу матеріалу, вияв-
лення кількісних закономірностей вживання слів і експеримент.

Характерною рисою сучасної лінгвістики є помітне зростання кількості синхронно-
зіставних досліджень різних рівнів мовних систем.На досягнення контрастивного мо-
вознавства орієнтується й відносно молода його галузь – зіставна дериватологія, пред-
ставники якої (Т.М. Возний, В.М. Вовк, Н.Б. Іваницька, Н. О. Ярошенко та ін.) наполя-
гають на необхідності вивчати не лише бінарні відношення між похідними і твірними 
словами, а також й комплексні одиниці системи словотвору.

Зіставне вивчення мов важливе не лише для типологічних досліджень, але й для 
внутрішньомовних студій, оскільки сприяє виявленню того, що може бути непоміченим 
при суто внутрішньомовному аналізі.
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Проблематика зіставного вивчення лексичної системи залишається у центрі уваги 
сучасної лінгвістики, оскільки зіставлення її окремих фрагментів дозволяє встановити, 
з одного боку, загальні закономірності, універсалії, з іншого боку, виявити своєрідність 
механізму образного переосмислення, проаналізувати специфічні риси, характерні для 
кожної конкретної мови. 
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МЕСТО СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО СЛОВООБРАЗОВАНИЯ  
В КОНТРАСТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

Статья посвящается определению актуальных проблем контрастивной лингвис-
тики, в частности, места сопоставительного словообразования в контрастивистике. 
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THE PLACE OF COMPARATIVE WORD-FORMATION
IN MODERN CONTRASTIVE LINGUISTICS 

The article is dedicated to the determination of actual problems of contrastive linguistics, 
especially the place of comparative word-formation in contrastive linguistics. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ СЕМАНТИЧНОГО 
РОЗВИТКУ ДІЄСЛІВ З ПОНЯТТЄВИМ КОМПОНЕНТОМ “СВІТЛО” У 

ГЕРМАНСЬКИХ ТА СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВАХ

 Статтю присвячено вивченню теоретичних та методичних засад дослідження 
семантичного розвитку дієслова у діахронії. Основна увага зосереджена на роз’ясненні 
об’єктивних змін у пріоритетних напрямках сучасної етимології та історичної індо-
європеїстики. Окреслено основні терміни та процедури семантичної реконструкції 
слов’янських та германських дієслів з семантикою світіння.

Ключові слова: етимологія, семантична еволюція, реконструкція праоснов, типоло-
гічний паралелізм.

Зміщення вектору лінгвістичних досліджень у напрямку антропоцентризму і відпо-
відна зміна панівної лінгвістичної парадигми на когнітивно-дискурсивну не могли не 
позначитися на тенденціях розвитку діахронічних досліджень мови. Опрацювання се-
мантичних моделей розвитку слова від прамови до сьогодення не може залишатися поза 
увагою вченого-філолога не лише тому, що поняття синхронії є відносним. Розуміння 
когнітивних механізмів зміни значення слова надає додаткові можливості як для надій-
них реконструкцій, так і для вирішення питань семантики у цілому. 

Хоча останнім часом спостерігається значна увага до проблем семантичних транс-
формацій у діахронії, у зіставному аспекті ця проблема не є ґрунтовно дослідженою. До 
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цього часу у науковій літературі не виявлено закономірності семантичного розвитку слів, 
зокрема лексико-семантичної групи з поняттєвим компонентом ‘світло’, не створено мо-
делей зміни значень слів від праіндоєвропейських коренів до сьогодення. 

Актуальність статті зумовлена необхідністю опрацювання теоретико-методичних 
засад для науково обґрунтованого опису схем семантичного розвитку дієслова у діахро-
нії у контрастивному аспекті. 

Метою статті є вивчення теоретико-методичних засад для дослідження семантично-
го розвитку дієслів з праіндоєвропейськими коренями зі спільним значенням “світло”, 
визначення закономірностей цього розвитку у групах германських і слов’янських мов та 
їхніх міжмовних кореляцій.

У короткому огляді теоретико-методичних основ вивчення семантичної еволюції ді-
єслів, зокрема дієслів з семантикою світла, починаючи від праіндоєвропейської доби до 
сьогодення, вбачаємо доцільним визначити таку низку завдань: окреслити теоретичні 
засади, які могли б служити базою для вказаних розшуків, описати процедуру застосу-
вання семантичної типології у формуванні семантичних моделей в етимологізації лек-
сики у контрастивному аспекті, з’ясувати особливості дієслова як об’єкта дослідження 
і пов’язані з специфікою об’єкта механізми семантичних зсувів, зазначити особливості 
лексико-семантичної групи світіння порівняно з лексемами інших семантичних полів. 

Питаннями створення лексико-семантичної типології близькоспоріднених мов 
займались О.М. Трубачов, В.М. Топоров, В.І. Вендіна, Ж.Ж. Варбот, Л.В. Куркіна, 
О.С. Мельничук, Р.В. Болдирєв. Положення семасіологічної типології були розглянуті у 
працях А. Шлейхера, В. Гумбольта, О.О. Потебні, В.Г. Гака, Д.М. Шмельова, В.М. Ма-
накіна. Лексико-семантична група дієслів з елементом “світло” вже була об’єктом науко-
вого інтересу германістів та славістів. У діахронічному аспекті були простежені зміни 
у значенні дієслів цієї групи у процесі їхнього розвитку, починаючи від давньоанглій-
ського періоду, Н.Є. Стройковою, розглянуто розвиток структурно-семантичних харак-
теристик сучасних дієслів “світіння” в англійській мові О.В. Каліничевою. Розвідки з 
формування семантики світіння у слов’янських мовах належать Ж.Ж. Варбот. Паралелі 
у семантичній еволюції лексем, що походять від архетипу *ghei-‘світити, виблискувати’ 
проведено В. Мажюліс.

Сьогодні багато етимологів погодяться з думкою, висловленою американською до-
слідницею І. Світсер, що загальне вивчення семантичних змін тривалий час перебувало 
у відносно занедбаному стані здебільшого тому, що фонетичні зміни виявилося простіше 
прослідкувати у плані систематичного аналізу. Семантичні зсуви вважалися випадковими 
та нерегулярними, і у компаративістиці панувала думка, що загальні правила, за якими 
вони відбуваються, майже неможливо встановити. Вважаємо особливо влучними слова І. 
Світсер про те, що два століття тому такі звинувачення стосувалися фонетичних законів і 
лише дослідження, що базувалися на протилежному припущенні про їхню регулярність, 
змогли змінити уявлення про природу систематичності звукових змін [16: 23 –24]. 

Простежити зміщення інтересів у діахронічному мовознавстві у бік семантики мо-
жемо в огляді ключових джерел з індоєвропеїстики. О. Семереньї, розглядаючи принци-
пи етимологічного дослідження індоєвропейських мов, звертав увагу на семантику як 
допоміжний засіб етимологізації. Вчений сформулював правило за яким, якщо етимон 
викликає здогадку про незвичайний семантичний розвиток, необхідно ще раз перевірити 
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його етимологію з фонетичної точки зору [9: 12]. Для О.М. Трубачова будь-яка рекон-
струкція втрачає смисл без реконструкції значення, але, описуючи прийоми семантичної 
реконструкції, він зазначає, що принципи семантичної реконструкції ще не є сформу-
льованими [11: 123]. В.В. Левицький оперує терміном “семантичний закон” чи “законо-
мірність”, проте застерігає, що цей термін викличе дискусію, щодо правомірності його 
застосування [7: 25]. Автор “Етимологічного словника германських мов” пише, що такі 
закони можуть підтвердити гіпотезу про генетичну єдність форм, близькість яких ви-
кликає сумнів, якщо набір сем чи семантичних трансформацій, що об’єднує ці форми, 
регулярно повторюється в інших випадках [7: 25]. 

В опрацюваннях схем семантичних перетворень першою ланкою є праіндоєвро-
пейський корінь або етимон. Паралельно у компаративістиці використовують термін 
“праформа”. Наведемо визначення етимона за Е.А. Макаєвим, який розглядає етимон 
як структурно-оформлений на відповідному етимологічному рівні фономорфологічний і 
семантичний комплекс, що є вихідним для визначення лексеми чи групи похідних утво-
рень в окремих індоєвропейських мовах [5: 27]. Автор визначення уточнює, що вичерп-
ним аналізом праіндоєвропейського етимона може бути лише дослідження, яке розгля-
дає план змісту і план вираження.

 В.В. Левицький наполягає на важливості розрізнення у діахронічних студіях 
основного значення й етимологічного значення, під останнім маючи на увазі гіпоте-
тичний конструкт, певний мотив, етимон, який покладено в основу номінації, який не 
обов’язково співпадає з вихідним значенням або хоч з одним з реально зафіксованих 
значень, та склався на основі значень похідних слів . Дослідник наголошує, що етимон з 
реконструйованою гіпотетичною семантикою насамперед цікавить нас з точки зору його 
змісту і містить у собі мотивуючу змістовну чи формальну ознаку для розвитку зафіксо-
ваних значень континуантів [7: 24].

Визначення плану змісту праіндоєвропейських праформ як мотиваційної бази для роз-
витку лексем з відмінними основними семами ускладнюється теорією синкретизму зна-
чення праіндоєвропейських коренів. Під синкретизмом розуміють об’єднання в одному 
значенні кількох, іноді несумісних з точки зору логіки, семантичних компонентів. Синкре-
тизм можна трактувати як ланцюжок семантичних змін, з яких досліднику відома лише 
початкова і кінцева ланка, проміжні ланки якого є предметом багатьох альтернативних 
тлумачень, реальність яких може бути підтверджена лише регулярністю певних семантич-
них змін [7: 25]. Питаннями синкретизму праіндоєвропейського кореня займалися В.В. Ле-
вицький, М.М. Маковський, О.С. Мельничук, В. Мерлінгер, Й. Трір, О.М. Трубачов та 
інші. Опрацювання моделей семантичного розвитку слів передбачає вирішення проблеми 
омонімії праформ, тобто зведення омонімічних коренів до одного значення, яке було б ви-
хідним та забезпечувало мотиваційну базу для подальших розгалужень у значеннях кон-
тинуантів. Для об’єкту нашого подальшого дослідження, дієслів світіння у германських і 
слов’янських мовах, важливо враховувати синкретизм значень і.-є.*bhā- 1 ‘говорити’ [15: 
105] та *bhā- 2 ‘сяяти’ [15: 104], і.-є. *ĝher- 1 ‘жадати’, і.-є. *ĝher-2 ‘шкребти’ та *gher-3 ‘ся-
яти’ [15 : 440–441] та інших. Методика такого дослідження продемонстрована О.В. Топо-
ровим в етимологічній розвідці дієслів з семантикою смерті, у результаті якою встановлено 
зв’язок між омонімічними і.-є. *mer-1 ‘плести’, і.-є. *mer-2 ‘мерехтіти’, і.-є. *mer-3 ‘темна 
пляма’, і.-є. *mer-4 ‘помирати’, і.-є. *mer-5 ‘терти’ [10: 311–314; 15: 733–737].
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Реконструкція дієслівної лексики є найбільш проблемною в етимології. За словами 
О.М. Трубачова на дієслово припадає пік мовної специфіки [ 11: 147]. Зміна акцентів у 
суб’єктно-об’єктних відношеннях як джерело семантичних зсувів не може не цікавити 
етимолога. За О.С. Кубряковою, з когнітивної точки зору дієслово є зображенням, яке 
відповідає відношенням у місцезнаходженні об’єктів, що змінюється у часі, являючи со-
бою частину і ціле, фон і фігуру у динаміці простору і часу [3: 441]. Дієслово є згорнутою 
драмою, оскільки містить у своєму значенні інформацію про пацієнт, агентс та сиркун-
станти дії. Скільки за О.М. Трубачовим еволюція лексеми – це її переосмислення, то 
можемо визначити деякі напрямки семантичної еволюції дієслова як перерозподіл ролей 
між учасниками дії, інформація про яких закладена у його семантиці. О.С. Кубрякова 
підкреслює, що дієслово має метонімічну природу, а метонімія відіграє виключну роль 
у процесах мислення, оскільки метонімічні переноси і трансформації лежать в основі 
номінації дієсловом цілої ситуації [3 : 445]. 

Семантичну теорію у діахронічних студіях неправильно відривати від здобутків се-
мантики у синхронії, але помилкою є сплутувати процедури синхронічного та діахроніч-
ного аналізу значення. О.М.  Трубачов стверджує, що поглиблене розуміння семантики 
слова і є його реконструкцією, а типологія є правильною ідентифікацією діахронічних 
тотожностей і саме типологія семантичного розвитку визначає реконструкцію значень 
[11: 108–110]. Еволюція значення не може не виражатися через еволюцію форми, отже 
реконструкція значень пов’язана з реконструкцією форми [11: 110]. Етимолог заперечує 
проти розуміння семантики слова як набору диференційних ознак або сем, стверджу-
ючи, що семема або лексичне значення завжди зберігає свою єдність і неподільність, 
і у найкращих дослідженнях з діахронічної семантики, які дійсно розкривають еволю-
цію значення і його реконструюють, дотримано концепції цілісності семеми. Виділення 
диференційних сем відображає екстралінгвістичні уявлення про функціонування слова 
у різних значеннях. Семантичний інваріант і є сутнісним та неподільним значенням, а 
виділення його шляхом сегментації значення свідчить про недостатньо опрацьовану ме-
тодології вивчення семантики. Увага дослідника у діахронії повинна бути спрямована на 
поступовість, “гра дуальність” зміни значення [11: 113].

Втрата лексеми є зміною семеми, адже у мові менше втрат, ніж преосмислень. Роз-
виток значення відбувається нерівномірно. Нерівномірності у розвитку значенням слів 
споріднених мов описані Р.А. Будаговим [1: 224–241]. Еволюція значення лексеми може 
зупинитися на певному етапі. Зокрема за умов значної діалектної роздрібленості архаїзо-
ване значення можуть зберігаюти діалектні лексеми. Саме наявність таких “застиглих” 
значень у діалектах робить можливим реконструювати низку семантичних перетворень. 

Семантична реконструкція має справу з різними за природою лексичними значення-
ми. Можна аналізувати продуктивні семантичні моделі, що мають прозору мотиваційну 
базу, та семантичні схеми, де значення праформи здається втраченим, але аналіз семан-
тики виявляє, що воно продовжує жити у слові. 

Об’єктом нашого подальшого дослідження є дієслова з поняттєвим компонентом “світ-
ло”, тому вважаємо за доцільне навести такі дані. К. Бак у розділі словника, присвяченому 
синонімам із семою ‘світити’, зазначає, що їхня кількість є вражаюче великою [12: 1046]. 

У вивченні семантичних трансформацій дієслів зі значенням світла важливо за-
значити такі напрямки. Можна прослідкувати низку семантичних змін від коренів з 
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вихідною семантикою світла, де мотиваційна база виявляється затемненою низкою пе-
реходів, включаючи явище енантіосемії. Розглянемо англ. blunder ‘помилятися’, укр. 
блукати, рос. блуждать ‘ходити без певної мети’ від і.-є. *bhlendh-/bhlondh-, розширен-
ня від і-є. *bhel-/bhle ‘світити’.Сюди ж відноситься і англ. blend ‘змішувати’ (очевидно 
через зв’язок ‘світити’ – ‘сліпити’ – ‘погано бачити’), гот. blinds ‘сліпий’, гот. blandan 
‘змішувати’, двн blendan ‘затемнювати, засліплювати’ [7: 111]. Матеріал етимологічних 
словників уможливлює також зворотній напрям пошуків. Низка праіндоєвропейських. ко-
ренів зі значеннями, що не містять сему ‘світити’, набули значення світіння чи пов’язаних 
з ним явищ. Ж.Ж. Варбот вказує на походження рос. сверкать від прасл. *vь/rьk- ‘крутити’ 
[2: 56]. Порівняємо цей приклад зі слов’янських мов з англ. sparkle виблискувати від і.-є. 
*sper(e)g- ‘розкидати’ [13: 1481]. Можливо змістити пошуки у сферу розв’язання завдання 
на омоніми на сучаcному етапі розвитку мов та на етапі праформ, про що йшлося вище. 

Розглянувши етимологічні розвідки провідних етимологів Ж.Ж. Варбот, Л.В. Куркі-
ної, В.В Левицького, М.М. Маковського, О.С.Мельничука, В.О. Топорова, І.П. Петлевої, 
Р. Вудхауса, А. Лібермана, І. Світсер можемо визначити певні орієнтири для проведення 
подальшого дослідження семантичного розвитку як дієслів з семантикою світла, так і 
будь-якої групи лексики у діахронії.

Опрацювання семантичної моделі передбачає аналіз семантики континуантів певної 
праіндоєвропейської праформи у споріднених мовах на різних етапах розвитку цих мов. 
За умови правильного виявлення семантичних зсувів і мотиваційної бази для зміни зна-
чення, можливим стає встановити втрачені ланки у схемах семантичних перетворень. 
Для досягнення максимальної об’єктивності для аналізу необхідно залучити якомога 
більше лексем, що утворюють етимологічне гніздо, у тому числі і діалектних, оскільки 
останні дають більш повну картину і часто є семантично ближчими до значення етимо-
на. Контрастивні дослідження можуть бути проведені, опираючись на матеріал етимоло-
гічних гнізд однієї праформи двох і більше груп мов, а також різних етимологічних гнізд, 
тобто за семантичними моделями. Тільки аналіз семантики на всіх етапах становлення 
мови дасть повне уявлення про напрямки семантичної еволюції лексем і забезпечить 
досягнення мети діахронічних досліджень з семасіології , а саме: уточнення значення 
етимона, встановлення типологічних паралелей та міжмовних закономірних кореляцій, 
опрацювання семантичної типології у синхронії і діахронії. 

Перспективним для подальшого теоретичного вивчення засад висвітлення схем се-
мантичних перетворень дієслова вбачаємо опрацювання словотвірного аналізу у діахро-
нії. Також доцільним вважаємо опис досягнень зарубіжної індоєвропеїстики, зокрема, 
германістики. Важливим є формулювання чітких принципів для контрастивного вивчен-
ня семантичних зсувів у лексемах-континуантах груп слов’янських та германських мов 
у межах вивчення діахронічної семантичної типології.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
СЕМАНТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГЛАГОЛОВ С ПОНЯТИЙНЫМ 

КОМПОНЕНТОМ «СВЕТ» В ГЕРМАНСКИХ И СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ
Статья посвящена изучению теоретических и методических оснований иссле-

дования семантического развития глагола в диахронии. Основное внимание сосре-
доточено на разъяснении объективных изменений в приоритетных направлениях  
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современной этимологии и исторической индоевропеистики. Указаны основные 
термины и процедуры семантической реконструкции славянских и германских глаголов 
с семантикой свечения.

Ключевые слова:  этимология,  семантическая эволюция, реконструкция праоснов, 
типологический параллелизм

THEORETICAL AND METHODICAL ASPECTS OF THE SEMANTIC  
EVOLUTION OF THE VERB IN DIACHRONIC PERSPECTIVE

The article is dedicated to the study of the theoretical and methodical aspects of the 
semantic evolution of the verb in diachronic perspective. It focuses on the causes for the change 
in the priorities of modern etymology and historical Indo-European studies. The main terms 
and procedures for the semantic reconstruction of the Slavic and Germanic verbs meaning ‘to 
shine’ are outlined.

The key words: etymology, semantics, semantic evolution, reconstruction of proto-stems, 
typological parallelism.
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INTERSCIENTIFIC HOMONYMY AS ONE OF THE  
COMMMON LINGUISTIC PROCESSES IN TERMINOLOGY

The linguistic processes which deal with terminology a specially semantic variation are 
investigated. The author of the article analyzes the semantic nature of the term and considers 
the reasons for interscientific homonymy in terminology.

Keywords: term, word, polysemy of terms, semantic variation, terminology system, mon-
osemy, the law of a sign, professional and scientific communication.

Despite the fact that a term is based on the principle of monosemy, a great variety of terms 
is used in different spheres of science and technology and acquires different meanings. It is 
explained by the nature of a term as it is a word and it has all linguistic peculiarities of a word. 
The theory and practice of investigation of various terminology systems, and also the experi-
ence of lexicographical works emphasize that a term is a lexical unit whose main function is to 
determine a concept, can be polysemantic.

Terms having various meanings depending on a certain terminology system are called 
polysemantic.

Polysemy of terms as well as their synonymy, homonymy and antonymy is usually reg-
istered in the number of modern terminology lacks and failures. Even for a description of 
this lexical process there are two terms in terminology: polysemy and semantic variation. 
O.Ahmanova and A.Superanskaya offer that one of the reasons for polysemy of terms is their 
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“intercategory” which lies in the fact that the concept has its own content, represented in the 
term, and indicated with several categories (for example, its procession and quantity) [ 7, p. 
46], [ 6, p. 72]. Other reason for polysemy of terms is explained by the specificity of a term to 
unite peculiarities of a word and a sign, to express a content of a definite concept.

System of terms, i.e. terminology of any science does not appear by itself. It is created 
by people in the process of human activity. Therefore, to reflect the system of concepts of a 
certain science, it is necessary to observe full system of these concepts which they define. In 
the boundaries of definite terminology system a certain term may express only one concept, in 
other words may present monosemantic information.

Term monosemy is understood as «a logic principle of a sign construction” (or «the law of a 
sign») because the main principle of general semantics is a correlation of “each unit of the content 
to one certain unit of the expression or form” [ 7, p. 80]. Many terminologists consider that the 
tendency to monosemy is a vital criterion of a term existence as every term is used as a sign.

However term is a word, which instead of a simple sign specified as a definite element of 
a terminology system, is used for a professional and scientific communication. It expresses a 
scientific concept and, in the essence of each word, the boundary of scientific concept must 
be clearly defined in accordance with its etymology. In this fact there is a principal difference 
between a term and words of everyday language. At the same time terminology is not isolated 
from literary language, and those processes of literary language are reflected in terminology.

What happens with a term when it actually functions in scientific speech? In reality the 
logical principle of a sign construction is not frequently observed in everyday speech, and as a 
result we observe the disturbance of “the law of a sign” or often meet interscientific homony-
my. The phenomenon of interscientific homonymy in terminology could be considered as one 
of such disturbances, when one and the same term can enter into different terminology systems 
of a certain language. And when we try to translate these terms it causes certain difficulties.

The peculiarity of this phenomenon could be scrutinized on the examples. In the English 
language the word “plate” is polysemantic. Its main meanings can be translated as «тарілка», 
«металевий посуд», «плита», «лист», «штаба» (металу), «пластинка», «дощечка» and 
so on [1, p. 1031]. The word “plate” in the meaning «пластинка», «плита» was borrowed by 
specialists from literary language into all spheres of knowledge. And when this word became 
a term it expressed a definite concept in each sphere of knowledge, cp.: “plate” in the building 
industry means «підкрокв’яна в’язка», in the mining industry it means «сланцева порода», 
«плитняк», in the electric technology – «анод» (лампи) or «електрод» (акумулятора), 
in the metallurgy – «товстолистова сталь», in the military terminology – «броня»  
[1, p. 1031]. Of course, «plate» as «підкрокв’яна в’язка», and “plate” as «сланцева порода» 
are interscientific terminological homonyms because they are used in different terminological 
systems and it’s the main criterion to distinguish these words.

Thus, unlike non-terms, many of which are polysemantic, terms within the boundaries of 
one science or technology must be monosemantic. The expressively limited, mainly motivated 
specialization and absolute semantic precision must be inherent by them. However, the abso-
lute distinguishing criterion of terms is relative. It is a requirement to the ideal term because 
there are not many terms in really existent terminologies which are monosemantic.

So it is evident that all lexical processes happening in a certain language could also be re-
flected in a certain terminology system. In the development of vocabulary three lexical processes 
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are to be distinguished: terminologization, transterminologization and determinologization. All 
these processes in the development of term polysemy are caused by linguistic reasons though. 
Everyday words are involved in the term migration.

Terminologization is a process of creation of new names or terminological notions by the 
use of everyday words. As a result of this the second, special meaning of everyday word arises. 
The issue of terminologization is fundamental to the description of a special language.

Firstly we can mark special communication: particular grouping of lexical items must be 
clearly assigned to free compounds or term-combinations, phrases, idioms used by specialists are 
terminologized. The main aim of lexicographers is to distinguish terminological meaning of one 
lexical unit from collocation. Thus several difficulties appear before terminologists. Among them:

•	 recognition of terminological units in the texts,
•	 lexicalization of new terms,
•	 recognition of terminological units by special language users with the aim to know the 

appropriate concepts.
Moreover there are conceptual units called “terminology phraseology” which are often 

met representing a definite concept. Vice versa there are terms which are determinologized 
and become lexical units of general language. The problem of determinologization should be 
considered carefully.

Determinologization of terminological vocabulary is a process of transition of terms from 
a certain special, professional sphere to the sphere of general use. Such determinologized terms 
are not deprived with the belle letters and official elements. These kinds of terms can be met 
and in the colloquial speech (mainly of educated people). As a rule they are used ironically.

Cp.: So, armed with all this intelligence, she dialed the third girl wanted a lovely flat, near 
park (Binchy). 

Ukrainian translation of this sentence shows that the words “armed with all this intel-
ligence” are not used in their direct meaning: Озброєна усіма даними розвідки, вона 
зателефонувала третьої дівчині, бажаючи улюблену квартиру поруч з парком.

What are the reasons for determinologization? In a great deal it depends on the sphere of 
activity where the term is used, i.e. on different functional styles of speech (colloquial and 
belles letter). On the other hand, it is closely related to the intensity of borrowings from one 
or other levels of vocabulary limited on the sphere of use or their distribution. Many words, 
idioms and phrases quite often have other metaphorical, lexical or phraselogical meaning.

Cp.: каталізатор (спец.) – «речовина, що прискорює, уповільнює або змінює 
протяг хімічної реакції» і каталізатор (перен.) – «стимулятор чого-небудь»; контакт 
(спец.) – «з’єднання електричних проводів» і контакт (перен.) – «зв’язок, взаємодія», 
«узгодженість у роботі» і т.п.

As the example shows, the special meaning of terms is lost at the process of determinolo-
gization, but the terms obtain expressive-emotional meaning. So, this method could be consid-
ered as the way of creation of new names with the elements of semantic expression.

Contemporary researches prove that there is no clear borderline between scientific-tech-
nical categorization and classification where meanings of words and utterances show a high 
degree of ambiguity. But different types of meaning and parallel ‘processing’ at different fields 
are highly productive in coping with any communicative situation. Usually narrow professional 
words are not highly distributed in literary language; i.e. other words the sphere of their use 
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remains limited. Moreover the speech of representatives of one or another profession is often 
colloquial. That is why secondary terminologization of professional words and expressions ap-
pears quickly: terms existing in the boundaries of one terminology system pass to another one. 
In a new sphere of knowledge such terms can modify the meaning, so the reader cannot un-
derstand them in the sense he knew them before, (in that science, where they came from). But 
sometimes the clear division between these factors is practically impossible to be conducted.

This process is called transterminologization, while the terms which obtain other semantic 
meaning are called transterms. In the case of transterminologization transterms become the 
unique officially legalized names. The analysis of transterminologization process as a crea-
tion of new special meanings of terms in other terminology systems presents a particular and 
increasing interest for the modern science, which stimulates the linguistic study of terminology 
in this aspect. The subject of the research occupies the terms of different sciences, fixed in such 
lexicological sources as homonyms and polysemants which have two or more meanings in ap-
propriate terminology systems.

The objective process of transterminologization consolidates the influence of such factors 
as scientific, technological, economic development of the countries, mass media, political situ-
ation in the world, extension of multilateral cooperation in the economics and science. Verbal 
speech, systematic transmissions of proper themes on radio and television promote the pro-
cesses of determinologization and transterminologization of professional and technical terms. 
The reasons for the secondary terminological nomination are explained by the influence of 
such intralingua facts as phonetic convergence, the process of the word-formation, semantic 
processes. The other reason for the secondary terminologization is the integration of scientific 
knowledge which is realized by the different ways and implicated in various forms, the unifica-
tion of conceptual and categorized apparatus and the formation of the synthetic sciences. The 
instance of the term borrowings without any semantic transformations can explain the presence 
of the same terminological units in certain close subject science research. Interfield sciences 
(biochemistry, biophysics radio astronomy, geophysics, geochemistry, etc.) often demonstrate 
the attraction of the blocks of the terms of initial sciences, which include different subsystems 
of the suitable concepts. But the main characteristic language reason for transterminologization 
is the tendency to economize language material.

Specific character of polysemy of terms allows creating and appearing of synonymous rows 
in terminology. The following example clearly shows this linguistic phenomenon. There are 
two synonymic groups of the word “alphabet”: 1. «абетка, алфавит, буквар»; 2. «буквар, 
начала, основи, підстава, початок, абетка» [1, p. 80]. The problems of polysemy and syn-
onymy become urgent with the necessity of the compelling opposite dictionaries, concordances 
where the method of synonymous correlation is used.

The following issue, on which we should stop, is the synonymy of terms, – the one called 
a coincidence of the basic meanings (usually with the retention of differences in the nuances 
and the stylistic characteristic) of terms, morphemes, constructions, phraseology units and etc. 
The problems of synonymy were considered many times in Ukrainian linguistics but these 
investigations studied mostly general vocabulary. Although the question of the choice of ap-
propriate terminological meaning caused a great interest in practical terminology, such Ukrain-
ian linguists as T. Rybak, T. Leshuk, L. Kucherenko, B. Rytsar worked on the problems of 
terminology synonymy.
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Synonyms for terminologists are difficult to handle with: their “surface” is the only distinc-
tion between them. In a semantic net they name the same node. Consequently, they are seen as 
being the same with the exception of their surface and grammatical structure. They are included 
in a term bank generally in the same way as abbreviations and short forms of terms with their 
full form. Due to the entry structure (every concept gets a single set of data) they should be 
found in the same record, with their grammatical features, pronunciation or every information 
on the surface structure that is to be included in the data base. What is more it receives a clas-
sification of its usage, for example as a preferred term or deprecated term.

The phenomenon of synonymy in terminology is traditionally thought as negative that is 
why the lexicographers of terminological dictionaries are always trying to avoid synonyms and 
chose only a standard variant. Moreover, a lot of terminological dictionaries are completed, as a 
rule, without philologists and the choice of available meaning became dependent on the choice 
of the author. One of the most important requirements for a term in the linguistic opinion is the 
absence of synonyms in one terminological system [5, p. 147].

But in terminological literature there is an opposite point of view according to which 
synonymy in terminology is a natural expression of the vocabulary development. Synonymy 
of terms exists notwithstanding the requirements for a term. Contemporary terminological 
dictionaries have a great variety of synonymic terms, so the researchers can choose a more 
suitable word.

The appearance of synonymic terms is caused by several reasons.
1. Term synonyms appear in the process of borrowings which is the main source of ex-

tending and enriching national scientific terminology. Thus, most terms in Ukrainian were 
borrowed from other languages with the Russian language as an intermediary during the 
last century and coincided with their Russian variants, i.e. they were borrowed according to 
the rules of the Russian not Ukrainian grammar, cp.: ажурний – прозірчастий, буферний 
– вирівняльний, інфлюентний – впливовий, горизонтальний – поземний, декоративний 
– оздобний, дистанційний – віддальний, дистиляційний – перегінний, кінетичний – 
руховий, пульверизаційний – розпорскувальний/ прискальний, рольковий – коточковий, 
селективний – вибірчий, термічний – тепловий, шунтовий – узбічниковий.

2. Term synonyms appear in the period of a certain national terminology establishment. 
There was a tradition due to which the foreign term or calque occupied a dominant position in 
the target language. For example, there is a term автоматичний, which was borrowed from 
Greek automatos next to Ukrainian самочинний, or свердловий and буровий, очеретяний and 
тростинний, броварний and пивоварний.

3. It is possible to suppose that the basic reason for the appearing term synonyms is the 
desire to avoid repetition, in other words a tendency toward the variation, the ability of poly-
semantic terms to enter into different synonymic groups. In order to present this problem more 
widely, it is evidently possible to turn both to the scientific definition and synonymous groups. 
If we compare three words from different terminological dictionaries, where they appeared 
simultaneously: area, circle, and graph, we observe the following:

Area – the measure of the region enclosed within bounding lines, or the measure of the 
surface of a geometric solid. Bearing in mind scientific definition given in the dictionary and 
comparing every meaning in the English-Ukrainian and Ukrainian-English dictionaries, it is 
possible to build the following synonymic group: area, space – площа, простір.
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Circle – a closed curve lying in a plane and constructed in such a way that all its points 
are equally distant from a fixed point in the plane. Sometimes, however, a circle is regarded as 
a plane figure bounded by such a curve. It follows that a term is ambiguous, referring some-
times to a boundary, sometimes to a disk. If we consider terms “коло” and “окружність” as 
synonyms, it is possible to build two synonymic groups: 1. circle, disk – коло, топологічний 
образ кола, диск and 2. periphery – коло, окружність кола, межа фігури, кордон замкнутої 
криволінійної фігури.

Thus, a synonymous group includes the following elements: circle, disk; circumference, 
periphery.

The definition of the term “graph” is more strictly, and one synonymic group is easily 
separated: graph, diagram, chart, scheme (графік, діаграма, карта, схема).

Graph – a diagram showing the relationship between two or more variable quantities. Com-
pare: diagram – діаграма, схема, графік; схема – scheme, plan, diagram, circuit; график – 
graph, diagram, chart, schedule. How can we distinguish and select the necessary meaning in the 
number of synonyms? Only if we use a contrastive method to oppose meanings of the words or 
compare them with antonyms, for example: circle – square; periphery – line.

In most cases related terms are not antonyms -- they are not one of two in a direct antonym 
pair. In fact most of them are distinguishable from each other by very small differences only, mak-
ing them even partially synonymous. Nevertheless they are related to one another by the same 
super ordinate concept, consequently they are characterized as related terms only. In general it is 
impossible to give a grade of relation that can be individually and subjectively distinguished. Re-
lated terms, not denoting the same concept, are not placed in the same data record, but they point 
to each other by mentioning the other term as a representation of a related concept. 

On the examples mentioned above we are able to define the basic principles of synon-
ymy: the concept of synonymy is usually associated with the concept of antonymy. For in-
stance, in a well-known investigation dedicated these problems and done by Russian professor 
A.Reformatskiy, the concepts of synonymy and antonymy are very considerably going parallel.

The linguistic term of «antonym» defines a very approximate and vague concept of meanings 
polarity. But, on the other hand, there are words which, while not being different in their forms, 
quite frequently, especially in the field of terminology, are polar, or, at any rate, may be regarded 
as polar so far as their meanings are concerned. For example, the opposition of «acid” and “base”:

Acid is defined as “a chemical compound which yields hydrogen ions when dissolved in 
water; the hydrogen of which can be replaced by metals or basic radicals, or which reacts with 
bases to form salts and water”.

Base is “a compound which yields hydroxyl ions in aqueous solution, and which reacts 
with an acid to form water and salt”.

The definitions mentioned above may not support an adequate basis to make up the deci-
sion of antonymy. Nevertheless we clearly associate these terms with the two classes of chemi-
cal substances with polar properties.

To sum up, we can emphasize that such linguistic processes as terminologization, determi-
nologization, transterminologization and other specialization, metaphorization and metonimi-
zation of the term meanings are basic sources of the development of polysemy, synonymy and 
antonymy of terms. The ways of completing of these lexical processes are borrowing, calques, 
reconsideration and etc.
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Досліджуються лінгвістичні процеси, пов’язані з термінологією, особливо явище 
семантичної варіації. Автор статті аналізує семантичну природу терміна і освітлює 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ТЕРМИНООБРАЗОВАНИИ

Исследуются лингвистические процессы, связанные с терминологией, в частнос-
ти явление семантической вариации. Автор статьи анализирует семантическую при-
роду термина и рассматривает причины, которые влияют на межотраслевую омо-
нимию в терминологии.
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МЕТОДИКА КОНЦЕПТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ

Стаття присвячена концептуальному аналізу, що базується на різних методиках 
поглибленого інтерпретування прихованого смислу художнього тексту. Детально зма-
льовується концептуальний простір американського майстра готичного/«страшного» 
оповідання Амброза Бірса «The Man and the Snake» («Людина та Змія»).

Ключові слова: методика, концептуальний аналіз, базові концепти, мережа концеп-
туальної інтеграції, готичне оповідання. 

Складність феномену художнього тексту, його багатоаспектність та багатогранність 
зумовлюють той факт, що лише залучення різних підходів до його вивчення дозволяє про-
никнути в тканину художнього твору, побачити його особливості, зрозуміти творчий задум 
автора. Це і визначає наявність безлічі методів, серед яких метод лінгвістичного, літера-
турознавчого, лінгвопоетичного та когнітивного аналізу, які успішно використовуються у 
філологічних студіях художніх текстів. Так, в межах когнітивного аналізу широкого вжит-
ку здобула методика реконструкції ключових концептуальних метафор [1; 2], вивчення 
динаміки ментальних просторів у художньому дискурсі [3; 4], побудова текстових світів 
у семантичному просторі художнього тексту [5], використання принципу іконічності, по-
будова мережі концептуальної інтеграції [6; 1; 2; 3]. Кожен із зазначених видів когнітивно-
го аналізу дозволяє працювати з художнім текстом на «найвищому рівні», інтерпретуючи 
його як «лабіринт, що складається з безлічі заплутаних маршрутів» (у термінології У. Еко) 
[7: 21]. Щоб зрозуміти ті заплутані та приховані маршрути, які регулюють інтепретативні 
зусилля читача, потрібно їх реконструювати шляхом застосування технік поглибленого чи-
тання художнього тексту, що ґрунтуються на прийомах концептуального аналізу. 

Ми пропонуємо проаналізувати згідно новітніх методик концептуального аналізу ко-
ротке оповідання американського автора Амброза Бірса «The Man and the Snake» («Лю-
дина та Змія»). Це оповідання належить до так званих готичних оповідань. Готичною 
називають «чорну літературу» з елементами надприродних «жахів», таємничих пригод, 
фантастики та містики, яка викликає в читача почуття жаху. Головні герої таких опові-
дань – це люди, які не здатні протистояти зовнішнім обставинам або психологічно зла-
мані під тиском ситуації [8: 48]. Саме таким і виявився герой нашого оповідання – пан 
Брайтон, котрий став жертвою свого страху: під його ліжком знаходилась змія, яка щоми-
ті могла його вкусити. Вона мала надзвичайно магнетичний погляд: її чорні очі були як 
електричні іскри, що пронизували наскрізь розум та тіло Брайтона. Головний герой на-
магався втекти від змії, проте, будучи не в силах відірвати свій погляд від її магнетичних 
очей та подолати свого страху, він помирає, так і не дізнавшись, що то була не справжня 
змія, а лише її опудало: 

Brayton lay upon his stomach on the floor, dead. His head and arms were partly concealed 
under the foot rail of the bed. They pulled the body away, turning it upon the back. The face 
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was daubed with blood and froth, the eyes were wide open, staring--a dreadful sight! «Died in 
a fit,» said the scientist, bending his knee and placing his hand upon the heart. While in that 
position he happened to glance under the bed. «Good God!» he added; «how did this thing 
get in here? «He reached under the bed, pulled out the snake, and flung it, still coiled, to the 
center of the room, whence, with a harsh, shuffling sound, it slid across the polished floor till 
stopped by the wall, where it lay without motion. It was a stuffed snake; its eyes were two shoe 
buttons [9: 217].

Фінал оповіді ошукує здогадки читача: змія, що стала причиною страху головного 
героя виявились лише опудалом, а її чорні магнетичні очі, що стали причиною смер-
ті головного героя, були лише двома чорними ґудзиками. Методика концептуального 
аналізу уможливила вияв ключових слів (eyes – points of light – snake – fear – greatness 
– power – menace – dead mother’s eyes), з яких формуються основні концепти твору: кон-
цепт СТРАХ і концепт СМЕРТЬ. Концепт СТРАХ і СМЕРТЬ асоціюються із ОЧИМА 
змії (СТРАХ – ЦЕ ОЧІ ЗМІЇ; СМЕРТЬ – ЦЕ ОЧІ ЗМІЇ) та її диханням (СТРАХ, СМЕРТЬ 
– ЦЕ ДИХАННЯ ЗМІЇ) – (If not dangerous the creature was at least offensive <…> Besides 
– insupportable thought! – the exhalations of its breath mingled with the atmosphere which 
he himself was breathing!). Очі змії мають різний концептуально-метафоричний відтінок: 
ОЧІ – ЦЕ ДВІ ТОЧКИ, ЩО СВІТЯТЬСЯ (two small points of light; The points of light were 
still there. They seemed to have become brighter than before, shining with a greenish luster), 
ОЧІ – ЦЕ ЕЛЕКТРИЧНІ ІСКРИ (It had not moved, but its eyes were now electric sparks, 
radiating an infinity of luminous needles), ОЧІ – ЦЕ ДВА СЛІПУЧИХ СОНЦЯ (the snake 
made neither sound nor motion, but its eyes were two dazzling suns), ОЧІ – ЦЕ ДВА ЧОР-
НИХ ГУДЗИКИ (its eyes were two shoe buttons). ОЧІ змії виступають у якості кореляту 
до референту СМЕРТЬ, формуючи таким чином концептуальну метонімію ОЧІ (частина 
тіла) – ЦЕ СМЕРТЬ (абстрактне поняття). 

Помираючи, головний герой бачить замість очей змії очі своєї матері (In the middle 
distance a vast serpent, wearing a crown, reared its head out of its voluminous convolutions 
and looked at him with his dead mother’s eyes [9: 214], тобто концепт СМЕРТЬ зображу-
ється через його смисловий корелят ОЧІ, проте вже не змії, а покійної матері: образ ЗМІЇ 
персоніфікується в образ матері. У цьому відрізку оповідання автор зображує змію із 
короною на голові, демонструючи таким чином ВЕЛИЧ СМЕРТІ, її владу над людиною. 

З метою розкриття основного смислу оповідання, відновлення зв’язків та встановлен-
ня напрямів проекції елементів концептів СТРАХ і СМЕРТЬ, застосуємо до аналізу цього 
оповідання метод семантико-когнітивного моделювання, що передбачає реконструювання 
мережі концептуальної інтеграції. У родовому просторі ми маємо дві головні ролі (людина 
та змія), які породжують два головних концепти твору – СТРАХ і СМЕРТЬ. 

Завдяки концептуальному мапуванню та проекції вхідних просторів на інтегрований 
простір, ми отримали нову, емерджентну структуру, що містить новостворений образ, 
тобто нове значення. У цьому емерджентному значенні головний герой, що дивиться в 
очі СМЕРТІ, відчуває справжній СТРАХ, проте не усвідомлює, що справжній страх по-
роджується в нас самих завдяки нашому ставленню до того чи іншого предмета або іс-
тоти. СТРАХ є керованою людською емоцією, проте головний герой не зміг опанувати 
свого страху, і помер від неусвідомлення цієї емоції. Фінал оповіді демонструє, що концепт 
СТРАХ виявився ошуканим відчуттям як для головного героя, так і для читача, оскільки 
змія, від якої намагався утекти головний герой виявилась несправжньою. Головною 



291

метою автора-оповідача було показати велич СМЕРТІ і СТРАХУ перед нею, який від-
чуває людина. Ключові слова оповідання greatness та power, задіяні у розкритті голо-
вних концептів твору, підкреслюють це панування СТРАХУ та вищість СМЕРТІ над 
людиною: «Men retire so from the presence of the great, for greatness is power, and power 
is a menace» [9: 212]; СТРАХ постає як ВЕЛИЧНА СИЛА, що знищує людину, а ВЕ-
ЛИЧНА СИЛА в свою чергу є ЗАГРОЗОЮ, що призводить до СМЕРТІ. Таким чином 
вибудовується цілий смисловий ряд корелятів до референтів СТРАХ і СМЕРТЬ – ЦЕ 
ВЕЛИЧНА СИЛА – ВЛАДА – ЗАГРОЗА для людини.

Отже, застосовуючи концептуальний аналіз, ми ґрунтовно проаналізували опо-
відання «The Man and the Snake» («Людина та Змія»), використавши головним чином 
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Рис 1.  Мережа концептуальної інтеграції оповідання 

А. Бірса «The Man and the Snake» 

Людина та Змія 
СТРАХ та СМЕРТЬ  – те,  

що уособлюють дві   
головні ролі 

Людина здатна опанувати свій страх лише 
усвідомивши його 

Роль: Змія 
Стан: нерухомий/ 
неживий (опудало) 
Мета: вбити/ 
загіпнотизувати/ показати 
велич смерті  
Засіб: чорні очі 
Результат: смерть 
головного героя 

Роль: Головний герой 
Стан: у полоні страху;   
живий, проте нерухомий 
Мета: подолати страх 
Засіб: вибратись з кімнати     
та з полону магнетичних 
очей 
Результат: смерть 
головного героя

          Головний герой / Змія                                
нерухома позиція через страх смерті / 
нерухома позиція через неживість     
страх, що приходить через очі змії і, як    
наслідок, смерть, що приходить через очі  
покійної матері.                                                    
Справжній страх знаходиться не в об’єкті 
страху (змії), а криється в нас самих; він           
породжується завдяки нашій реакції на ті чи 
інші предмети; страх є дуже сильною              
емоцією, яка може спричинити смерть,           
проте  людина здатна опанувати себе 
тільки якщо подолає /усвідомить свій страх 

Рис 1. Мережа концептуальної інтеграції оповідання
А. Бірса «The Man and the Snake»
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методику реконструкції концептуальних метафор та метонімій та реконструкцію тексто-
вого смислу за допомогою побудови мережі концептуальної інтеграції. 
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МЕТОДИКА КОНЦЕПТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ
Статья посвящена концептуальному анализу, основанном на различных мето-

диках углубленного интерпретирования скрытого смысла художественного тек-
ста. Подробно описывается концептуальное пространство американского мастера 
готического/«страшного» рассказа Амброза Бирса «The Man and the Snake» («Человек 
и Змея»).

Ключевые слова: методика, концептуальный анализ, базовые концепты, сеть кон-
цептуальной интеграции, готический рассказ.
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МЕТОДИКА КОНЦЕПТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ

The article deals with conceptual analysis based on various methods of in-depth interpreta-
tion that are helpful to reveal hidden meaning of the literary text. Conceptual analysis is based on 
Gothic/«horrible» story «The Man and the Snake» by American writer Ambrose Bierce.

Key words: methods, conceptual analysis, basic concepts, conceptual integration network, 
horrible/Gothic story.
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МЕТАМОВА ОПИСУ ТЕРМІНОЛОГІЙНОЇ СИНОНІМІЇ  
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: ТЕРМІНИ СИНОНІМНИЙ – СИНОНІМІЧНИЙ – 

СИНОНІМІЙНИЙ

У статті здійснено спробу упорядкування метамови опису термінологійної синоні-
мії української мови, зокрема проаналізовано доцільність використання термінів сино-
німний – синонімічний – синонімійний; наголошено на необхідності ретельного розмеж-
ування твірних основ у творенні нових слів.

Ключові слова: метамова, термін, термінологійна синонімія, словотвірний тип.

Протягом останнього часу зростає зацікавленість лінгвістів до питань уніфікації, 
симпліфікації термінології, зокрема й лінгвістичної, яку, своєю чергою, можна розгляда-
ти як складник метамови лінгвістики.

Прагнення до усвідомленого використання фахівцями усталеної спеціальної мови 
свідчить про необхідність вивчення власне інструментарію лінгвіста, адже “у ході своєї 
еволюції нагромаджене нею (лінгвістикою – О.В.) наукове знання, досягнувши певної 
стадії зрілості, шукає знакову систему, систему свого вираження” [1: 22]. Водночас, на 
думку Н.Б. Гвішиані, “у разі несумісності метамовних систем мовця і слухача (і відпо-
відно, того, хто пише (автора) і читача) обмін науковою інформацією суттєво ускладню-
ється через відсутність єдиної системи понять і термінів, які є основою плідного науко-
вого спілкування” [2: 64].

У лінгвістиці поняття метамови пов’язане із розмежуванням мови-об’єкта та 
мови, за допомогою якої відбувається цей опис, тобто метамова є інструментом опи-
су мови-об’єкта. Як зазначає О.С. Ахманова, це мова другого порядку, яка є особли-
вою семіологічною системою, що використовується тоді, коли варто говорити про 
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мову як мову-об’єкт [3: 3]. На нашу думку, особливістю вивчення метамови лінгвістики 
є те, що вона постає частково і предметом дослідження як мова-об’єкт.

Отже, з одного боку, метамова є складною системою термінів (так, наприклад, мо-
вознавча терміносистема створена засобами описуваної нею мови) [4: 334], з іншого, – 
до неї входить і загальнонаукова лексика.

Зростання зацікавленості у питаннях синонімії термінів зумовлене нерозв’язаністю 
низки проблем, серед яких – статус синонімії як мовного явища, класифікаційні критерії, 
наявність / відсутність синонімних рядів тощо. Проте перш ніж розглядати ці питання, 
варто узгодити термінологію метамови опису синонімії, оскільки наукові знання повинні 
мати точне фіксоване значення та форму.

Ядром метамови, як відомо, є термінологія, оскільки завершальний етап досліджен-
ня метамови – упорядкування термінологічної системи. Одним із завдань, пов’язаних із 
уніфікацією термінів, визначають їхню гармонізацію. Механізмом вирішення питання 
узгодження (упорядкування) термінології, зокрема ономастичної (а втім, і будь-якої ін-
шої), є, з погляду І.А. Казимирової, “чітке розрізнення в похідних ономастичних термі-
нах твірних основ, від чого залежить вибір форманта” [5: 189].

Аналіз термінів, уживаних під час опису термінологічної синонімії, свідчить про на-
явність трьох лексем (синонімний, синонімічний та синонімійний), особливості викорис-
тання кожного з яких є предметом нашого дослідження.

Дані словників свідчать про побутування в мові лише лексеми синонімічний, нато-
мість інші наукові джерела подають терміни синонімний та синонімійний. Так, І.Р. Ви-
хованець роз’яснює, що лексема синонімічний походить від синонім [6: 185], у відпо-
відній статті “Словника лінгвістичних термінів” Д.І. Ганича, І.С. Олійника визначено 
прикметник синонімічний таким, який походить від слів синонім та синонімія [7: 251], 
однак уже у “Великому тлумачному словнику української мови” віднаходимо повернен-
ня до колишньої дефініції синонімічний – “прикм. до синонім. // Який є синонімом. // 
Однозначний, рівнозначний, однойменний” [8: 1317]. Як бачимо, термін синонімічний 
є полімотивованим, оскільки мотиваторами для нього виступають синонім, синонімія, 
синоніміка, що є відхиленням від норм української мови [7: 251; 8: 1317]. Поява у мові 
слів синонімний та синонімійний свідчить про розширення словотвірного гнізда іменника 
синонім (у 1-му значенні), однак викликає питання про їхню доцільність.

Наголосимо, що пропозиції щодо необхідності розмежування подібних термінів (тер-
мінів, утворених за таким самим словотвірним типом) свого часу висловлював І.І. Ковалик: 
“у зв’язку з таким чітким розмежуванням найменувань ономастичних дисциплін на -ік-а 
(лінгвістична сфера) від відповідних власних назв як лінгвальних мовленнєвих фактів на -ім 
необхідно ввести це розмежування і в сферу паралельних утворень відповідних відносних 
прикметників. Від назв ономастичних дисциплін на -ік-а слід утворювати відносні прикмет-
ники за допомогою прикметникового суфікса -[іч]-н-ий (антропоніміка – антропонімічний), 
і одночасно у відносних прикметникових утвореннях до назв типу антропонім приєднувати 
прикметниковий суфікс -н-ий (антропонім – антропонімний). … Цим самим ми термінно 
розмежовуємо об’єктивно лінгвальні факти із лінгвістичними поняттями про них” [9: 25].

Аналіз використання зазначених термінів дозволяє стверджувати, що перевага 
у вживанні одного з них надається спорадично та залежить від автора. Досліджуючи 
явище синонімії у науково-технічній термінології, О.А. Мартиняк послуговується тіль-
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ки терміном синонімний, який уживає в таких контекстах: “Зрідка фіксуємо паралельне 
вживання синонімних складених термінів із різноструктурними атрибутивними еле-
ментами (машина кінна – машина коновідна, машина фанерна – машина фанеропиль-
на) та одноструктурними (складними) атрибутивними елементами, які містять різно-
звучні синонімні основи (машина шерсточесальна – машина вовночесальная, машина 
дроворубна – машина дровокольна)” [10: 8]; “Складні синонімні терміни мають один 
спільний компонент, а другий – відмінний” [Там само: 11], “Серед синонімних слово-
сполук можливі назви з різною кількістю компонентів” [Там само: 14]. Таким чином, 
О.А. Мартиняк оперує такими словосполученнями: “синонімний термін”, “синонімна 
основа”,“синонімна словосполука”.

Подібні вживання зустрічаємо у О.І. Новоставської, яка додає до термінологійного 
арсеналу словосполучення синонімні зв’язки (“у синонімні зв’язки вступають терміноо-
диниці боротьба і змагання”) [11: 104].

У І.М. Кочан одночасно спостерігаємо паралельне вживання лексем синонімний та 
синонімічний: “Зокрема у синонімні відношення входять компоненти авіа-, аеро-” [12: 
25] та “Синонімічні відношення мають: андробластома – аренобластома; гнотобіотика 
– гнотобіологія, кінофабрика – кіностудія; кіноактор – кіноартист, кінохроніка – кіноін-
формація, термофільний – теплообмінний” [Там само: 29]. Віднаходимо й такі приклади 
застосування термінів: “Серед мовознавців немає єдиної думки щодо визначення ста-
тусу (синоніми чи варіанти) частково подібних за формою вираження термінів, що різ-
няться лише якоюсь частиною 1) на рівні двох запозичених слів з синонімною першою 
частиною: аероцеле – трахеоцеле, акродисплазія – краніодисплазія…” [Там само: 20]; 
“компонентам притаманне синонімічне значення, однак вони поєднуються з різними 
основами” [Там само: 25].

Здійснюючи опис синонімії термінів з прізвищевими компонентами у фізичній тер-
міносистемі, Р.Б. Микульчик послуговується лише термінами синонімний і синонімійний 
(лексема синонімійний не засвідчена у сучасних словниках). Однак подекуди помічаємо 
непослідовність у їхньому використанні, наприклад, “Із 60 синонімійних рядів до сино-
німії між епонімами належить 51 синонімний ряд” [13: 104], “Щодо наведених вище си-
нонімних рядів, то можна стверджувати, що частина їх виникла зі стилістичною метою 
на ґрунті синонімії загальних компонентів складених термінів. Переважно, це – складені 
епоніми, або хоча б один термін з синонімного ряду чи синонімної пари є складеним 
епонімом” [Там само: 105], “Другий випадок синонімних відношень: синонімія між епо-
німами й термінами без прізвищевих компонентів” [Там само: 105].

Спостереження над функціонуванням термінів синонімний та синонімійний (синоні-
мічний) дозволяє виявити такі варіанти їхнього вживання: синонімні терміни – синоніміч-
ні терміни, синонімічні одиниці, синонімічний ряд – синонімійний ряд – синонімний ряд, 
синонімічні відношення – синонімні відношення – синонімічні відносини, синонімні зв’язки 
– синонімічні зв’язки. Звертає на себе увагу помилкове вживання одиниці синонімійний 
переважно із компонентом ряд (Я.П. Яремко, Р.Б. Микульчик; “розвиток синонімійних 
рядів як вияв лексико-семантичної еволюції” [14: 124]). На нашу думку, у наведених ви-
падках варто вживати термін синонімний ряд, оскільки йдеться про ряд синонімів. Тер-
мін синонімійний можна використовувати в тому випадку, якщо він стосується синонімії 
 (парадигматичного явища), наприклад: синонімійний факт.
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Існування декількох термінів на позначення одних і тих самих (подібних) явищ вима-
гає з’ясування значень кожного з них із метою точного розуміння означених понять. Так, 
за аналогією до наявних значень у словах антропонімний (від антропонім), антропоні-
мічний (від антропоніміка) та антропонімійний (від антропонімія) [5: 189], вирізняємо 
синонімний, синонімійний, синонімічний.

Отже, прикметник синонімний варто використовувати на позначення слів, в яких 
твірною основою виступає слово синонім, наприклад, синонімні терміни (слова, лексе-
ми) – терміни, подібні або тотожні за значенням, синонімні основи, синонімні зв’язки – 
зв’язки між синонімами). Якщо ж твірною основою виступає слово синоніміка, творимо 
прикметник синонімічний (-а, -е). У разі, якщо твірною основою виступає слово синоні-
мія, утворюємо прикметник синонімійний.

Лексикографічна практика засвідчує, що слово синоніміка має 2 значення: 1) “роз-
діл лексикології, що вивчає синоніми”; 2) “сукупність синонімів певної мови” [7: 251]. 
У третьому значенні ця лексема засвідчена “Великим тлумачним словником сучасної 
української мови”: “Те саме, що синонімія” [8: 1317]. Беручи до уваги те, що терміни 
синоніміка і синонімія є тотожними (в одному із значень), вважаємо можливим паралель-
не функціонування лексем синонімійний та синонімічний, утворених від різних основ, із 
переважанням останньої.

У підсумку зауважимо, що послідовне врахування словотвірних особливостей укра-
їнської мови сприятиме уніфікації та гармонізації лінгвістичної термінології української 
мови загалом.
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МЕТАЯЗЫК ОПИСАНИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ СИНОНИМИИ 
УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА: ТЕРМИНЫ СИНОНІМНИЙ – СИНОНІМІЧНИЙ – 

СИНОНІМІЙНИЙ
В статье осуществлена попытка упорядочить метаязык описания терминологиче-

ской синонимии украинского языка, в частности проанализирована целесообразность ис-
пользования терминов синонімний – синонімічний – синонімійний, подчеркнута необходи-
мость последовательного различения производящих основ в процессе создания новых слов.

Ключевые слова: метаязык, термин, терминологическая синонимия, словообразо-
вательный тип.
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THE METALANGUAGE OF DESCRIPTION  
THE UKRAINIAN TERM SYNONYMY: TERMS СИНОНІМНИЙ – 

СИНОНІМІЧНИЙ – СИНОНІМІЙНИЙ
The article is ordering the metalanguage of description of the Ukrainian term synonymy, in par-

ticular analizes the feasibility of terms синонімний – синонімічний – синонімійний, and stresses 
the necessity of rigorous differentiation of primary stems (words) while forming new words.
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СПОЛУЧУВАНІСТЬ СЛОВОТВІРНИХ МОРФЕМ  
СУЧАСНОЇ ПЕРСЬКОЇ МОВИУ СВІТЛІ ЛІНГВОСТАТИСТИКИ 

  
У статті розглянуто сучасні підходи до вивчення словотвору. На основі результатів, 

отриманих шляхом формально-морфологічного аналізу лексем перського тлумачного 
словника, сформульовано кілька морфологічних закономірностей перського словотвору. 

Ключові слова: формально-морфологічний підхід,словотвір, перська мова, залежність 
Есту-Зіпфа. 

 
Вивчення словотвору є необхідним кроком при відтворенні цілісного уявлення про 

структуру мови. "Складність словотвірної системи зумовлена її нерозривними зв'язками з 
іншими рівнями мови, рухливістю системи і неможливістю проведення чіткої грані між її 
потенцією та фактичною реалізацією, між словотвором та словозміною, (...) а також 
різноманітністю та комунікативною значимістю самих функцій словотвору" [6: 466]. 

Станом на сьогодні в сучасній лінгвістиці розрізняють три основні підходи до 
вивчення морфології та словотвору,а саме: генеративний, ономасіологічний та 
формальний. Виникнення теорії «породжувальних граматик» Н. Хомського тісно 
пов’язано з початком комп’ютерної епохи та з намаганнями зрозуміти, яким чином мова 
закодована у людській свідомості. Генеративний напрямок представлений широким 
спектром дедуктивних теорій – від радикальних лексикалістських, деякі з яких взагалі 
відкидають поняття «морфеми» чи дихотомію словотвір/словозміна (Р. Лібер, С. Лапойнт, 
А.М. ді Шулло та Е. Вільямз, А. Марантца, Д. Песецький, Р. Спроат, М. Аронов[15], [7: 
343]), до поміркованіших, котрі намагаються пояснити морфологічні правила 
фонологічними (неконкатенативна модель «автосегментної фонології»Дж. МакКарті та А. 
Прінса (1986)), морфонологічними (теорія «лексичної фонології» П. Кіпарського (1982), 
М. Галле і Р. Моганана(1985), Ґ. Буйджі й Р.Б. Рубака (1987), Ш. Інкеласа (1993)) та 
синтаксачними («теорії управління та зв’язування» М. Бейкeра (1988), концепція 
«наносинтаксису» М. Старке (2010) [17]) механізмами певної універсальної моделі мови. 

Ономасіологічний підхідуперше запропонований М.Докулілою і детально 
розроблений у працях Є.С.Кубрякової [5], В.Н.Телії [8], П.Штекауера [18], Бауера [16] та 
інших дослідників. Ономасіологія розглядає словотвір у світлі теорії номінації і 
використовує для його інтерпретації поняття ономасіологічного базису, ономасіологічної 
ознаки, зв'язки та ономасіологічної категорії[3: 289]. Визначення морфеми як 
білатеральної мовної одиниці у межах ономасіології дає підстави до висновку про 
ієрархічний характер структури мовних рівнів − менші мовні одиниці утворюють блоки, з 
яких складаються вищі рівні одиниць. З огляду на це, ономасіологічний підхід розглядає 
словотвір серед основних(непроміжних) мовних рівнів. Основою ономасіологічного 
аналізу є семантичні категорії, що відображають комплексний мовленнєво-мисленнєвий 
процес людини як соціальної істоти. 

Іншим підходом до вивчення словотвору та словозміни є формально-морфологічний. 
Формальна морфологія виникла у рамках структурної лінгвістики у 1960-их рр. Одним з її 
методів є формально-морфологічний аналіз, свого часу опрацьований І. Братчиковим, С. 
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Фітіаловим і Г. Цейтіним [2] для потреб машинного перекладу у площині словозміни. За 
запропонованою ними методикою формалізовані описи морфології словозміни різних мов 
здійснив у 1963-2003 рр. К.М. Тищенко [9],[10], [19], [20], [21]. Це формальні морфології 
дієслівних підсистем французької, італійської, португальської, іспанської, перської, 
фінської мов; опис акцентуаційних моделей іменного словотвору російської мови, а 
також системи словозмінних моделей частотної лексики української мови.  

Одна з перших спроб дослідити словотвірну систему перської лексики засобами 
формальної морфології зроблена О.Бєдовим [1] під науковим керівництвом К.М.Тищенка 
у дипломній роботі «Морфологічна структура сучасної перської мови», пробним 
матеріалом для якої став реєстр невеликого за обсягом персько-японського словника 
Ш.Оказакі (бл. 6000 слів).  

Основними методологічними засадами формально-морфологічного підходу є повнота, 
простота, однорідність і формалізація. Цей підхід виявився ефективнимпри створенні 
реальних описів словотвору або словозміни тієї чи іншої мови. Внаслідок проведених 
нами студій словотвору перської мови засобами формальної морфології було виявлено 
низку лінгвостатистичних закономірностей, що діють у цій галузі.  
 Дальший виклад дає уявлення про можливості й перспективи формальних 
досліджень перського словотвору. З метою класифікації даних, отриманих шляхом 
формалізованого морфологічного аналізу лексем тлумачного словника М. Каріба (29162 
слова) [22], була укладена матриця продуктивних словотвірних моделейперської мови 
(рис. 1), представлених їхніми формулами (на підставі сполучуваності частотнотних 
фіналей). Матриця містить закономірність утворення іменників, початковою морфемою 
яких є ініціаль-префікс. Цю закономірність можна сформулювати так: в разі, коли 
ініціаллю словотвірної формули виступає префікс, а фіналлю – морфологічний клас, 
то медіаль утворює нульова морфема(напр., dar- + N(دربار، درخانه), dar- + V(دربند)). 
Виняток з цього правила становить словотвірна формула N”=be+V+N – بستانکار. 

Задавши у спадному порядку кількість різних фіналей, які можуть сполучатися з 
заданою ініціаллю, отримуємо оптимальний опис цієї множини   {a-Ø-C} словотвірних 
моделей іменників перської мови (рис. 1). Досконала візуалізація матеріалу на цьому 
рисунку уможливлює виділення 7 структурних типів у межах множини {a-Ø-C} 
словотвірних моделей перської мови: 

 

Тип 1.(-N, -W, -V, -Aj): ham- : ھمچشم، ھمدم،ھمسر، ھمکار،ھمسال،ھمراه،ھمدست؛ ھماھنگ ،
 ھمجوار؛ ھمجوش، ھماورد، ھمزاد؛

Тип 2.(-N, -W, -V): dar-: ند؛ درگذشت، درآمد، درخواستدربار، درخانه، دروا؛ درب  
var-:ورتاج، ورسنگ؛ ورانداز،؛ ورشکست 
bar-:برچسب، برمال، برباره، برنامه؛ برانداز، برگذار؛ برآورد، برخورد، برداشت، برگشت 
bāz- :بازدم، بازدار، بازرس؛ بازخواست، بازديد، بازيافت 
Тип 3. (-N, -W): bi-:بيسيم، بيھده، بی ھمال، بيسکه؛ بيداد 
foroo-:فرودست، فرومايه؛ فروداشت 
 
Тип 4. (-W, -V): vā- :وابند، واريز؛ واخواست، وانمود  
Тип 5. (-N, -Pron): doš- :دشنام، دشمن 
 

Finale Морфологічн

           клас Initiale 
-N - W - V - Aj - Pron
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ham- -Ø- 

(ham-sar)

-Ø- 

(ham-āvar

-Ø- 

(ham-joosh

-Ø- 

(ham-javār
 

dar- -Ø- 

(dar-bār)

-Ø- 

(dar-āmad)

-Ø- 

(dar-band)

  

var- -Ø- 

(var-sang)

-Ø- 

(var-šekast

-Ø- 

(var-andāz

  

bar- -Ø- 

(bar-nāme

-Ø- 

(bar-dāšt)

-Ø- 

(bar-andāz

  

 bāz- -Ø- 

(bāz-dam)

-Ø- 

(bāz-did) 

-Ø- 

(bāz-res) 

  

bi- -Ø- 

(bi-sim) 

-Ø- 

(bi-dād) 

   

foroo- -Ø- 

(foroo-das

-Ø- 

(foroo-dāš

   

vā-  -Ø- 

(vā-khāst)

-Ø- 

(vā-riz) 

  

doš- -Ø- 

(doš-nām)

   -Ø- 

(doš-man)

bād- 
-Ø- 

(bād-zahre

    

be- -V- 

(be-setān-

kār) 

    

andar- 
-Ø- 

(andar-gāh

    

khar- -Ø- 

(khar-gooš

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

deš- -Ø- 

(deš-pil) 
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farā- -Ø- 

(farā-bar)

    

pā- -Ø- 

(pā-zahr)

    

pād- -Ø- 

(pād-afrāh

    

na-  -Ø- 

(na-bood)

   

 

Рис.1.Матриця множини {a-Ø-C} продуктивних моделей складних іменників; (ініціаль – 
афіксa, фіналь − клас слів С; медіалі практично відсутні:Ø;єдиний виняток {a-V-C})  

 
Тип 6. (-N): bād-, be-,andar-, khar-, deš-, farā-, pā-, pād-: ؛ بستانکار؛ اندرگاه؛ بادزھره

. خرسنگ، خرگاه، خرمن، خرموش، خرمھره، خروار؛ دشپيل؛ فرابر، فرادر، فراپايه؛ پازھر، پاسخ؛ پادافراه، پادزھر  
Тип 7. (-W): na-: نبود 

 

 

Морфолог

- 

нийклас  

Фіналь 

Ініціаль - and - gi - ān - i -e -ār -bān -eš -ye 

 

-gān -gāh

bar- -V- -Aj- -V- -V- -N-       

bi-     -N- -N- -N-     

vā-    -V-    -V- -V-   

ham-      -W- -W-        

bāz-          -N- -W- 

dar-     -W-       

var-     -V-       

khar-     -N-       

ā-     -V-       

  

 

 

N  

  

  

   

  

    

ā-       -Vᴐ-       
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Рис.2. Матриця множини {a-C-а} продуктивних моделей складних іменників 
(ініціаль і фіналь − афікси, медіаль – лексичний клас С) 

 
Закритеріємініціалі – 6 типів/підмножин: 
1.bar- (-e, -i, -and, -gi, -ān);2. bi- (-e, -ār, -bān);3. vā- (-i,-eš, -ye); 
4. ham- (-e, -i);5. bāz- (-gān, -gāh);6. dar-, var-, khar-, ā-, a-  (-e). 
За критерієм фіналі – інші 6 типів/ підмножин: 
1. -e (bar-, bi-, ham-, bāz-, dar-, var-, khar-, ā-, a-);2. -i (bar-, vā-, ham-); 
3. -and, -gi, -ān (bar-);4. -ār, -bān(bi-);5. -eš, -ye (vā-);6. -gān, -gāh (bāz-); 

 
Fin.→ М 

/к Init.↓ 

-ande3 -dān3 -ār3 -āk3 -gar4 -oo4 -bān3 -yeš3 -āl3 -āle3 -vāre3 -vand3 

Aj-      -Ø-(5) -Ø-(1) -Ø-(1) -Ø-(1) -Ø-(1) -Ø-(1)  

N- -Ø-(3) -Ø-(23) -Ø-(5) -Ø-(2) -Ø-(24 -Ø-(9) -Ø-(31) -Ø-(2) -Ø-(2) -Ø-(4) -Ø-(8) -Ø-(6) 

V- -Ø-(20)  -Ø-(2) -Ø-(4) -Ø-(1) -Ø-(1)  -Ø-(7) -Ø-(2)    

W-   -Ø-(12) -Ø-(1) -Ø-(1) -Ø-(1) -Ø-(1)      

Prep-           -Ø-(1) -Ø-(1) 

 

 

N 

Ad-            -Ø-(1) 

 
Рис.3. Матриця множини {C-Ø-а} продуктивних формул складних іменників 

(друга зона Бредфорда, ініціалі – морфологічні класи, фіналі – афікси) 
 

За критерієм ініціалі – 6 типів/ підмножин (Aj-, N-, V-, W-, Prep-, Ad-). 
За критерієм фіналі – 8 типів/підмножин:1. -ande3, -dān3; 2. -ār3, - āk3, -gar4; 

 3.-oo4; 4. -bān3; 5. -yeš3, -āl3; 6. - āle3; 7. -vāre3; 8. -vand3. 
         

М/Fin.

Init.

-and -gar4 -āle3 -dān3 

N- -V-(2) -i-(3) -ak-(  

 

N 

V-    -ande-

 

Рис.3а. Матриця множини {C-С/а-а}продуктивних формул складних іменників 
(друга зона Бредфорда, ініціалі – морфологічні класи, фіналі – афікси) 

По 2 типи/підмножини за критерієм ініціалі або фіналі. 
 
 Матриці продуктивних формул іменників на рис. 2, 3 виявили ще одну 
тенденцію у системі словотвору іменників перської мови. За концепцією 
морфологічної типології мов, перська мова є флективною. Як і в інших 
індоєвропейських мовах, її структура передбачає префіксальні частини, а якщо 
висловлюватися термінами формально-лінгвістичного підходу, − ініціалі-префікси, 
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які зумовлюють різний характер медіалей. У разі, якщо ініціаль словотвірної 
формули – префікс, а фіналь – суфікс, то медіаль утворює один з морфологічних 
класів. Якщо ж ініціаль належить до морфологічного класу, то медіаль може 
бути морфологічним класом, нульовою морфемою або суфіксом. (Наприклад: 
N”=ā+V+e (آفرازه، آفروزه),N”=bāz+W+gāh (بازداشتگاه), N”=bar+V+ān (برگردان), 
N”=bar+V+and (برآيند), N”=bar+V+i (بررسی) − у словотвірних формулах, де ініціалі – 
префікси, медіаль утворює морфологічний клас; N”=V+ande+dān (پايندان), 
N”=N+ān+ak (بارانک، شابانک), N”=N+ān+ji (گوانجی), N”=N+ak+āle (داسکاله), N”= 
Nᴐ+gin+e  (خاگينه), N”=N+i+gar (برزيگر، گليگر), N”=N+ool+e (زنگوله), N”=N+vān+e 
) N”=V+ān+ak ,(پروانه، دستوانه) رزانکل ), N”=Aj+N+e (زردچوبه، سردابه), N”=Aj+V+i ( ساده
 N”=Num+V+e ,(چھارگامه) N”=Num+N+e ,(ھرکاره) N”=Pron+N+e ,(نويسی، ضخيم دوزی
 у словотвірних − ,(بنساله) N”=N+N+e ,(آبدزدک، مارمولک) N”=N+N+ak ,(ھزارتابه)
формулах, ініціаль яких складає морфологічний клас, медіаль утворює як суфікс, так і 
морфологічний клас).  
  Застосування статистичних методів у лінгвістиці дає змогу робити точні 
висновки про досліджувані явища та взаємозв’язків між ними, що базуються на 
об’єктивних критеріях перевірки їх істиності [12: 182]. 
 Закон Есту-Зіпфа – це емпірична закономірність розподілу слів за спадною 
частотою у будь-якій мові. Сьогодні описану цим американським лінгвістом 
закономірність називають «законом Зіпфа», хоча насправді він повторив і розширив 
спостереження Есту й Кондона, давши їм змістовну інтерпретацію. У книзі 
«Психобіологія мови», опублікованій у 1935 році, Зіпф довів, що частота слова 
обернено пропорційна до його рангу. Він запровадив до формули Есту-Кондона 
додаткову сталу ү, яку слід розраховувати для кожного досліджуваного тексту: rfү = 
const. Як усі моделі, особливо статистичні, закон Есту-Зіпфа є лише наближенням до 
дійсності і не може буквально відображати становище в першому-ліпшому тексті. 
Модифікації цієї формули краще відповідають емпіричним даним, проте ускладнені 
запровадженням до них додаткових змінних величин [11: 144].На графіку розподіл 
слів за спадною частотою виражає гіперболічна крива [там само: 22].  

 Упорядкування формул інвентарію (отриманих шляхом морфологічного 
аналізу словникового реєстру) за принципом продуктивності та кількістю морфем 
дало змогу виявити лінгвостатистичні закономірності Есту-Зіпфа, що діють у системі 
словотвору перської мови. Першу з них можна сформулювати: якщо впорядкувати 
словотвірні формули від найпродуктивнішої до гапаксів (вісь f), то залежність 
між рангом тієї чи іншої словотвірної моделі (вісь r) та кількістю слів, яку вона 
утворює, виражатиме гіперболічна крива  Есту-Зіпфа. 
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Зіпфів характер виявив і розподіл словотвірних формул за кількістю морфем в усіх 
морфологічних класах. Цю закономірність можна сформулюватитак: що менше 
морфем у словотвірній формулі, то більше таких формул.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(логарифмічний масштаб за віссю Y)  
 

 Частотно-ранговий розподіл суфіксів іменників та прикметників за спадною 
валентністю знову ж таки виявив характер закономірності Есту-Зіпфа: що більше 
валентностей має суфікс, товищий його ранг. 

Рис. 4. Залежність  Есту-Зіпфа 1. 
Частотно-ранговий розподіл моделей словотвору складних 

іменників, прикметників і прислівників 
(f – кількість слів, утворених за певною словотвірною 

формулою, r - ранг формули) 
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(х – число валентностей суфікса, у – ранг суфікса) 

 
 Таким чином, здійснене дослідження показало ефективність формального методу 
для вивчення закономірностей та взаємозв’язків у словотворі будь-якої природньої 
мови. Впорядкування формул словотвірного інвентарію за допомогою матриць, а також 
на основі принципів їх продуктивності та кількості морфем у слові, дало змогу виявити 
низку лінгвістичних закономірностей, за якими відбувається організація 
морфологічних складових у лексемі на першому рівні словотвірної структури та 
словотвірних моделей на другому, більш узагальненому, рівні, представленому 
групами морфологічних класів словотвірного інвентарію. Тільки після дослідження 
формального каркасу мови дослідник отримує необхідну базу для аналізу сутності 
мови [14: 44]. На основі практичних результатів видається можливим подальший 
розгляд словотвірної будови сучасної перської мови у контексті універсальних 
лінгвістичних моделей.  
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ФОРМУВАННЯ СЛОВОТВІРНОЇ НОРМИ І 
ДЕРИВАЦІЙНА ВАРІАНТНІСТЬ

 (на матеріалі українських прикметників XI-XVIII ст.)

Стаття присвячена теоретичним питанням та історії словотвірної варіантнос-
ті: запропоновано визначення терміна словотвірні варіанти; простежено історію фор-
мування словотвірних варіантних пар і їхніх моделей на різних етапах розвитку україн-
ської мови (ХI-XVIII ст.).

Ключові слова: словотвірні (дериваційні) варіанти, варіантні афікси (суфікси). 

Похідні прикметники зафіксовані в українській мові найдавнішими писемними 
пам’ятками. Словотворення українських ад’єктивів регулюється дериваційною нормою 
відповідного часу. Закріплення тотожних або близьких словотвірних значень за різними 
словотвірними моделями – це, з одного боку, ознака неусталеності мовної норми певного 
періоду, а з іншого – свідчення її варіантності, паралельних можливостей дериваційної 
системи. Творення прикметників від різних частин мови може супроводжуватися варію-
ванням ад’єктивних афіксів (переважно суфіксів). 

Варіювати можуть будь-які двобічні мовні знаки [1], але навіть у межах словотвірної 
підсистеми це явище неоднорідне. Адже неоднорідними в плані вираження та в плані 
змісту є і самі одиниці дериваційного рівня мови – афіксеми та дериватеми (словотвірні 

морфологического анализа массива лексики персидского словаря, сформулированы 
несколько морфологических закономерностей персидского словообразования. 
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типи) – мінімальні одиниці та “одиниці-конструкції” [2]. Тому словотвірну варіантність, 
як і словотвірну синонімію, можна простежити на двох рівнях словотвірної системи – 
афіксемному й дериватемному. Морфема як двобічна мовна одиниця “варіюється у плані 
форми вираження. Морфи і є проявом цього варіювання... Морфема виступає як клас 
позиційно зумовлених аломорфів.., зовнішня несхожість яких порівняно з іншими мор-
фами ... зумовлена фонемним складом сусідніх морфів, отже, тільки їх позицією в слові” 
[3:6-7,9]. Напр., суфікси -ин-/-ін-, -ов-/-ев-, 

-оньк-/-еньк-, згідно зі сучасною словотвірною нормою, переважно сполучаються 
з іменними твірними основами, залежно від їх кінцевого приголосного. Крім позиційно 
зумовлених виявів морфеми, існують морфи, які “здатні замінити один одного в складі 
того ж слова чи словоформи. На відміну від аломорфів, для яких визначальним є відно-
шення додаткової дистрибуції, такі варіанти морфеми перебувають у відношенні вільно-
го варіювання” [4:1]. Наприклад, взаємозамінними при поєднанні з прикметниковими 
основами є варіантні суфікси -есеньк-/-ісіньк-/-усіньк-. Неоднозначним у сучасній де-
риватології є статус дво- і більшекомпонентних (складних) афіксів: “...постає питання, 
чи ці новоутворені похідні суфікси є... варіантами, чи, може, цілком окремими самостій-
ними суфіксальними величинами...” [5:51]. Ідеться про співвідношення між морфемами 
типу -ив-/-лив-, -н-/-альн-, -ичн-/-ічн-, -н-/

-овн-, -ат-/-нат-/-чат-. На думку І. Ковалика, безсумнівними суфіксами-варіантами 
є тільки “фонетичні варіанти (за сучасною термінологією аломорфи. – І. К.) даного су-
фікса (суфіксеми), звукові варіації, які зумовлені історико-фонетичними змінами у фоне-
тичній системі даної мови чи групи мов. Наприклад, суфікс -ець- в українській мові і в 
інослов’янських мовах виступає у варіантах -ец′, -ц′, -ц, -ч, укр. старець, старця, стар-
цем, старче” [5:53], а похідні суфікси стосовно їх джерела є самостійними суфіксальними 
величинами. “Про їх окремішність свідчить не лише різний морфемний склад, але також 
у багатьох випадках їх різне словотворче функціонування та різний ареал деривативно-
го застосування як у відношенні до словотворчих розрядів іменникових утворень, так і у 
відношенні до лексико-граматичного характеру словотворчих основ, з якими поєднується 
простий і похідний від нього суфікси” [5:52]. В А. Грищенка такі вторинні суфіксальні 
величини мають різні назви: “модифікаційний варіант”, “позиційний варіант”, “позиційно 
пов’язаний варіантний відповідник”, “гібридна суфіксальна морфема”... [6:131,147,148, 
151,154; 7:124,131,145]: “Суфікс -овн- виступає єдино можливим позиційно пов’язаним 
варіантним відповідником основної словотворчої морфеми -н-” [6: 148]; “як варіанти су-
фікса -ат- виступають похідні морфеми -нат-, -чат-” [6:151]; “продуктивнішим порівняно 
з абстрагованим суфіксом -ив- виявився його позиційний варіант -лив-, який задовольняв 
зокрема фонетичні умови сполучуваності з дієслівними твірними основами, поширеними 
вокальними суфіксами” [6:154]. Оскільки вторинні афікси – це результат перерозкладу на 
стику питомої чи запозиченої твірної основи і того словотворчого суфікса, що став базою 
для нового форманта, то такі складні суфіксальні одиниці (“гібридні суфіксальні морфе-
ми”, “позиційно пов’язані варіантні відповідники”, “модифікаційні варіанти” [6]) розгля-
датимемо серед словотвірних варіантів афіксального рівня.

Отже, словотвірними варіантами афіксального рівня виступають: а) позиційні варі-
анти морфеми (аломорфи), б) вільні варіанти словотворчих засобів, в) прості й похідні 
від них складні форманти, що утворюють деривати зі спільною (близькою) семантикою. 
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Відповідно словотвірними варіантами дериватемного рівня є: а) спільнокореневі похідні, 
утворені суфіксами-варіантами трьох згаданих типів (аломорфами: хвильовий – хвиле-
вий; вільними варіантами: дрібнісінький – дрібнюсінький; складними варіантами: екзис-
тенційний – екзистенціальний – екзистенціональний), б) спільнокореневі похідні, у яких 
той самий морф поєднується з варіантними твірними основами (усіченою і неусіченою: 
дифузійний – дифузний).Обов’язковою умовою словотвірної варіантної пари є спільна 
лексична й словотвірна семантика її компонентів на одному синхронному зрізі, оскільки 
за моделлю “спільна твірна основа + варіантні суфікси” нерідко можуть утворюватися і 
слова-пароніми. Пор.: трансцендентний – трансцендентальний (словотворчі суфікси-
варіанти -н- й -альн-) – словотвірні варіанти, але музичний – музикальний (словотворчі 
суфікси-варіанти -н- й -альн-) – пароніми. Отже, тільки двобічний, семантико-слово-
твірний та формально-структурний, дериваційний аналіз прикметників уможливлює 
правильне виявлення варіантних пар (рядів) різних моделей.

Перші словотвірні варіантні пари прикметників в українській мові відомі ще з XI 
ст. В українських пам’ятках до XVIII ст. дериваційне варіювання ад’єктивів пов’язане з 
відіменниковим та віддієслівним словотворенням: 1) від спільної твірної основи за допо-
могою різних варіантів одного і того самого суфікса, 2) від варіантних твірних основ за 
допомогою суфікса в одному й тому ж інваріантному чи варіантному вияві. Так, ще з XI 
ст. відомий вияв словотвірного варіювання прикметників названих двох моделей. Напри-
клад: адьськый-адовськый: Не... адьсько~ постигним дно. Не презри мене блгыи ~ще 
днь адовьскыи моукы горьча~ ~ть [СДЯ, І, 74-75]; безмилостьныи – безмилостивныи 
[С, І, 59]; безсловесьныи – бесловьныи. Жити~ наше словесно и безсловесно. Въ телеси 
акы чьрвь нhкыи сhд< въ бесловьны> подвигы [С, І, 74].

Для пам’яток української мови ХІV-ХVІІІ ст. особливо характерними є дериваційні 
варіанти першого типу; найчастіше це відіменникові похідні, утворені за допомогою різ-
них виявів суфіксів -н-, -ов-, -ив-, -ат-, рідко -ск- і 

-ит-. Наприклад, за допомогою інваріантного суфікса -н- та різних його варіантів 
утворилися такі прикметникові дериваційні варіанти: -н- і -овн- 

(-евн-) – азбучный (XVII ст.) – азбуковный (XV, XVI ст.): Лhтеры азбучныи, иж з 
них всh книги суть написаны. Начаста съставл<ти писмена азъбуковная Словеньскы [Т, 
13]; винный – виновный (XV-XVIII ст.) [Т, 253, 254] (безвинний – безвиновный (XV, XVII-
XVШ ст.)) [Т, 67]; грhшный (ХУ^ІІІ ст.) – грhховный (XV, XVII ст.): Поки тhла моего 
грhшного не погребут. От грhховного бо корене злыи плодъ бываетъ [Т, 622, 621]; денный 
(XVII ст.) – дневный (XV, ХVII ст.): Стый... за денную працу брал 12 грошей. Суть еще 
инныи Индульгенцыи, дневныи и Рочныи [Т, 693, 727]; -н- і -очн- (-ечн-) – безпереривнiй 
– безпереривочнiй (XVIII ст.) (утворені префіксально-суфіксальним способом): Панщини 
и роботизни тяжкiя, безпереривнiя. Громъ безпереривочнiй годинъ на 10 [Т, 75]; -н- і -ечн-/-
hшн-/-шн- – сhнный (XVI, XVII ст.) – сhнечный (XVIII ст.): Пришедши до сhнных дверей. 
Куплено часовню до дверей сhнечных [КТ]; вечерний (XV, ХVІІ-ХVІІІ ст.) – вечерhшный 
(XVIII ст.): Молитвы вечернiи и оутрьнiи списа. Будhте мнh на помочи вроки излhчити... 
зарашнии, полудененiи, вечерhшни, вчерашнии [Т, 227, 228]; крайний – краишный (XIV-
ХV ст.): а львовч<не што имут поити до браилово, по рыбы, на крайнее мыто. А що приве-
зоут от Басараб или от Тоурохъ, или перецъ, или баволноу, или боуд що... оу тых краишных 
тръгов [ССМ, І, 509]; -н- і -алн- – комедiйный (XVI ст.) – комедiялнiй (XVI, XVIII ст.): 
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И видишъ ми ее подобенъ быти онымъ комедiйным жакомъ. Акт комедiялнiй [КТ]; -н- і 
-ивн- – милостный – милостивний (безмилостний –безмилостивний) [КТ]. Отже, су-
фікс -н- послужив основою для утворення на його базі ряду складних власне українських 
суфіксів [8:167], а також приблизно з XVI ст. став засобом “творення прикметників від 
запозичених слів, головним чином інтернаціоналізмів. У результаті цього утворилися 
складні афікси -альн- , -уальн- , -озн-, -арн-, -ічн-, -ичн-, -аїчн-” [8:167]. Це і стало 
джерелом словотвірної варіантності. Пор. однотипні сучасні українські прикметнико-
ві словотвірні варіанти: орбітний – орбітальний, гімназійний – гімназіальний. Друге 
місце за кількістю після словотвірних варіантів на -н- ий займають прикметники, утво-
рені різними складними варіантами суфікса -ат- 

(-аст-, -част- , -чат-). Найчастіше дериваційні варіанти, утворені цими форман-
тами, мають якісні словотвірні значення “схожий на те, що назване іменником”, рідко 
“який має велике те, що назване іменником”, “який складається з того, що назване імен-
ником”. Наприклад: -ат- і -аст- – вилчастый – вильчатый (XVI-XVII) (від іменника-
полонізма вилкъ): Конь зь серниста вилчатый. Познал есми у кон вильчастый [Т, 250]; 
двойчатый – двойчастый (ХVІ-ХVІІІ ст.): Лихтарик мосяжовый двойчатый на шру-
би. Ворота уезные двойчастые [Т, 678]: драбинчатый – драбинчастый (ХVІІ-ХVІІІ 
ст.): Простой драбинчатьш возокъ. Тhло его нагое на драбинчастомъ возу сhном при-
критое привезено в Гадяч [Т, 821]; попелятый (XVIII ст.) – попелястий (XVIII, XIX 
ст.): Подшитий луданом попелятим. Кунтушъ лудановий попелястий [КТ]; ребратый 
– ребрастый (XVIII ст.): Сотвор¿ ю страшную, сухую, зубатую, ребратую, голhнатую. 
Смерть... ребрастую... з острою косою [КТ]; -аст- і -част- – крупястый – крупчастий 
(XVI ст.): Соль крупястая. Соль крупчаста [КТ]. Пор. сучасні варіантні прикметники 
цієї ж моделі: вухатий – вухастий, трубчатий – трубчастий та ін. Словотвірними 
варіантами, утвореними за допомогою варіантних суфіксів -ов-(-ев-), є переважно від-
носні прикметники: дощовый – дожчевый (XVIII ст.): Дощове л¿то видалося [КТ]. 
Въ... дожчевихъ непогодахъ [Т, 756]; грушовый – грушевый (ХVІ-ХVІІІ ст.): Бочок 
двадцат порожних, а одна с квасом грушовым. Взвару доброго грушевого сулhя склянна 
[Т, 620]; ´арцовый – ´арцевый (XVI, XVIII ст.): Фляш кгарцовыхъ шесть. Ходячи куфи 
и носатки закрить мhркою кгарцевою [Т, 637]. Пор. в сучасній українській мові: згра-
йовий – зграєвий, хмельовий – хмелевий. Рідко словотвірні варіанти на -ов-ий /-ев-ий 
/-ув-ий є присвійними чи якісними прикметниками: Лазаровъ, – Лазаревъ (XV ст.): 
От оусти лазировы долины. А на то ест... вhра пана станчоула брата лазарева [ССМ, І, 
537]; Василевъ – Василюв (XV ст.): сноу василевоу. А писалъ се василюв снъ [ССМ, І, 
154]; королевъ, (XIV сг.) – королюв (ХІV-ХV ст.) [ССМ, І, 499]; лазуровий – лазуревий 
(XVIII ст.): Свhжи папер лазуровий. Лазуреву фарбу сподобав [КТ]. Словотвірні варі-
анти, утворені за допомогою суфікса -ив- та його варіантів -лив-(-овлив-), можуть 
мотивуватися іменником або мати подвійну мотивацію: злостивый – злостливый 
(ХVІ-XVIII ст.): Часи нынhшнiе злостивые. Такое злостливое и душевредное дhйствiе 
[КТ]; аналогічно незлостивий – незлостливий (XVII ст.) [КТ]; уродивый – уродливый 
(XVII ст.): Розмыслая, уродывая Пно... до трох дней. Елена... уродливая панна [КТ]; 
жартливый – жартовливый (ХVІ-ХVІІ ст.) (можлива подвійна іменниково-дієслівна 
мотивація): жартливый смhхотворца. Въ словахъ жартовливыхъ [Т, 907].
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Отже, відіменникові прикметникові дериваційні варіанти відповідають двом загаль-
ним моделям: спільна твірна основа + варіантні суфікси і рідко варіантні твірні осно-
ви + той самий суфікс.

Прикметникові словотвірні варіанти, мотивовані дієсловами, в українських пам’ятках 
трапляються порівняно рідко (засвідчені в текстах ХV-ХVІІІ ст.). Наприклад, за допомо-
гою інваріантного суфікса -н- та його варіанта -льн- утворилися ад’єктиви оуздавный – 
уздавальный (XV, XVII ст.): На оуздавныхъ листохъ. Уздавальнi листи [КТ]; докончаный 
– докончалный (XV, ХVІІ-ХVІІІ ст.) [Т, 765]. За допомогою суфікса -н- утворюються 
ад’єктиви від твірних основ переважно на приголосний, а за допомогою -льн- – на голо-
сні /а/ або /и/ [6:178]. Хоч зрідка до тої самої основи може паралельно додаватися або 
інваріантний суфікс, або його варіант. У пам’ятках української мови ХVІ-ХVІІІ ст. за-
свідчені також прикметники із варіантним суфіксом -тельн-. “Відсутність у переважній 
більшості випадків безпосереднього словотворчого зв’язку між іменниками на -тель- і 
відповідними прикметниковими похідними на -тельн- служить важливим аргументом 
на користь твердження про самостійне функціонування зазначеного суфікса у поєднанні 
з дієслівними твірними основами” [8:148]. Наприклад, словотвірними варіантами є від-
дієслівні прикметники, утворені від тої самої твірної основи за допомогою інваріантно-
го суфікса -н- та його складного варіанта -тельн-: вредний – вредительный (ХVІ-ХVІІ 
ст.): Недугъ вредний. вс<кое м<со болших птицъ... вредителны сuть к питан¿ю [СУМ 
ХVІ-ХVІІ, V, 14]. Префіксально-суфіксальним способом за допомогою префікса не- й 
суфіксів -н- і -тельн- утворилися від дієслівної основи прикметникові дериваційні варі-
анти: незносный (ХVІ-ХVІІІ ст.) – незносителный (XVI ст.): Много кривдъ незносныхъ 
терпhли. Вчителi i фарисе¿ нав<зоуют бо беремена т<жкаа а незносителнаа [КТ]. Від 
варіантних дієприкметників морфолого-синтаксичним способом утворилися прикмет-
никові словотвірні варіанти будучий – будущий (XVI ст.) [СУМ ХVІ-ХVІІ, III, 90] та 
волочачий – волочащий (ХVІ-ХVІІ ст.) [СУМ ХVІ-ХVІІ, IV, 212].

Отже, формування перших варіантних пар (ХІ-ХV ст.) пов’язане з нечітко сформо-
ваними на той час законами сполучуваності суфіксів присвійних прикметників -ов-/-ев-
/-′ув-, із варіюванням суфіксів -ив-/-лив- у результаті руйнування первісних обмежень 
морфеми -ив- поєднуватися тільки з іменниками і-основ і дієсловами и-класу, з утворен-
ням похідного варіантного суфікса -ьск-/ овьск-, а також із варіюванням іменникових 
твірних баз колишніх s-основ: тhл-/тhлес-, слов-/словес-. Із XVI ст. активізується дери-
ваційна варіантність прикметників, особливо відіменникових, – під впливом міжмовних 
контактів український суфікс -н- став базою для гібридного варіантного суфікса -алн- 
(-альн-), який паралельно з -н- міг приєднуватися до твірної основи іншомовного по-
ходження. Типовим стає варіювання в тій самій позиції морфем -ат-, -аст-, -чат-, -част-
; із попередніх століть зберігається паралельне функціонування простого і складного 
варіантних суфіксів -ив-, -лив-, -овлив-. Морфеми -ов-, -ев- продовжують варіювати 
тільки у відносних прикметниках. Словотвірна варіантність віддієслівних прикметників 
в українській мові ХVІ-ХVІІІ ст. пов’язана з варіюванням суфіксів -н-, -льн-, -тельн- і 
-уч-(-ущ-), -ач-(-ащ-). Загалом прикметникові дериваційні варіанти ХІ-ХVІІІ ст. відпові-
дають двом моделям, які й збереглися в сучасній українській мові: спільна твірна осно-
ва + різні варіанти того самого суфікса; варіантні твірні основи + той самий суфікс, 
тобто до XVIII ст. в українській мові вже були сформовані основні принципи сучасної 
дериваційної варіантності прикметників, 
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ФОРМИРОВАНИЕ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НОРМЫ И 
ДЕРИВАЦИОННАЯ ВАРИАНТНОСТЬ 

(на материале украинских прилагательных)
В статье рассматриваются теоретические вопросы и история словообразова-

тельной вариантности. Наблюдается возникновение и развитие словообразователь-
ной вариантности прилагательных в украинском языке ХI-XVIII вв.

Ключевые слова: словообразовательные (деривационные) варианты, вариантные 
аффиксы (суффиксы). 
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THE ORIGIN OF THE DERIVATIONAL NORM AND THE DERIVATIONAL 
VARIATION 

(between Ukrainian adjectives in the XI-XVIII-th c.)
This research paper is devoted to adjectival derivational variation in the Ukrainian 

language. The definition of this term is a controversial issue. The origin and evolution of 
adjectival variants and their models are traced diachronically in different stages of language 
development (the ХI-XVIII-th centuries).

Key words: derivational variants, variant affixes (suffixes), of derivational variation.
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ФРАЗЕОЛОГІЗМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ З НАЗВАМИ ОДЯГУ: 
ДО ПРОБЛЕМИ МОТИВАЦІЇ ЦІЛІСНОГО ЗНАЧЕННЯ

У статті розглянуто фразеологізми української мови з назвами одягу. Цілісне зна-
чення ФО мотивоване стрижневими словами-компонентами сорочка, лапті, штани, що 
формують уявлення українців про заможність, бідність, злиденне життя. 

Ключові слова: фразеологічна одиниця, слово-компонент, заможність, бідність, одяг.

Поняття «мовна картина світу» (МКС) належить до фундаментальних понять, що 
виражають специфіку людини та її буття, взаємини її зі світом, найважливіші умови іс-
нування в ньому. Завдяки мові людина виражає й пізнає себе, репрезентуючи етнічну 
самосвідомість. У сучасній лінгвістиці спостерігається інтерес до розгляду мовних явищ 
у контексті мовної картини світу (Н. Д. Артюнова, Е. М. Верещагін, І. О. Голубовська, 
Д. О. Добровольський, М. В. Жуйкова, В. І. Кононенко, О. С. Кубрякова, О. П. Левченко, 
Л. А. Лисиченко, О. О.Селіванова та ін.). Мовна картина світу фіксує інформацію про 
ментальність того чи того народу, оскільки в ній акумульовані результати пізнавальної 
діяльності суспільства. «Дослідити мовну картину, – зауважує І. О. Голубовська, – озна-
чає виявити етнічну спрямованість мовного значення та способи її маркування на всіх 
структурних рівнях мовної системи, що імплікує залучення до аналізу таких різнорідних 
мовних явищ, як внутрішня форма слова, культурні концепти (на лексичному рівні); за-
гальні семантичні категорії оцінки, модальності» [1: 3]. 

Фразеологія приваблює науковців, зауважує І. К. Мізін, своєю загадковістю: до цих 
пір нерозгадані мовомисленнєві засади генезису фразеологічних одиниць, не до кінця 
вивчений феномен фразеологічного значення тощо [2: 75]. З’ясуванню ролі культуро-
логічної інформації, закладеної у внутрішній формі ФО, у формуванні фразеологічного 
значення, установленню лінгвокультурологічних особливостей творення та структур-
ного й семантичного розвитку ФО присвячені наукові розвідки, виконані на матеріалі 
української (О. М. Каракуця, Н. М. Карлова, Т. С. Маслова), російської (В. В. Красних, 
А. Р. Попова, Д. С. Скнарев), німецької (Ю. А. Фірсова), іспанської (О. Л. Толстова) мов, 
у порівняльному аспекті на матеріалі української, німецької, англійської, грузинської мов 
досліджували фразеологізми О. О. Близнюк, Н. Б. Головіна, Є. Ю. Голоднова, В. Є. Копи-
ця, Л. А. Ліннік, С. В. Олійник та ін. 

Наведені роботи свідчать про підвищений інтерес мовознавців до поглибленого ви-
вчення фразеології в структурно-семантичному, лінгвокультурологічному аспектах. У 
зв’язку із цим цікавим видається дослідження фразеологізмів української мови з назвами 
одягу, що називають стан заможності / бідності.

Необхідність з’ясувати особливості реалізації уявлення про заможність в українській 
мовній картині світу, пов’язані з назвами одягу й елементів одягу, й установити мож-
ливий взаємозв’язок між цілісним фразеологічним значенням і значенням стрижневого 
слова-компонента становила мету нашої роботи.

©   Т. М. Князь, 2014
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Значна роль у культурі українців належить одягу. Одяг і взуття споконвіку вважалися 
важливим елементом побутово-соціального життя народу. У першу чергу одяг виконує 
суто практичну функцію, тобто захищає людину від холоду. Як зазначає Г. Лозко, одяг 
різних верств населення відрізнявся за формою, кроєм і якістю тканини, а отже, викону-
вав соціально видільну функцію [3: 467].

Важливим етапом «декодування» внутрішньої форми ФО з компонентами-назвами 
одягу або його елементів, а отже, і правильною інтерпретацію позначень стану заможно-
сті, є обізнаність із символічним навантаженням окремих предметів чи деталей, а також 
прикметами щодо особливостей їх носіння чи використання. 

Так, у «Словнику східнослобожанських і степових говірок» В. Д. Ужченка й Д. В. Уж-
ченка знаходимо ФО виходити заміж у босоніжках (у босоножках) – «не мати багатства 
у подружньому житті», що виникла на основі прикмети: «коли наречена виходить заміж 
у взутті з відкритими пальцями чи п’ятами, то майбутня сім’я не буде бачити багатства 
й достатку в житті» [4: 44]. 

Окрім того, знаходимо ФО озути (взути, обути і т. ін.) в постоли (в лапті) кого, 
заст., зневажл. із такими значеннями – «розорити, довести до злиднів» [5: 155]; «довес-
ти когось до злиднів, залишити без майна, позбавити багатства; розорити» [6: 461-462]. 
В. В. Жайворонок зазначає, личаки = лапті – «плетене з лика або іншого матеріалу ста-
ровинне селянське взуття, яке носили з онучами, прив’язаними до ноги мотузками; сим-
вол бідності, злиднів, тому бідняків називали личаками; у порівнянні з чоботом лапоть 
уособлює низький соціальний стан [7: 336-337]. Постоли, подібно до личаків, як свід-
чить етнографічна література, – це взуття бідняків: Народ зголоднів, а ніхто не подбає, 
їсти ніхто не дасть.. – Один розкошує, а другий.. – Озуть пана у постоли (М. Коцю-
бинський); [6: 461-462]; Горілка і гулі не одного в постоли взули (Укр. присл..) [5: 155]. 

Із подібним значенням – «потрапити в незручне, матеріально скрутне становище» – 
зафіксовано фразеологізми-синоніми: опинитися в лаптях; сісти в лапоть [4: 188], де 
лапті – символ бідності, злиденного життя, безвиході [4: 188]. 

У фразеологізмі Мартин босий, але в брилі слово-компонент Мартин мотивує іс-
нування у внутрішній формі ФО образу людини, який конкретизується асоціаціями, ви-
кликаними словами-компонентами босий – «бідний», в брилі – «розумний» [8: 57]. ФО 
називає бідну в матеріальному аспекті, проте розумну людину.

Про стан заможності людини свідчить зовнішній вигляд – одяг, взуття, прикраси. 
Важливим є не лише наявність одягу, з якої тканини він виготовлений, а й те, у якому ста-
ні одяг – зношений, порваний, латаний. Зі значенням «латаний, дуже старий, зношений 
(про одяг)» зафіксовано фразеологізми-синоніми рубець на рубці; латка на латці (рід-
ше лата на латі), що засвідчують у своїй семантиці стан крайнього зубожіння: Посадили 
мене зараз сорочки латати і духу перевести не дали. Рубець на рубцю [на рубці], латка 
на латці (Ганна Барвінок) [9 (2: 763)]; Може, дівчина не любить За те, що убогий? І ді-
вчина його любить, Хоч лата на латі (Т. Шевченко) [6: 329].

Синонімічні ФО світити латками; руб’ям (дрантям і т. ін.) трясти маніфестують 
значення «бути бідним, убогим, погано вдягненим». Руб’я – «дуже старий подертий одяг; 
лахміття, дрантя» [10 (8: 895)], латка – «шматок тканини або шкіри, яким зашивають дірки 
в одязі, взутті і т. ін.» [10 (4: 454)], дрантя – «збірн. 1. Дуже старий, зношений і рваний 
одяг. // Непотрібні старі, рвані речі (взуття, постіль тощо). // Клапті, обривки матерії, одягу. 
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2. розм., рідко. Одяг взагалі» [10 (2: 407)] – слова-компоненти, що, увійшовши в лексич-
не наповнення названих фразеологізмів, актуалізували в цілісному значенні сему «дуже 
зношений одяг»: Батьки самі світили латками, тому не могли допомагати синові (З 
усн. мови) [9 (2: 786)]; Латками не світимо? Доки нам для всіх бути білими неграми? 
(О. Гончар) [5: 96]. Треба прясти, щоб руб’ям не трясти (М. Номис) [9 (2: 901)].

Зі значенням «дуже порваний, пошматований (про одяг)» зафіксовано фразеологіз-
ми-синоніми дірка на дірці; сама тобі дірка. Названі ФО вказують на стан бідності 
людини, оскільки їхня внутрішня форма створює яскраве уявлення про зовнішній вигляд 
одягу: він настільки зношений, що навіть складно віднайти вцілілий шматок, так би мо-
вити, «перший варіант»: Кривоніс натяг на чуприну яломок без верха, підбитий вітром, в 
котрому дірка на дірці (І. Нечуй-Левицький); І кожушок був теж драненький…, а проте 
пальтишко ще гірше. Сама тобі дірка (І. Микитюк) [9 (1: 248)]. 

Як відомо, сорочка – один із найдавніших різновидів одягу. Зображення української 
сорочки вперше фіксується ще за часів Давньої Русі. Вона довга (по кісточки), пошита з 
лляного або конопляного полотна. Сорочка – це не тільки традиційний одяг, а й своєрідне 
віддзеркалення всесвіту в мініатюрі [11: 420]. Сорочка має символічне значення: є ознакою 
достатку, символізує найближчу й найдорожчу річ; служить оберегом від уроків; відомий 
весільний обряд дарування сорочки від молодої молодому, яку шила сама молода та ін. 
[7: 570]. Отже, сорочка є традиційно важливим елементом українського одягу, а також сим-
волом достатку, добробуту людини. Водночас цей елемент одягу є символом і того єдиного 
– натільної білизни, – що залишається на людині; єдиної оболонки, що може виконувати 
безпосередню функцію одягу – захищати від холоду, дощу, від сильного впливу сонячних 
променів тощо. Значить, залишатися в одній сорочці, мати лише сорочку – украй збідніти. 

Фразеологізм залишитися (лишитися, зостатися) в одній сорочці (без сорочки) – 
«дійти до крайнього зубожіння, до важкої скрути» [9 (1: 311)] називає стан крайньої бід-
ності. Дистрибутивне оточення стрижневого слова-компонента – залишитися (лиши-
тися, зостатися) – більш рельєфно акцентує на відсутності всього іншого, необхідного 
для життя: – А там, може, і таксу прибавлять. – А поки прибавлять, то ми без сорочки 
зостанемося (Панас Мирний) [9 (1: 311)]. Із тотожним значенням функціонує фразеоло-
гізм без штанів остаться [4: 340]. Цілком очевидно, що штани – ще один зовнішній ком-
понент одягу – мінімальний захист для тіла людини. Отже, якщо фразеологізм утворений 
за моделлю «залишитися (лишитися, зостатися, остаться) без + назва одиниці натільного 
одягу», то в цілісному значенні актуалізується сема «збідніти».

Критична бідність / повне зубожіння – це ситуація, позначена ФО знімати (стягати) 
/ зняти (стягти) останню сорочку (з кого); оставляти / оставити без сорочки – «дово-
дити кого-небудь до крайнього зубожіння, залишати без засобів існування» [6: 270]: Щоб 
і нога в школі!.. Старцюго, щоб і нога не була!.. Школа останню сорочку стягне з тебе 
(А. Тесленко). Дочки оставлять без сорочки (М. Номис) [6: 270].

Фразеологізм пускати / пустити шапку по кругу – «збирати гроші з присутніх, 
підставляючи шапку» [9 (2: 721)] – вербалізує традиційні дії людей у випадку, коли 
виникає складна матеріальна ситуація, а вийти з неї можна, лише попросивши гроші в 
інших саме в такий спосіб – пустити шапку по колу для того, щоб кожен небайдужий 
укинув у неї стільки грошей, скільки вважає за потрібне: – За вантажницьким звича-
єм, пустили портовики шапку по кругу і на зібрані гроші підкупили капітана англій-
ського судна (О. Гончар) [9 (2: 721)].
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До складу групи фразеологізмів із назвами одягу відносимо також ФО, у лек-
сичному наповненні яких є слова-компоненти пілочка, нитка / ниточка. Пілочка 
– зменшено-пестливе до пілка – «відрізаний від пошиття одягу шматок тканини на 
всю її ширину» [10 (6: 534)]. Нитка є основною складовою тканини й сприймається 
як мінімальна одиниця власності, що належить людині; виступає як еталон гранич-
ності, тобто як гранично допустима міра подільності матеріальної власності в цілому.

Синонімічний ряд утворюють ФО до пілочки, зі сл. оббирати; до сорочки (нит-
ки), з сл. оббирати, обідрати; обдерти (обідрати) до нитки (до ниточки) кого; до 
[останньої] нитки, з сл. обідрати, обдерти, пропити і т. ін., що об’єднані спільним 
значенням «повністю, не залишаючи нічого» [9 (2: 641]. ФО сигналізують про бід-
ність, що до неї призводять сторонні, коли забирають у людини геть усе, навіть до 
найдрібнішого – шматка тканин: – Ти – приятель? Май якесь лице, боярине? Ти ж 
обдирав нас до нитки. Бреши, але знай міру (М. Івасюк) [5: 119]. – Здибав мене у 
лісі Кармелюк, пограбував до ниточки, тільки що пустив з душею (С. Васильченко) 
[6: 435]. 

На позначення «самостійного» збідніння використовується фразеологізм програ-
ватись / програтись до нитки із таким значенням – «утрачати повністю що-небудь, 
зазнаючи поразки в азартних іграх» [6: 572]. Саме дієслівний компонент програ-
ватись / програтись орієнтує на ситуацію, за якої людина втрачає геть усе: Мадю-
дя цього разу грав неуважно: як генерал не смикав бровами, програлись до нитки 
(А. Дімаров) [6: 572]. Інша ФО звестися до нитки – «вкрай розоритися, зубожіти» 
[9 (1: 325)] – називає стан крайньої бідності, що настав за об’єктивних обставин, 
жодним чином не пов’язаних із марнотратством: – До нитки звівся мій козак, Усе на 
панщині проклятій, А був хазяїн… (Т. Шевченко) [9 (1: 325)]. 

Протилежне значення – «безтурботне життя; гарний, новий одяг; купувати обно-
ву, почати гарно одягатися» – експлікують фразеологізми бебехи справляти; вила-
зити (вилізати) / вилізти з дрантя. Їх лексичне наповнення позбавлене прямих но-
мінацій одягу, що можуть самі по собі ідентифікувати соціальний статус людини. Та 
й самі ФО лише опосередковано відбивають у цілісній семантиці уявлення українців 
про певний ступінь стабільної матеріальної забезпеченості, апелюючи до випадків, 
коли фінансові можливості можуть проявитися: – І потроху-потроху коваленківська 
молодь стала вилазити з дрантя: дівки ясніли на свята такими хустками барвис-
тими, що очі вбирали, а парубота одягала нові картузи і взувала хромові чоботи 
(А. Дімаров) [6: 74].

Отже, у складі проаналізованих фразеологізмів найбільшими фразеотворчими 
потенціями характеризуються такі слова-компоненти: сорочка (4 ФО), нитка (4 
ФО), латка (3 ФО), лапті (3 ФО). Фразеологізми української мови з назвами одягу й 
елементів одягу реалізують уявлення про різний соціальний стан людини. Одяг для 
українців здавна мав символічне значення. Важливим є не лише те, чи наявний одяг, 
із якої тканини він виготовлений, а й те, у якому стані одяг – зношений, порваний, 
латаний, що свідчить про стан заможності / незаможності людини. 

Проте цим не вичерпується тема нашого дослідження, тому перспективним на-
прямом наступних розвідок може бути подальший комплексний структурно-семан-
тичний аналіз ФО на позначення різного стану заможності.
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА С НАЗВАНИЯМИ ОДЕЖДЫ: 
К ПРОБЛЕМЕ МОТИВАЦИИ ЦЕЛОСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В статье рассмотрены фразеологизмы украинского языка с названиями одежды. 
Целостное значение ФЕ мотивировано стержневыми словами-компонентами сороч-
ка, лапти, штаны, которые формируют представления украинцев о состоятельнос-
ти, бедности, нищей жизни.

Ключевые слова: фразеологическая единица, слово-компонент, состоятельность, 
бедность, одежда.
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THE UKRAINIAN PHRASEOLOGICAL UNITS WITH NAMES 
OF CLOTHING: THE PROBLEM OF MOTIVATION 

ON THE INTEGRAL MEANING
Phraseologycal units of the Ukrainian language with the names of clothing have been 

considered. The integral meaning of the PhU motivated the main word-components – shirt, 
sandals, trousers, which form the idea of wealth, prosperity, poverty, poverty-stricken life.

Key words: phraseologycal unit, word-component, prosperity, poverty, clothing.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КВАЗІБЕЗОСОБОВИХ РЕЧЕНЬ 
У СЕРЕДНЬОАНГЛІЙСЬКИЙ ПЕРІОД 

У статті висвітлені питання еволюції квазібезособового речення у середньоанглій-
ській мові, розглянуті механізми переходу безособових конструкцій в особові, вивчені з 
позиції теорії управління та зв’язування мовні чинники заміни квазібезособових синтак-
сичних утворень реченнями із експліцитним суб’єктом.

Ключові слова: квазібезособове речення, теорія управління та зв’язування, діахро-
нія, синхронний зріз, суб’єкт.

Феномен безособовості, як одне із суперечливих синтаксичних явищ, завжди при-
вертав увагу лінгвістів різних шкіл та напрямів. Сучасні мовні студії у царині традицій-
ної граматики [9], функціоналізму [3; 4; 5] та генеративної парадигми [7; 13] пропонують 
у дослідженні категорії безособовості використовувати, поряд із синхронними, діахрон-
ні методи та підходи.

Останні розробки, присвячені безособовим реченням в давньо- та середньоанглій-
ській мові, зосереджені на вивченні механізмів, що призвели до значного скорочення 
кількості безособових утворень та переходу до особових речень [6; 8; 10; 12]. Проте, 
невирішеною залишається низка питань, пов’язаних з еволюцією квазібезособових 
синтаксичних конструкцій. Актуальність цих досліджень зумовлена необхідністю ви-
явлення мовних та позамовних факторів, що вплинули на засоби вираження універсаль-
ної категорії безособовості в середньоанглійський період. Мета нашої роботи полягає 
в здійсненні комплексного аналізу глибинної структури та поверхневих реалізацій се-
редньоанглійського квазібезособового речення із використанням процедурного апарату 
сучасної генеративної граматики.

©   М. В. Бігдан, 2014
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Об’єктом дослідження є мовна універсалія – категорія безособовості, репрезентова-
на в середньоанглійській мові безособовими (зокрема, квазібезособовими синтаксични-
ми конструкціями). 

Предмет дослідження – процес розвитку квазібезособових речень в середньоанглій-
ський період.

Ілюстративним матеріалом розвідки слугують квазібезособові речення, виокрем-
ленні у випадковій послідовності із корпусу текстів «The Penn – Helsinki Parsed Corpus 
of Middle English».

Квазібезособові речення – це безсуб’єктні дієслівні утворення, в яких дієслово екс-
плікує дію або стан, та керує пов’язаним із ним додатком у непрямому відмінку. Вітчиз-
няний вчений Г.Г. Почепцов створив семантично орієнтовану типологію, в якій розріз-
няють «справжні» безособові та квазібезособові давньо- та середньоанглійські дієслова. 
Останні є ядром квазібезособових речень [14: 469]. Цей підхід став підґрунтям при роз-
робці класифікації усіх середньоанглійських квазібезособових речень за семантичними 
сферами вживання [14: 471-481]:

1. Фізичний стан людини, наприклад:
Myne erys aken [vr. eke] of thy drasty speche (Chaucer CT.Mel.(Manly-Rickert)   B.2113). 

– My ears ache of your ignorant speech. 
2. Емоційний стан, наприклад:
Of hornes wordes hym agros (Horn (LdMisc 108) 1355). – He was afraid of horn words. 
3. Слабо контрольована або неконтрольована фізична та ментальна діяльність чи 

стан, наприклад:
Godd..doþ all þatt himm þinnkeþþ (Orm.(Jun 1) 12439) – God does all that seems to him. 
4. Доцільність дії, наприклад:
Þys [lond] ys þe kynges, & myn ys nought; Here hauy nought þat ought amountes 

(Mannyng Chron.Pt.1 (Lamb 131) 7203). – This [land] is the king’s and mine is not; the army 
have not that is of no use. 

5. Фатальність буття, наприклад:
And that was love, as it is happed, Which hath here hertes so betrapped (Gower CA (Frf 

3) 3.1357). – And that was love, as it happens, that has their hearts so trapped. 
6. Модальність, наприклад:
He þat best laborede best was alowede (PPl.C (Hnt HM 137) 9.250). – He, that labored the 

best, was rewarded the best.
Загальновідомо, що у cередньоанглійський період відбувся перехід від розгалуженої 

системи безособових структур (кінець ХІ ст.) до широкого вживання особових утворень 
(початок ХІІІ ст.) [9; 10]. Дані наших досліджень із використанням корпусу середньоан-
глійських текстів «The Penn – Helsinki Parsed Corpus of Middle English» підтверджують ці 
факти також стосовно квазібезособових синтаксичних структур. Так, досліджуючи низ-
ку із п’яти синхронних зрізів, що відповідають кожному зі століть середньоанглійського 
періоду, нами виявлено не тільки суттєве зменшення кількості квазібезособових дієслів, 
а й цілковите зникнення більшості з них до ХV ст.

У традиційній граматиці вже давно існує пояснення цим процесам. О. Єсперсен вва-
жає рушійною силою таких змін поступовий перехід англійського речення до фіксованого 
порядку слів за моделлю SVO [9]. Д.В. Лайтфут стверджує, що зникнення безособових 
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конструкцій зумовлене синкретизмом форм номінатива, датива й акузатива [10]. Існують 
концепції, що це є наслідком «семантичного зсуву» предиката (каузативність/рецептив-
ність) [8]. Не ставлячи під сумнів висновки цих теорій, спробуємо проаналізувати інший 
підхід, а саме, як на процес розвитку та зникнення квазібезособових синтаксичних кон-
струкцій вплинуло поступове усвідомлення людиною поняття суб’єкта дії.

Причиною широкого розповсюдження в ранній середньоанглійський період квазі-
безособових утворень низка вчених [1; 2: 171] вважає:

1) міфологічне мислення, коли людина не називає діяча;
2) нечітке виділення діяча;
3) невідомі причини певної дії;
4) відсутність потреби у номінації діяча.
Проте, із розвитком англійського суспільства змінюється й світогляд людини. Вона 

вже не вбачає себе втягнутою в навколишні події проти своєї волі, успіхи науки та тех-
нічні новації дали раціональне пояснення природним явищам, тому дедалі частіше в мові 
виникає потреба позначити конкретного суб’єкта дії. Саме із такими процесами низка ав-
торів [11; 13; 16: 180-187] пов’язує зменшення в середньоанглійській мові односкладних 
речень та перехід до двоскладних, в яких підмет виражений займенником hyt.

Окремі генеративні студії, що спираються на теорію управління та зв’язування, під-
тримують наведену вище концепцію важливості ролі суб’єкта в еволюції безособових 
конструкцій. Отже, застосуємо методики цих розвідок для аналізу квазібезособових ре-
чень середньоанглійського періоду.

Аналіз безособових конструкцій окремі автори [12,15: 501-520] пропонують здій-
снювати, спираючись на поняття «пустої категорії». Вона у випадку імпліцитного 
суб’єкта квазібезособового речення представлена невираженим суб’єктом інфінітивної 
групи – «великим PRO». Наведемо приклад:

(7) Ryne [StJ-C: hit bygan to reigne] (Trev. Higd.(Tbr D.7:Bab.) 6.139). – It began to rain. 
У цьому реченні «велике PRO» (спеціфікатор інфінітивної групи) можливо відтво-

рити із попереднього контексту. За допомогою Х-штрих теорії (одного із модулів-склад-
ників теорії управління та зв’язування) відтворимо глибинну структуру даного речення, 
вказуючи місце «великого PRO» у деривації:
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Існує припущення [15: 530-557], що в ранніх середньоанглійських безособових ре-
ченнях «велике PRO» існує завдяки тому, що актуалізацію у поверхневих структурах 
отримують переважно лексичні категорії, тоді як функціональні категорії (зокрема, ка-
тегорії фінітної групи) в ранньосередньоанглійській мові є недостатньо сформованими. 
Отже, зовнішній аргумент у позиції специфікатора (підмета) в цьому випадку відсутній. 
Наявними є тільки внутрішні аргументи дієслівної групи, специфікатором якої може 
бути «велике PRO» у незалежній від дієслівної групи позиції.

Зазначимо, що ця концепція має певний недолік – референційна інтерпретація «вели-
кого PRO» може мати довільний характер.

Важливі результати можливо отримати при вивченні середньоанглійських квазібезо-
собових речень за допомогою здобутків тета-теорії (одного із модулей-складників теорії 
управління та зв’язування). Так, Л. Ріцці [15: 508-509] стверджує, що існує два механізми 
«нав’язування» тета-ролей дієсловом: синтаксичний та лексичний. Якщо тета-роль де-
термінована синтаксично – вона актуалізується в якості експліцитного аргумента. В ін-
шому випадку, якщо тета-роль детермінована лексично, вона залишається імпліцитною, 
отже суб’єкт не актуалізується на поверхневому рівні.

Таким чином, недостатньо сформовані в «ранніх» мовах функціональні категорії, на 
думку Л.Ріцці, є причиною того, що поза дієслівною групою не існує аргументів, яким у 
сучасних мовах відповідає позиція підмета. Тобто, вершиною квазібезособових речень у 
ранній середньоанглійський період є не фінітна група (TР), яка по своїй суті – функціо-
нальна категорія, а дієслівна група (VР) (Рис.1):

Рис.1 Структура квазібезособових речень у 
ранній середньоанглійський період

Отже, якщо в сітці тета-ролей предиката відсутня тета-роль Агенса, то на поверхне-
вому рівні суб’єкт не актуалізується.

Цей підхід розвинув у своїх працях Ф. Осава [13]. Вчений висунув гіпотезу, що в 
«ранніх» мовах обов’язково актуалізуються лише аргументи предиката. Суб’єктна по-
зиція не завжди гарантовано заповнюється іменною групою в номінативі у випадку, коли 
агентивна тета-роль не детермінована предикатом. У цьому вчений вбачає специфіку 
давньоанглійських та ранньосередньоанглійських безособових структур. Ф.Осава ствер-
джує [13: 10-22], що безособовість актуалізується в реченнях, що описують ситуації, де 
людина втягнена у процес дії неконтрольовано, поза своїм бажанням.

Найбільш показовими Ф. Осава вважає речення із дієсловами «погодних умов» [13: 
18-22]. У таких ситуаціях відсутні Експерієнцир та Агенс. Якщо ситуація залучає парти-
ципанта, то він актуалізується як іменник у давальному відмінку, оскільки у відмінковій 
системі актуалізації тета-ролей Експерієнцир пов’язаний із дативом.
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Такі висновки вченого зайвий раз підтверджують тезу про вплив на розвиток квазібе-
зособових речень процесів формування поняття суб’єкта, як активного учасника певної дії.

Як зазначалось вище, у ХІІІ-ХV ст. спостерігається значне скорочення квазібезосо-
бових речень, їх перехід у особові синтаксичні конструкції та поширення речень із за-
йменником it. Наведемо приклад:

(9) Alisaundre seide þat it roon [vr. rone] ofte in þat place (Trev. Higd.(StJ-C H.1) 4.3). – 
Alexander said that it often rained in that place. 

Деривація цього речення у термінах Х-штрих теорії наступна:

Глибинна структура такого речення має наступний вигляд (Рис. 2):

Рис.2 Структура квазібезособових речень 
у пізній середньоанглійський період.

Отже, вершиною цих речень, як і в сучасній англійській мові, є фінітна група (TР), 
яка є функціональною категорією. Як наслідок, із переходом до даної структури отримав 
підтвердження принцип обов’язковості підмета (ЕРР), характерний для сучасної англій-
ської. Категорія суб’єкта-підмета сформувалась не тільки семантично, а й синтаксично.

Особливості розвитку середньоанглійського квазібезособового речення пов’язані 
із взаємодією двох сторін – семантичної (предикат і його аргументна структура, як ві-
дображення сітки тета-ролей) і структурної (функціональні категорії: фінітна група, 
ЕРР). Якщо в ранній середньоанглійський період переважала семантична сторона ре-
чення, тобто предикат із його аргументами, то всередині періоду з’явилась необхідність 
обов’язкової реалізації структурно-обумовлених компонентів висловлювання. Отже, 



323

мовним чинником еволюції квазібезособового речення слід вважати процес формування 
функціональних категорій (перехід від VР до ТР вершини). До позамовних факторів слід 
віднести, насамперед, процес формування у свідомості людини поняття суб’єкта, як ак-
тивного учасника процесу дії. Саме ці фактори, на наш погляд, спричинили ті кардиналь-
ні зміни, що відбулися із квазібезособовими реченнями в середньоанглійський період. У 
своїх наступних дослідженнях плануємо висвітлити питання розвитку квазібезособових 
конструкцій у ранньоновоанглійській мові.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КВАЗИБЕЗЛИЧНЫХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ В СРЕДНЕАНГЛИЙСКИЙ ПЕРИОД

В статье освещены вопросы эволюции квазибезличного предложения в среднеанглий-
ском языке, рассмотрены механизмы перехода безличных конструкций в личные, изуче-
ны с позиции теории управления и связывания языковые факторы, повлиявшие на замену 
квазибезличных синтаксических образований предложениями с эксплицитным субъектом.

Ключевые слова: квазибезличное предложение, теория управления и связывания, 
диахрония, синхронный срез, субъект.

PARTICULARS OF QUASI-IMPERSONAL 
SENTENCE EVOLUTION IN MIDDLE ENGLISH PERIOD

The article deals with the evolution of quasi-impersonal sentence in Middle English, inves-
tigating mechanisms of transition from impersonal to personal constructions. Based on Gov-
ernment and Binding theory it also studies language factors that influenced the replacement of 
quasi-impersonal syntactical structures by sentences with explicit subject.

Key words: quasi-impersonal sentence, Government and Binding theory, diachrony, syn-
chronic layer, subject. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДИКАТНОЇ ЛЕКСИКИ 
В РЕЧЕННЯХ ІЗ ВІДНОШЕННЯМ НОМІНАЦІЇ

У статті проаналізовано предикатні лексеми зі значенням іменування в реченнях 
із відношенням номінації. Виконане дослідження підтвердило вихідну гіпотезу про спе-
цифічність та різноманітність предикатних лексем, які структурують пропозицію, 
співвіднесену із ситуацією надання імені певному об’єкту дійсності. Визначено місце 
досліджуваної предикатної лексики серед семантичних типів предикатів.

Ключові слова: предикатні лексеми зі значенням іменування, семантичні типи пред-
икатів, предикати мовлення, стиль мовлення, офіційно-ділова та наукова лексика.

Речення з відношенням номінації відображають ситуацію найменування мовцем ре-
алій дійсності, наприклад: Вдячні сучасники мерщій прозвали Константина Великим, а 
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столицю найменували Константинополем, на знак чого було випущено медаль з відпо-
відним написом (П. Загребельний); [Прямо із церкви, – дівчина руками сплеснула: – Йой, 
про головне ми забули. Познайомитись.] Як тебе звати? … – Іваном зовуть. А тебе? – А 
мене Ганною (А. Грущак). Першу спробу виділити й схарактеризувати такі речення було 
зроблено Н. Д. Арутюновою. На думку авторки, відношення номінації поєднує об’єкт 
та його ім’я, тобто елемент предметного світу й елемент мовного коду, а також поняття 
(властивість, подію) та спосіб його позначення в мові: Цю дівчинку звуть Оленка. Ця 
квітка – фіалка [1: 18].

Відомо, що важливим чинником формування семантики речення є характер лек-
сичного наповнення його синтаксичних позицій. Аналіз іменних лексем, уживаних при 
предикатах найменування в структурі речень із відношенням номінації, засвідчив їхню 
здатність збагачувати семантику цих речень оцінним компонентом змісту [2: 92]. Разом 
із тим заслуговують на увагу й власне предикати найменування, лексико–семантичний 
склад яких є також значущим для змісту речення. Цим і зумовлене звернення до аналізу 
предикатних лексем, що репрезентують ситуацію найменування в структурі досліджува-
них речень, актуальне в межах здійснюваного дослідження.

Оскільки лексико-семантичні особливості речень із відношенням номінації залиши-
лися поза увагою дослідників, спроба опису предикатної лексики, уживаної в їх структу-
рі, є першою такою студією. Це й засвідчує новизну дослідження.

Вихідним у розвідці стало положення про те, що предикатні лексеми, які функціону-
ють у складі речень із відношенням номінації, займають певне місце в класифікації пред-
икатної лексики: вони належать до одного з її семантичних типів. Виявити своєрідність 
цих предикатів як певного семантичного типу та особливості їх уживання реченнях із 
відношенням номінації становить мету дослідження. Досягнення визначеної мети пе-
редбачає розв’язання таких завдань: 1) з’ясувати критерії виділення семантичного класу 
предикатів найменування; 2) визначити місце досліджуваної предикатної лексики серед 
семантичних типів предикатів; 3) описати особливості предикатної лексики в реченнях 
із відношенням іменування.

До питання визначення класифікації предикатної лексики неодноразово зверта-
лися як вітчизняні вчені-синтаксисти (Н. М. Арват, І. Р. Вихованець, К. Г. Городен-
ська, А. П. Загнітко, М. В. Мірченко), так і зарубіжні (Н.Д. Арутюнова, Б. В. Богданов, 
О. М. Селіверстова, Ю. С. Степанов). Однією з фундаментальних класифікацій предика-
тів є класифікація О. М. Селіверстової. Класифікація дослідниці містить кілька семан-
тичних типів, зокрема: предикати зі значенням 1) дії; 2) процесу; 3) стану; 4) якості та 
набору якостей, об’єднаних в предметі; 5) знаходження в просторі; 6) потенційності; 6) 
класу та “зв’язку”; 7) результату та факту [3: 151].

Іншу концепцію поділу семантичних предикатів на типи подано в монографії “Се-
мантико-синтаксична структура речення”: “За своїми семантичними параметрами пред-
икати поділяються на два найбільш узагальнених класи: предикати дії і предикати стану. 
Це основне семантичне протиставлення всередині предикатних знаків. Предикати дії 
пов’язуються з активним предметом (звичайно особою), діячем, від якого походить дія, 
а предикати стану – з пасивним предметом (як істотою, так і неістотою), носієм стану, 
якому належить стан, якому приписується відповідний стан” [4: 34]. Ці два великих кла-
си предикатів поділяються в класифікації на семантичні підкласи і групи. Предикати 
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зі значенням дії диференційовано на предикати активної фізичної дії, руху, розумової, 
мовленнєвої та інших видів діяльності. Предикати зі значенням стану розподілено на 
предикати фізичного, інтелектуального, емоційного стану, предикати з наявністю якісної 
ознаки, стану існування/неіснування, наявності/відсутності, володіння/неволодіння та 
предикат стану як результат дії [5: 34-35]. Цю концепцію поділу семантичних предикатів 
на типи й прийнято в дослідженні.

Оскільки речення з відношенням номінації відображають ситуацію найменування мов-
цем реалій дійсності, у них уживаються предикатні лексеми та вирази на зразок звати(ся), 
називати(ся), носити назву, мати назву, об’єднувати(ся) під назвою, таїтися під назвою 
(словом), таїть назва (слово), оголосити, охрестити, обізвати, величати тощо, напри-
клад: [Він бачив світ крізь дуже грецькі міфи, охочий був почути щось нове. Скіф і не 
скіф були для грека – скіфи.] Увесь той край він Скіфією зве (Л. Костенко); [Ох, не тільки 
Стародавній Рим псував настрій, уривав терпець, доводив до відчаю молодого художньо-
го керівника кіностудії. Не менше страждань зазнавав він і тоді, коли одесити бралися 
відтворювати славне минуле свого розкішного места,] що, здобуте в турків запороз-
ькими козаками та гренадерами Катерини, звалося в улесливих депешах до імператриці 
«перлиною Семіраміди» (М. Бажан); [– Справді я Бондаренко.] – А як тебе величають 
по-батькові? – Максимовичем (М. Стельмах); [І ще легше було б зробити, коли б перед 
ним стояв хлопець, бо і досі Роман навіть в думках не приторкнувся вустами до жодної 
дівчини. Тому й не раз вислухував беззлобні насмішки Юрія Дзвонаря,] який обзивав його 
то невдахою, то “святим та божим” (М. Стельмах); Цю ресторацію Григорій охрестив 
“Таверна Дохлої Кішки” (І. Багряний); [З того часу, як полетіли хлопці від свого батька, 
минуло вже тринадцять років. Дівчинка підросла і гонила худобу на пашу.] А чужі діти 
дражнили її гайвороненям через те, що брати її гайворонами поставали (Казки Карпат). 
Як можна бачити з наведених прикладів, усі речення, що становлять об’єкт аналізу, ма-
ють однакову семантичну структуру: вона містить відношення номінації, встановлюва-
не суб’єктом номінації при закріпленні відповідної назви за певним об’єктом дійсності. 
Предикати ж у структурі цих речень у різний спосіб позначають дію суб’єкта номінації 
з надання імені певній реалії дійсності. Разом із тим усі вжиті в цих реченнях предикати 
найменування можна віднести до предикатів дії, а саме до предикатів мовленнєвої діяль-
ності, під якою розуміють “активний, мотивований (як будь-яка довільна дія) предметний 
(змістовний) процес висловлення і прийому сформованої та сформульованої за допомогою 
мови думки, інформації, спрямованої на задоволення комунікативно-пізнавальної потреби 
людини у процесі спілкування” [6: 121]. Наявні ж відмінності в способі позначення цього 
типу мовленнєвої діяльності, а саме надання імені певній реалії дійсності, корелюють з 
особливостями мовленнєвої ситуації, у якій ця діяльність здійснюється.

Річ у тім, що ситуація найменування, у якій і виникає відношення номінації, має свої 
особливості, як-от: передумови виникнення самої ситуації, характер об’єктів, що підля-
гають номінації, особливий склад учасників, тип стосунків між ними, нарешті, ставлен-
ня учасників до об’єкту номінації. Характер ситуації найменування зумовлює не тільки 
вибір імені суб’єктом номінації, а й відбір у кожному конкретному випадку тих чи інших 
предикатних лексем на позначення процесу іменування. 

Як довів аналіз, до чинників, які зумовлюють вибір предикатних лексем суб’єктом 
номінації, належать передусім персональні й соціальні характеристики учасників ситу-
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ації найменування. Пріоритетне місце серед них займає соціальний статус і соціальна 
роль суб’єктів номінації, наприклад: Тій дівчині піп дав імення Минодора, а люди на селі 
звали її Нимидорою (І. Нечуй-Левицький); Всевишній знову подарував їм донечку. На-
йменували її Олександрою. Це – по церковному. Поміж собою батьки називали малень-
ку то Сашею, то Сашунею і упадали за нею усією душею (А. Грес). Поєднання в межах 
кожної із ситуацій найменування “офіційного” та “неофіційного” позначень забезпечує 
використання як книжної (дати імення, найменувати), так і нейтральної щодо стиліс-
тичного забарвлення лексики (називати, звати). 

Разом із тим для відображення ситуації найменування, коли соціальний статус її 
учасників є нерелевантним, залучаються предикатні лексеми, що належать до нейтраль-
ної лексики. Такий слововжиток спостерігаємо у реченнях на позначення ситуацій зі 
встановлення контакту між їх учасниками, необхідного для успішної комунікації між 
ними: – Мене звуть Олена Пилипівна, – сказала вчителька. [– Я вас зараз построю, ми 
послухаємо, що скаже директор, і підемо у свій клас. Коло Галочки поставили біляву 
дівчинку з сірими великими очима. Вона зразу засміялася до Галі і спитала:] – Як тебе 
звуть? – Галочка Татарська! – І мене Галочка, тільки Хижнякова! – зраділа дівчинка. – 
А отого чорненького хлопчика звуть Тіма, а оту, бачиш, на китаянку схожа, – Неля. Я 
вже всіх перепитала (О. Донченко); [Василь засміявся, простягнув руку. – Раз таке діло, 
давай знайомитись. Василь. А це професор Діжа. Льонька пирснув. Професор сердито 
смикнув себе за вус. – Е, е, Василю… Діжа йому ні до чого.] Зви мене, хлопче, Іваном 
Ігнатовичем. – А мене звати Льонька (О. Бердник). Можна стверджувати, що лексеми 
називати, звати є ключовими у відображенні ситуації найменування із комунікативною 
функцію контактовстановлення.

На вибір предикатних лексем також впливають особливості об’єкта номінації, на-
приклад: [Руки в дівчинки були шершаві, як дубова кора, засмаглі і подряпані. Хустинка 
в неї зсунулась набік, і з-під неї вибилась хмарка льняного волосся, білого й легкого, як 
пух,- дмухне вітрець, так воно й розлетиться навколо. І тепер дівчинка стала дивно 
схожою на кульбабу.] В школі її подружки так і кликали завжди: Улянка-кульбабка 
(О. Донченко); [Кошенята цього разу вийшли різної масті.] Чорного з білою плямою на 
кінчику хвоста ми кликали Пензликом, а смугастого – Мурзиком (З журналу). У першо-
му прикладі зовнішні риси дівчини стають підґрунтям для творення прізвиська дівчини, 
що й вплинуло на вибір мовцем предикатної лексеми кликати. У другому прикладі зо-
внішній вигляд кошеняти стає приводом для творення клички тварини, що й позначило-
ся на виборі предикатної лексеми. Отже, можна констатувати, що уживання предикатної 
лексеми кликати у реченнях із відношенням номінації спричиняється відображенням 
специфічної ситуації найменування, а саме ситуації творення прізвиськ людини або кли-
чок тварин, що спирається на особливі ознаки самого об’єкта номінації.

У дослідженнях із лексики зверталася увага на те, що особисто-індивідуальні пріз-
виська сприймаються як образливі та мають багато експресії [7: 15-16]. Це підтверджує 
й дослідження семантики речень із відношенням номінації, що відображають ситуацію 
надання прізвиськ певній особі: уживання в їх структурі предикатних лексем із негатив-
ним відтінком значення (обізвати, дражнити, вліпити прізвисько, охрестити) зумовле-
не саме сприйманням обраних імен як образливих, наприклад: Кайдашиха, котру тепер 
на селі дражнили безокою економшею, сердилась на Мотрю (І. Нечуй-Левицький); – Й 
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осікся, бо згадав, яке прізвисько вліпили дядьки Ступачеві: Рознос. [Але прокурор ще 
цього не знав, а розносити він умів – і в місті, і в селі] (М. Стельмах); [Клим далеко міг би 
зайти з тими командирськими ногами, якби якийсь полячок під Бродами не відтяв йому 
шмат лівої руки по самий лікоть]…Тепер носив напівпорожній рукав у кишені галіфе, й 
комунівські дотепники відразу ж охрестили його Півтораруким (В. Земляк). Ужиті в 
наведених прикладах предикати іменування належать до розмовної лексики, що надає 
повідомленню виразності, образності, емоційного забарвлення. 

Аналіз вибірки довів, що на характер предикатної лексики в структурі речень такого 
типу може впливати також їх співвіднесеність з іменними компонентами – оцінними 
лексемами, які наділені яскраво вираженим негативним забарвленням і мають відтінки 
осуду, зневаги, презирства, наприклад: Мене ж і ті, і другі “меживірком” дражнили, 
[та й тепер молодики так само називають за те, що я з твого наказу, батько, здаюсь 
байдужим до змагань за віру] (Л. Українка); За ці дні близнята поміж собою прозвали 
свого старшого нелюдком, [ і їм це прізвисько дуже сподобалось, бо так воно ловко ви-
мовлялось: Левко – нелюдько] (М. Стельмах). 

Дослідження предикатної лексики, уживаної в реченнях із відношенням номінації, 
виявило корпус лексем, що відображають ситуації, коли надання імені є результатом 
пізнавальної, дослідницької діяльності людини, спрямованої на визначення суттєвих 
властивостей певного об’єкта дійсності (поняття про предмет), що визначають спосіб 
його існування в системі подібних явищ, особливості його призначення. У такому ви-
падку ім’я встановлюється з опорою на сутність певного об’єкта дійсності. У ситуації 
найменування, де об’єктом номінації виступає поняття, надавані імена виявляють свою 
специфічність як термінів. 

До складу речень із відношенням номінації, які репрезентують ситуацію найменуван-
ня, що пов’язана з творенням нових термінів, входять предикатні лексеми на зразок отри-
мати назву, позначатися назвою, тощо, наприклад: У праці вимірювань індекс типу дефля-
тора отримав назву “індекс Пааше”, а індекс типу споживчих цін – “індекс Ласпейреса”; 
Грошова система, основу якої становить лише один метал (золото або срібло), дістала 
назву монометалізму (З підручника економічної теорії). Спираючись на те, що термінотво-
рення є процесом, під час якого “фіксуються знання людини про світ, виникають, інтегру-
ються та диференціюються значення, збагачується та поширюється система наших понять 
та, врешті, наших знань” [8: 332], предикатні лексеми на позначення термінів у реченнях 
із відношенням номінації можуть розглядатися як предикати мовлення, що відображають 
розумову діяльність. Такі предикати належать до лексики наукового стилю, яка забезпечує 
логічність, ясність, точність викладу інформації в науковій літературі. 

Окремий аспект дослідження становить вивчення вибору предикатних лексем за-
лежно від стильових та жанрових особливостей тексту, до якого включене речення із 
відношенням номінації.

Так, уживання певних предикатних лексем у науковому описі може бути мотиво-
ваним його своєрідним змістом, наприклад: [Червоний Донець – селище міського типу 
Балаклійського району. Виникло в зв’язку з відкриттям і розробкою запасів природного 
газу.] Селище дістало назву від хутора, закладеного в 1923 році. Спочатку його назива-
ли Новотроїцьким, потім за його місцем на березі р. Сіверського Донця перейменували 
на Донець, а далі – на Червоний Донець. (А. Перепеча, А. Ярещенко). У цьому описі, який 
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становить специфічний контекст іменування, автор, який є науковцем, спираючись на 
спеціальні методи досліджень, визначає походження складної географічної назви. Озна-
йомлюючи адресата з історією селища, він спирається на певні факти та аргументовано 
пояснює, як змінювалася назва селища за різних часів. Автор прагне довести до відома 
уявного адресата важливу інформацію про назви селища, задовольняючи свій науковий 
інтерес та допитливість читача. Із цією метою він вживає в контексті цілу низку предика-
тів іменування, що відображають динаміку отримання селищем його назви: називати, 
дістати назву, перейменувати.

На вибір предикатних лексем у реченнях досліджуваного типу впливають стильо-
ві ознаки тексту, що їх містять. Так, в офіційних документах на позначення предикатів 
іменування вживаються слова, які належать до офіційно-ділової лексики: записати під 
назвою, зареєструвати під назвою, фігурувати під назвою тощо), наприклад: Не вико-
ристовуйте в назві фірми назви міст Росії, областей і Федеральних утворень. На це по-
трібно також дозвіл мерії. Фірму з такою назвою зареєструвати можливо, але на вас 
можуть подати до суду та ж мерія (З інструкції); У документах XVII – XVIII століть 
наша річечка фігурує під назвою Щеснівка (З журналу).

Для художньої літератури притаманне вживання емоційно забарвлених предикатних 
лексем, зокрема таких, що мають урочисте, піднесене забарвлення, у тому числі тих, які 
належать до книжної лексики, наприклад: – Тільки з уговором піду: щоб ні ти, ні жінка 
твоя, ні сім’я твоя, щоб не величали мене благородим (Г. Квітка-Основ’яненко); Так і 
лишилося обом нам невтямки, Як називалась ти, як я іменувалася (Рильський); Вельми-
шановний добродію пане Олексо! ..Вибачте, що так коротко Вас іменую (П. Мирний).

Отже, предикатні лексеми зі значенням іменування, ужиті в реченнях із відношенням 
номінації, належать до такого семантичного типу предикатів, як предикати мовлення. 
Вибір таких предикатних лексем у кожному окремому випадку залежить від особливос-
тей відображуваної ситуації найменування, а саме: персональних й соціальних характе-
ристик учасників цієї ситуації, особливостей об’єкта номінації, ставлення учасників до 
об’єкту номінації та характеру текстів, у яких досліджувані речення містяться.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДИКАТНОЙ ЛЕКСИКИ В 
ПРЕДЛОЖЕНИЯХ С ОТНОШЕНИЕМ НОМИНАЦИИ

В статье проанализированы предикатные лексемы со значением именования в пред-
ложениях с отношением номинации. Проведенное исследование подтвердило исходную 
гипотезу о специфических особенностях и разнообразии предикатных лексем, которые 
структурируют пропозицию, соотносящуюся с ситуацией присвоения имени тому или 
иному объекту действительности. Определено место исследуемой предикатной лекси-
ки среди семантических типов предикатов.

Kompaniyets I., lecturer of the Chair of English language
Kharkiv National Pedagogical University named after G. S. Skovoroda, Kharkiv

THE PECULIARITIES OF PREDICATES IN THE 
SENTENCES WITH RELATION OF NOMINATION

The article focuses on the analysis of the predicates with the meaning of nomination. The 
research proves that these predicates structure preposition corresponding with the situation 
when name is given to one or another object of the reality. The placement of investigated 
predicates in the sphere of semantic types of predicates is found out.
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ПРИРОДНА МЕТАФОРА В СТРУКТУРІ МЕТАФОРИЧНОГО ПОЛЯ 
КОНЦЕПТОСИСТЕМИ ECONOMY 

У статті вивчаються структурні та функціональні особливості метафоричної 
моделі ECONOMY IS ENVIRONMENT у структурі метафоричного поля концептосисте-ECONOMY IS ENVIRONMENT у структурі метафоричного поля концептосисте- IS ENVIRONMENT у структурі метафоричного поля концептосисте-IS ENVIRONMENT у структурі метафоричного поля концептосисте- ENVIRONMENT у структурі метафоричного поля концептосисте-ENVIRONMENT у структурі метафоричного поля концептосисте-MENT у структурі метафоричного поля концептосисте- у структурі метафоричного поля концептосисте-
ми ECONOMY. Визначено високу функціональність і розгалужену структуру цієї мета-ECONOMY. Визначено високу функціональність і розгалужену структуру цієї мета-. Визначено високу функціональність і розгалужену структуру цієї мета-
форичної моделі, представлену простими моделями.

Ключові слова: концептосистема ECONOMY, метафора, метафорична модель, 
функціональність, медіадискурс 

Метафорична вербалізація знань у різноманітних дискурсах – це одне з актуальних 
питань сучасного мовознавства, яке на сьогодні зорієнтоване на особливості утворен-
ня, закріплення та продукування знання мовцем [4: 127]. Актуальним для нашого до-
слідження є медіадискурс, на матеріалі текстів якого метафора здатна реалізувати біль-
шість своїх функцій. Медіадискурс тлумачимо як тематично сфокусовану, соціокультур-
но зумовлену когнітивно-мовленнєву діяльність людей (Т. А. ван Дейк [18], Р. Фаулер 
[13], Дж. Хартлі [14], І.С. Шевченко [10]). Тематика розглянутих текстів медіадискурсу 
сфокусована на поняттєвому просторі економіки, який інтерпретується в цій роботі як 
концептосистема ECONOMY. При виборі терміну “концептосистема” спираємося на її 
тлумачення як певного поняттєво обумовленого фрагменту концептосфери, а також на 
загальний принцип системності знань, їхньої неізольованості, ієрархічності у складі кон-
цептосфери як упорядкованої сукупності концептів лінгвокультури [6: 17; 8: 209]. 

Концептосистема ECONOMY утворюється двома концептуальними полями: MI-MI-
CROECONOMICS та MACROECONOMICS. Концептополе MICROECONOMICS міс- та MACROECONOMICS. Концептополе MICROECONOMICS міс-MACROECONOMICS. Концептополе MICROECONOMICS міс-. Концептополе MICROECONOMICS міс-MICROECONOMICS міс- міс-
тить концепти DEMAND AND SUPPLY, PRICING, MONEY, PROFIT, COMPETITION, 
BUSINESS, MANAGEMENT, MARKETING, CONSUMER, тоді як концептополе MAC-, MANAGEMENT, MARKETING, CONSUMER, тоді як концептополе MAC-MANAGEMENT, MARKETING, CONSUMER, тоді як концептополе MAC-, MARKETING, CONSUMER, тоді як концептополе MAC-MARKETING, CONSUMER, тоді як концептополе MAC-, CONSUMER, тоді як концептополе MAC-CONSUMER, тоді як концептополе MAC-, тоді як концептополе MAC-MAC-
ROECONOMICS, яке представлене концептами GROSS DOMESTIC PRODUCT, IN-, яке представлене концептами GROSS DOMESTIC PRODUCT, IN-GROSS DOMESTIC PRODUCT, IN- DOMESTIC PRODUCT, IN-DOMESTIC PRODUCT, IN- PRODUCT, IN-PRODUCT, IN-, IN-IN-
FLATION, UNEMPLOYMENT, AGGREGATE DEMAND AND SUPPLY, ECONOMIC 
REGULATION, BANKING, CRISIS, RECESSION, RECOVERY, ECONOMIC GROWTH, 
WORLD TRADE, INTERNATIONAL CAPITAL FLOW [2; 3]. 

Аналізуючи досвід досліджень метафорики економічної сфери, ми дійшли висно-
вку про недостатнє вивчення метафор з висхідною сферою ENVIRONMENT у струк-ENVIRONMENT у струк- у струк-
турному та функціональному аспекті. Відомою є робота Дж. Клансі з метафорики 
бізнесу на матеріалі автобіографічних видань бізнесменів ХVI-XX сторіччя [12]; до-VI-XX сторіччя [12]; до--XX сторіччя [12]; до-XX сторіччя [12]; до- сторіччя [12]; до-
статньо глибоко вивчена „воєнна” метафорика [15; 17], проведено порівняльне до-
слідження загальних та специфічних закономірностей метафоричного моделювання 
в межах російської та англійської економічних картин світу [5]; започатковано до-
слідження метафоричного переосмислення складних абстрактних систем, зокрема 
метафоричної моделі ABSTRACT COMPLEX SYSTEMS ARE MACHINES [16]. За 
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цих умов вважаємо актуальним приділити пильну увагу комплексному дослідженню 
метафоричної моделі ECONOMY IS ENVIRONMENT.

Мета статті – дослідити структурні та функціональні особливості метафоричної 
моделі ECONOMY IS ENVIRONMENT, яка вербалізується в текстах сучасного англо-ECONOMY IS ENVIRONMENT, яка вербалізується в текстах сучасного англо- IS ENVIRONMENT, яка вербалізується в текстах сучасного англо-IS ENVIRONMENT, яка вербалізується в текстах сучасного англо- ENVIRONMENT, яка вербалізується в текстах сучасного англо-ENVIRONMENT, яка вербалізується в текстах сучасного англо-, яка вербалізується в текстах сучасного англо-
мовного медіадискурсу. Матеріал дослідження представлений текстами авторитетних 
англомовних видань Великобританії та США за 2006-2009рр., з яких методом суціль-
ної вибірки було утворено дослідницький корпус метафоричних висловлювань загаль-
ною кількістю 3420 одиниць.

Вважаємо методологічно релевантним розглядати корпус метафоричних висловлю-
вань на позначення концепту ECONOMY через призму лінгвістичної теорії поля. На 
думку багатьох вчених, образна лексика може вивчатися з точки зору польового прин-
ципу. Такі „образні поля” можуть називатися вторинними та виступають об’єктивною 
реальністю мови [7:75; 11:75]. Надалі для позначення корпусу метафоричних слово-; 11:75]. Надалі для позначення корпусу метафоричних слово-11:75]. Надалі для позначення корпусу метафоричних слово-
вживань на позначення концепту ECONOMY будемо послуговуватися терміном „мета-ECONOMY будемо послуговуватися терміном „мета- будемо послуговуватися терміном „мета-будемо послуговуватися терміном „мета-
форичне поле” [9: 115]. 

В результаті наших спостережень та числових підрахунків ми дійшли висновку, 
що метафоричне поле концептосистеми ECONOMY має зональну структуру: ядерна, 
медіальна зони, зона ближньої та дальньої периферії. Увесь корпус метафоричних сло-
вовживань систематизовано у вигляді метафоричних моделей – формули асоціативного 
осмислення певної концептуальної сфери-цілі через призму сфери-джерела метафо-
ричної проекції. Метафорична модель ECONOMY IS ENVIRONMENT належить до 
медіальної зони. Метафоричні моделі медіальної зони мають дещо меншу частотність 
(30,2%) порівняно з моделями ядерної зони (64%). Дещо поступаючись ядерним мо-
делям в функціональності і не маючи такої універсальності в описі економічних про-
цесів, медіальні моделі об’єднуються завдяки висвітленню особливостей циклічного 
розвитку сучасної економіки: криза, депресія, пожвавлення, зростання [2: 440-450]. 

За структурою виділена нами метафорична модель ECONOMY IS ENVIRONMENT 
є комплексною, тобто має розгалужену структуру, представлену більш простими ме-
тафоричними моделями першого та другого рівня (далі ПММ1 та ПММ2). Медіальна 
комплексна модель (МКММ) ECONOMY IS ENVIRONMENT є логічним конституен-ECONOMY IS ENVIRONMENT є логічним конституен- IS ENVIRONMENT є логічним конституен-IS ENVIRONMENT є логічним конституен- ENVIRONMENT є логічним конституен-ENVIRONMENT є логічним конституен- є логічним конституен-
том метафорики економіки, адже кожна людина має безпосередній досвід орієнтації 
в природі, спостереження фізичних явищ та руху рідких речовин. Структура моделі 
представлена у табл.1:

Таблиця 1
Структура МКММ ECONOMY IS ENVIRONMENT

ECONOMY IS ENVIRONMENT

STATE OF ECONOMY IS 
WEATHER CONDITIONS

MONEY AS AN 
INSTRUMENT OF 

ECONOMY IS A LIQ- A LIQ-A LIQ- LIQ-LIQ-
UID

ECONOMIC INTERRE-
LATIONS ARE PHYSI-

CAL FORCES
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Особливістю ПММ STATE OF ECONOMY IS WEATHER CONDITIONS є нерівно-STATE OF ECONOMY IS WEATHER CONDITIONS є нерівно- OF ECONOMY IS WEATHER CONDITIONS є нерівно-OF ECONOMY IS WEATHER CONDITIONS є нерівно- ECONOMY IS WEATHER CONDITIONS є нерівно-ECONOMY IS WEATHER CONDITIONS є нерівно- IS WEATHER CONDITIONS є нерівно-IS WEATHER CONDITIONS є нерівно- WEATHER CONDITIONS є нерівно-WEATHER CONDITIONS є нерівно- CONDITIONS є нерівно-CONDITIONS є нерівно- є нерівно-
цінний розподіл на більш детальні моделі. ПММ APPROPRIATE STATE OF ECONOMY 
IS GOOD WEATHER є дуже скудно представленою в дискурсі. Природну позитивну оцін- GOOD WEATHER є дуже скудно представленою в дискурсі. Природну позитивну оцін-GOOD WEATHER є дуже скудно представленою в дискурсі. Природну позитивну оцін- WEATHER є дуже скудно представленою в дискурсі. Природну позитивну оцін-WEATHER є дуже скудно представленою в дискурсі. Природну позитивну оцін- є дуже скудно представленою в дискурсі. Природну позитивну оцін-
ність несуть образи, пов’язані з сонячним світлом, наприклад, zenith, sunshine: Indeed, for 
many households, this long period of economic sunshine has meant the last recession, in the 
early Nineties, when three million Britons were unemployed and hundreds of thousands lost 
their homes, is a memory (The Observer, January 13, 2008).

Хороша погода та сонячне світло співвідносяться з етапом стабільності та зростання 
національної економіки Великобританії. До початку 2008 року в країні вірили, що упо-
вільнення економіки їх омине, точніше, вони взагалі про це не замислювалися та забули 
про рецесію на початку 90х. Опозиція „світло-тінь” є семантично місткою та експліцитною 
при характеристиці певних етапів економічного розвитку. Експліцитність спирається на 
особливості фізіології людини – світло сприймається як позитивне явище або норма, адже 
воно допомагає орієнтуватися в просторі, пересуватися та контролювати зовнішній світ 
органами зору. 

Набагато більш численними за позитивно-оцінні метафори сфери погоди та при-
родних умов є негативно-оцінні метафори, які були віднесені до ПММ INAPPROPRIATE 
STATE OF ECONOMY IS BAD WEATHER/ NATURAL СATASTROPHE. В англомовній 
картині світу поширеними є уявлення про темряву як про несприятливі умови розвитку 
економіки, тому частотними є іменники darkness, eclipse. В нижченаведених прикладах 
вони використовуються для висвітлення періоду економічного занепаду в Росії та Японії: 
Economic Darkness Descends on Putin’s Russia (Time, November 3, 2008); After a 15-year eco-year eco- eco-eco-
nomic eclipse, a stream of good news is finally brightening the outlook for Japan (Time, March 
12, 2006); The sun has been setting on the Japanese economy for the best part of 20 years, but 
over the last few months, the country has been plunged into deepest darkness (The Independent, 
February 26, 2009).

Найбільш повно метафорика погодних умов розкриває свій пояснювальний потен-
ціал в висловлюваннях, що позначають погану погоду (в наступних двох прикладах bad 
weather, brutal climate): And today’s federal outlays make up nearly 20% of GDP, with state- 
and local-government spending adding another 10%-weighty ballast in the face of economic 
bad weather (Time, October 16, 2008); This year Buffett, who is a director of The Washington 
Post Company, Newsweek’s parent, offered his views on the brutal business climate (News-
week, November 28, 2009).
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Скрутна ситуація в майбутньому зафіксована в англійській мові як день, коли буде 
дощова погода у вигляді фразеологізму for a rainy day: Ward also believes that consumers 
who have long been relaxed about the health of the economy will rediscover the wisdom of 
putting something away for a rainy day (The Observer, January 13, 2008).

Світова економічна криза 2008-2009 рр. потребувала певних способів суспільного 
осмислення цього явища, висвітлення за допомогою мови її найбільш істотних ознак: 
непередбачуваності, нищівної сили, масштабності, незахищеності економік перед небез-
пекою, швидкого розповсюдження тощо. Серед номінацій кризи зафіксовано значний 
синонімічний ряд – storm, hurricane, whirlwind, tectonic shift, tsunami, fire (firestorm), 
earthquake, vortex. 

Розглянемо наступну ПММ MONEY AS AN INSTRUMENT OF ECONOMY IS A 
LIQUID1. Гроші, прибутки, капітал – це одні з найголовніших цінностей людини в умо-Гроші, прибутки, капітал – це одні з найголовніших цінностей людини в умо-
вах сучасної ринкової економіки. Ми відносимо ПММ MONEY IS A LIQUID до комплек-MONEY IS A LIQUID до комплек- IS A LIQUID до комплек-IS A LIQUID до комплек- A LIQUID до комплек-A LIQUID до комплек- LIQUID до комплек-LIQUID до комплек- до комплек-
сної метафоричної моделі ECONOMY IS ENVIRONMENT, адже сфера-джерело LIQUID 
відноситься до сфери неорганічної природи. Найбільшу групу метафор утворює лекси-
ка, пов’язана з вільним рухом капіталу, наприклад, influx, inflow, to flush through, to flow, to 
leak: The idea is to keep enough capital flushing through India’s economic system that growth 
is not deterred (The Times, October 31, 2006).

Серед метафор, які характеризують управління людиною грошовими потоками, ви-
діляється синонімічна пара дієслів to pour та to pump: Investors are being encouraged to 
pour money into “alternative” areas such as oil-rig bonds and racehorses to beat the stock-
market turmoil (The Sunday Times, April 20, 2008); Lots of ideas were being fl oated on Capi- of ideas were being fl oated on Capi-of ideas were being fl oated on Capi- ideas were being fl oated on Capi-ideas were being fl oated on Capi- were being fl oated on Capi-were being fl oated on Capi- being fl oated on Capi-being fl oated on Capi- fl oated on Capi-floated on Capi- on Capi-on Capi- Capi-Capi-
tol Hill for helping the nation bounce back. There were plans that involved pumping funds into 
airlines, tourism, and recreation (The Financial Times, October 4, 2007).

До ПММ MONEY IS A LIQUID також відносимо узуальну метафору у вигляді ви-MONEY IS A LIQUID також відносимо узуальну метафору у вигляді ви- IS A LIQUID також відносимо узуальну метафору у вигляді ви-IS A LIQUID також відносимо узуальну метафору у вигляді ви- A LIQUID також відносимо узуальну метафору у вигляді ви-A LIQUID також відносимо узуальну метафору у вигляді ви- LIQUID також відносимо узуальну метафору у вигляді ви-LIQUID також відносимо узуальну метафору у вигляді ви- також відносимо узуальну метафору у вигляді ви-
слову pump priming, яка закріплена в значенні „government expenditure designed to stimu-government expenditure designed to stimu- expenditure designed to stimu-expenditure designed to stimu- designed to stimu-designed to stimu- to stimu-to stimu- stimu-stimu-
late economic activity in stagnant or depressed areas” [19]: But in a globalised economy the 
pump that the fiscal stimulus is priming will inevitably draw in supply from outside the 
economy at which it is directed (The Times, March 16, 2009).

Також виділяється синонімічний ряд метафор, які репрезентують велику кількість 
грошей як потік рідини. За спостереженням В.Н. Вовк, найбільш розповсюдженим ти-
пом структурно-словесної організації поняття множини слугує структура N1 of N2 (де 
N – це іменник) [1: 80]. Таку структуру має більшість зафіксованих нами метафоричних 
висловлювань, наприклад, flood of money, deluge of cash, torrent of capital: These giants are 
grossly inefficient by any Western corporate standards, yet the flood of oil money coming in 
obscures their fundamental unsoundness in a deluge of cash (Newsweek, May 7, 2008); But 
this crisis was born of economic excess as well as financial folly; given the torrent of capital 
flowing into America, Britain, Spain and so on, almost any financial system would have gone 
wrong (The Economist, January 22, 2009).

Високою частотністю характеризуються ідіоматичні вислови на позначення воло-
дінням значними резервами капіталу, наприклад, to be awash in money та to be flush (with 
money), та означають „мати багато грошей, бути багатим”: Moscow is flush with oil money. 

1  Надалі ця модель згадується у скороченому вигляді MONEY IS A LIQUID.
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But the new President Dmitry Medvedev needs to do more than just redistribute it to bring his 
nation back to fiscal health (Newsweek, May 7, 2008).

Вторинні значення лексичних одиниць, які буквально означають рідину, здатні про-
філювати в ситуації витрачання грошей такі особливості, як нераціональний характер їх 
витрат. Достатньо навести декілька прикладів, де в конвенційній формі зафіксовано цей 
відтінок значення: We never seem to have much saved. Money flows off us like water (The 
Sunday Times, May 7, 2006); That puts the pressure back on prices at which point consum-
ers show themselves prepared to splash the cash again (The Guardian, September 20, 2005); 
“It’s lots of money going down the drain. The EU does not have a very good track record of 
spending money well on these projects” (The Times, April 21, 2006).

Рідина як сфера-джерело метафоризації має високий пояснювальний потенціал для 
переосмислення ролі грошей в економіці – вона рухлива, плинна, здатна змінювати свій 
стан та її рухом можна управляти. Текучість рідини є основною ознакою, за якою виді-
лено ПММ MONEY IS A LIQUID. Таким чином, за допомогою концепту-джерела LIQ-MONEY IS A LIQUID. Таким чином, за допомогою концепту-джерела LIQ- IS A LIQUID. Таким чином, за допомогою концепту-джерела LIQ-IS A LIQUID. Таким чином, за допомогою концепту-джерела LIQ- A LIQUID. Таким чином, за допомогою концепту-джерела LIQ-A LIQUID. Таким чином, за допомогою концепту-джерела LIQ- LIQUID. Таким чином, за допомогою концепту-джерела LIQ-LIQUID. Таким чином, за допомогою концепту-джерела LIQ-. Таким чином, за допомогою концепту-джерела LIQ-LIQ-
UID в економіці висвітлюється значущість грошей, їх рухливість, підвладність людині, 
кількість та процес нераціонального використання. 

Наступною ПММ, яка належить до моделей неживої природи, є ECONOMIC IN-ECONOMIC IN- IN-IN-
TERRELATIONS ARE PHYSICAL FORCES. Модель репрезентує владні відносини між 
державами на міжнародному рівні. В наступних прикладах вплив Китаю на сусідні еко-
номіки репрезентовано як природний феномен земного тяжіння: Its growth (China’s) may 
slow a little while the West flounders, but it will emerge from this recession as the world’s 
centre of economic and financial gravity. Goodbye, USA. Hello, the Chinese Communist party 
(The Observer, October 26, 2008); It is now widely recognised that China’s expanding eco-
nomic weight is exerting a gravitational pull on countries in its neighbourhood, reshaping 
regional trade flows and institutions. One consequence of its immense appetite for commodities 
is that China is also pulling economies from further afield into its economic and political 
orbit (The Financial Times, April 26, 2006).

В нижченаведеному прикладі завдяки іменникові magnet відбивається факт інвес-
тиційної привабливості США: The continuing thirst for dollar assets, albeit of the right 
sort, suggests that America remains a magnet for global capital (The Economist, January 
22, 2009). Остання розглянута ПММ не характеризується різноманітністю своїх презен-
тацій, тому може бути віднесена до периферії МКММ ECONOMY IS ENVIRONMENT. 

В висновках зазначимо, що структура МКММ ECONOMY IS ENVIRONMENT 
є доволі складною завдяки її достатньо високій функціональності і представлена 
трьома простими метафоричними моделями. Членування першої ПММ STATE OF 
ECONOMY IS WEATHER CONDITIONS на дві прості моделі APPROPRIATE STATE 
OF ECONOMY IS GOOD WEATHER та INAPPROPRIATE STATE OF ECONOMY IS 
BAD WEATHER/ NATURAL СATASTROPHE на основі численних та різноманітних 
реалізацій в дискурсі свідчить про високу експліцитність сфери погодних умов у про-
цесі висвітлення етапів циклічного розвитку сучасної економіки. Дві наступні ПММ 
не характеризуються великою різноманітністю, ПММ MONEY IS A LIQUID висвітлює 
плинність грошової маси, а ПММ ECONOMIC INTERRELATIONS ARE PHYSICAL 
FORCES – взаємовплив між країнами та їх значущість на світовому рівні. Перспектив- – взаємовплив між країнами та їх значущість на світовому рівні. Перспектив-
ним вважаємо порівняльне дослідження метафоричного переосмислення поняттєвого 
простору економіки через призму уявлень про природні явища.
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ПРИРОДНАЯ МЕТАФОРА В СТРУКТУРЕ МЕТАФОРИЧЕСКОГО 
ПОЛЯ КОНЦЕПТОСИСТЕМЫ ECONOMY 

В статье изучаются функциональные и структурные особенности метафори-
ческой модели ECONOMY IS ENVIRONMENT в структуре метафорического поля кон-ECONOMY IS ENVIRONMENT в структуре метафорического поля кон- IS ENVIRONMENT в структуре метафорического поля кон-IS ENVIRONMENT в структуре метафорического поля кон- ENVIRONMENT в структуре метафорического поля кон-ENVIRONMENT в структуре метафорического поля кон- в структуре метафорического поля кон-
цептосистемы ECONOMY. Обнаружена высокая функциональность и разветвленная 
структура этой модели, представленная простыми моделями.

M.V. Romanyukha, PhD, Assistant Professor
Dniprodzerzhinsk State Technical University, Dniprodzerzhinsk

 METAPHORIC MODEL ECONOMY IS ENVIRONMENT 
WITHIN THE METAPHORIC FIELD OF THE CONCEPTUAL 

SYSTEM ECONOMY 
The article studies structural and functional peculiarities of the metaphoric model ECON-

OMY IS ENVIRONMENT within the metaphoric field of the conceptual system ECONOMY. The 
study revealed high functional potential and structural complexity, represented by simple models.
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ПРАГМАТИКА СЛОГАНУ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ В АСПЕКТІ 
РЕАЛІЗАЦІЇ КООПЕРАТИВНИХ МАКСИМ Г. П. ҐРАЙСА

В статті проаналізовано складові принципу кооперації Г.П. Ґрайса. Розглянуто 
чинники, які сприяють вдалому перебігу комунікації. Значну увагу приділено визначенню 
прагматичної ефективності слогану соціальної реклами з огляду на дотримання авто-
рами рекламного тексту конверсаційних постулатів Г.П.Ґрайса (кількості, якості ін-
формації, способу, релевантності).

Ключові слова: принцип кооперації, комунікація, прагматична ефективність слога-
ну, конверсаційні постулати.

 
Останнім часом мовознавчі дослідження спрямовані в бік функціональної парадиг-

ми, яка об’єднала комунікативно-прагматичний та коґнітивно-концептуальнийпідходи 
до вивчення лінгвальних одиниць і категорій, забезпечивши їх всебічний, інтегративний 
і комплексний аналіз. 

Дане дослідження також виконується в межах коґнітивно-дискурсивної парадигми, 
основним із завдань якої є вивчення кожного окремого мовленнєвого явища (в нашому 
випадку – слогану соціальної реклами) зважаючи на його участь у виконанні мовою її 
основних функцій – комунікативної і коґнітивної. Оформлення думки і комунікація є 
взаємопов’язанимипроцесами, що не існують один без одного[1].

На наш погляд, не можна надати перевагу одній із цих функцій, які слід розглядати 
у взаємодії, взаємодоповненні й узгодженні. Важко не погодитись із думкою О.С. Ку-
брякової, що адекватне пізнання мови і мовленнєвих явищ відбувається за умов їхнього 
аналізу у двох системах координат, тобто виключно на перетині коґніції і комунікації [2: 
325]. Продовжуючи цю думку, О.С. Кубрякова зазначає, що у разі коґнітивного підходу 
вивчення мовленнєвих явищ має здійснюватися у зв’язку із внутрішньою ментальною 
діяльністю людини, у разі комунікативного підходу увага приділяється скоріше тому, як 
використовується явище в процесі спілкування людей. Описати явище з коґнітивної точ-
ки зору – це означає охарактеризувати його роль в процесах пізнання світу, у фіксації 
структур знання і досвіду, в актах сприйняття і осмислення навколишнього світу. Опи-
сати явище з комунікативної точки зору – це дещо інше: тут на перший план виноситься 
аналіз вербальної поведінки людини, тих завдань, які вирішує людина під час здійснення 
мовленнєвих актів, різних за своїми настановами, метою і т. п. [2: 519].

©   O.В. Юр`єва, 2014
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З точки зору коґнітивно-дискурсивної парадигми соціальна реклама – це нестандарт-
на форма комунікації, мовленнєве спілкування, яке за допомогою специфічних засобів і 
за короткий проміжок часу здатне здійснити вплив на модель світу адресата з метою змі-
ни його соціокомунікативної поведінки. Слоган є невід’ємною частиною рекламного по-
відомлення із притаманними цьому дискурсу функціями. Отже прагматична настанова 
рекламного слогану – це усвідомлене бажання змінити свідомість адресата і спонукати 
його до певних дій. 

Метою даної роботи є спроба визначити, якою мірою прагматична ефективність 
слогану соціальної реклами залежить від дотримання його авторами конверсаційних по-
стулатів або максим Г.П. Ґрайса.

У наш час проблема оптимізації комунікації і її впливу на адресатів є достатньо ак-
туальною. Над цим питанням працювали такі вчені, як П. Браун, І. Гоффман, Г.П. Ґрайс, 
С. Левінсон, Дж. Остін, Дж. Сьорл, серед російських та вітчизняних дослідників –  
М.М. Бахтін, В.В. Дємєнт’єв, А.П. Загнітко, О.С. Іссерс, Н.К. Кравченко, М.Ю. Олєшков, 
О.Г. Почепцов, О.О. Селіванова. 

Актуальність проблематики, запропонованої у статті,пов’язана з сучасними напря-
мами розвитку комунікативної лінгвістики в ракурсі вивчення лінгвальних (експліцит-
них та імпліцитних) способів побудови і передачі текстів особливої прагматичної спря-
мованості, що забезпечують спілкування у сфері масової комунікації, до яких відносять-
ся слогани соціальної реклами. 

Комунікація визначається нами як двосторонній процес: сумісна дія двох або більше 
інтерактантів (адресанта і адресата), під час якої автор породжує висловлення/текст з 
обов’язковим врахуванням зворотної інтерпретації. Від комунікативної мети адресанта 
залежить вибір комунікативних стратегій, які він залучає для здійснення вдалого впливу 
на адресата заради досягнення перлокутивного ефекту. 

Таким чином, визначальною складовою процесу комунікації є комунікативна інтен-
ція мовця, яка виформовується зважаючи на психічний, соціальний та інші контексти по-
відомлення, а також знання про пресупозиціїінтерактанта і його здатність інтерпретува-
ти текст адресанта. Невдала презентація інформації без врахування зазначених чинників 
призводить до неочікуваної інтерпретації і може бути причиною комунікативних невдач. 

Звісно, що різні типи дискурсу мають не однаковий ступінь впливу. Так,  Р. Лакофф, 
говорячи про «звичайну розмову» (ordinaryconversation) і «персуазивний дискурс» 
(persuasivediscourse), звертає увагу на те, що функція переконання найяскравіше вира-
жена в таких типах дискурсу, як лекція, психотерапевтична бесіда та ін. [3]. До них, на 
нашу думку, можна віднести і рекламний дискурс, і слоган соціальної реклами зокрема. 
Адже метою адресанта даного типу дискурсу є така реакція адресата на мовленнєві дії, 
за умов якої адресат не ігнорує повідомлення, а, навпаки, намагається зрозуміти і «за-
своїти» його в форматі власних ситуаційних моделей. 

Виникає питання, якою мірою успішність комунікації в рекламному дискурсі зале-
жить від дотримання максим Г.П. Ґрайса? На його думку, спілкування підпорядковується 
певним законам. Від перебігу спілкування, від дотримання чи порушення максим прин-
ципу кооперації залежить ефект комунікації.

Умови вдалого спілкування представлені постулатами якості, кількості, релевант-
ності і способу [4].
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Основні кооперативні максими Г.П. Ґрайса в сукупності регулюють обмін інформаці-
єю між індивідуумами, залученими в інтеракцію. Теорія заснована на припущені, що ко-
ристувачі мовою мовчазно погодились кооперувати, вносячи той вклад в розмову, якого ви-
магає певна ситуація і знання співрозмовників один про одного [5: 91]. Одним із ключових 
понять теорії є імплікатура, що являє собою імпліцитний смисл, утворений внаслідок по-
рушення максим Г.П. Ґрайса. Нижче нами проаналізовано найчастотніші випадки дотри-
мання та порушення авторами слоганів соціальної реклами максим принципу кооперації. 

Максима кількості, або постулат інформативності: мовець має бути настільки 
інформативним, наскільки вимагає ситуація (кількість інформації не повинна бути за-
малою або завеликою). Адресант завжди має певні знання про свого інтерактанта – зо-
крема, знає, якої кількості інформації потребує адресат, а також, що саме він хоче знати. 
В свою чергу, редукцію кількості інформації (порушення максими кількості) можна роз-
глядати як сигнал контекстуалізації, яка показує, що мовці є членами однієї соціальної 
групи і поділяють частину невисловлених контекстуальних знань. Порушення максими є 
визначальним в повідомленні певних імплікатур [5: 92]. Наприклад, в слогані «Купи себе 
рак лёгких» адресантом порушено максиму кількості інформації, але адресат здатний 
відтворити імплікатуру: «Якщо будеш палити, то можеш захворіти на рак легенів». 
Адресант не вважає за потрібне застосовувати довшу фразу «Купи себе пачку сигарет, 
котораявпоследствииприведёт к раку лёгких», використовуючи метафору, він ігнорує 
максиму кількості, адже цей слоган розрахований на аудиторію, дорослішу за 18 років, 
а кожна свідома повнолітня людина сама знає, якими можуть бути наслідки куріння. 
Водночас, використання у даному слогані метафори є індексом порушення максими 
якості інформації (правдивості), оскільки не існує стовідсоткової відповідності між по-
купкою пачки цигарок і отриманням раку легенів. Проте метафоричне перебільшення, 
утрирування є виправданим у даному випадку цілями посилення впливу на адресата і 
його ситуаційну модель знань про наслідки куріння. Або, наприклад, автори слогану 
«Дышатьстанетлегче» розуміють, що громадяни України володіють певними знання-
ми стосовно прийняття Закону про заборону куріння тютюнових виробів, електронних 
сигарет і кальянів у приміщеннях закладів ресторанного господарства, на зупинках і т. 
д., тому навмисно скорочують інформацію, говорячи лише про переваги для більшості 
людей, які не мають цієї шкідливої звички. Імплікатура: «тепер у повітрі не буде тютю-
нового диму», що відновлюється внаслідок порушення максими кількості, відтворюється 
за рахунок спільного фонду знань інтерактантів. 

Іншим прикладом навмисного ігнорування максими кількості інформації є такі варі-
анти англомовних слоганів, як «Parksaremoredangerousat 2», «Streetsaremoredangerousat 
1», «Sportsaremoredangerousat 12». Адресати цієї реклами – мешканці міст Південної 
Америки. Для них не треба зайвої інформації, щоб вони зрозуміли, чому вулиці, пар-
ки та спортивні майданчики небезпечні саме в цей час, адже сонце негативно впливає 
на здоров`я людини з дванадцятої до третьої години. Таким чином, порушуючи прин-
цип кількості інформації, адресант припускає, що адресат поділяє разом із ним частину 
контекстуальних знань і здатний вилучити конверсаційнуімплікатуру [5: 92]: «Бажано 
не перебувати під сонцем у зазначену годину». Слід зазначити, що механізмом редук-
ції кількості інформації стає у зазначених прикладах метонімічне перенесення (замість 
сонця – вулиці, спортивні майданчики, парки, тобто все те, що знаходиться під сонцем).
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Максима якості. Часто, кажучи одне, люди прагнуть, щоб зрозуміли зовсім інше, 
їхнє мовлення буває надлишковим, малоінформативним та ін. [6: 62].Мовець повинен 
піклуватися про те, щоб його висловлення було щирим і правдивим. Зазвичай в слоганах 
соціальної реклами (на відміну від комерційної) ця максима враховується адресантом.

В такому випадку автори слоганів можуть підтвердити своє повідомлення фактами, 
статистикою, наприклад: «Tobaccokills 1200 peopleaday. Everthinkabouttakingadayoff?».

Порушення максими якості у тексті слогану соціальної реклами повинно бути стра-
тегічно обґрунтованим. Наприклад, адресату слогану «In your life time, you cut 354 trees. 
Quitcutting» зрозуміло, що сучасні люди, мешканці мегаполісів, за своє життя жодного 
дерева не зрубали і сокиру в руках не тримали. Звідки ж тоді така цифра? І чому саме 
354, а не 385 або 351. Надаючи такі середньостатистичні і, можливо, навіть нічим не під-
тверджені дані, адресант ігнорує максиму якості інформації з метою привернути увагу 
до проблеми, над якою більшість людей, членів сучасного суспільства споживання, на-
віть не думали. Із вищенаведеного слогану можна відновити такі імплікатури: «Витрачай 
природні ресурси, думаючи про те, що залишиться після твого надмірного споживацтва» 
або «Використовуй лише стільки, скільки тобі необхідно для нормального життя». Друга 
із цих інтерпретацій є,на наш погляд, більш пріоритетною, адже значна кількість адреса-
тів цього слогану не вважають себе надмірними споживачами.

Максима релевантності. Заради успішної комунікації адресант не має права від-
хилятися від теми. Нова інформація, яку містить його висловлення/текст, має бути 
пов’язана із тим, що було ним вже сказано: «Slothtakinguptoomuchspacescolded 2 or 3 
timestotheirface. Let`s stay on publictransport», «Talk at 86 decibels on a cell lose your secrets 
and your friends as well. Let`s stay on publictransport», «Spit gum 1 time on the floor soon it`s 
under your shoes for sure. Let`s stay on publictransport» (усі слогани присвячено некорек-
тній поведінці людей у громадському транспорті).

В ході дослідження нами було виявлено, що автори слоганів соціальної реклами за-
вжди дотримуються цієї максими. Адже, створюючи низку слоганів, які стосуються певної 
соціальної проблеми, вони висвітлюють її з різних боків і в жодному разі не відхиляються 
від теми, щоразу доповнюючи вже сказане новим змістом. Наприклад: «Дякую за чисте по-
вітря!», – Альона, офіціантка або інший слоган, що продовжує цю думку в межах проекту 
«Донбасс без табачногодыма»: «Їжа та напої смачніші без тютюнового диму».

Влада Франції підготувала цілу низку слоганів, присвячених проблемним си-
туаціям на дорогах: «Pourlesfêtes, leplusbeaudescadeaux, c`estderentrerenvie» або 
«Protégeons – nous, 50 km/henville, sauvonsdesvie», «Pournous, mourir à 20 anssurlarou
ten`estpasunefatalité. Aidez-nous à agir».

Принцип релевантності застосовується в усіх без виключення проаналізованих 
слоганах, адже вони містять висловлення, що релевантні одне до одного, і являють 
собою єдине ціле.

Максима способу вираження. Для успішної інтерпретації слогану необхідною умо-
вою є єдність форми та змісту. Тобто на сприйняття адресата, включаючи очікування від 
нього перлокутивно-дійового ефекту, впливає не лише зміст, а й форма вираження по-
відомлення. Постулат «висловлюйся зрозуміло» уточнюється у більш конкретних прави-
лах: уникай незрозумілих висловлювань, уникай зайвої багатослівності [4]. Але навмис-
не порушення цієї максими надає слогану оригінальності та сприяє запам’ятовуванню. 
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З цією метою адресант може використовувати різні засоби, наприклад, гру слів: «МЧС. 
ДоброТы», «Прага – город ДоброТы», «Семья. ДоброТы», «Професіядоброти. Добро 
там, де – ти». 

Порушення вимоги однозначності мовлення – це одна з причин комунікативних невдач 
в текстах слогану соціальної реклами. Постулати – це норма, а будь-які відхилення від неї 
повинні бути стратегічно виправдані. Однак, неоднозначність в рекламному дискурсі має 
своє прагматичне пояснення. Двозначність додає слогану стилістичного забарвлення, крім 
лаконічного повідомлення інформації, привертає увагу адресата, стимулює інтерес, викли-
кає перлокутивний ефект. В цьому разі двозначність є прагматичним задумом адресанта, 
вона, так би мовити, є запрограмованою і навмисною, а наслідки її є передбаченими. Це 
один із засобів мовленнєвої гри. «Фігура двозначного мовлення, яка полягає в контексту-
альному обіграванні фрази багатозначних або омонімічних слів, має назву дилогії. Вико-
ристання дилогії передбачає можливість різного тлумачення вживаних у контексті лексич-
них одиниць. Обігравання прямого і переносного значень зближують дилогію із прийо-
мом буквалізації»[7: 36]. Наприклад: «EmbraceLife» (маються на увазі паски безпеки) або 
«Helpsomeonestandtallagain» (мова йде про протези для інвалідів). 

В разі випадкової двозначностінезапланована автором інтерпретація повідомлення 
наштовхує адресата на абсурдний зміст, що може викликати негативні емоції. «Неперед-
бачена двозначність – амфіболія – латентна, непомітна на перший погляд. Експлікація 
амфіболії пов’язана із спеціальним аналізом синтагматичного членування фрази»[7: 35].

Таким чином, порушення певної максими може бути не випадковим, а викликаним 
прагматичною настановою автора слогану.

Слогану соціальної реклами притаманні такіриси,як доступність, логічність, точ-
ність, лаконічність і саме в цих рисах відображається максима способу вираження. 
Крім того, інституційний дискурс, різновидом якого є соціальна реклама, вирізня-
ється тим, що в його межах повідомленню часто бракує інформації через намагання 
адресанта приховати певні факти або уникнути пояснення і без того зрозумілої істи-
ни. В цьому разі відбувається порушення максим кількості та якості інформації. Рі-
вень дотримання/порушення цих максим залежить від фонових знань інтерактантів, 
соціального статусу адресата, емоційного стану. У певних контекстах мовець свідомо 
може порушувати той або інший комунікативний постулат для надання інформації 
завуальованої форми, не виражаючи своїх намірів експліцитно, тим самим він зму-
шує слухача вилучити відповідний компонент змісту висловлювання в якості комуні-
кативної імплікатури [8: 237]. 

Таким чином, максими Г.П. Ґрайса ілюструють систему обґрунтованих очікувань 
адресанта стосовно реалізації засобів, які він використовує.

Перспективи подальших досліджень. Перспективною в подальших дослідженнях 
вбачається спроба прослідкувати зв’язок між порушенням максим кооперації і реалізаці-
єю стратегій ввічливості, які адресант використовує під час створення слоганів. 
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ПРАГМАТИКА СЛОГАНА СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ В АСПЕКТЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ КООПЕРАТИВНЫХ МАКСИМ Г. П. ҐРАЙСА

В статье проанализированы составляющие принципа кооперации Г.П. Грайса. Рас-
смотрены факторы, которые способствуют успешной коммуникации. Большое внима-
ние уделено обоснованию прагматической эффективности слогана социальной рекламы 
в контексте соблюдения авторами рекламного текста конверсационных постулатов 
Г.П. Грайса (качества, количества информации, способа выражения, релевантности).

Ключевые слова: принцип кооперации, коммуникация, прагматическая эффектив-
ность слогана, конверсационные постулаты.
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PRAGMATIC EFFECTIVENESS OF SOCIAL ADVERTISING 
IN THE ASPECT OF REALIZATION COOPERATIVE 

MAXIMA BY H.P. GRICE
The components of H.P. Grice`s cooperation principle are analyzed in the article. The 

article deals with factors, which influence successful communication. Much attention is given 
to the pragmatic effectiveness of PSAs slogan in view of observance by ads texts authors the 
conversational maxima (Quality, Quantity, Manner, Relevance).

Key words: cooperation principle, communication, pragmatic effectiveness of slogan, 
conversational maxima.
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ФОРМАЛЬНОЕ СТРОЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКСТА УЛИЦЫ

Статья посвящена рассмотрению структурной организации текста улицы. 
Проводится анализ однословных надписей и вывесок с точки зрения ономастики.

Ключевые слова: текст улицы, ономастика, эргоним, топоним.

С точки зрения структурного подхода язык описывается как иерархически ор-
ганизованная система, основными уровнями которой считаются фонологический, 
морфологический, лексический и синтаксический. Системно-структурный характер 
языка неоднократно подчеркивался И.А. Бодуэном де Куртенэ и другими лингви-
стами: «Все элементы языкового мышления – фонетические, семасиологические и 
морфологические – укладываются в разряды и группы» [1]. Ведь человек, контак-
тируя с окружающей действительностью, осмысливает свое знание об отношениях 
предметов и явлений этого мира друг к другу и перерабатывает полученные данные 
на разных уровнях личностного сознания, превращая их в глубинные мыслительные 
структуры. Актуализация названных мыслительных структур происходит в знаковом 
общении. Понятия «знака», «знаковой системы» и «семиотической деятельности» 
неотъемлемы от человеческого существования. По мере усложнения практической 
и духовной жизни общества человеком были созданы многочисленные знаковые си-
стемы в математике, химии, технике. Можно говорить также о языке цвета, музыки, 
скульптуры, архитектуры. Знаковые системы могут представлять естественные, об-
разные, языковые системы, фиксировать системы записи и математические коды [2: 
4]. Они структурируются линейно, циклично или иерархично, являются открытыми 
или закрытыми, развиваются стихийно или по плану. Текст как знак по своему кван-
ту абстракции стоит в самой середине: он равно удален от наименее абстрактных 
(естественных) и от наиболее абстрактных (математических) знаков. Язык оказы-
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вается некой универсальной интерпретирующей системой, определяющей другие се-
миотические явления. Рассматривая его как знаковую систему с четко выделяемыми 
структурными элементами, целесообразно исследовать отношения (противопоставле-
ния) между ее элементами, упорядоченными и находящимися в иерархической зависи-
мости в пределах определённых уровней. Структурное описание языка предполагает 
такой анализ реального текста, который позволяет выделить обобщённые инвариант-
ные единицы (схемы предложений, морфемы, фонемы) и соотнести их с конкретными 
речевыми сегментами на основе строгих правил реализации. Эти правила определяют 
границы варьирования языковых единиц в речи, допустимого с точки зрения сохране-
ния ими самотождественности, т. е. фиксируют набор допустимых синонимических 
преобразований единицы языка. В зависимости от уровня анализа правила реализации 
формулируются как правила позиционного распределения конкретных вариантов еди-
ницы, например, принцип дополнительной дистрибуции в фонологии и морфологии, 
или как трансформационные правила в синтаксисе (при трансформационном анализе), 
регулирующие переход от инвариантной глубинной структуры предложения к множе-
ству её реализаций (поверхностное представление) [3].

Относительно небольшой объем текстов улицы ни в коей мере не означает их 
структурной однородности. С точки зрения их структуры, исследуемые нами тексты 
улицы представлены следующими вариантами: 

– слово, 
– словосочетание, 
– предложение, 
– сверхфразовое единство. 
Количественное соотношение данных типов представлено в диаграмме 1.

Диаграмма 1.

В данной статье мы бы хотели в первую очередь обратить внимание на однослов-
ные лексические образования на улицах г. Днепропетровска.

Тексты, представленные одним словом, по нашим подсчетам, составляют около 
25 % всех исследуемых единиц. Нам представляется, что такие виды письменных 
построений можно рассматривать с двух позиций: как текст, обладающий такими 
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признаками, как цельность, законченность, выполнение информативной функции, и 
как объект ономастики, так как большинство однословных надписей представляют 
собой то или иное наименование.

Наименования разного рода объектов как значимые единицы языка занимают 
особое положение в системе языка и называются именами собственными. Их изуче-
нием занимается ономастика, которая рассматривает многообразие имен собствен-
ных, а также их широкое распространение в нашей жизни. Немало трудов последних 
десятилетий посвящено различным аспектам ономастики. Ономастическими иссле-
дованиями занимались В.Д. Бондалетов [4], Н.Ф. Алефиренко [5], Н.В. Подольская 
[6], М.В. Горбаневский [7], Л.И. Дмитриева [8], А. Соломоник [9], А.В. Суперан-
ская [10], В.И. Супрун [11] и многие другие. Стоит отметить, что ономастика – это 
междисциплинарное когнитивное поле, эта наука имеет тесные связи с историей, 
культурологией, краеведением, филологией, археологией и лингвистическими дис-
циплинами – семантикой и семиотикой.

Разнообразие сфер, которые охватывает данная наука, и их связь с направлением 
нашего исследования не оставляет сомнения в необходимости обращения к ней в 
данной статье, поскольку она является разделом современного языкознания, осна-
щенным своим терминологическим аппаратом, своим кругом проблем, историей ис-
следования и собственными методами исследования.

Еще одной (если не самой главной) причиной нашего обращения к указанной 
области языкознания является стремление к наиболее полному и яркому освещению 
исследуемого нами фактического материала. 

Итак, большую часть однословных текстов улицы составляют эргонимы, под ко-
торыми мы понимаем названия делового объединения людей, в том числе союза, ор-
ганизации, учреждения, корпорации, предприятия, общества, заведения, кружка [6: 
166]. Они представляют собой имена собственные, не имеющие непосредственной 
связи с понятием, но вызывающие различные ассоциации, касающиеся этого имени.

Попробуем проследить, пользуясь терминами ономастики, типы эргонимов, су-
ществующие среди текстов улицы города Днепропетровска:

1) Антропонимы, под которыми мы понимаем названия, фиксирующие собствен-
ные именования людей: имена личные, патронимы (отчества или иные именования 
по отцу), фамилии, родовые имена, прозвища и псевдонимы (индивидуальные или 
групповые) [12: 320]; в более широком смысле это имя любой персоны: вымышлен-
ной или реальной. В нашем случае это будут названия заведений, получившие свое 
наименование в честь владельца или обладающие прецедентным характером. Так 
или иначе – это такие названия, которые служили, служат или могут служить именем 
реального или вымышленного человека (здесь и далее мы будем пользоваться терми-
нологическим аппаратом ономастики в приложении к тексту улицы): 

ЛУИДЖИ, КЕША, БИЛЛИ-БОНС, РОМА, ВИКТОРИЯ, ДЖО, ЕЛЕНКА, НАТА-
ЛИ, МИХАИЛ ВОРОНИН, Оливье, Людмила, Кристина.

Насколько нам известно, некоторые из этих имен непосредственно связаны с вла-
дельцем называемого объекта или его родственниками (МИХАИЛ ВОРОНИН, Люд-
мила, ДАФИ), другие представляют собой прецедентное имя (БИЛЛИ-БОНС) или 
слово, возникшее в результате антономазии (Оливье);
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2) Адъектонимы (слова, произведенные от имен): Екатерининский, Мечниковская;
3) Катойконимы (слова, произведенные от имен): 
Москвич;
4) Криптонимы (скрытые имена): 
АСТел, ТАС;
5) Этнонимы (названия наций, народов, народностей): 
УКРАИНЦЫ;
6) Астронимы (названия отдельных небесных тел):
СПУТНИК, ЗВЕЗДА;
7) Космонимы (наименования зон космического пространства – созвездий, галактик, 

как принятые в науке, так и народные): 
ВОДОЛЕЙ, КОЗЕРОГ;
8) Мифонимы (имена персонажей сказок, былин, мифов легенд): 
ДОБРЫНЯ;
9) Теонимы (имена божеств):
НИКА, Амур.
Помимо эргонимов, значительную часть односложных текстов улицы занимают то-

понимы – имена собственные, обозначающие названия географических объектов. Среди 
них можно выделить следующие:

1) Урбанонимы (названия городов):
ДНЕПРОПЕТРОВСК, ХАРЬКОВ, КИЕВ;
2) Годонимы (названия улиц, дорог, проездов и т. п.):
Высоковольтная; Аэродромная; Театральная; Кемеровская;
3) Гидронимы (географические названия водных объектов):
ГАНГ;
4) Оронимы (названия поднятых форм рельефа):
Эверест;
5) Ойконимы (названия населённых мест):
СЕВЕРНЫЙ.
Как мы видим, структурное разнообразие текстов улицы не стоит оставлять без вни-

мания. Эргонимы и топонимы, составляющие большую часть однословных лексических 
образований, представляют значительный интерес для их дальнейшего изучения с точки 
зрения лингвокультурологии, коммуникативной и когнитивной лингвистики.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Структурная лингвистика [Электронный ресурс] // Википедия. Свободная эн-

циклопедия. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki
2. Тикунова С.Г. Взаимодействие структурных и содержательных характери-

стик художественного текста и его заглавия: дис. ... кандидата филол. наук: 10.02.04 
/ Тикунова Светлана Григорьевна. – М., 2005. – 278 с.

3. Виноградов В.А. Структурная лингвистика [Электронный ресурс] / В.А. Ви-
ноградов // Большая советская энциклопедия. – Режим доступа: http://www.diclib.
com/cgi-bin/d1.cgi?l=ru&base=bse&page=showid&id=68705

4. Бондалетов В.Д. Русская ономастика / Бондалетов В.Д. – М.: Просвещение, 
1983. – 224 с.



348

5. Алефиренко Н.Ф. О природе ономастической семантики / Н.Ф. Алефиренко // 
Ономастика Поволжья: тез. докл. VIII междунар. конф., (Волгоград, 8-11 сент. 1998 
г.) / Отв. ред. В.И.Супрун. – Волгоград: Перемена, 1998. – С.165–168.

6. Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии / Подоль-
ская Н.В. – М., 1978. – 192 с.

7. Горбаневский М.В. В мире имен и названий / Горбаневский М.В. – М.: Зна-
ние, 1987. – 206 с.

8. Дмитриева Л.И. Ономастика Тамбовской области: опыт энциклопедии / Л.И. 
Дмитриева, А.С. Щербак. – Тамбов: Изд. ТГУ, 2002. – Ч. 2. – 97 с.

9. Соломоник А. Философия знаковых систем и язык. Математические коды. 
Системы записи. Языковые системы. Образные системы. Естественные знаковые си-
стемы / А.Соломоник. – Минск: МЕТ, 2002. – 402 с.

10. Суперанская А.В. Общая теория имени собственного / Суперанская А.В. – М.: 
Наука, 1973. – 366 с.

11. Супрун В.И. Ономастическое поле русского языка и его художественно-эсте-
тический потенциал / Супрун В.И. – Волгоград: Перемена, 2000. – 172 с.

12. Лингвистический энциклопедический словарь / [Гл. ред. В.Н. Ярцева]. – М.: 
Сов.энцикл., 1990. – 685 с.

Стаття надійшла до редакції 04.08.14

О. Савченко, канд. філолог. наук, доцент
Український держ. хіміко-технолог. ун-т, Дніпропетровськ

ФОРМАЛЬНА БУДОВА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕКСТУ ВУЛИЦІ
Стаття присвячена розгляду структурної організації тексту вулиці. Здійсню-

ється аналіз однослівних написів та вивісок з точки зору ономастики.
Ключові слова: текст вулиці, ономастика, ергонім, топонім.

Savchenko O., PhD, Assistant professor
Ukrainian state university of chemical technology, Dnepropetrovsk

FORMAL STRUCTURE AND ORGANIZATION OF THE STREET TEXT
The article deals with structural organization of the street text. One-word inscrip-

tions and signboards are analyzed in terms of onomastics.
Key words: street text, onomastics, ergonym, toponym.



349

УДК 811.162.3 
Т.А. Погрібна, канд. філол. наук,
Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. С.Дем’янчука, Рівне

МІФОПОЕТИЧНІ УЯВЛЕННЯ НОСІЇВ ЧЕСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ ТА 
ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ У ПАРЕМІЯХ КАЛЕНДАРНОЇ ТЕМАТИКИ

У статті досліджується вербальне відображення міфопоетичної свідомості носі-
їв чеської народної традиції на матеріалі паремій календарної тематики як складової 
чеського народного календаря.

Ключові слова: народна міфологія, народний календар, календарна паремія.

У сучасних дослідженнях мови і традиційної народної культури, зокрема і календар-
ного циклу обрядів, особливого значення набуває семантична реконструкція вербальних 
і невербальних знаків, які є носіями етнокультурної інформації (О. Березович, І. Голубо-
вська, В. Жайворонок, О. Левкієвська, О. Тищенко, С. Толстая, М. Толстой та ін.). До 
таких одиниць належать і календарні паремії (чес. pranostiky, від лат. prognostika ‘перед-
бачення’ з гр. prognósis ‘передбачення’, ‘прогноз’ [13: 479]) – приказки на позначення 
прогнозу, співвідносного з погодою, змінами в природі, господарською діяльністю лю-
дини, які містять певні правила й рекомендації [11: 132].

Структуру, семантику та прагматичне наповнення паремій календарної тематики (ка-
лендарних прислів’їв, народних прикмет, прогностик) у східнослов’янському мовознав-
стві з’ясовували С. Єрмоленко, В. Жайворонок, М. Кулькова, О. Павлова, І. Пасічнюк, 
В. Скуратівський, О. Тонкова, Н. Фаттахова, В. Харченко, О. Христофорова та ін.

У західнослов’янському мовознавстві календарні прислів’я розглядаються як з історико-
фольклорного (Z. Profantová, J. Spilka, S. Świrko, Z. Urban, G. Wirth), так і з мовного погляду 
(M. Čechová, R. Grenarová, L. Havelková, E. Mrhačová, M. Pančíková, S. Pastyřík, J. Sadowska). 
У полі зору чеських мовознавців перебувають структурно-семантичні та прагматичні осо-
бливості прогностик (M. Čechová), їхній онімний компонент (M. Bayerová, E. Mrhačová, 
S. Pastyřík). Здійснюються зіставні дослідження чеських, словацьких, польських, російських, 
серболужицьких календарних паремій (R. Grenarová, L. Havelková, M. Pančíková, S. Pastyřík). 
Традиційно інтерес до даного різновиду паремій виявляють спеціалісти з історії культури 
(S. Kovářová, K. Pejml, V. Vondruška) та метеорології (J. Munzar, Z. Vašků, V. Vondráček).

Отже, об’єктом нашого дослідження є чеські прислів’я календарної тематики – важ-
лива складова чеського народного календаря, «паремії з домінантною прогностичною 
функцією, які відбивають процес спостереження за ознаками навколишнього світу і ви-
ведення з нього прогнозу на майбутнє» [3: 7]. Актуальність даного дослідження зу-
мовлюється тим, що попри значну кількість наукових розвідок, присвячених даній те-
матичній групі паремій як мовному та культурному феномену, окремі аспекти останніх, 
зокрема їх ритуальний (обрядовий, міфологічний) складник, залишаються вивченими 
недостатньо. Матеріалом дослідження слугували календарні паремії в записах відомих 
чеських фольклористів та етнографів Ф. Бартоша, М.Б. Кулди, Ч. Зібрта, Ф.Л. Челаков-
ського, а також тексти, почерпнуті з народознавчих джерел («Český lid», «Květy»). 

©   Т.А. Погрібна, 2014



350

Слов’янський народний календар як система членування і регла ментації річного 
часу, що склалася історично, на думку С. Толстої, являє собою важливу ланку, або й ядро 
всієї традиційної культури, тому що він організовує не лише обрядовий цикл і господар-
ську й побутову практику, але в значній мірі й вірування та побутування фольклору [6: 9].

В основі слов’янського народного календаря лежить християнський календар, од-
нак змістовий бік календаря, інтерпретація свят, періодів і сезонів, а також ритуальне їх 
наповнення в цілому не виводяться з християнського вчення, а є органічним компонен-
том народної традиції [6: 10]. Змістову основу народного календаря складає міфологічне 
трактування часу, тобто розрізнення часу сакрального, чистого і доброго (Na Mrskaný 
pondělek má hospodář vyšlehat všechnu čeládku, aby zůstala po celý rok zdravá a pilná) і – 
нечистого, небезпечного, що знаходить своє відображення у мові [5 (2: 442)]. Важливе 
місце у системі народного календаря посідає обрядовий час, який пов’язаний з числен-
ними заборонами (Nepřede se na Lucu, Hatu a Dorotu, protože, kdo by nosil šaty s takového 
přediva, dostal by vřed; Nežeň se v máji, budeš hned v ráji; V suché dni nesejí).

Членування року на звичні нам сезони не має строго визначених меж і залежить 
від кліматичних умов. В основі визначення цих меж лежить природно-господарська по-
слідовність річних періодів, на яку накладається поділ християнського року. До великих 
християнських свят прив’язувалися різні види господарської і побутової діяльності, які 
таким чином включалися до календарного порядку; навколо них групувалися оказіо-
нальні за походженням обряди [5 (3: 445)]. Наприклад, у багатьох слов’янських тради-
ціях на св. Юрія (24. IV) вперше виганяли худобу на пасовища (Svatý Jiří zahajuje pastvu 
dobytka), від св. Венделіна (20. X) дозволялося випасати худобу на полях і угіддях (Od 
svatého Vendelína, pastvinou celá krajina) тощо. 

У слов’янських традиціях культурне (ритуальне, міфологічне, фольклорне) осмислен-
ня отримала перш за все межа між зимою і весною (літом), відмічена обрядами проводів 
зими і зустрічі весни [1: 160]. У календарних повір’ях, прикметах, пареміях, присвячених 
численним датам початку весни, відображаються такі природні події, як збільшення тепла 
і світла (O Boží Narození (25. XII), o bleší převalení; Na Nový rok, o slepičí krok), пробудження 
й зігрівання землі і вод (Svatý Matěj (24. II) otevírá zemi), танення снігів і скресання льоду 
(Po svátku Matěje, nejde liška více po ledě), підготовка і початок сільськогосподарських робіт 
(Na svatého Josefa (19. III), pluhy se dvora), початок вегетації (Na svatého Jiří (24. IV) trávu 
nezašlápnou čtyři), рух риби в річках (Na svatého Alexeje (17. III) jde voda z hor a ryba ode 
dna), вихід звірів зі стану зимової сплячки (Na Hromnice (2. II) uhlédne-li jezevec svůj stín, 
ještě opět brzo zalézá do své peleše), перший грім (Když v březnu hřmí, ve stodolách se tmí), 
приліт птахів (Na svatého Řehoře (12. III), čáp letí přes moře; Panny Marie Zvěstování (25. III) 
– vlaštoviček přivítání), поява змій і комах (Svatý Jiří (24. IV) osvobozuje hady a štíři) тощо. 

За старочеськими календарями, початком весни вважався день sv. Matěje (24. II) (Svatý 
Matěj přivádí pozimek; Z jara svatý Matěj milý, otvírá zemi a zemské žíly). У західнослов’янській 
традиції день sv. Matěje був відомий магічними ритуалами, покликаними вплинути на вро-
жайність дерев. Традиційними для чехів були ритуали й обряди «кричання», обв’язування 
соломою і стрічками дерев у саду з метою їх пробудження від зимового сну: Na svatého 
Matěje kudy ten hlas odejde, ovoce všude hojnost bude, а також символічне зрубування не-
плодоносних дерев [16: 303]. Вірили, що врожай забезпечують також молитви, звернені до 
св. Матея (Матвія): Kdo se modlí k svatému Matěji, tomu ovoce nadělí.
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У народному календарі з ранньовесняним періодом пов’язувалися численні паремії й 
прикмети, які стосувалися прильоту птахів, зокрема жайворонків. Жайворонок вважався 
чистою, «божою» пташкою. Те, що він злітає прямо в небо, а гніздо своє в’є на землі, ста-
ло символом об’єднання неба з землею, а також символом самої весни [15: 262; 5 (2:191-
192)]. За народними уявленнями, жайворонки прилітають першими, на свято Hromnice 
(2. II): Na Hromnice musí skřivánek vrznúti, by měl zmrznúti. Вважалося, якщо жайворонки 
прилетять зарано, то весна буде пізньою: Jak dlouho skřivánek před Hromnicemi zpívá, tak 
dlouho bude po Hromnicích mlčeti [12: 122].

Повернення перелітних птахів у чеській традиції пов’язується також з пізнішими 
весняними датами, зокрема з днем sv. Řehoře (12. ІІІ): Na svatého Řehoře vlaštovička 
přes moře.

У багатьох календарних пареміях йдеться також про лелеку та ластівку як перед-
вісників весни: Na svatého Řehoře čap letí přes moře; Dokud vlaštovka nezašveholí, jara 
nebude. Про ластівку говориться у старочеському прислів’ї Když laštovice letí, jest znamení 
podletí [9: 536] – за одним із старочеських поділів року на шість пір року, т.зв. podletí по-
чиналося святом Zvěstování Panny Marie (25. ІІІ): Na zvěstování Panny Marie přiletují první 
vlaštovky [16: 56].

Навесні, з поверненням перших ластівок, виконувалися різноманітні ритуально-ма-
гічні дії. Наприклад, побачивши першу ластівку, вмивалися, щоб не було веснянок, щоб 
очі не боліли, щоб бути весь рік жвавим та веселим (Kdo uvidí na vesno první vlaštovičku, 
honem běží na potok a umyje se, aby byl celý rok čerstvý a neospalý [8: 299]); у Моравії ді-
вчата вітали першу ластівку словами «Dej, abych vstávala, nezaspávala» [2: 623-626].

Улюбленим посланцем весни у народному сприйнятті була також зозуля. У народі іс-
нувала прикмета: Kukačky jsou zde – bude teplo. Любов старих чехів до зозулі й відчуття, 
пов’язані з її поверненням, виражені й у старочеських прислів’ях Lepší jedna kukuljenka 
nežli tisíc skřivanů [9: 418]; Lepší jedna kukna než skřivánků putna [8: 85].

З прильотом зозулі та її першим куванням була пов’язана низка прикмет, повір’їв і 
магічних дій. Почути навесні солов’я раніше, ніж зозулю, – до щасливого літа, а зозулю 
раніше, ніж солов’я, – до нещасливого. Ранній приліт зозулі, поки ліс не одягнувся в 
листя, передвіщав поганий рік, неврожайне літо, голод, неврожай горіхів, моровицю се-
ред худоби, але також теплу весну (Kukačka, která v březnu kuká, čáp, který tluká, a divoké 
kachny na příletu oznamují teplé jaro). Прикметою неврожаю та інших нещасть вважалося 
також кування зозулі на захід сонця (Kuká-li na západ, oznamuje prý něštěstá, neourodu, 
drahotu, hlad, mor [17: 81]. 

У європейській народній традиції за кількістю кувань зозулі можна було передбачи-
ти тривалість життя, шлюбу [15: 138]: Na jaře slyší-li kdo kukačku kukat a počítá, kolikrát 
zakukala, tolik roku bude živ [16:171] (пор. укр. Зозулько рябенька, пташино маленька, 
закуй мені по звичаю, доки жити в світі маю [2: 640]). 

Літо у народному календарі та міфології є найменш маркованим сезоном, поча-
ток якого збігається із завершенням весняного циклу (sv. Jana Nepomuckého (16. V), 
sv. Urbana (25. V), Svatodušní svátky: Svatý Jan z Nepomuku, drží létu pevně ruku; Svatý 
Urban – léta pán), пік припадає на період літнього сонцестояння (sv. Jana Křtitele: Na 
svatého Jana otvírá se létu brána), а календарні дати другої половини літа сприймаються 
вже як прихід осені. 
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Пізня весна і початок літа сприймалися як час, на який припадав пік розвитку природи, 
що календарно збігався з літнім сонцестоянням і близькими до цієї дати традиційними 
святами. Хоч літнє сонцестояння настає 21 червня, однак у чеській народній традиції ця 
дата прив’язувалася до найближчого церковного свята – Narození sv. Jana Křtitele (24. VI): 
O Svatojanské noci si dny podávají ruce; O svatém Janu Křtiteli noc se na prahu prosedí.

У слов’янському народному календарі Івана Купала було одним з найголовніших 
свят року, яке святкувалося як день літнього сонцевороту, симетричне в річному колі 
святу Різдва, з яким воно поєднане спільними мотивами і обрядовими діями [5 (2: 365-
367)]. У структурі народного календаря Івана Купала виступало як сезонний рубіж, після 
якого знімалися заборони на купання, на заготовляння рослин; у цей час переставали 
жалити змії, кувати зозулі тощо [5 (2: 365)]: Kukačka do sv. Jana kuká. 

Основними мотивами ритуалів та прикмет літа є мотив захисту від грому і блискавки 
(Na Proměnění Páně se nemá navážet obilí do stodol a do stohů, aby nevyhořely a aby hrom 
neuhodil), культ рослинності (Černý bez nad doktora jest), завершення літніх польових 
робіт (Svatý Prokop – zelí okop; Svatý Jakub načeše, svatá Anna upeče) і поступове зняття 
заборон на споживання продуктів нового врожаю (Na svatého Vavřince, s bramborama do 
hrnce; Svatá Tekla, jablka jedla).

Ранньоосінніми датами були детерміновані строки добігання жнив, що відобрази-
лося у численних жниварських обрядах та пареміях: Svatý Vavřinec (10. VIII) dělá zním 
konec; Svaté Helence (18. VIII), pletou ženci věnce, де věnec (dožínkový věnec, dožínkové 
slunce, dožínková kytice від dožínky (obžínky) [14 (1: 394)]) був ритуальним предметом (у 
західних слов’ян у вигляді корони), виготовленим з колосся, який символізував закінчен-
ня жнив [5 (1: 318-319)]. 

Осінь у слов’янському народному календарі є періодом завершення вегетаційного 
циклу і відмирання природи. Календарні паремії, які відображають поворот до осе-
ні і зими, у чеському народному календарі пов’язані з такими датами як sv. Vavřince 
(10. VIII) (Svatý Vavřinec odnáší srp a zapřáhá pluh); Nanebevzetí Panny (15. VIII) (Panna 
Maria vlaštovky svolává); sv. Bartolomějе (24. VIII) (Svatý Bartolomi, létu hlavu zlomí) та ін.

Земля восени «засинає», зменшується тривалість світлового дня (Svatý Vavřinec ubere 
polínko, svatý Bartoloměj dvě), відлітають у теплі краї птахи (Na Marie Nanebevzetí – kukačky 
za moře letí; Na svatého Jana Stětí, vlaštovička od nás letí), ховаються під землю плазуни 
(Svatý Václav tady (28. IX) – sklízí hady), закінчується сезон випасу худоби (Svatý Václav 
odesílá z hor dobytek), починається вилов риби (Do svatého Martina (11. XI), má být ryba 
slovena), закінчується дія господарських договорів (Na svatého Štěpána (26. XII), každý se má 
za pána), починається перехід до форм господарювання, які припадають на пізньоосінній 
і зимовий період – прядіння, молотіння збіжжя (Svatý Burkhard (14. X) roztáčí přeslici a 
Sazometná středa je zastavuje; Od svaté Barbory (4. XII) se mává cepem).

Восени починає холоднішати вода, тому після визначених календарних дат заборо-
нялося купатися у відкритих водоймах, щоб не потонути, не захворіти, не замерзнути [5 
(3: 51)]: Od Nanebevzetí Panny Marie – konec koupaní; Svatý Bartoloměj zapovídá koupaní.

Зима вважається сезоном року, коли, за народними уявленнями, природа «вмирає, 
засинає», а земля «відпочиває» до приходу весняного тепла і світла [4: 183]. У чеському 
народному календарі початком зими вважається різдвяний піст (Advent) та окремі дати 
листопада і грудня (sv. Kateřiny, sv. Ondřeje). Кульмінацією зими вважаються Vánoční 
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svátky, тобто період від Narození Páně до Tří Králů; з цим часом пов’язані уявлення про 
середину зими і поворот природи до весни (Od svatého Jana Evangelisty (27. XII) obrací 
se slunce k létu a zima k mrazům). Кінець зими не має точного датування і змикається з 
весною (Na Hromnice (2. II) zima s jarem potkají se). Кінець зими часто позначається об-
рядами проводів, або вигнання зими (напр., відомий на чеських територіях звичай ви-
готовлення великопісного деревця léto і ритуальний обхід села (choditi s lítom, choditi 
lítovat) як частина обряду «вигнання Морени» (Смерті, Зими) і символічного приходу 
весни (Smrt nesem ze vsi, nové léto do vsi; Ty, nové léto, cos nám doneslo? – Všeho dobrého, 
kvítí modrého, obilíčko zelené a vajíčko červené) [5 (2: 78)]).

Серед чеських зимових календарних паремій численну і надзвичайно різноманіт-
ну групу висловів складають прогностики, пов’язані з Різдвом. Vánoce – християнське 
свято, яке святкують у пам’ять про народження Ісуса Христа. За папи Юлія І (337-352) 
цю неточну історичну дату церква встановила таким чином, щоб християнське Різдво 
замінило поганське святкування зимового сонцестояння. У давніх слов’ян зимове сон-
цестояння як період скорочення пітьми (ночі) і поступового збільшення світла (дня) 
(пор. чес. Na Boží narození o bleší převalení, na Nový rok o slepičí krok; Na Tři krále jest 
den delší o jeden hlas kohoutí) було пов’язане із святом, яке називали kračun (пор. укр. 
корочун,рос., корочон, словац. kračún тощо [5 (2: 468; 2: 247-248)]. На думку М.Фасмера, 
у слов’янських мовах дана лексема походить із західнослов’янських мов, зокрема чес. 
kráčeti, пол. kroczyć, в.-луж. kročić означає ‘крокувати’, отже kračun – ‘той, який крокує, 
перехідний день, день сонцевороту’ [7 (2:336-337)].

Цей період відображений у численних пареміях (Štědrý den je perlou vánoc; Do Vánoc 
huj! od Vánoc auve!) та народних прикметах ( Je-li na vánoce mnoho hvězdiček, slepice 
ponesou mnoho vajíček; Když na svatého Štěpána vítr bouří, vinaři smutně oči mhouří [16: 321]).

Отже, паремії календарної тематики посідають важливе місце у системі чеського 
календаря як універсального інструмента структурування і позначення річного часу, від-
так дослідження їх міфопоетичного, обрядового складника набуває суттєвого значення 
в проведенні культурно-лінгвістичних досліджень у руслі вивчення традиційної картини 
світу чеського етносу.
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МИФОПОЭТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НОСИТЕЛЕЙ 
ЧЕШСКОЙ ТРАДИЦИИ И ИХ ОТОБРАЖЕНИЕ В 

ПАРЕМИЯХ КАЛЕНДАРНОЙ ТЕМАТИКИ
В статье исследуется вербальное отображение мифопоэтических воззрений носи-

телей чешской народной традиции на материале чешских паремий календарной тема-
тики как составной части чешского народного календаря.
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MYTHOPOETICAL IDEAS OF CZECH TRADITION AND 
DISPLAYING THEM IN CALENDAR PROVERBS

The article is analyzing the verbal reflection of mythological poetic perception of transmit-
ters of Czech folk tradition on the material of calendar proverbs as a constituent of the Czech 
folk calendar.

Kej words: folk mythology, folk calendar, calendar proverb.



355

УДК 811.161.2 – 92 «19»: 821.161.2 – 1.09 Шевченко
Демкова Т.М., ст. викладач
ХНАДУ, Харків

МОВНА ОСОБИСТІСТЬ ПУБЛІЦИСТА В ДИСКУРСІ 
УКРАЇНСЬКОЇ ЗАКОРДОННОЇ ПУБЛІЦИСТИКИ 

60-70-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ КРІЗЬ ПРИЗМУ ШЕВЧЕНКОВОЇ ПОЕЗІЇ

У статті розглянуто особливості рецепції Шевченкових поетичних текстів в укра-
їнській закордонній публіцистиці 60-70-х років ХХ століття, висвітлено їх зв’язок із 
ідейними особливостями та ідеологічним підґрунтям аналізованих текстів, з’ясовано 
функції та роль у побудові мовної особистості публіциста. Схарактеризовано базові 
сенсотвірні елементи художнього світу Шевченка, які стають формантами змісту пу-
бліцистичних текстів, звернуто увагу на знакові функції номена Шевченко та визначено 
парадигми ціннісних характеристик поета.

Ключові слова: мовна особистість, публіцистичний текст, Шевченко, поезія, се-
мантика, ідея, художній світ, поетична мова, прецедентний текст.

Одним із важливих аспектів аналізу української закордонної публіцистики є розгляд 
особливостей мовної особистості публіциста, які репрезентують його життєві цінніс-
ні настанови, стереотипні уявлення та світоглядні домінанти. Важливу роль у побудові 
складників української мовної особистості відіграють прецедентні для національної се-
міосфери тексти. У цій семіосфері особливе місце належить Шевченкові, і виявляється 
це передусім у постійному звертанні до авторитету Кобзаревого слова, осмислені непро-
минущих ідей його поезії, рецепції неперевершених за своєю мистецькою досконалістю 
та глибиною змісту поетичних сентенцій письменника. Знаковою для національної куль-
тури є назва «Тарас Шевченко», що можна спостерігати в публіцистичних текстах: «…ці 
два слова мають для нас вічне, глибоке, непроминальне значення. Ці два слова накреслені 
вогненними літерами у нашому мозку, вони говорять про любов до свого народу, вони 
кажуть про наш обов’язок перед своєю Батьківщиною. Тарас Шевченко – це значить 
поет-пророк і мученик за ідею відродження української нації, провозвісник грядущої у 
світ культурної місії українського народу, це від нього починається шлях боротьби за 
нову Українську державу…» [1: 1179]. Неважко помітити, що поет в осмисленні публі-
циста постає як всеохопний за своєю місією національний діяч. Він включається в довгу 
низку символічних постатей української історії і поряд з іншими є творцем цієї історії: 
«Український народ у своїй боротьбі проти наїзників вилонював з-поміж своїх ліпших 
синів героїв і керманичів. Такими були попередники Степана Бандери – князь Байда-
Вишневецький і гетьман Петро Сагайдачний (борці з турецько-татарською навалою), 
Северин Наливайко, Павлюк, Тарас Трясило, Богдан Хмельницький (борці проти Польщі), 
Виговський, Дорошенко, Мазепа, Орлик, Гордієнко, Шевченко, Міхновський, Петлюра, 
Коновалець, Шухевич, Бандера (борці проти Москви)» [2: 998]. Тут Шевченко постає як 
один із керманичів українського національно-визвольного руху, але зовсім не як особис-
тість, яка підноситься над усіма.

©   Т.М. Демкова, 2014
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У системі координат національного буття Шевченко – це поет-пророк. Визначен-
ня поет-пророк у національній культурі є текстотвірною домінантою публіцистичних 
текстів, за допомогою якої автори заявляють про свій світогляд та свої ідеологічні пе-
реконання. Шевченко – це мученик і провісник грядущої культурної місії українського 
народу, він поціновується «…як вічний, незгасний вогонь життя, як невмирущий символ 
совісти народу, як гасло Божої правди на землі» [1: 1179].

Рецепція та глибоко особистісне переживання життєвої драми поета, осмислення 
Шевченкової поезії, осягнення її пророчого змісту визначає нові комунікативні функції 
та соціальну роль публіциста. Він заявляє про себе як про уважну, спостережливу, про-
никливу особистість, яка здатна певною мірою навіть бачити майбутнє. Можна лише ди-
вуватися проникливості суджень українських публіцистів щодо оцінки Росії в контексті 
її сприйняття як самим Шевченком, так і всім українським народом: «Українська нація 
під московським пануванням теж відзначає 100-літні роковини з дня смерти Шевченка, 
і Москва не може цього заборонити. Вона мусить удавати, що любить Шевченка і ввесь 
український нарід. Вона мусить прикидатися другом Шевченка й українського народу, 
але вимагає від своїх невільних слуг, щоб вони і Шевченка представляли, як великого дру-
га московського народу, зокрема т. зв. московських революційних демократів, з якими 
Шевченко ніби здружив і які, буцім то, мали добрий вплив на нього» [3: 530]. Базовими 
для мовної особистості публіциста є ідеї Шевченкового художнього світу, які найбіль-
шою мірою виявляють провіденційну сутність його поезії. І в цьому зв’язку не можна 
оминути важливі для дискурсу української закордонної публіцистики ідеї національної 
самоідентифікації та патріотизму. Декларація особистістю публіциста своїх ціннісних 
орієнтирів та світоглядних настанов, а водночас і виявлення себе у лінгвальному вимірі 
здійснюється шляхом апелювання до постаті національного поета. Прагматикон мов-
ної особистості публіциста в такому випадку формується в аксіологічному полі образу 
пророка, яким він постав для мільйонів українців: «Траплялися люди, що не можуть 
– як казав наш безсмертний Т. Шевченко – жити без «кокарди на лобі», байдуже якої 
– московської червоної чи білої, чи гітлерівської брунатної. Вони шукали нагоди, щоб 
якнайшвидше дістатися на «тепленьке місце», готові правдою і вірою служити но-
вим окупантам» [4: 760]. Національний поет є втіленням безмежної любові до України: 
«Тарас Шевченко стоїть сьогодні перед нами, як учора стояв перед нашими батьками, 
і дивиться на нас із любов’ю і докором своїх ясних, всевидющих очей. Підіймемо повіки 
і глянемо в очі Тарасові Шевченкові. Це він навчає нас безмірної любови до знедоленої 
Батьківщини: «Свою Україну любіть, / Любіть її во врем’я люте, / В останню тяжкую 
мінуту / За неї Господа моліть!» – бо сам Шевченко не знав міри у своїй любові до неї: «Я 
так її люблю / Мою Україну убогу, / За неї душу погублю». І він, не вагаючись, поклав свою 
душу на вівтар Вічности за неї і за нас» [1: 1179]. Не випадково в публіцистичних тек-
стах неодноразово наголошується: «Шевченкова любов до України – безмежна – «Нема 
на світі (другої) України, немає другого Дніпра», навіть у Бога, здається нічого кращого 
немає, «як Дніпро та наша славна країна» [5: 72].

Шевченкові тексти виявляють свою конструктивну значущість для формування об-
разу мовної особистості публіциста по-різному: за допомогою відмінних своєю будовою 
та способом виявлення явищ – назв літературних творів, прецедентних висловів, пре-
цедентних ситуацій, прецедентних текстів. Шевченкові поетичні вислови нерідко вико-
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ристовуються публіцистами як назви статей, причому в одних випадках такі вислови 
використовуються без змін, а в інших з відповідними структурно-семантичними модифі-
каціями. Як приклад перших можна навести: «Своя правда» Д. Донцова, а других – назву 
статтей В. Стахіва «Заповіт, сповнений тривоги, турбот та критики» та Р. Рахманного 
«А до того я не знаю «людства». Остання завершується такими рядками: «Та доки цього 
всього нема, молодий чоловіче, кожен з нас мусить сказати собі твердо: А до того я не 
знаю «людства»!» [6: 70]. Автор створює своєрідне обрамлення публіцистичного тексту: 
розпочинається і завершується твір відсилкою читача до знаменитого Шевченкового «а 
до того я не знаю Бога». Подібну композиційну побудову публіцистичного тексту спо-
стерігаємо і в публікації П. Штепи «Якби не похилилися…», а також епіграф із поезій 
Шевченка, а завершується публікація повтором, що відсилає до її назви: «Або націоналіс-
ти будуть боротися з малоукраїнськими і мафійними ознаками, або майбутній історик 
напише про них: «Якби не похилилися раби» [7: 796]. Чи не найвиразніше конструктивна 
роль змістових елементів Шевченкової поезії та його художнього світу виражається в 
постійному зверненні публіцистів до безсмертного Шевченкового заповіту – вірша «Як 
умру, то поховайте». Цей вірш стає символом визвольної боротьби. Саме в такій своїй 
функції він використовується в аналізованих текстах. І справа полягає не в лише широ-
кому цитуванні твору, неодноразовому звертанні авторів до нього, а й у тому, що головні 
ідеї Шевченкового вірша пронизують усі тексти, у яких автори звертаються до питань 
національно-визвольної боротьби. Стаття з прикметною назвою «З Шевченком проти 
Москви» завершується такими словами: «Шевченко був і є тепер нашою найкращою 
політичною зброєю в нашій визвольній боротьбі проти Московщини, він же буде й на-
шою найкращою соціяльною програмою в часі боротьби й після перемоги. Фармеризація 
степу, заселення його суцільною сіткою хуторів-фарм і на цій базі перетворення села в 
місто. Шлях це не новий. Цим шляхом ще в ХVII-му стол. йшла й Україна, і цим шляхом 
піде вона знову по визволенні з московського ярма, як здійсниться Шевченків «Заповіт»: 
«…Вставайте, / Кайдани порвіте, / І вражою злою кров’ю / Волю окропіте!» [1: 538]. 
Прикметним для лінгвокультурної свідомості публіцистів та формування їх мовної осо-
бистості є поетичні твори, що займають особливе місце в українській культурі та на-
ціональній свідомості. Словами «Заповіту», наприклад, завершується публікація «Наці-
оналістична ідеологія Т. Шевченка» Анатоля Бедрія: «Визвольна боротьба українського 
народу невгаває, над нею витає великий дух нашого Генія і по всій Україні ударом дзвонів 
лунають безсмертні слова «Заповіту» Шевченка: «Поховайте та вставайте, / Кайдани 
порвіте, / І вражою, злою кров’ю / Волю окропіте!» [5: 76].

Функціонально значущими для української публіцистики є прецедентні вирази, які 
й сьогодні відповідають актуальним запитам українського суспільства – «Борітеся – по-
борите!», «І оживе добра слава, / Слава України», «А всім нам вкупі на землі / Єдино-
мисліє подай / І братолюбіє пошли», « Бо де нема святої волі, не буде там добра ніколи», 
«Встане Україна. / І розвіє тьму неволі», «Кайдани порвіте», «Поховайте та вставай-
те». Як складники внутрішнього лексикону вони виявляють один із рівнів організації 
мовної особистості публіциста та його комунікативно-прагматичні настанови: «Хіба не 
можна бути гордим на наших духовних керівників, на наших політиків, на наших публі-
цистів, на наших письменників, селян і робітників, які у відповідь на жорстокий тиск 
Москви і перед обличчям байдужого скептичного світу відповідали та відповідають: 
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«караюсь, мучусь, але не каюсь!» [8: 12]. «Ми кличемо і будемо кликати в Україну: «Бо-
рітеся – поборете»... [8: 13].

У багатьох випадках смислова наснаженість публіцистичного тексту в закордонній 
публіцистиці ґрунтується на особливій концентрації Шевченкових образів, символів, об-
разів, афористичних виразів тощо. «Згадаймо тільки яскраві постаті славних лицарів з 
«Гайдамаків»: Ґонту, Залізняка, перетворення з пахолка в лицаря Яреми Галайди; в «Га-
малії» отамана, а в поемі «Іван Підкова» імпозантний образ отамана на фоні морських 
баталій. Такі ж образи-малюнки величі народних провідників і героїв, де зображена їхня 
мудрість і відданість ідеї, зустрічаємо також в інших поезіях Шевченка. Поетизова-
ними величними образами, закликаючи вставати й порвати кайдани, Шевченко будив 
націю і підготовляв народ до революційно-визвольної боротьби з окупантами. Він чекав 
«нового Вашінґтона», що поведе народ до перемоги над ворогами, тому й кликав: «Ди-
вуєшся, чому не йде апостол правди і науки?» – новий національний пророк, провідник, 
так як ще за біблійних часів. Тут відчувається його настирливе домагання-бажання 
бачити провідника, що дасть новий закон Батьківщині та здійснить ідеї національно-
визвольної революції. Він захоплювався історичною традицією, романтикою минулого, 
щоб відтворити їх у майбутньому, чекаючи, коли»... в степах України, дай то милий 
Боже, блисне булава!» [2: 998].

Не менш важливою ознакою дієвості Шевченкової поезії для формування мовної 
особистості публіциста є неодноразове звертання останнім до тих болючих точок укра-
їнського національного життя, які свого часу геніально були висвітлені пророчим словом 
поета. Серед них національне забуття і зрада. Як пише один з авторів, «треба б на-
писати цілу більшу працю, щоб поставити перед очі й показати сучасникам (і тим із 
«Сучасности», – прим, складача) усі духові терпіння Шевченка, коли він зустрічався з 
тим безмірним рабством з одного боку, а другого – з яничарством і зрадою. Саме в цих 
явищах він бачив корінь лиха в Україні» [9: 337].

Сакралізація постаті Шевченка засвідчує особливий його статус у системі коорди-
нат національної культури. Він постає не лише як пророк, а й апостол, великий чолові-
колюбець, проповідник правди, добра і любові. Відношення публіциста до авторитету 
Шевченка трансформується у відношення вчитель-учень, а високий моральний авто-
ритет поета стає орієнтиром та ціннісним мірилом для майбутніх поколінь: «Безмежну 
погорду, яскраву зненависть має Шевченко для зрадників і яничарів. Для них Шевченко 
– чоловіколюбець заповідає найжорстокіші кари. Боротьба з ними мусить початися 
ще довго перед тим, поки почнеться національна революція» [9: 337]. В іншого автора 
читаємо: «Ідучи за законом Божим, за Біблією, Шевченко показує нам цю співпрацю як 
смертельний гріх, себто гріх гідний кари смерти, як це й справді є в усіх державних на-
родів, закони, які базуються на Святім Письмі» [3: 536].

Отже, базові складники художнього світу Шевченка стають дієвими формантами 
лінгвокультурної свідомості публіциста. І саме крізь їх призму останній розглядає по-
стать поета і пропаговані ним ідеали. Серед останніх – воля: «На матеріяльні достатки, 
а волю ставить Шевченко понад усе, бо це найбільша цінність нації і одиниці: «І голий, і 
босий, / та на волі; й більш нічого / У Бога не просить» [5: 71]. Іншою домінантою худож-
нього світу Шевченка є правда. Згідно з концепцією поета, правда визначала ідеальний 
стан української минувшини, а водночас і майбутнього: «Протиставляючи ідеал козаць-
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кої, мазепівської України тодішнім «свинопасам», як їх Шевченко звав, прислужникам 
тих «ворон» із «Великого Льоху», голосив він: «В своїй хаті, своя Правда, і Сила і Воля» 
[10: 809]. Вимірюючи правдою творчість всього Шевченка, дослідники ставлять перед 
собою своєрідне завдання так само об’єктивно виважено мовити правдиве слово про 
поета: «тому нашим завданням у вільному світі, – пише А. Кирпич, – є сказати про Шев-
ченка чисту правду, не приховуючи і не викривлюючи нічого, і викрити та відкинути ту 
брехню, спотворення й замовчування фактів, що робляться там з московського наказу і 
часом, за звичкою, повторюються ще й тут на еміграції» [3: 530]. Саме така настанова 
спонукає авторів звертатися до тих Шевченкових ідей, які абсолютно правдиво з без-
страшною сміливістю розкривали всі вади й хиби та потворні вияви суспільного життя. 
І тут публіцисти не обходяться без Шевченкового послання, у якому розвінчується на-
ціональне рабство й забуття: «Чого ж вам чванетеся, – ви, / Сини сердешної Вкраїни? / 
Що добре ходите в ярмі, / Ще краще, як батьки ходили?! / Не чваньтесь: з вас деруть 
ремінь, / А з їх, бувало, й лій топили!. / …А чваньтесь, що ми Польщу / Колись завалили!... 
/ Правда ваша: Польща впала, / Та й вас роздавила» [3: 533].

Можливо найголовнішим для публіцистичних текстів, що відзначається гострою поле-
мічністю є утвердження, слідом за Шевченком, ідеалу вільної української людини. Її ідеал 
значною мірою обґрунтовується авторитетом Шевченкового слова: «Шевченко, що ніколи не 
визнавав накинутої нам москалям назви «мужика», він, що був кріпаком, уперто й послідов-
но називав себе козаком і такого ж, як і він, кріпака Нечипоренка, з якого вивчився малювати 
портрети з натури, завжди називав козаком, і всіх земляків-українців уважав козаками, не-
залежно від того, до якої категорії зараховували їх московський уряд і лад…» [3: 537].

У контексті всього сказаного вище, звернімо увагу на одну особливість рецепції пу-
бліцистами Шевченкової поезії. З-поміж усієї сукупності її сенсотвірних елементів, ідей 
та мотивів публіцисти послідовно й наполегливо користуються тими її складниками, що 
пов’язані з визначенням фундаментальних засад історичних взаємин між Україною та 
Росією. Показовим, щодо цього є наведений контекст: «Двосотлiтнє панування Москов-
щини над Україною призвело до того, що сьогоднi багато наших людей байдужi до сво-
го нацiонально-державного буття, а iншi «служать, кажучи словами поета, – мaчyci 
Росії». Наш обов’язок вивести їх iз несвiдомости та облуди, дати їм пiзнання свoгo 
власного iмени i пiзнання тiєї iстини, що український народ не матиме волi i не знатиме 
добра, поки не збудує своєї самостiйної держави. «В своїй xaті – своя правда, i сила, i 
воля!» – сказав Тарас Шевченко» [11: 29]. Напружені, драматичні події українського жит-
тя початку ХХІ сторіччя лише підтвердили геніальну прозорливість Шевченка-пророка 
та значущість осмислення його ідей публіцистами, що вслід за національним поетом 
послідовно відстоювали ідеї вільної, незалежної, суверенної України.
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ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ ПУБЛИЦИСТА В ДИСКУРСЕ 
УКРАИНСКОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ ПУБЛИЦИСТИКИ 

60-70-Х ГОДОВ ХХ СТОЛЕТИЯ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ПОЭЗИИ ШЕВЧЕНКО
В статье рассмотрены особенности рецепции Шевченковских поэтических тек-

стов в украинской зарубежной публицистике 60-70-х годов ХХ столетия, отображе-
на их связь с идейными особенностями и идеологической подосновой анализируемых 
текстов, определены функции и роль в построении языковой личности публициста. 
Охарактеризованы базовые смыслообразовательные элементы художественного мира 
Шевченко, которые становятся формантами содержания публицистических тек-
стов. Обращено внимание на знаковые функции самого номена Шевченко и определены 
парадигмы оценочных характеристик поэта.

Ключевые слова: языковая личность, публицистический текст, Шевченко, поэзия, 
семантика, идея, художественный мир, поэтический язык, прецедентный текст.
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A JOURNALIST’S LINGUISTIC IDENTITY IN THE DISCOURSE 
OF UKRAINIAN FOREIGN JOURNALISM IN 1960-70S IN THE 

LIGHT OF POETRY BY SHEVCHENKO
Peculiarities of perceiving Shevchenko’s poetic texts in Ukrainian foreign journalism of 

1960-70s have been considered, their interrelation with notional peculiarities and ideologi-
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cal background of the analyzed texts have been shown. The role and functions in construing a 
journalist’s linguistic identity have been stated. Basic sense-forming elements of Shevchenko’s 
artistic world, forming the contents in publicistic texts, have been characterized. Sign func-
tions of Shevchenko’s nomen have been paid attention to, paradigms of the poet’s axiological 
characteristics have been defined. 

Key words: linguistic identity, publicistic text, Shevchenko, poetry, semantics, idea, artistic 
world poetic language, precedent text.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ИДЕИ ВДОХНОВЕНИЯ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
ХІХ ВЕКА: ОТ САКРАЛЬНОСТИ К СЕКУЛЯРНОСТИ

На основе семантико-стилистического анализа рассмотрен характерный момент 
русской классической литературы ХІХ века, зафиксировавший окончательное утверж-
дение секулярных ценностей: древнерусская установка на религиозный экстаз сменяет-
ся установкой на поэтическое вдохновение, что позволяет уяснить специфику художе-
ственной и сакральной литератур как двух принципиально различных типов творчества 
и речевой коммуникации.

Ключевые слова: вдохновение, религиозный транс, коммуникация, жанр, стиль.

Трактовка истоков психологического экстаза – дело сложное. Существует религиоз-
ный транс – т. н. измененное состояние сознания, ощущение выхода за пределы соб-
ственного «я» и слияния с божеством, обычно ощущаемым как нечто «отдельное» (лат. 
religia и означает «обновление связи»). Но так же непреложно существует и поэтическое 
вдохновение, которое трактуется, наоборот, как удивительная способность генерировать, 
– вроде бы из ничего, – благодаря свободной субъективной фантазии, целые образные 
миры. Отношение к этим двум ситуациям очень разное. 

Ситуацию богообщения материалистически мыслящие учене, особенно медики, 
трактуют как патологию, помешательство [1, с. 213; 10, с. 498]. При этом, наоборот, по-
этов материалисты, в частности – те же медики, воспринимают очень даже всерьез, ино-
гда даже почитают настолько экстатически, что это не подлежит суду разума4

1. А вот 
1 Чего стоит хотя бы пространный репортаж о радении, почему-то устроенном врачами сегодняш-Чего стоит хотя бы пространный репортаж о радении, почему-то устроенном врачами сегодняш-
ней Якутии в честь… 172-й годовщины со дня смерти Пушкина: «10 февраля в Якутске в коллекти-
ве Республиканской больницы № 2 вспоминали великого русского поэта Александра Пушкина, чье 
сердце перестало биться 172 года назад <…> В этот день в неврологическом отделении Республи-
канской больницы № 2–Центра экстренной медицинской помощи в недавно открытом холле имени 
А. С. Пушкина состоялись литературные чтения. Открыли вечер поэзии заведующая отделением 
неврологии Людмила Оконешникова и главный врач больницы Борис Андреев <…> У памятника А. 
С. Пушкину врачи отделения Татьяна Давыдова, Рея Лукачевская, врач-клинический ординатор Яна 
Мотовилова, врачи-интерны Светлана Плотникова, Александр Яковлев читали зрителям – паци-
ентам и работникам больницы любимые стихи и отрывки из произведений поэта, а процедурная 
медсестра отделения Светлана Папина исполнила романсы на его стихи <…> «У каждого из нас 
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для религиозного, скажем, христианина художественное слово – нечто не менее фантом-
ное, пустая фантазия, соблазн; очень характерно, что поздний Лев Толстой, все больше 
углубляющийся в религиозные переживания, отрекается от своего художественного на-
следия, признав, что ему уже как-то совестно писать о «выдуманных людях». Стоит по 
этому поводу заметить, что литературоведу, конечно, не следует судить об аксиологии 
писательского религиозного опыта, но вовсе не брать его в расчет – тоже ошибка5

2.
Иными словами, есть некая объективная дифференциация двух типов духовного 

транса, в которой стоит попытаться разобраться.
Возьмем в качестве характерного примера ситуацию в русской классической лите-

ратуре начала ХІХ века, где дифференциация транса и вдохновения спутана и искажена 
благодаря непростым перипетиям, вызванным секуляризационным «культурным шо-
ком» ХVIII века. 

Здесь, как в капле воды, отражается показательное для культуры Модерна разруше-
ние границы между сакральным и профанным. Возникают новые представления и вво-
дятся новые термины, и, вместе с тем, активно насыщаются новым содержанием старые, 
средневековые церковные понятия. 

В средневековой литературе Московии, как, в общем, во всей христианской литера-
туре, писатель мыслился как богослов, учитель и проповедник, а не «баснослов»; вос-
хититься здесь можно было только Духом Святым: ведь библейское «быть в Духе» еще 
не означало тогда, как сегодня, просто «быть в хорошем настроении». Это означало ус-
лышать призвание Неба, подняться над реальностью в молитвенном трансе: «Бꞌыхъ в 
д҃сh въ дꞌень недꞌhльный: иˆслꞌышахъ зꞌа собꞌою глꞌасъ вꞌелїй ᵔꞌ»ко трUбꞌы, глагꞌолющї¤: 
ᵔꞌазъ ꞌесмь ᵔꞌалфа и ^мꞌега, пꞌервый и послꞌеднїй» (Откр. 1:10). Это настроение ежедневно 
культивировалось в литургии, когда молящиеся проникались в момент Евхаристии при-
зывом «^Иже херUвꞌими тꞌайно образꞌUюще…» («мы, в Херувимов тайно пресущест-
вляясь...») и возвышались до ощущения близости Царства Небесного: «сердцꞌа имꞌамы 
горꞌе» («вверх воздымаем сердца»). 

В этой системе не было места для субъективного поэтического вдохновения, не было 
и словесного определения для него. Прекрасное здесь гнездилось в глубинах смутно 
обозначенного в Библии не-материального архетипа: как говорил византийский теолог 
Михаил Пселл, в религиозном искусстве поражает несказанная красота, которая опреде-
ляется небесным прообразом изображения. Все телесное в таком искусстве неизбежно 
угасало, как умирала любовь к земной жизни в герое жития. 

свой Пушкин, на его произведениях мы выросли и растим своих детей, нет человека, который бы 
не знал русского гения», – сказала в своем выступлении отличник здравоохранения РФ и РС (Я) 
невролог Светлана Задонская. И это, правда, (пунктуация оригинала сохранена; С А) равнодушных 
в этот вечер не было. Мероприятие, проведенное силами коллектива неврологического отделения 
РБ№ 2–ЦЭМП с участием профкома больницы, вызвало живой интерес присутствующих зрителей, 
большинство которых – пациенты больницы <…> Можно только порадоваться тому, что наши ме-
дики лечат не только медикаментами, но и поэзией».
2 Как писал основоположник экспериментальной психологии Т. Флурнуа, даже «совершенно вы-
ключая метафизические проблемы, вытекающие из коэффициента или чувства трансцендентно-
сти, психология не перестает признавать самый факт этого чувства и исследовать его насколько 
возможно точно во всех его оттенках и изменениях, как психический элемент, являющийся со-
ставной частью религиозного опыта» [6, с. 210].
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Свободной поэзии в такой системе практически не существовало, и даже лирическая 
гимнография была издавна строго вписана в канон, не предполагавший никакой соб-
ственной интерпретации. Культура Средневековья стремилась к обожėнию человека, и 
мир человеческого, повседневных житейских ценностей, в том числе и привычное для 
античного человека наслаждение искусством, этим повторением форм окружающей ре-
альности (мимезис, который превознес Аристотель), здесь понимались как нечто «про-
фанное». Христианская эпоха пыталась вознести человека до ангельского уровня.

Однако эпоха Модерна начала, наоборот, испытывать глубочайший интерес ко всему, 
что отрицалось церковью. Возобладал дух протеста и отрицания, стали обычными ци-
ничный скепсис, эрос без границ, убийство и садизм, оккультные полеты в неизвестную 
темную даль и еще много того, что высвободилось из недр человеческой души после па-
дения церковного авторитета. То, что культивировалось угнетенным в средние века язы-
чеством, снова победно поднимается на щит. При этом Модерн, как отмечает сегодняш-
ний российский исследователь, активно конструирует, вопреки реальному положению 
вещей, концепцию «низменности» человеческой природы и стремится доказать, будто 
человек был таким всегда6

3 [3, с. 54]. В эпоху Модерна, как бы компенсируя низменность 
«голой» реальности, Сакральное пробуют заменить, в духе господствующей тогда систе-
мы классицизма, Прекрасным. Это имело свою ретроспекцию, а именно – сакрализацию 
Поэта в языческие времена7

4. Но именно со времен Просвещения, которое воспринима-
ется многими как начало эры «пост-религиозной культуры»5, стало неписаным правилом 
базироваться на нормативах, введенных классицизмом. Так, под словом «литература» в 
области наук о духе начали понимать исключительно ту художественную литературу, 
теория которой изложена в «Поэтике» Аристотеля: за пределы греко-римского мира про-
светительская мысль практически не выходила. Пафос просветителей состоял в том, что-
бы как можно быстрее освободить современного человека от всего средневекового, что 
представлялось варварством, и средневековое литературное творчество, основанное на 
3 Впрочем, это мнение несколько корректируется известным тезисом Августина об изначальной 
испорченности человеческой природы первородным грехом.
4 В античном мире поэт искони мыслился как прорицатель: Гесиод трактует себя глашатаем Муз, 
возвышается культ Орфея, который, по М. Элиаде, «стоит в одном ряду с другими мифическими 
персонажами <...> которым также свойствен экстатический опыт шаманистического или 
парашаманистического типа» [8, § 180]; у Платона вдохновение, дарованное музами, есть 
«божественное безумие» («Федра»). Впрочем, уже в архаической мифологии греков различались 
«вещие сны» и сны обманные, вылетающие сквозь ворота, из слоновой кости (башня из слоновой 
кости станет в XIX в. эмблемой «чистого искусства»). Очень симптоматично, что представитель 
золотого века римской литературы Гораций спрашивает у себя: «An me ludit amabilis insania?» («Не 
обманывает ли меня мое отрадное безумие?»). 
5 Понятно, отчего Просвещение, суммируя постренессансный опыт, так активно отрицало Библию: 
здесь изложена другая концепция Слова. В русле «религий Откровения» – иудаизма, христианства 
и ислама – возникло представление, что язычник составляет, по своему разумению, мифы о богах, а 
Единственное и Истинное Божество обращается к человеку само, и сакральные книги этих религий 
и есть «объявленное» Слово Божье. Это определяет, в частности, не-релятивистскую этическую 
систему, основанную на ощущении присутствия в жизни Всевидящего Ока, на понятии совести. 
Эстетика же здесь строится не на любовании «чувственным блеском вещей», а на ощущении 
временности земного мира и движении его к создавшему его Богу (םלוע – олáм).
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Библии, оказывается с тех пор практически вычеркнуто из истории духовного опыта чело-
вечества. Характерно, что понятие эстетического, которое теснит привычное для прошлых 
веков доминирование этических критериев, рождается как раз на рубеже ХVIII–XIX вв., 
когда борьба с христианской культурным наследием ведется уже вполне открыто («Эсте-
тика» Баумгартена). Кант видит специфику искусства уже исключительно в блестящей 
внешней форме, безотносительно к тому смыслу, который вкладывает в свое произведение 
художник. Просветители, опираясь на древнегреческое понятие αἰσθητικος, легитимизуют 
те поднятые на щит в Ренессансе дохристианские культуротворческие импульсы, которые 
средневековым европейским христианством были подавлены. И поэтизируется отныне 
лишь то, что, грубо говоря, «можно потрогать». В Европе наступает эпоха тотальной оча-
рованности материей, ее гламурными переливами; благодаря простой умственной роки-
ровке, материя (или – природа) в конечном итоге выступает как замена понятия Бог: и в 
науке, и в художественном творчестве, и – все шире – в массовом сознании. А ведь пре-
имущественным предметом интереса поэта искони является именно «наш, земной мир» 
– природа, любовь, общественная жизнь и т. п. вещи.

Новая, светская литература России, оторванная в XVIII веке от привычных христиан-
ских духовных корней, должна была искать определения поэтического вдохновения в чу-
жом доселе опыте Западной Европы, где именно в это время активно рушился духовный 
диктат церкви. Так, В. Тредиаковский употреблял для обозначения креативной энергии 
поэта слово «женѝ» – из-за отсутствия собственного понятия, он писал русскими буква-
ми франц. génie – гений (от лат. ingenium). Поэтическое вдохновение стало отныне для 
светского человека единственным «окном в виртуальность», вытеснив средневековую 
идею молитвы и богообщения или, по крайней мере, поставив ее в один ряд с чувствами 
обычного земного человека. «И божество, и вдохновенье, и жизнь, и слезы, и любовь» – 
эта строка Пушкина сконцентрировала в себе ту принципиальную не-дифференциацию 
любого психологического транса, взлета над привычной обыденностью, которая харак-
терна для сознания Модерна. 

Смешение «божьего дара» с пьянящим человеческим самовозвеличением наблюдает-
ся, в частности, в известном стихотворении Пушкина «Пророк», в котором текст Исаии по-
служил уже только материалом для укрупнения образа Поэта, претендующего как бы еще 
и на роль глашатая Божества. Но тут главное для Поэта – вовсе не Бог. Главное – «живая 
жизнь». Приведем обширную цитату В. Ходасевича, которая весьма точно очерчивает суть 
творческого метода Пушкина: «…мы должны слово «вдохновение» понимать именно в том 
смысле, как определяет его сам автор <…> в слово «вдохновение» Пушкин влагал смысл, 
не только отличающийся от общераспространенного, но и прямо противоположный ему. В 
общепринятом понимании вдохновение является силой, выбрасывающей наружу готовые 
изделия поэтического духа, вырабатываемые из ничего или неизвестно из чего. Напротив 
того, для Пушкина вдохновение есть прежде всего способность души к принятию впечат-
лений, то есть к их собиранию, накоплению, всасыванию. Вторая функция, вызываемая 
в душе вдохновением, есть соображение и объяснение понятий, то есть сопоставление и 
осмысливание впечатлений, иначе сказать – обработка собранного материала» [7, с. 116]. 

Но все же пушкинский «Пророк» воспринимается неоднозначно. Скажем, И. Брод-
ский от такого переодевания поэта в сакральные ризы резко отстранялся: «… отчет-
лива и полемика Бродского с пушкинской традицией, предполагающей бескрайнюю, 
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романтическую свободу поэта <…> Превратить «поэта» в «пророка», как это сделал 
Пушкин, Бродский не может и не хочет: для него Бог – вне хитростей риторики и по-
этики» [5, с. 73]. К тому же стилистика «Пророка», построенная на доминации церков-
нославянского элемента, нашим не-религиозным современникам уже и вовсе чужда; ее 
прекрасно характеризует старинное слово «выспренность». 

Однако церковно-славянское вꞌыспренность означало когда-то именно религиозный 
экстаз, «полет»: у М. Фасмера слово выспрь (др.-руск., ц.-слав.) выводится из выс-окъ и 
пер† – «лечу». И уже в середине XIX века четко разделились те, для кого это слово было 
живым и волнующим, и те, для кого оно безнадежно устарело: «О жизни искренней, 
о цели выспренней там мысль смешна ...» (М. Некрасов). Сейчас это слово русскими 
людьми воспринимается как безнадежно устаревшее и употребляется обычно в ирони-
ческом ключе; более того, его подлинный смысл забыт и трактуется превратно – как 
«торжество» (торжественность) [см.: 2].

Зато прочно вросло в новую систему ценностей другое церковнославянское слово – 
восхищꞌенїе. Уже у русских писателей середины XIX века «восхищение» означает ощу-
щение необычайной радости, очарованности, но относительно незадолго перед этим его 
этимология еще хорошо ощущалась: опять же, по М. Фасмеру, это слово происходит 
от древнерусского. хытати, хычу («хватать», «украсть») и, в свою очередь, от ст.-слав. 
хытити, хыштѫ, въсхытити («вырвать», «потянуть за собой»). В языке славянской 
Библии оно имеет еще вполне ощутимый оттенок ужаса перед непостижимой высшей 
волей: «^и= восхищꞌено бꞌысть чꞌадо еꞌ¤ къ б҃гU» (Откр. 12:5). Но в XVIII в. слово это 
было адаптировано классицистической поэзией для определения иной, вполне мажор-
ной ситуации «вознесения поэта Музой в эмпиреи» – известная строка М. Ломоносова 
«Восторьг внезапный ум пленил...» является вариацией именно на эту тему. Далее слово 
«восхищение» начинает в русском языке идентифицироваться со словом «воодушевле-
ние», оно перестает означать духовный полет в заоблачное пространство; теперь можно 
уже вполне непринужденно сказать: «восхищенный тобою, мой друг…».

Перехваченный пушкинским Поэтом из рук библейского серафима пылающий угль, 
предназначенный Пророку, напоминает репрезентативную для эпохи Модерна ситуа-
цию: Наполеон, заставивший Папу приехать короновать его в Париж, во время церемо-
нии выхватил из рук понтифика корону и сам водрузил себе на голову, желая показать, 
что Бог тут ни при чем. У Пушкина Бог тоже оказывается где-то на периферии, все со-
средоточено на Поэте; он есть сам себе центр. Это отражает общекультурную смену 
ориентиров: на место святого подвижника, бегущего от мира и восторгаемого душой в 
небесные дали, приходят раскрепощенные и вольнодумные Поэт, Актер или Политик 
(часто – в одном лице), которые никак не желают уступить сакрализированным персона-
жам минувшей культуры ни в блеске, ни во влиянии.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ІДЕЇ НАТХНЕННЯ В РОСІЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ 
ХІХ СТОЛІТТЯ: ВІД САКРАЛЬНОСТІ ДО СЕКУЛЯРНОСТІ

На основі семантико-стилістичного аналізу розглянуто характерний момент ро-
сійської класичної літератури ХІХ століття, що зафіксував остаточне затвердження 
секулярних цінностей: давньоруська установка на релігійний екстаз змінюється уста-
новкою на поетичне натхнення, що дозволяє усвідомити специфіку художньої та са-
кральної літератур як двох принципово різних типів творчості і мовної комунікації.

Ключові слова: натхнення, релігійний транс, комунікація, жанр, стиль.
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On the basis of semantic and stylistic analysis a salient point of classical Russian literature of 
the XIX century is under consideration, which committed the final approval of secular values  : Old 
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Russian installation on religious ecstasy replaced installation on poetic inspiration, which allows 
to understand the specifics of art and sacred literature as two fundamentally different types of 
creativity and speech communication.

Keywords: inspiration, religious trance, communication, genre and style.
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ДЕКОНСТРУКЦИЯ СОВЕТСКОЙ УТОПИИ В ЦИКЛЕ РЕПОРТАЖЕЙ 
Й. РОТА «ПУТЕШЕСТВИЕ В РОССИЮ» 1926 Г.

В статье рассматривается созданный писателем исторический портрет СССР 
периода перехода от послереволюционного хаоса к сталинскому «порядку». Исследова-
ние принципов и методов литературно-аналитического изображения советской обще-
ственно-государственной модели в цикле позволяет выявить наиболее значимые для пи-
сателя особенности картографирования страны и осуществляемой им деконструкции 
основных мифов ранней советской идеологии.

Ключевые слова: литература путешествий, идеологический миф, деконструкция, 
картография, Запад и Восток.

В течение ХІХ столетия русская гуманистическая традиция вынашивала «положи-
тельно прекрасный идеал» благоденствующего общества, который в начале следующего 
века и попытались воплотить в жизнь большевики. Противоречие между этим идеалом и 
его практическим осуществлением в исторических условиях послереволюционной Рос-
сии привело к тому, что чаемая утопия царства справедливости реализовалась в одну их 
самых страшных и фантасмагорических социальных антиутопий. В хаосе Гражданской 
войны и эйфории последующих мирных преобразований далеко не все граждане но-
вой России были способны заметить опасные подмены и мутации идеалов революции. 
Именно поэтому представляется исключительно важным внешний сторонний взгляд на 
Советскую Россию в период ее перехода от революционного слома к тоталитарному го-
сударству. Тем более – взгляд из западноевропейской перспективы, укоренной в гума-
нистической системе ценностей. Одно из наиболее ярких литературных свидетельств 
такого рода предоставил известный немецкоязычный писатель и журналист Йозеф Рот 
(1894 – 1939). Речь идет о цикле его репортажей «Путешествие в Россию» („Reise in 
Russland“[1]), написанных в 1926 г. по следам непосредственных впечатлений автора от 
пребываний в стране «победившего Октября».

Для позиции свободного западного наблюдателя у Рота были исключительно 
благоприятные предпосылки. Во-первых, он был уроженцем Галиции, что предопредели-
ло его внутреннюю связь со славянским культурным миром. Будучи по своей культурной 
«прописке» немецкоязычным евреем, Рот хорошо ориентировался в русской, украинской 
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и польской традициях, разбирался в перипетиях польской истории, любил Гоголя и 
Достоевского, был страстным поклонником украинских песен. Во-вторых, маленький 
еврейский штеттл Броды, в котором родился и вырос писатель, находился на границе 
Австро-Венгрии и царской России, что, с одной стороны, привило ему вкус к бесшабаш-
ной романтике «пограничной зоны» а, с другой, способствовало его знакомству с реа-
лиями и законами соседней империи Романовых [2: 21-23]. В-третьих, в молодые годы 
покинув родную провинцию, Рот пустился в странствия по Западной Европе: некоторое 
время жил в Вене, затем – в Берлине, где, собственно говоря, и сделал блестящую ли-
тературную карьеру, а после того, как к власти пришли нацисты, – уехал в эмиграцию 
в Париж. В силу номадического модуса существования он осознавал себя свободным 
«гражданином мира» и представлял собой тип художника-медиума, находившегося на 
перекрестке разных культурных традиций. В-четвертых, талант писателя в творческой 
личности Рота дополнялся талантом журналиста. При чем последний принес ему славу 
звездного репортера и одного из самых проницательных политических обозревателей 
межвоенного времени. Этот журналистский аналитический актив был крайне полезен 
в путешествии по стране, охваченной лихорадкой исторического экспериментирования 
и самопрезентационным ражем, оглушавшем заезжего гостя трескучей смесью правды, 
вымысла, полулжи, мифа, идеологической пропаганды, желаемого, выдаваемого за дей-
ствительное, и действительного, маскировавшегося под желаемое. Наконец, в-пятых, – 
и это отличало Брода от череды многочисленных западноевропейских интеллектуалов, 
подавшихся в 1920-е гг. на разведку в новую Россию, – в качестве пункта наблюдения 
он избрал твердую аполитичную позицию [3: 1026], укрепившую его иммунитет к флю-
идам «всемирного очарования Октября» (Ф. Фюре) [4]. Все эти факторы позволили Роту 
создать один из самых масштабных и глубоких исторических портретов Советской Рос-
сии первого послереволюционного десятилетия. 

Путешествие по России, предпринятое Ротом в качестве разъездного корреспондента 
солидной газеты «Франфуртер Цайтунг», было длительным и обстоятельным. В течение 
пяти месяцев писатель изрядно поколесил по стране, побывал в Москве, Ленинграде, Ки-
еве, Одессе, Харькове; посетил Крым и Кавказ, посмотрел русскую глубинку. Результатом 
этой поездки стал цикл «Путешествие в Россию», который составили 18 статей разных 
жанров – репортажи, фельетоны, очерки и даже вставные художественные новеллки. 

Уже в заглавии цикла – «Путешествие в Россию» – была осуществлена подмена 
нового названия новой страны, акцентировавшего ее принципиально антиимпериа-
листический характер и политико-государственную модерность (Ж. Деррида, [5: 16]) 
традиционным названием «Россия», отсылающим к прежней царской империи. Эта по-
дмена содержит в себе и элемент разоблачения претензий СССР на статус радикаль-
но нового государства, сумевшего «сбросить балласт» прошлого, и акт географически-
ментального отграничения «восточной» России от «западной» Европы, и имперский 
сантимент, который проглядывает как в образе страны, все еще овеянной собственным 
имперским прошлым, так и в сознании «путешественника», все еще воспринимающего 
познаваемую им страну из ретроспективы «памяти» о царской России.

Указанные коннотации обретают ясность в первом очерке «Царские эмигранты», 
который и своим заглавием, и своим содержанием поворачивает читателя к теме ста-
рой Российской империи. Вопреки правде фактов, свидетельствующей о том, что 
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первая послереволюционная волна русских эмигрантов принесла с собой в Западную 
Европу целую плеяду писателей, музыкантов, художников, Рот рисует гипертрофиро-
ванно карикатурный образ «царских эмигрантов». Странными призраками старой Рос-
сийской империи бродят они по Европе, рядясь в буффонадные костюмы и украшая 
себя «купленными на блошиных рынках кривыми турецкими саблями» или «больши-
ми медвежьими шапками из настоящего кошачьего меха» [1: 591]. Искалеченные исто-
рическим поражением, они либо теряют собственное достоинство, меняя княжеский 
титул на униформу таксиста, либо теряют смысл человеческого существования, отре-
каясь от реальной жизни ради жизни-в-памяти-о-прошлом [1: 593]. Но, независимо от 
степени (не)адаптированности к «заграничной» жизни, они остаются для Европы чу-
жими и чудаковатыми, отчасти презираемыми персонажами уже снятого с репертуара 
исторического спектакля. Растранжирив в условиях инфляции Истории собственный 
капитал – аристократизм, русскость, трагизм судьбы – они, по Роту, превратились в 
фарсовые самопародии, олицетворяющие самые расхожие китчевые клише европей-
ских обывательских представлений о «русских». 

На правах географической и повествовательной пред-истории сюжет «Царские 
эмигранты» имплицитно связывает начало строительства новой России с уничтоже-
нием старой аристократической элиты. В устах верноподданного Габсбургской монар-
хии, каковым был Рот, этот зачин приобретает характер вопроса относительно и судьбы 
страны, отрезанной от своей духовно-культурной элиты, и судьбы этой элиты, оторван-
ной от своих корней. В рамках всего цикла данный очерк служит символической пре-
амбулой к дальнейшему исследованию духовно обезглавленной материковой России, 
в образе которой автор-путешественник настойчиво будет фиксировать те же недуги, 
что и в царских эмигрантах: историческую отсталость и искаженную модерность, кит-
чевость и дикость, фальшивый блеск и беспроблескную нищету, поддельную европей-
щину и замаскированную азиатщину. Так в великом сломе истории, который разделил 
большевистскую и царскую эпохи, дореволюционную Россию и послереволюционный 
СССР, победивший народ и побежденную аристократию проступает их глубокая не-
рушимая связь и общее бремя постигшей их катастрофы. В качестве «аб ово» пове-
ствовательной истории и реальной Истории, очерк «Царские эмигранты» задает общий 
вектор путешествия как погружения в ее имперское прошлое (отметим: направление, 
диаметрально противоположное перемещениям в «будущее», характерным для жанра 
«путешествий в советскую Россию» [5: 18]). 

Непосредственное путешествие Рота по Советскому Союзу начинается с рассказа 
о пересечении границы. Граница как начало сюжетного движения – констелляция для 
Рота не только реалистическая, но и парадигматическая: выросший на галицийской гра-
нице Габсбургской и Российской империй он – как человек и как художник – испытывал 
особый пиетет к топосу границы с ее вавилонским смешением языков, наций и куль-
тур, с ее социальными перверсиями и хаосом, с ее духом романтики, бродяжничества и 
контрабандных приключений. Именно так чаще всего конструировались «пограничные 
зоны» в его художественных и публицистических текстах. Совсем иначе выглядит со-
ветская граница, репрезентируемая в «Путешествии в Россию» западным пограничным 
пунктом с красноречивым названием Негорелое, от которого – в силу, безыскусного 
исторического символизма – веет гарью российских бед, войн и революций (название 
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«Негорелое» свидетельствует о том, что это село – единственное из всех окрестных «не 
сгорело», что и является его отличительной чертой) . 

Пограничный пункт «Негорелое» предстает в образе мрачного коричневого деревян-
ного зала, ошеломляющего европейца-неофита казенным порядком, однообразием уни-
форм, торжеством лицемерной бюрократии. На каждом шагу он чувствует угрозу если 
не уничтожения, то изощренного унижения. У него забирают паспорт – и тем самым ли-
шают идентичности, подвергают опасности быть перепутанным в приграничном хаосе с 
кем-нибудь другим. Он видит, как грубая рука чиновника извлекает из досматриваемого 
багажа детские игрушки и предметы дамского гардероба, – и вздрагивает от ощущения 
их мгновенной девальвации под взглядом презирающего «люксус» ревизора, а одновре-
менно – от ощущения беззащитности приватной жизни перед государственной властью. 
Угрожающий, жуткий вид приобретают даже буквы в надписях на плакатах – они кажут-
ся похожими на отточенные топоры. 

Это – нечто большее, чем синдром «невроза границы», выработанного в эпоху 
мировых войн и революций. Это – опыт травматичного столкновения с другим миром, 
который еще скрывается за завесой промозглой русской ночи, но в уже здесь, на гра-
нице дает о себе знать, подспудно присутствуя в каждой детали сцены. Этот мир по-
родственному близок к запечатленному в ротовской прозе образу Российской империи, 
устойчивыми атрибутами которого являются цивилизационно-культурная отсталость, 
пресловутое евразийство, мрачный дух «византийщины», полудеспотичная власть, ниве-
лированная и унифицированная народная «масса». Жутковатым символом этого другого 
мира кажутся в очерке «Граница Негорелое» деревянные ваньки-встаньки, извлеченные 
из чемодана какого-то путника во время придирчивого таможенного досмотра. В их бо-
дром раскачивании угадывается парадигма вечного колебания страны между «падения-
ми» и «воскресениями», получающая свою истинную оценку в полусмеющихся-полу-
плачущих гримасах этих игрушечных человечков. То, что Советская Россия, вопреки 
революционным декларациям и устремлениям, унаследовала указанную «матрицу» 
царской России, изначально, по Роту, предопределило неевропейский, а точнее говоря, 
антиевропейский вектор ее развития. Этот вектор становится магистральной линией ро-
товской ревизии нового государства. 

В процессе этой ревизии автор не только разворачивает широкую панораму жизни 
послереволюционной России, но и создает собственную литературную карту Советского 
Союза, нанося на нее Запад и Восток, центр и периферию, столицу и провинциальные 
города, «исконные» земли и экзотические окраины. При этом Рот картографирует иссле-
дуемую им страну как старо-новую Империю, в которой гены и коды самодержавной 
России претерпевают причудливые мутации, скрещиваясь с новейшими имперскими 
тенденциями России 20-х годов. 

Разные обличья этой Империи предстают в разных частях очерченной на карте 
территории. 

На европейском Западе страны, как показывает опыт границы Негорелое, утверждает-
ся большевистская бюрократическая Империя – плод скрещения выродившейся в догма-
тизм революционной энергии разрушения с иезуитской канцелярщиной царской России. 

Между тем, в советской столице уже формируется агрессивная милитаристская им-
перия «вождей», о чем недвусмысленно свидетельствует описываемый в репортаже 
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«Девятая годовщина революции» знаменитый военный парад на Красной площади. 
Симптоматично, что Москва как столица и как город редуцируется Ротом до Красной 
площади во время военного парада, вследствие чего военно-парадный фасад выступает 
ее единственным официальным лицом. Симптоматично и то, что на самой Красной пло-
щади писатель не замечает ни собора Василия Блаженного, ни памятника Минину и По-
жарскому, ни какие-либо другие знаменитые атрибуты, зато в качестве главного здания 
выделяет мавзолей, представляющий, по словам автора, смесь памятника и трибуны и, 
добавим, приобретающий символическую многозначность как образ, фиксирующий «об-
ронзовение» и «риторизацию» революции, союз власти и идеологической пропаганды, 
сращенность культа «мертвых» и «живых» вождей. 

Таким образом, «сакральной сердцевиной» Советской империи оказывается зна-
ковое единство «главной» даты – дня рождения нового государства, главного военного 
парада, проводимого в качестве главного праздничного действа страны, а также главного 
города, репрезентируемого «главной площадью» и «главной трибуной». Характеризуя 
парад как «сильнейшее милитаристское шоу» современности, Рот заостряет внимание 
на деталях, подчеркивающих эстетику «новой деловитости» советского образца, утверж-
дающего идеал красоты безупречной механики движения безупречно обезличенной 
массы – идеал, воплощением которого является, собственно, марш. 

Все это – предвестники перерождения пролетарской империи в тоталитарную им-
перию, с сейсмографической чувствительностью «запеленгованные» Йозефом Ротом. 

Иной ракурс империи открывается во время путешествия рассказчика по Волге. Ис-
конная поволжская провинция с ее патриархальным укладом, девственной природой и 
рустикальным бытом производит на него впечатление настоящего «заповедника» цар-
ской России, чудом не тронутого не только революцией, но и цивилизацией. Полным де-
жавю Российской империи выглядят легендарные бурлаки на Волге: так же, как в эпоху 
царей и капиталистов, они поднимают непосильные грузы, пьют водку и поют угрюмые 
песни, в которых звучат все те же старые тексты на все те же однообразные мелодии. 
Особенно богата примерами многовекового застоя глава «Чудеса Астрахани», где автор 
их экспонирует в качестве подлинных туристических «аттракционов». Такова езда в 
дрожках, неизменно заканчивающаяся для пассажира радикальной сменой цвета кос-
тюма, или мухи, которые, по ироничному замечанию автора, составляют 98% местной 
фауны, покрывают собой все плоскости и объекты и при этом полностью игнорируются 
местным населением. Кунсткамеру «городских чудес» венчает пассаж о нищих, которых 
в Астрахани, как и мух, (знаковая для ротовской прозы параллель!) больше, чем в каком-
либо другом месте. Эти призраки царской России, во имя которых и руками которых во 
многом делалась революция, и есть, по ироничному замечанию рассказчика, самое уди-
вительное астраханское чудом, ибо ухитряются жить от одной копейки… 

Единственным регионом, в котором Рот обнаруживает признаки положительных пе-
ремен, оказывается кавказское (ориентальное) полиэтническое «пограничье». Здесь, по 
его наблюдениям, происходит стремительная модернизация жизни под влиянием тех-
нического прогресса, успешно прививаемого здесь благодаря разработке нефтяных за-
пасов. Однако описывая футуристические пейзажи, изобилующие нефтяными вышками 
и образцовыми временными колониями для рабочих, Рот постулирует: это – уже не Рос-
сия, это уже Америка, охваченная «золотой» лихорадкой, жаждой технических нова-
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ций, эпидемией строительства городков старателей, поиском приключений и сенсаций. 
Из этого результируется мысль о том, что осуществленный в кавказском пограничье 
«прорыв» в цивилизованное будущее на самом деле оказывается поворотом к американ-
ской модели цивилизационного развития, а, следовательно, со своей стороны дискреди-
тирует проект построения нового мира в СССР. В глазах Рота это означает нечто большее: 
закамуфлированный под технический прогресс духовно-культурный регресс. Ибо, со-
гласно рассуждениям Рота, американская модель основывается на «бесчувственной, гим-
настически-гигиенической рациональной духовности» [1: 632] и порождает бездушную 
смесь техницизма, прагматизма и примитивного оптимизма. Стремясь, как показывается 
в очерке «Россия идет за Америкой», в значительной степени перенять американскую мо-
дель, Советская Россия еще больше отдаляется от западноевропейской модели, главными 
достоянием и ориентиром которой является гуманистическая духовная культура. 

Из смеси этих гетерогенных моделей, вымеченных на ротовской карте советской Рос-
сии и дополнительно расцвеченных «ударными» метафорами, слагается обобщенный 
курьезный образ американизированной гигантской стройки посреди обломков царской 
России. Над этой стройкой нависает многорукий бездушный бюрократический аппарат, 
имеющий позади себя традицию самодержавной деспотии и впереди – перспективу пере-
рождения в тоталитарную власть. Все население, мобилизованное «вождями» на строи-
тельство нового государства, расставлено на строительных лесах. 

При всей ироничной окрашенности ротовская метафора строительства попадала в 
сердцевину одной из центральных советских идеологем, сохранявших силу в течение 
всей истории СССР, начиная от ленинского лозунга «строительства нового государствен-
ного строя в одной отдельно взятой стране» и заканчивая последним большим цивильным 
проектом компартии – строительством БАМа. Показательно, что от уже на закате совет-
ского государства от этой идеологемы отпочковался концепт «перестройки», который дал 
титульное заглавие взятому Горбачевым курсу на кардинальное реформирование страны, 
обернувшемуся, впрочем, финальным актом ее истории. Утверждая, что строительство 
Советской России носит характер самодостаточного и перманентного процесса, Рот не 
только ставил актуальный для своего времени диагноз, а и давал прогноз на много деся-
тилетий вперед. 

В разных сферах общественной и приватной жизни советского человека Рот находит 
один и тот же отпечаток причудливого сочетания культурного упадка, технически-прагма-
тичной модерности и коммунистической дрессуры. За навязчивым «красным» декором со-
ветского города писатель видит серый фон задавленной бедностью и заботами «массы» и 
дефицит белого цвета, символизирующего, по его мнению, цивилизацию, изобилие и без-
заботность полноценной жизни. За восторженной суетой «строительства» государства он 
видит катастрофическую деприватизацию человеческого существования, вследствие кото-
рой люди превращаются в не осуществимые проекты самих себя, в живых «призраков».

Наблюдая Советский Союз образца 1926 года, Рот приходит к выводу о том, что 
октябрьская революция не имеет оправданий, так как она только усилила духовно-куль-
турное отставание России от Западной Европы и при этом сама деградировала до по-
шлого советского бидермайера в виде чернильниц с портретами Ленина или изображе-
ниями Лассаля на банках с икрой [1: 651]. Рожденное этой революцией государство Рот  
третирует как страну несбывшихся надежд, которая под слоем фальшивого глянца 
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скрывает лохмотья нищеты, а под маской фанатичной идейности – духовное бан-
кротство. Решающее значение для таких выводов имело то, что ревизию советской 
России Рот проводил с позиций европоцентрического сознания и измерял ее меркой 
европейской гуманистической традиции. 

Свое «Путешествие в Россию» Рот заканчивает странным рассказом о поездке в 
поезде в обществе некой дамы, которая пленила его своей красотой, но неприятно 
удивила своими манерами. Эта история, на первый взгляд, не имеющая ни тематичес-
кого, ни сюжетного отношения к циклу, ставит символическую точку в рассказе о зна-
комстве европейца Рота с советской Россией. Ибо образ прекрасной незнакомки, до-
статочно случайный и расплывчатый, но вместе с тем четко концептуализированный, 
являет собой метафору молодой советской России, а чувства самого рассказчика 
воссоздают реакцию западноевропейского сознания на эту новую историческую со-
седку-попутчицу. В гамме этих чувств вспыхивает и первоначальная мимолетная 
увлеченность, и надежда на приключение, и ожидание контакта, и даже готовность к 
любовному роману и героическому самопреодолению. Однако главным из них явля-
ется последнее: тайная радость от того, что эта с виду обольстительная, но на самом 
деле малоприятная и даже обременительная особа оставила, наконец, рассказчика в 
покое и нашла другой объект внимания… 
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ДЕКОНСТРУКЦІЯ РАДЯНСЬКОЇ УТОПІЇ У ЦИКЛІ РЕПОРТАЖІВ 

Й. РОТА «ПОДОРОЖ РОСІЄЮ» 1926 Р.
У статті розглядається створений письменником історичний портрет Радянської 

Росії періоду переходу від післяреволюційного хаосу до сталінського «порядку». Дослі-
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дження принципів і методів літературно-аналітичного зображення радянської суспіль-
но-державної моделі у ротівському циклі дозволяє виявити найзначніші для письменника 
особливості картографування країни та здійснюваної ним деконструкції міфів ранньої 
радянської ідеології.

Ключові слова: література подорожей, ідеологічний міф, деконструкція, картогра-
фія, Захід та Схід
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THE DECONSTRUCTION OF SOVIET UTOPIA IN JOSEPH ROTH’S 
REPORTAGE CYCLE “JOURNEY TO RUSSIA” (1926)

The paper studies the writer’s historical portrait of the USSR from the time of its transition 
from post-revolutionary chaos to Stalin’s “order”. An inquiry into the principles and methods 
of Roth’s literary analysis of Soviet social and state organization model allows to single out the 
crucial parameters of his mapping of the country and of his deconstruction of the early Soviet 
ideology’s basic myths.
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КУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ 

ДВУХ ПОЭМ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО

Ограждение украинского культурного пространства XIX века было обусловлено 
историко-политическими процессами; оно формировалось под влиянием социал-демо-
кратов и находилось в идеологической оппозиции по отношению к культурному про-
странству царской России. Тарас Шевченко смог разработать культурную позицию, 
пронизанную национальным духом, на основе которой сформировалась новая культур-
ная идентичность украинского народа.

Ключевые слова: XIX век, украинское культурное пространство, культурная иден-
тичность.

Введением и широким распространением в научный оборот понятие культурной 
идентичности обязано трудам американского психолога Эрика Эриксона (1902-1994). 
Со временем это понятие, так или иначе, трансформировалось. Сегодня оно широко 
используется в культурологии и в самом общем смысле означает осознание челове-
ком своей принадлежности к какой-либо социокультурной группе. Можно сказать, что 

©   М.Э. Миресашвили, 2014



376

сущность культурной идентичности заключается в осознанном принятии индивидом 
соответствующих культурных норм, ценностных ориентаций и языка, в понимании 
своего Я с позиций тех культурных характеристик, которые приняты в данном обще-
стве, в самоотождествлении себя с культурными образцами именно этого общества [5: 
239-251].

Как известно, во II половине XIX века, когда на творческую арену вступил основатель 
новой украинской литературы – Тарас Шевченко, Украина, также как и Грузия, являлась 
одной из губерний Российской империи, следовательно, находилась под социальным и 
национальным гнетом. Каждому историческому периоду соответствует своя культура, 
которая в одном случае, может представлять естественный продукт своего времени, а в 
другом случае – насильственный. Нередко, на определенном этапе исторического перио-
да, культура (прежде всего, литература, театр, музыка ...), становится носителем важной 
миссии, которая предопределяет дальнейшие пути развития национальной культуры. 
Именно такая миссия была возложена в Украине на Тараса Шевченко и его соратников, 
которые возродили историческое самосознание украинской культуры.

Ограждение украинского культурного пространства XIX века было обусловлено ис-
торико-политическими процессами; оно формировалось под влиянием социал-демокра-
тов (Чернышевский, Герцен...) и находилось в идеологической оппозиции по отношению 
к культурному пространству царской России. 

Тарас Шевченко смог разработать культурную позицию, пронизанную национальным 
духом, на основе которой, со II половины XIX века сформировалась новая культурная 
идентичность, ориентированная на независимость украинского народа. Эта позиция ото-
бражается в поэмах Тараса Шевченко: «Сон» (1844) и «Кавказ» (1845). Оба произведе-
ния принадлежат к жанру политической сатиры; в них, в некоторой степени, выявляются 
жанровые особенности, присущие новой поэме (нечеткость сюжетной линии, отсутствие 
системы персонажей, выдвижение авторского «я» на первый план и т.д.) [1 : 35]. Автор 
подвергает резкой критике российский имперский режим, его национальную политику и 
тем самым идентифицирует себя с украинской действительностью, национальной куль-
турной позицией.

Во второй половине XIX века в Украине первоочередной задачей стало соединение 
национальной культуры с политической идеологией. Активную роль в этом процессе 
играло «поколение 40-х», включающее таких видных деятелей, как историк Микола Кос-
томаров, писатель Пантелеймон Кулиш и поэт Тарас Шевченко. Все они были родом как 
с Левобережной, так и с Правобережной Украины, да и их социальное происхождение 
было более пестрым, чем у их дворянских предшественников. Наконец, у этого поколе-
ния был явный и яркий лидер  – Тарас Шевченко.

Подобное колоссальное воздействие поэтов на развитие наций в Восточной Европе 
XIX в. не было чем-то необычным. Культура являлась той единственной ареной, на кото-
рой лишенные государственности славяне могли проявить свои выдающиеся способнос-
ти и таланты: вот почему в «пробуждении нации» часто главную роль играли литераторы 
и ученые. Тем не менее, и среди славян трудно подобрать другой пример личности, чья 
поэзия и жизнь так полно воплотили бы в себе национальный дух.

В 1840 г. вышел в свет первый сборник украинских стихотворений Шевченко – «Коб-
зарь». Уже эта книга обнаружила интерес молодого поэта к исторической проблематике, 
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а своей искренностью, музыкальностью, бьющей через край силой поэтического дарова-
ния, она завоевала многочисленных поклонников и единодушное признание украинской 
и русской критики. Художественные достижения Шевченко поставили также под со-
мнение пример Гоголя и других подобных литераторов – украинцев по происхождению, 
которые полагали, что талантливый украинец, если он хочет завоевать литературную 
славу и успех, непременно должен стать русским писателем.

Язык Шевченко – это смелый синтез речевого потенциала нескольких украинских 
диалектов, сельского и городского просторечия, словаря и форм церковнославянского 
языка. Вот почему слово великого Кобзаря обнаруживает удивительную гибкость, широ-
кий спектр смысловых возможностей и значений. Шевченко гениально продемонстри-
ровал своим землякам, что их язык обладает всей полнотой эмоционального и интеллек-
туального выражения – да к тому же экспрессивные средства этого языка отличаются 
простотой, изяществом и благородством. Стало быть, незачем украинцам зависеть от 
великолепного в литературном отношении, но чужого русского языка – у них, украинцев, 
есть все возможности по-своему осмыслить важнейшие проблемы бытия. Так поэзия 
Шевченко по сути стала первой декларацией о независимости Украины – независимости 
литературной и интеллектуальной [1: 78].

В советском шевченковедении при характеристике Т. Шевченко главное внима-
ние, как правило, акцентировалось на его отношении к крепостному праву, народу, под-
черкивалось братолюбие, славянофильство, украинский патриотизм. Вместе с тем в ис-
следованиях той эпохи замалчивался важный аспект творчества великого поэта, когда он 
выступал как пророк самостоятельной Украины.

Украинские исследователи творчества Кобзаря подчеркивали прежде всего его наци-
онально-политические взгляды, которые хорошо прослеживались в таких произведениях 
поэта, как «Гайдамаки», «Гамалия», «Сон», «Кавказ», «Завещание» и др.

Шевченко, бывший крепостной, никогда не забывал своих «знедолених братів». 
Громоподобным тоном библейского пророка он обличал крепостников-эксплуататоров. 
В отличие от большинства интеллигентов своего времени Шевченко не верил в 
либеральные проекты постепенных реформ и в своих стихотворениях открыто призывал 
к радикальному, революционному решению вопросов социальной справедливости. Та-
ково, например, его известное поэтическое завещание («Заповіт»):

Поховайте та вставайте, 
Кайдани порвіте
І вражою злою кров’ю 
Вoлю окропіте!
І мене в сем’ї великій,
В сім’ї вольній, новій 
Не забудьте пом’янути 
Незлим тихим словом [3: 22].
Возмущение поэта угнетением народа нераздельно переплетается в его произведе-

ниях с горечью и печалью о национальном унижении Украины – «нашій несвоїй землі», 
как он однажды сказал о ней. Непримиримый враг царского самодержавия, он призывал 
к политическому самоопределению Украины задолго до того как эту идею поддержали 
другие, более умеренные украинские интеллигенты. Во всяком случае, именно такова  
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направленность шевченковского истолкования его излюбленной темы – украинской 
истории. Двойственно его отношение к Хмельницкому. Для Шевченко этот гетман – и 
«геніальний бунтар», и виновник рокового для Украины союза с Россией, стоившего ей 
утраты независимости. Да и все казацкие вожди, сотрудничавшие с Москвой, получи-
ли суровую отповедь Кобзаря. Один лишь Полуботок заслужил его похвалу за то, что 
осмелился поспорить с самим Петром I, своих антипатий к которому Шевченко никогда 
не скрывал, называя его «тираном» и «катом» и не лучше того относясь к продолжа-
тельнице «славных дел Петра» – Екатерине II. Прямо полемизируя с Пушкиным, вос-
певшим этих монархов, лирический герой Шевченко так рассуждает перед знаменитым 
«Медным всадником» – памятником Петру с латинской надписью «Петру Первому Ека-
терина Вторая»:

Тепер же я знаю:
Це той Первин, що розпинав
Нашу Україну,
А Вторая доконала
Вдову-сиротину.
Кати! кати! Людоїди! [2: 34]
Тем не менее национализм Шевченко вряд ли можно отнести к той его узкой, ограни-

ченной разновидности, которую называют шовинизмом. Стремление Украины к свободе 
он рассматривал как часть всеобщей борьбы за справедливость. Сочувствие Шевченко 
вызывали угнетенные народы во всем мире, о чем превосходно свидетельствуют поэмы 
«Кавказ» и «Єретик» (последняя посвящена знаменитому чешскому мученику Яну Гусу).

Революционно-демократические идеи борьбы против крепостничества и самодержа-
вия у Шевченко приобрели наиболее конкретный и яркий характер. Есть все основания 
утверждать, что Чернышевский, как идеолог революционно-демократического движе-
ния, оказывал мощное влияние на мировоззрение Шевченко, и Шевченко, в свою очередь, 
своим поэтическим творчеством давал материал для работ Чернышевского по крестьян-
скому вопросу, основному общественному и политическому вопросу, волновавшему в то 
время передовые умы русского общества. И Чернышевский, и Добролюбов приняли Та-
раса Шевченко, как великого украинского поэта. Они оценили его революционный пыл, 
они подняли на щит поэта-обличителя. Вместе с Герценом и Чернышевским Шевченко 
утверждал, что невозможно мирным путём разрешить крестьянский вопрос в России.

В этом вопросе он разошелся во взглядах с деятелями Кирилло-Мефодиевского 
братства, созданного в Киеве в 1846 году. Костомаров, как вдохновитель «братчиков», 
выработал устав общества, в котором отразилась вся политическая незрелость и туман-
ность идеалов молодых украинских либералов. В уставе провозглашались принципы рав-
ноправия граждан без различия национальности и вероисповедания, выдвигались требо-
вания отмены крепостного права. Однако «братчики» мечтали о проведении в жизнь сво-
их идеалов только при помощи проповеди словом, не допуская революционных путей. 
Костомаров подчёркивал, что «такое общество ни в коем случае не должно покушаться 
на что-нибудь, имеющее хотя тень возмущения против существующего общественного 
порядка и установлений предержащих властей» [2: 87].

Шевченко привлекали антикрепостнические тенденции «братчиков», хотя, по свиде-
тельству Костомарова, поэт отнёсся к идеям общества «с большим возбуждением и край-
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ней нетерпимостью. Поэт посещал собрания тайного общества и был дружен с предста-
вителем левого крыла «братчиков» Гулаком. Но он резко критиковал деятельность ли-
бералов, которые ограничивались красивыми фразами и не признавали революционных 
действий. Шевченко читал «братчикам» пламенные стихи, призывавшие к восстанию и 
борьбе с самодержавием и крепостничеством.

Поэма «Сон» – первая политическая сатирическая поэма в творчестве поэта. В этом 
произведении автор полно выразил политические требования крепостного крестьян-
ства. «Сон» – сокрушительная сатира на деспотический режим Николая I. Подзаголовок 
поэмы («Комедия») указывает на его комическо-сатирический характер. 

«Сон» написан от первого лица в форме рассказа. Это дало автору возможность 
выразить свое отношение к изображаемым событиям. Художественный прием сна, 
избранный Шевченко, помогает и раскрытию идейно-тематического содержания поэмы, 
и жанровым особенностям, ибо жизнь, изображенная в произведении, действительно на-
поминает сон, поскольку противоречит всем реалиям.

Образ рассказчика в поэме приближен к автору и является выразителем его мыслей, 
его отношению к событиям, воспроизведенным в поэме. Рассказчик будто пролетает во 
сне над бескрайними просторами Украины и России, где наблюдает страшные картины 
жизни народа, издевательства помещиков, чиновников, царя. Эти картины как будто 
порождены сонным воображением (такое снится только юродивым и пьяницам). Как 
самостоятельный персонаж рассказчик принимает непосредственное участие во всех 
событиях, о которых рассказывает.

Композиционно в поэме можно выделить вступление и три части. Во введении 
представлены наблюдения и размышления рассказчика об общественных условиях, 
которые приводят к раздору и моральному вырождению. Вступление имеет сатирический 
характер. В первой части рассказчик прощается с «несчастной вдовой» Украиной, которую 
сначала изображает как земной рай, окутанный красотой, а потом как ад, в котором царят 
жестокость и деспотизм: 

А там вон – голодный и хворый
Опухший ребенок сейчас вот умрет,

А мать в это время пшеницу на барщине жнет [4: 230].
Главным средством разоблачения существующей действительности в этой части про-

изведения автор выбирает контраст. В условно выделенной второй части поэмы герой пе-
реносится в Сибирь, чтобы спрятаться от господствующего на земле зла, но перед ним 
открывается новая картина неволи – жизнь каторжников. Среди них есть и воры, и борцы за 
свободу, политические ссыльные. Здесь автор изображает «царя воли». Это собирательный 
образ, лишенный конкретных черт. «Царь воли» является олицетворением служения на-
роду, веры и героизма. Рассказчик, сливаясь воедино с автором поэмы, отмечает, что тра-
диции декабристов живут в обществе. В третьей части картина каторги сменяется карти-
ной царской столицы. Автор изменяет стиль повествования и характер героя-рассказчика, 
который превращается в простоватого крестьянина, впервые попавшего в столицу.

Изменение образа рассказчика – это средство сатирического изображения с использо-
ванием уничижительного языка. Характерной деталью Петербурга является образ земляка 
с цинковыми пуговицами, который олицетворяет продажность чиновников. И снова сред-
ство контраста в показе жизни господствующего класса (царя и дворянства) и простого 
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народа усиливает сатирическое изображение господствующей верхушки. Убийствен-
ная сатира Шевченко достигает наивысшего накала и выразительности в раскрытии 
коронованных особ, придворных и всех правящих кругов. Перед царским дворцом и в 
самом дворце происходит настоящая комедия. При изображении образов самодержавной 
верхушки автор прибегает к сатире и гротеску. В финале в обращении к читателям автор 
произведения просит прощения за то, что устами рассказчика рассказал сон. 

Тематическим продолжением поэмы «Сон» является поэма «Кавказ», посвященная 
истинному другу Тараса Шевченко Якову де Бальмену, который был сослан на Кавказ и 
погиб во время войны с горцами. «Кавказ» – еще одна гениальная политическая сатира 
Шевченко. Произведение не имеет жанровых признаков поэмы, потому что в нем нет 
сюжета и персонажей. Но оно является сгустком идей, направленных на разоблачение 
царизма, его колонизаторской сущности.

Поэму «Кавказ» Тарас Шевченко построил на широкой общечеловеческой осно-
ве. Произведение характеризуется полным неприятием и полным отрицанием самодер-
жавно-крепостнического общества, всех его антинародных принципов. Характерно, не 
народы Кавказа обвиняет поэт в смерти своего друга, а русское самодержавие. Шевченко 
заклеймил все захватнические войны, в воображении поэта Кавказские горы «засеянные 
горем, кровию политы». Эти строки перекликаются с эпиграфом к поэме, взятым из Би-
блии (Книга пророка Иеремии, гл. 9, стих 1): «Кто даст главе моей воду и очесем моим 
источник слез, и плачуся и день и нощъ о побиенных...» [4 : 315]. Однако Т. Шевченко 
утверждает, что свободолюбивый народ нельзя уничтожить. Непокоренную силу народа 
автор воплотил в бессмертном образе Прометея. Этот образ символический. Он оли-
цетворяет бессмертие народа, у которого «Вновь и вновь смеется сердце» [4: 315]. Рус-
ский царизм, выведенный в образе палача-орла, не может уничтожить свободолюбивых 
стремлений народа. Пророчески звучат слова великого Кобзаря, адресованные всем на-
родам, борющимся за независимость:

Слава витязям великим
Богом не забытым!

Вы – боритесь – поборете!
Бог вам помогает,

С вами правда, с вами слава
                   И воля святая! [4: 317].
Ведь у всех порабощенных народов царской России судьба похожа, они лишены пра-

ва свободно развиваться, говорить на родном языке: 
От молдаванина до финна на всех языках все молчат:

Все благоденствуют! [4: 317].
Продолжая обличительную тему, поэт делает детальный анализ психологии россий-

ского империализма. Так называемая «просветительская» политика царизма является 
грабежом другого народа, у которого хотелось бы отобрать даже чурек, чтобы потом 
бросить ему же, как царскую милость. Угнетатели готовы взыскать налог даже с солнца, 
за которое горцы почему-то не платят. Интересы порабощенного народа постоянно нахо-
дились в центре внимания Шевченко. Он раскрыл нелепость притязаний царизма. Гнев-
ная сатира на войну – царская охота – перерастает в глубокий сарказм, с которым поэт 
провозглашает «славу» «борзым и гончим, и псарям, и нашим батюшкам-царям». Таким 
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образом, мы видим, что Шевченко поставил самодержца в один ряд с «борзыми, гон-
чими, псарями». Осуждением захватнических войн звучат слова: «Пало костьми людей 
вымуштрованных немало». Среди этих «вымуштрованных людей» погиб и друг Шев-
ченко, Яков де Бальмен, которому: 

Не за Украину, -
За ее тирана довелось пролить

Столько честной крови! Довелось испить
Из царевой чаши царевой отравы! [4: 319].

Поэма «Кавказ» разоблачает моральный упадок правящих кругов царской России, 
отступивших от человеческих и Божьих заповедей, вводя политику тирании, ненависти 
к людям, лицемерия и жажды наживы. В произведениях Шевченко политическая сатира 
звучала как грозный приговор царизму.
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КУЛЬТУРНА IДЕНТИЧНIСТЬ В КОНТЕКСТI ДВOХ 
ПОEМ ТАРАСА ШЕВЧЕНКA

Відокремлення українського культурного простору ХІХ століття було обумовлене 
історично-політичними процесами; воно формувалося під впливом соціал-демократів і 
знаходилося в ідеологічній опозиції по відношенню до культурного простору царської Ро-
сії. Тарас Шевченко зміг розробити культурну позицію, пронизану національним духом, 
на основі якої сформувалась нова культурна ідентичність українського народу.

Ключові слова: ХІХ століття, український культурний простір, культурна ідентич-
ність.
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CULTURAL IDENTITY IN THE CONTEXT OF TWO 
POEMS OF TARAS SHEVCHENKO

The enclosure of Ukrainian cultural space of the XIX century was due to the historical and 
political processes; it was formed under the influence of the Social Democrats and was opposed 
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to the ideology of the cultural space of Tsarist Russia. Taras Shevchenko was able to develop 
a cultural position, penetrated with the national spirit, on the basis of which a new cultural 
identity of the Ukrainian people was formed. 
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ГРОТЕСК И ДВОЙНИЧЕСТВО В КОМЕДИИ М.А. БУЛГАКОВА
«ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ»

В 1934 году М.А. Булгаков написал комедию «Иван Васильевич». В комедии инженер 
Тимофеев создал «машину времени». С помощью «машины времени» царь Иван Грозный 
оказывается в ХХ веке, а Иван Васильевич Бунша попадает в Москву XVI века. Булгаков 
использует прием гротеска и мотив двойничества как средство сатиры на советскую 
Россию.

Ключевые слова: Булгаков, гротеск, двойничество, система персонажей.

В 1934-36 годах М.А. Булгаков, наряду с другими своими поздними драматургиче-
скими произведениями, пишет веселую пьесу «Иван Васильевич». В комедии задейство-
вана «машина времени», якобы изобретенная в Москве молодым инженером Тимофее-
вым и способная преодолевать пространство и время в любом направлении. Когда в 1895 
году писатель Герберт Уэллс издал роман «Машина времени», в обиход вошло новое 
выражение – «машина времени» – техническое изобретение, с помощью которого можно 
перемещаться во времени и в пространстве. Для литературных персонажей появилась 
возможность оказаться в любом месте и в любое время, что позволяло развить увлека-
тельную, невероятную сюжетную линию произведения.

Подобный авторский прием, являющийся одним из характерных признаков художе-
ственной условности, гротескной образности в литературе ХХ века, неоднократно успеш-
но использовался писателями (А. Азимов «Конец вечности», А.Н. и Б.Н. Стругацкие «По-
недельник начинается в субботу», Кир Булычев «Сто лет тому вперед» и другие). Но М.А. 
Булгаков находит для него оригинальное продолжение, обратившись к эффектному при-
ему «двойничества». Как известно, в художественной литературе встречаются три типа 
персонажей-двойников: «антагонисты», «карнавальные пары», «близнецы» [1]. У М.А. 
Булгакова пара Бунша – Иван Грозный вначале предстает в плане антагонизма, рядовой 
управдом – всесильный царь Московской Руси, но затем превращается в пару персонажей-
близнецов, так как замещают друг друга. В своей монографии «Поэтика сюжета и жанра» 
О.М. Фрейденберг подобную ситуацию в системе персонажей-двойников характеризует 
следующим образом: «Они принадлежат одному миру и дополняют друг друга, находят-
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ся в отличие от антагонистов, в отношениях взаимозамещения, а не противостояния» [2: 
210]. В результате эксперимента изобретателя Тимофеева царь Московской Руси Иоанн IV 
Грозный оказывается в Москве ХХ века, а двое советских москвичей – в Москве XVI века. 
Управдом Иван Васильевич Бунша, как две капли воды, похож на грозного царя Иоанна 
Васильевича, и его воспринимают в Московской Руси как истинного царя, а в финале ко-
медии даже происходит встреча двух персонажей, как говорится, «лицом к лицу». 

Сюжет развивается увлекательно, стремительно, калейдоскопически сменяются 
комические эпизоды, давая писателю возможность продемонстрировать свой талант 
сатирика. Перевод неправдоподобного в план правдоподобия М.А. Булгаков осущест-
вляет с помощью одного из приемов «псевдомотивировки» – «машины времени» [3]. В 
итоге сатирично высмеяны быт и нравы современной М.А. Булгакову советской жизни 
со многими ее негативными сторонами. Но в финале комедии выясняется, что все эти 
невероятные события померещились инженеру Тимофееву, когда его «машина време-
ни» взорвалась, и он на какое-то время потерял сознание, – еще один гротескный прием 
«оправдоподобления неправдоподобного» происшествия [4: 62].

Образ управдома Бунши превратился в олицетворение единоличной власти, присво-
ившей себе право распоряжаться судьбами людей. Трусливый Бунша, попав в XVI век 
и оправившись от первого шока, входит «во вкус» в роли царя, а настоящий царь Иван 
Грозный, оказавшись в ХХ веке, беспомощен перед лицом воинствующего мещанства. 
Таким образом, эта веселая пьеса с увлекательным сюжетом на самом деле имела мощ-
ный сатирический заряд: «Мораль булгаковской пьесы заключалась в том, что в услови-
ях деспотической власти во главе государства может оказаться посредственность, и при 
этом государственная машина все так же будет перемалывать людей» [5: 222]. Именно 
поэтому пьеса не была поставлена при жизни автора и долгое время после его смерти.

Что касается москвичей, попавших в ХVI век, то ситуация очень напоминает сюжет 
известного романа Марка Твена «Янки при дворе короля Артура», с той лишь разницей, 
что у Марка Твена предприимчивый американец пытается навязать свой коммерческий, 
техницистский стиль жизни, в то время как у М.А. Булгакова его герои (Бунша и Милос-
лавский) стараются приспособиться к обстоятельствам ХVI века.

Пьеса М.А. Булгакова «Иван Васильевич» по составу персонажей и композиции 
берет начало в более ранней его пьесе-антиутопии «Блаженство» (I929-1934 гг.): изо-
бретатель «машины времени» Рейн, который в «Иване Васильевиче» станет Тимофее-
вым, перепутал плюс (будущее) и минус (прошлое): «Ах, я идиот! Я не изобретатель, я 
кретин! Да ведь, если шифр обратный, значит, я должен включить плюс! А если плюс, 
то и цифру наоборот! (Бросается к механизму, поворачивает какой-то ключ, включает 
наново)» [6 (5: 386)]. Так появляется вдруг, неожиданно в пьесе о будущем царь Иван 
Васильевич, Иоанн Грозный. Изобретатель исправляет ошибку и вскоре вместе с вором 
Жоржем Милославским и домуправом Буншей-Корецким оказывается в будущем, в той 
части Москвы, «которая носит название Блаженство, на чудовищной высоте над землей 
громадная терраса с колоннадой. Мрамор. Сложная, но малозаметная и незнакомая на-
шему времени аппаратура... Над Блаженством необъятный воздух, весенний закат» [6 
(5: 390)]. Картины будущего наивно-приторные, но связь с настоящим прослеживается 
в «Совете Народных Комиссаров мира», в должностях «Народного Комиссара изобрете-
ний», «Директора Института гармонии» и т.п. История полета в будущее заканчивается 
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тем, что Аврора, дочь «Народного Комиссара изобретений» объявляет себя женой Рейна 
и решается улететь с ним в XX век:

«Аврора (Рейну): Требуй, чтоб первый полет был в твою жизнь! Я хочу видеть твою 
комнату! И потом подайте мне Ивана Грозного!» [6 (5: 413)].

Впрочем, в первой редакции пьесы дело обстояло наоборот: Рейн собирался на 
своем «аэроплане» «из-под советской власти улететь»: «если только мне удастся до-
биться этой чертовой тайны, я действительно улечу» [6 (5: 668)]. Но в последующих 
редакциях М.А. Булгаков приходит к выводу, что будущее – это продолжение нынешнего 
тоталитарного строя, где отдельная личность в централизованном порядке огосударст-
вляется, стандартизируется. В сюжете пьесы-антиутопии «Блаженство» прослеживается 
несомненное влияние «Машины времени» Г. Уэллса и «Мы» Е.И. Замятина, «Заговора 
чувств» Ю. Олеши, «Бани» и «Клопа» В. Маяковского, «Города Правды» Л. Лунца и др. 
Пьеса «Блаженство» ни разу не была поставлена на сцене, впервые она была опублико-
вана в 1966 году в журнале «Звезда Востока», №7 (Ташкент).  

По-видимому, неудача с «Блаженством» подтолкнула М.А. Булгакова вернуться к 
параллельной сюжетной линии этой пьесы, когда неожиданно из прошлого появился 
Иван Грозный. Сюжет «Ивана Васильевича», построенный на инверсии времени, пере-
мещении из прошлого в настоящее и обратно – вопреки закону природы о необратимо-
сти времени, позволил автору отойти от чересчур политизированной и спорной темы 
«создания нового человека будущего» и изобразить то, что хорошо было известно из 
истории. Однако и здесь, в разработке образа царя Ивана Васильевича, М.А. Булгаков 
пошел вразрез с официальным, каноническим изображением Ивана Грозного как мо-
гущественного создателя первого централизованного российского государства. Упоми-
нания о том, что Милославского повесили «на собственных воротах третьего дня перед 
спальней», или «был у нас толмач-немчин, да мы его анадысь в кипятке сварили», явно 
расходились с апологетической оценкой личности и деятельности Ивана IV Грозного и 
вызывали нежела тельные ассоциации. И, несмотря на то, что в пьесе Иван Васильевич 
проявляет (в квартире Тимофеева) и добрые качества, все же это не спасло пьесу: в 30-е 
годы трактовка грозного царя по-булгаковски была невозможна. 

Но, как и многие произведения писателя, комедия «Иван Васильевич» разделила 
участь большинства произведений М.А. Булгакова. «Она долго принадлежала по догово-
ру Театру сатиры, но света рампы при жизни Булгакова так и не увидела» [7: 213]. Пьеса 
была опубликована уже после смерти автора, в 1965 году. По мотивам этого произведе-
ния режиссер Леонид Гайдай снял советскую кинокомедию «Иван Васильевич меняет 
профессию» (1973), но в титрах фильма упоминания о Булгакове не было.

Наряду с экранизацией другого гротескного произведения М.А. Булгакова «Собачье 
сердце», построенного на якобы научном открытии профессора Преображенского, ко-
медия «Иван Васильевич», благодаря кинематографу, отличной режиссуре и звездному 
составу актеров стала широко известна в СССР и за рубежом, более того, стала самым 
популярным произведением М.А. Булгакова.
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ГРОТЕСК ТА ДВІЙНИЦТВО В КОМЕДІЇ М.А. БУЛГАКОВА
“ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ”

У 1934 році М.А. Булгаков написав комедію «Іван Васильович». У комедії інженер 
Тимофєєв створив «машину часу». За допомогою «машини часу» цар Іван Грозний опи-
няється у XX столітті, а Іван Васильович Бунша потрапляє в Москву XVI століття. 
Булгаков використовує гротеск та мотив двійництва. Комедія була гострою сатирою 
на радянську Росію.

Ключові слова: Булгаков, гротеск, двійництвo, система персонажі.

O.M. Petriashvili, doctor of Philology, prof.
Sukhumi state university, Tbilisi

GROTESQUE AND DUALITY IN THE COMEDY 
‘‘IVAN VASILEVICH’’ BY M.A.BULGAKOV

In the 30-ies of the 20-th century M.A.Bulgakov wrote a comedy ‘’Ivan Vasilevich’’. In the 
comedy Timofeev, an engineer made a “time machine”. The czar of Russ, Ivan IV the Terrible 
finds himself in modern Moscow and Ivan Vasilevich Bunsha from the 20th gets to Moscow of 
16th century. The author grotesquely scoffed at the morals and manners of Soviet reality in the 
30-ies if 20th century.

Keywords: Bulgakov, grotesque, duality, system of characters.
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПІДХІД ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ЖАНРУ 
УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ КАЗКИ 

В статті порушується питання проблематики класифікації жанру казки. Розгля-
нуто жанровий поділ українських народних казок, здійснений попередниками, звернуто 
увагу на подібність та відмінність класифікацій. Висунуто власну класифікацію та 
прокоментовано причини поділу казок за метою висловлювання.

Ключові слова: казкознавство, українська народна казка, класифікація, жанр, функція.
Різноманітність художніх форм української народної казки, з якою зіткнулися збира-

чі і дослідники жанру у спробі класифікації, зумовила звернення до європейських тео-
ретичних джерел. Намагання вчених створити власні класифікації казкових сюжетів не 
було випадковим. Друга половина ХІХ ст. стала часом систематизації фольклорних тек-
стів, збирання яких розпочалося у першій половині ХІХ ст. і триває досі. На той час се-
ред зарубіжних науковців вже були вироблені різноманітні класифікації казкових сюже-
тів, автори їх: І. Ган, Ф. Стіл, Р. Темпл, Г. Грімм, І. Якобс та ін. Перші спроби класифікації 
були наслідуванням вже відомих збірників народних казок братів Грімм (казки поділя-
лися на міфічні, героїчні, пастуші, зооморфні, антро по морфні). На українських теренах 
фольклористи дискутували з приводу класифікації казок про тварин Л.Колмачевського, 
загально-видової палітри казок П. Чубинського, П. Куліша, І. Франка, П. Іванова та ін. 
Класифікації суттєво відрізнялися одна від одної. 

Наприклад, П. Чубинський, з огляду на європейську класифікацію, поділив казки 
лише на два види: міфічні та побутові. Прихильники школи запозичень (М. Дашкевич, 
І. Франко, П. Куліш та ін.) вид міфологічної казки поділяли на суто міфічні та демонічні, 
побутові без змін [10]. 

У передмові до «Трудів етнографічно-статистичної експедиції…» [18] П.Чубинський 
зазначав, що до того часу всіх українських народних казок, опублікованих у різних ви-
даннях, налічувалося до 170 (з них 137 у збірнику І.Рудченка). «Зібрання незначне, по-
рівняно із записом казок, що збереглися у народній пам’яті, незнане і в порівнянні з 
кількістю виданих великоруських казок» [18, 3] Другий том видання складають 296 ка-
зок, до того часу невідомих у літературі, з них 148 фантастичних і 145 побутових. Серед 
побутових знаходимо казки про тварин. Такий узагальнений підхід до сюжеторозподілу 
не був випадковим. Різноманітність художніх форм казки вважалася її суттєвою озна-
кою. Російський казкознавець В.Пропп навіть висловив думку, що групи казок, об’єднані 
на основі особливостей їх форми і поетики, є не жанровими різновидами, а окремими 
жанрами [12]. Що ж до жанрових особливостей, то казка виходить за межі традиційного 
для науки про народну творчість поняття жанру, скоріше, це – окремий, специфічний 
масив, який об’єднує в собі різнохарактерні художні, композиційні та загалом жанрові 
особливості матеріал [12, 5]. 

©   С. Карпенко, 2014
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В українському казкознавстві другої половини ХІХ ст. провідними стають засади міфо-
логічної та компаративістичної теорії, що виявилися у працях П.Куліша, М.Драгоманова, 
І.Франка, В.Гнатюка, М.Грушевського, І.Хланти, В.Шабліовського та ін. [6].

П. Куліш у статті «Погляди на усну словесність українську» (1876) зробив спробу ти-
пології українського казкового матеріалу, виділивши у ньому «три типіща»: 1) казки з прас-
віту про зміюк та людоїдів; 2) «розважливі» (у значенні медитативності, філософічності); 
3) посміхові. Другий та третій типи виділено за метою висловлювання, а перший – за тема-
тикою, що порушує принцип єдинокритеріального поділу.

Прослідковуючи сюжети українських казок вчені погоджуються з антропоморфізаці-
єю в них явищ та виявом морально-етичних норм українського народу. З цього приводу 
П. Куліш зазначає: «образи з надісторичного миру любить вона (казка) чоловічити, а в 
мирі людському розумові та правді дає верх над силою та пихою» [4, 431].

І. Рудченко спробував вирішити проблему недосконалості наукової класифікації ка-
зок, віддавши перевагу народному, тематичному групуванню – про звірів, про птиць, 
нечисту силу, зміїв, богатирів, про билицю, бувальщину. Перші п’ять тем виокремлено 
за головними героями, а дві наступних – за сюжетною лінією. Це є порушенням прин-
ципу поділу, неоднаковим методом типізації. Причина вбачається в тому, що казки про 
билицю та бувальщину є перехідними з легенд та повір’їв, знаходяться на межі зіткнення 
казкового і дійсного, з елементом переваги казкового. Це сюжети про людей, насичені 
соціальним підтекстом та елементами див («Кривенька Качечка», «Семиліточка»). Ви-
ділення власне казки серед опо від них творів виявилося для І. Рудченка досить хитким, 
тому він пішов тим самим шляхом, що й інші ви давці того часу, і поруч з казками поміс-
тив різні оповідки інших жанрів (байки, небилиці, анекдоти та ін.) [13].

Складність поділу українських народних казок на види полягала у множині сюжетів, 
які оповідачі подавали як казки. І. Франко у своїй спробі класифікації виділив: 1. Казки зві-
рині (за героєм) 2. Казки властиві: (за багатьма ознаками) а) казки чудесні (чарівні предме-
ти, властивості, обставини); б) казки легендарного характеру (за жанровою подібністю до 
легенди); в) казки-новели (за жанровою подібністю до новели); г) казки про дурного чорта 
або велетня (за героєм); 3. Анекдоти (за жанром) [16]. М. Грушевський критикував такий 
поділ, вважаючи основною помилкою те, «що він класифікує не прості мотиви, а доволі 
складні комбінації їх, і притім занадто притримується германських казкових тем...» [8]. 

М. Грушевський не подає класифікації казок, а виділяє головні казкові мотиви-обра-
зи чи «мікротеми». Тут розглядаються 1) космічні сили чи космогонічні образи, 2) образи 
Змія, 3) Баби-Яги, 4) Кощія, 5) тваринні персонажі тощо. Єдність поділу на мікротеми 
обумовлена єдиним принципом – за головними героями.

Не маючи авторитетних наукових орієнтирів, збирач і дослідник казок Слобожан-
щини, П. Іванов, керуючись науковою інтуїцією, зібрані тексти розподілив на три групи: 
казки про тварин, міфологічні та побутові, куди увійшли анекдотичні розповіді (за ви-
значенням фольклориста – «побрехеньки»). На його думку, «деякі з казок не підпоряд-
ковувалися жодному з трьох взятих розділів, або, точніше сказати, могли бути віднесені 
до кожного з них» [11, 12].

Генетичний та типологічний підходи до вивчення казки створили передумови для 
її поділу за формою та видом (казки про тварин, фантастичні, пригодницькі, побутові 
казки – у тому числі сатиричні, гумористичні, казки-притчі, казки-байки та ін.), при 
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цьому кожну з таких груп чи циклів науковці відзначали своїми, притаманними лише 
їм особливостями побудови художнього образу, характерними прийомами типізації дій-
сності, засобами композиції. 

В основу класифікації художніх зразків В. Гнатюк, як упорядник збірників казок, фак-
тично поклав ту ж саму загальну схему, що й А. Аарне (покажчик якого був В. Гнатюкові 
відомий), проте у межах кожного окремого розділу групував матеріал не за сюжетами та 
мотивами, а за образами звірів. Поступове захоплення покажчиком сюжетів фінської іс-
торичної школи (представники якої А. Аарне, В. Андерсон, К. Крон) сприяло тому, що 
фінський фольклорист Анте Аарне у 1910 р. запропонував міжнародний каталог сюжет-
ного репертуару казок, вивчаючи їх технічним порівняльним методом [1]. Необхідність 
дослідження казкового матеріалу за принципами фінської школи відзначав М. Андрєєв 
[3], створивши покажчик казкових сюжетів за системою А. Аарне (1929 р.). Дослідник 
створив «Указатель украинских сказок по сюжетам», в якому каталогізував казки про тва-
рин та чарівні казки за системою А.Аарне, а побутові за власною класифікацією. Ідею 
автора удосконалили вчені другої половини ХХ ст., зокрема у виданні порівняльного 
покажчика сюжетів (1979 р.), куди увійшли східнослов’янські казки [14]. Упорядники 
видання (Л. Бараг, І. Березовський, К. Кабашніков, М. Новиков) створили умови для по-
рівняльного дослідження казкових сюжетів майбутніми науковцями. Поділ сюжетів у ка-
талозі є сталим: казки про тварин, чарівні казки та побутові. Особливістю дослідження 
став розподіл сюжетів у середині груп. Наприклад, казки про тварин поділено на: 1) дикі 
тварини (лисиця), 2) інші дикі тварини, 3) дикі та домашні тварини, 4) людина і дикі 
тварини, 5) домашні тварини, 6) птахи та риби, 7) інші тварини, предмети, рослини 
та явища природи. Погодьмося, що тематика груп не зовсім логічна. Першу групу вар-
то було назвати «про лисицю», якщо туди увійшли всі сюжети, де фігурує лисиця-трік-
стер, що накладається на німецькі народні оповідання про Рейнеке-Лиса. Але ж лисиця в 
українській традиції має свої особливості, що узагальнюються поняттям «лисяча наука». 
Дослідження цього образу спостерігаємо у працях Адріанової-Перец (про лисицю-спо-
відницю) [2] та нишому дослідженні (лисиця-трікстер) [9].

Описуючи природу казки, конструюючи загальний макет чи кліше, фольклористи 
звертали увагу на: художні образи, психологію характерів, ситуації, художні деталі каз-
кового епосу, специфічні художні форми відображення життя, смаки та сподівання пев-
ного народу у певний час його історії. Структурно було виділено: установку на вимисел, 
яка цікава прозорим натяком – алегорією – на конкретне життєве явище, що усвідомлю-
ється виконавцем і слухачем; розважальністю, що є хиткою умовою, тому що казка роз-
казана не для розваги, а з метою дидактичною, повчальною, перетворюється у легенду, 
повчання і при цьому набуває нових особливостей побудови [7, 8]. 

В дослідженні «Історичні корені чарівної казки» В.Пропп показав застосування істори-
ко-генетичного методу вивчення фольклорних явищ через аналіз їх етнографічних зв’язків 
(так званий метод «етнографізму»), що якраз перегукувалися з поглядами П.Чубинського. 
На явищі типології зв’язків казок з соціальною і побутовою дійсністю поза ними, вчений 
виділив чотири типи сюжетів. До першого типу віднесено випадки прямого відобра-
ження в казках існувавших колись інститутів та повного накладання обрядів та звичаїв 
на казковий сюжет. Найчастішим, на думку дослідника, є другий тип – переосмислення, 
коли замінюються окремі елементи обряду або мотивація. Третій тип пов’язаний із запере-
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ченням дійсності, рухом від супротивного: форми обряду в сюжеті нібито збережено, але 
обряд має протилежне значення. І четвертий тип названо «гібридним поєднанням», коли 
сюжет складається шляхом перенесення нового на старе [12, 5] Свого часу ця робота була 
засуджена радянською фольклористикою за внесення шкідливих теорій в галузь вивчення 
казок. Наприклад, С.Лазутін у статті «Реставрація відживших теорій» («Литературная га-
зета», М., 12 липня 1947 року (№ 29), стор.4) засуджує думку В.Проппа, що визначальним 
фактором ідейно-змістової і художньої суті народних казок є реальна дійсність, а не об-
ряди, міфи, форми первісного мислення і деякі соціальні інститути; історія розвитку казки 
не повинна зводитися до безперервного самодостатнього переусвідомлення раз назавжди 
створених (на основі міфа і обряду) сюжетно-композиційних схем. За словами критика, 
така концепція є суто ідеалістичною. Вона «виразно змикається не тільки з теорією мі-
фологів, але й з ворожою реакційною концепцією французької соціологічної школи». Ідеї 
згаданої школи ще у 1920-х роках на Україні активно використовували у дослідженнях з 
фольклористики М.Грушевський та К.Грушевська [17].

Отже, казка за своєю природою забезпечувала широкий простір для участі в процесі 
її творення та поширення індивідуального творчого начала, стримуваного різноманіт-
ними чинниками формального порядку (усталеною фабулою, внутрішньою цілісністю 
сюжету та мотиву, законами композиції, системою так званих загальних місць) та спо-
лучався з певною казковою традицією. 

Г.Сухобрус у тяжкий для фольклористики період нівелювання думками, зуміла ви-
словитися з приводу класифікації українських народних казок. Вона підсумовує думки 
попередників щодо жанровидового поділу казок і пропонує вирізняти основні групи ка-
зок: казки про тварин, фантастично-пригодницькі, героїчні та соціально-побутові. Се-
ред казок про тварин суто для дітей, виокремлює казки типу притч і байок (адресовані 
для дорослих) [15]. 

На поділ казок за певними видовими ознаками вказувала Л.Дунаєвська. У своєму до-
слідженні «Українська народна казка» (1987) [7] вона подала складнішу класифікацію, але 
зупинилася на жанрово-видовій палітрі казок попередників. Серед казок про тварин нею 
виділено дві групи сюжетів: алегоричні казки і повчально-розважальні (критерій виділен-
ня один – за метою висловлювання). В групі алегоричних казок виділено байки, а повчаль-
но-розважальні розгалужуються на докучливі (кумулятивні). «Чистим» жанром казок про 
тварин вона вважає саме повчально-розважальні, та й ті, що мають пісні-сигнали («Коло-
бок», «Рукавичка», «Коза-Дереза» та подібні). Художніми засобами сюжетів є: ретардація, 
градація, гіпербола та числова символіка. Чарівна казка має 3 основні категорії, що поєд-
нують системи В.Проппа та М.Новикова: злотворці, знедолені, добротворці. 

За спостереженнями Л.Дунаєвської, конфлікт є характерною ознакою не лише со-
ціально-побутових казок. Він присутній у всіх казках, бо це тема оповіді. Зав’язка ді-
алектично пов’язана з розвязкою, що є ще однією ознакою дотримання теми оповіді. 
Соціально-побутові казки вона поділяє за темою провідного конфлікту: 1) про бідних і 
багатих; 2) антипанські; 3) антицарські; 4) антипопівські; 5) антирелігійні [ (с.89)]. 
Реалістичне відображення дійсності за допомогою фантастичної вигадки розглядається 
як основна сутність ідейно-художнього складу соціально-побутової казки.

За характером головного конфлікту казки Л.Дунаєвська поділяє казки на 1) дидактичні 
(залежність героя від надприродніх сил: Доля, Щастя, Злидні); 2) сімейно-антагоністичні 
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(старший/менший, мачуха/пасербиця); 3) гумористичні (про дурнів, ледарів, брехунів, 
п’яниць, витівки солдат); 4) сатиричні (трудящі / правляча верхівка, духівництво) [7, с.90]. 
У цих казках діють три смислові групи образів: добротворці, злотворці, знедолені. 

Окрему групу становлять дидактичні казки – як про антропоморфні істоти, від яких 
залежить життя кожної людини (Доля, Щастя, Смерть, Біда). Подібні думки розгляда-
лися у працях та передмовах до збірників П.Чубинського, Г.Сухобрус, І.Рудченка та ін.

В. Давидюк розглядає казку із семантико-палеонтологічного погляду [5]. Вчений 
приймає порівняльно-історичний і типологічний підходи, але жодного не абсолютизує, 
аргументуючи це тим, що вирішальну роль може відігравати не тільки тип сюжету, ві-
дображення способу виробництва та господарських відносин, а навіть окрема деталь. 
Крім цього, автор вважає казки про тварин найбільш неоднорідною групою як за похо-
дженням, так і з функціо-нального погляду. Він виділяє ритуально-тотемістичнї каз-
ки як єдинї в жанрових відгалуженнях казок про тварин, що належать до міфологічних 
різновидів. Інші ж казки про тварин вчений систематизував у такі групи: алегорична 
казка-байка (“Лисичка і Журавель”), авантюристична (“Пан Коцький”), дидактично-
табуїтивна (“Котик і Півник”), казки-притчі (“Куликове болото”), казки-потішки (“Роз-
кажу вам казочку…”). 

На сьогодні в підручнику з української народної творчості М. та З. Лановик [10] по-
дано думку про традиційний, прийнятий в сучасній вітчизняній фольклористиці поділ 
казок на: 1) казки про тварин (птахів, рослин, комах) – за героями; 2) чарівні (їх іноді 
називають героїчні чи фантастичні) – за предметами-атрибутами героїв; 3) суспільно-по-
бутові (реалістичні, новелістичні) – за місцем події (з окремими розгалуженнями чи під-
видами у кожній з названих груп). Така класифікація на їх думку є цілком прийнятною, 
тому автори підручника беруть її за основу, долучивши пласт казок з міфологічними 
мотивами (окрему групу яких виділяє М. Грушевський), умовно названу 4) культово-ані-
містичні (міфологічні) казки – за змістом. У наведеній класифікації відсутній спільний 
критерій поділу казок на види, що повторює помилку попередників.

Однак об’єктом комплексного монографічного дослідження національна специфіка 
української казки стала лише у 2010 р. у праці М.Демедюк [6]. Тут використано класич-
ний в українській фольклористиці розподіл народних казок на різновиди: 1) про тварин 
(включно з кумулятивними); 2) чарівні (із сюжетами легендарного характеру); 3) соці-
ально-побутові (не виокремлюючи новелістичних текстів). Такий обережний крок у ви-
доподілі пояснюється умовністю дослідження жанру казки та приділенню більшої уваги 
сюжетно-мотивній основі українських народних казок і персонажній системі казкового 
епосу українців. За сюжетно-мотивною основою виділено: адаптовані українською казкою 
міжнародні сюжети, народні казки з рисами української ментальності та сюжети з наша-
руваннями духовної і матеріальної культури. За персонажною системою казкового епосу, 
що може бути і тематикою казок, представлено: образи тварин, міфологічні персонажі, 
християнські образи, богатирі-добротворці, жіночі персонажі, іноетнічні образи.

Широта палітри класифікацій сюжетів народних казок натякає на актуальність 
теми впродовж двох століть. Порушена П.Чубинським та його сучасниками спроба на-
укового осмислення значення казки в житі українського народу на сьогодні має безліч 
теорій та способів трактування. Одне лишається незмінним: міфологія і побут наших 
пращурів потрапляють через казку у наше життя. На підсвідомому рівні існує традиція 



391

передавання текстів народних казок, але пізнавальний чинник нашої свідомості по-
требує розуміння сказаного, що й виливається у сучасному спектрі наукових праць про 
українську народну казку. 
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОДХОД К КЛАССИФИКАЦИИ ЖАНРА 
УКРАИНСКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКИ

В статье затрагивается вопрос проблематики классификации жанра сказки. Рос-
сматривается специфика разделения украинских народных сказок на виды и жанры 
предшественниками, акцентируя на схожести и различиях классификаций. Предложе-
но собственную классификацию и прокоментировано причины деления сказок по цели 
высказывания.
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EUROPEAN APPROACH TO THE CLASSIFICATION OF 
THE UKRAINIAN FOLK TALES

This article deals with the problem of the tale genre classification. The genre division of 
Ukrainian folk tales, made by the predecessors, has been considered and the similarities and 
differences of classifications have been pointed out. Our own classification has been put forward 
and the reasons of folk tale division based on the statement intention have been commented.

Key words: folk tale studying, Ukrainian folk tale, classification, genre, function. 
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К ПРОБЛЕМЕ ПЕРЕИЗДАНИЯ ГЛАВ РОМАНА 
Б. ПОПЛАВСКОГО «АПОЛЛОН БЕЗОБРАЗОВ»

Статья посвящена особенностям переиздания глав романа Б. Поплавского «Апол-
лон Безобразов». Основное внимание уделено полемике, которая возникла после публи-
кации глав в журнале «Опыты». Предпринимаются попытки объяснить проблемы во-
сприятия романа в читательской среде. 

Ключевые слова: модернизм, первая волна эмиграции, атрибуция текста, рецепция. 

Творчество Б. Поплавского в последние десятилетия становится объектом 
многочисленных исследований. Изучением произведений писателя занимались Э. Мене-
гальдо, А. Богословский, Л. Аллен, А. Олкотт, А. Гибсон, В. Крейд, И. Савельев, Д. Токарев 
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и др. При жизни Б. Поплавский получил признание, прежде всего, как поэт, однако мно-
гие современники сходились во мнении, что в прозе талант писателя раскрылся «едва ли 
не ярче, чем в стихах» (В. Вейдле). 

Роман «Аполлон Безобразов» вышел в свет в двух редакциях. Первая была издана 
при жизни автора в 30-х годах и переиздана В. Крейдом и И. Савельевым в 90-е годы; 
вторая – хранилась в парижском архиве графа Н. Татищева, который передал рукопись 
близкой подруге Б. Поплавского Н. Столяровой в конце 60-х годов, а она – А. Богослов-
скому, подготовившему в начале 80-х годов полный текст романа к изданию.

Нашей основной целью является рассмотрение проблем, которые возникли в процес-
се переиздания глав романа Б. Поплавского «Аполлон Безобразов», а также осмысление 
полемики, возникшей в литературных кругах после публикации романа. 

Интерес к творческому наследию Б. Поплавского и, в частности, к его роману «Апол-
лон Безобразов» возник после Второй мировой войны в США. В нью-йоркском журнале 
«Опыты» под редакцией Ю. Иваска были опубликованы несколько глав романа (гл. 1, 
5, 6, 7), которые передал в редакцию журнала Н. Татищев, близкий друг и душеприказ-
чик Б. Поплавского, долгие годы хранивший рукописи писателя. Однако публикация в 
«Опытах» стала причиной многочисленных споров в литературных и религиозных кру-
гах русской диаспоры в США. Возмущения со стороны читателей вызвала седьмая глава 
романа, в которой священник Роберт, в состоянии безумия, обнажается во время богослу-
жения и показывает прихожанам церкви «то, что считает их богом» [1: 33]. После этой 
публикации Г. Аронсон написал письмо Ю. Иваску, в котором высказал свои сомнения 
в целесообразности возвращаться к литературному наследию Б. Поплавского, особен-
но, «к отрывкам из “Аполлона Безобразова”, сумбурному, нарочитому нагромождению 
несвязных между собой сценок» [2: 426]. Архиепископ Иоанн Шаховский отказался со-
трудничать с журналом, опубликовавшим такие кощунства. Г. Федотова грозилась поса-
дить писателя «за порнографию». А. Биск писал Ю. Иваску, что для него сцена в церкви 
«не убедительна, из жанра “pour epater le bourgeois”» (чтобы шокировать буржуа (фр.)). 
По его мнению, редактор был обязан вычеркнуть «неудачные отрывки» [2: 427]. Епископ 
Иоанн Сан-Францисский также обратился с упреками в редакцию. В своем письме от 
16 июня 1956 года он писал: «Сколько грязи наваливает на читателя этот несчастный, 
себя истребивший поэт, – грязи, и литературно не оправданной. Бодлеровская педаль, а 
прямее сказать падаль (шаронь), не дает некоторым парижским душам покоя…» [2: 427].

После многочисленных споров относительно публикации в «Опытах», Ю. Иваск в 
примечаниях редакции был вынужден признать, что кощунства в романе Б. Поплавского 
антихудожественны. Однако он отмечал, что композиционно они оправданы, так как скан-
дал, учиненный священником Робертом, – звено в цепи его богоискательства. Ю. Иваск 
высказал сожаления, что нецензурные выражения оскорбили некоторых читателей. 

Совершенно другого мнения относительно публикации глав романа в «Опытах» 
придерживался Г. Адамович. В письме Ю. Иваску от 6 января 1956 года литературный 
критик писал: «Краса и очарование “Опытов” – Поплавский. Беру назад свои слова, что 
ничем не очарован! “Аполлоном Безобразовым” очарован. Как хорошо, какой талант, 
какой ум во всем. За одно то, что “Опыты” печатают Поплавского, Вы с Марией Само-
йловной удостоитесь памятника» [2: 426].

Новые попытки издать роман были предприняты американскими славистами  
В. Крейдом и И. Савельевым, которые в 1991 году для московского журнала 
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«Юность» подготовили переиздание всех ранее изданных глав «Аполлона Безобразо-
ва». Во вступительной статье в первом номере журнала авторы публикации, знакомя 
читателей с краткой биографией и творчеством Б. Поплавского, допускают некоторые 
неточности: роман «Аполлон Безобразов» был завершен в 1932 году, о чем свидетель-
ствуют дневниковые записи автора. В издании американских славистов указан 1931 год. 
Главы романа при жизни писателя были опубликованы в журнале «Числа» в 1930, 1931 
и 1934 гг. Во вступительной статье отмечен только 1930 и 1931 гг. Прижизненная публи-
кация в журнале «Встречи» (1934) вовсе не указана. Таким образом, вывод В. Крейда и 
И. Савельева о том, что «14 глав романа увидели свет и своего немногочисленного чи-
тателя» [3: 6] является неточным, так как прижизненные публикации и главы, изданные 
Н. Татищевым в «Опытах», составляют 16 глав. В публикации американских славистов 
действительно 14 глав, так как в их издании не были опубликованы главы «Бал» («Чис-
ла») и «В горах» («Встречи»). К сожалению, во вступительной статье вовсе не упомина-
ются пропущенные главы, несмотря на то, что именно глава «Бал» была признана многими 
критиками наиболее удавшейся, а А. Бем главе «В горах» посвятил рецензию. Публикация 
в «Юности» сопровождается чрезвычайно кратким комментарием (в первом номере – 7 
пунктов, во втором – 1 пункт).

В 1992 году в нью-йоркском «Новом журнале» был опубликован полный текст ро-
мана, который подготовил к изданию А. Богословский по рукописи, принадлежавшей 
Н. Столяровой, близко знавшей автора «Аполлона Безобразова». Ксерокопию последней 
редакции романа он получил от Н. Столяровой незадолго до своего ареста в 1984 году. 
А. Богословский был приговорен к трем годам лагерей за хранение картотеки и библи-
ографии Б. Поплавского, а также за выписки из иностранных журналов [4: 6]. Перед 
обысками ему удалось передать друзьям ксерокопию романа Б. Поплавского «Аполлон 
Безобразов», что позволило ей уцелеть. После освобождения из лагеря он смог разыскать 
ксерокопию романа и подготовить к печати его первые главы, в том числе, и третью гла-
ву, которая ранее не публиковалась. А. Богословский также передал отрывок из романа 
(фрагмент гл. 2) в нью-йоркскую газету «Новое русское слово» (1992).

В 1993 году в журнале «Юность» А. Богословский опубликовал 4 главу и отрывок 
из 2 главы. В этом же году впервые увидела свет книга прозы Б. Поплавского в Рос-
сии, в Санкт-Петербурге, которую подготовил к печати французский славист Луи Аллен. 
Его вступительная статья знакомит русских читателей с биографией Б. Поплавского и 
с историей создания его романов «Аполлон Безобразов» и «Домой с небес». По мне-
нию Л. Аллена, оба романа «составляют дилогию. Третья часть триптиха “Апокалипсис 
Терезы” осталась незавершенной из-за смерти автора» [5: 10]. Об этой третьей части из-
вестно только из воспоминаний отца Б. Поплавского Юлиана Поплавского. Сам писатель 
в дневниках и письмах упоминал только два романа. 

А. Богословский неоднократно писал о том, как ему передали ксерокопию последней 
редакции романа от Н. Столяровой, с разрешения которой он осуществил подготовку и 
публикацию текста. К сожалению, как и когда Л. Аллен получил рукопись неизвестно, 
кроме ссылки на то, что сборник прозы Б. Поплавского издан по рукописи, «заслуга со-
хранения которой принадлежит Н. Д. Татищеву и К. Д. Померанцеву» [5: 10].

Появление этой книги – значительное событие, ведь представление о Б. Поплавском 
у русской публики в конце 60-х было ошибочным, в частности из-за статьи В. Перцова в 



395

«Литературной газете» (1969) по поводу выхода в США антологии русской эмигрантской 
поэзии, составленной Ольгой Карлайл. Автор статьи приводит в пример стихотворе-
ние Б. Поплавского «Рукопись, найденная в бутылке» как свидетельство вырождения 
эмигрантской литературы. По словам А. Богословского, публикация в «Литературной 
газете» послужила одним из поводов для его ареста в 1984 году.

Собрание сочинений Б. Поплавского в трех томах под редакцией А. Богословского и 
Э. Менегальдо вышло в свет в 2000 году в московском издательстве «Согласие». Второй 
том в этом издании составляют романы «Аполлон Безобразов» и «Домой с небес». В 
комментариях редакторы сообщают, что в их публикации восстановлены часть отрывков 
и отдельные фразы, которые были изъяты и обозначены многоточием в сборнике прозы 
Б. Поплавского, вышедшем в 1993 году. Более того, по словам редакторов, «других раз-
ночтений между текстами обеих публикаций нет, что вполне естественно, так как они 
обе опираются на тот же самый оригинал, а именно на рукопись Поплавского, хранив-
шуюся в семье Татищевых и подготовленную для публикации Степаном Татищевым» 
[6 (3: 451)]. С этим утверждением редакторов трудно согласиться. После сравнения 
этих публикаций мы определили разное деление на главы, иное членение на абзацы, 
многочисленные замены отдельных слов и словосочетаний, объединения предложений и 
т. д. Вероятно, мы имеем дело с существенной стилистической правкой текста.

Таким образом, в создании и публикации романа Б. Поплавского «Аполлон Безобра-
зов» можно выделить несколько этапов: прижизненные издания глав романа (1930 – 1934 
гг.); публикация в «Опытах» (1953-1956 гг.); переиздание всех ранее опубликованных 
глав романа в «Юности» (1991 г., 1993 г.) и в «Новом журнале» (1992 г.); издание полного 
текста романа, который подготовил Луи Аллен в 1993 году, и издание романа в Собрании 
сочинений в 2000 году, подготовленном А. Богословским и Е. Менегальдо. 

Роман Б. Поплавского был неоднозначно воспринят в литературных кругах как при 
жизни автора, так и после его смерти. Негативная оценка его творчества была вызвана 
прямотой и откровенностью писателя. Однако многие современники сумели оценить его 
писательский талант. Особая роль в популяризации романа Б. Поплавского принадле-
жала его близким друзьям Н. Татищеву и Н. Оцупу, которые продолжали переиздавать 
главы романа в 50-е годы, несмотря на негодования читателей. Благодаря плодотворным 
исследованиям славистов Л. Аллена, Э. Менегальдо, А. Богословского читатели имеют 
возможность познакомиться с полным текстом романа писателя в наши дни. Проблемы, 
которые возникли в процессе публикации романа Б. Поплавского «Аполлон Безобра-
зов», были связаны, прежде всего, с особенностями его творчества, а также с той соци-
окультурной ситуацией, в которой оно развивалось. Перед современными исследовате-
лями стоит задача оценить специфику проблематики и поэтики его произведений, еще и 
сегодня требующих внимания исследователей.
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СТОСОВНО ПРОБЛЕМИ ПЕРЕВИДАННЯ ГЛАВ РОМАНУ
Б. ПОПЛАВСЬКОГО «АПОЛЛОН БЕЗОБРАЗОВ»

Стаття присвячена особливостям перевидання глав роману Б. Поплавського «Апол-
лон Безобразов». Основна увага приділена полеміці, яка виникла після публікації в жур-
налі «Опити». Здійснюються спроби пояснити проблеми сприйняття роману в читаць-
кому середовищі. 

Ключові слова: модернізм, перша хвиля еміграції, атрибуція тексту, рецепція.

A. Yeliseienko, graduate student
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TO THE PROBLEM OF REEDITING OF CHAPTERS OF 
THE NOVEL BY B. POPLAVSKY “APOLLON BEZOBRAZOV”

The article is devoted to the peculiarities of reediting of chapters of novel by B. Poplavsky 
«Apollon Bezobrazov». Basic attention is paid to the polemics which arose up after a 
publication in a magazine «Opyty». The attempts to explain the problems of perception of the 
novel in reader’s environment are undertaken. 

Keywords: emigration, world view, reception, polemic.
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ІНТЕРПРЕТАЦІЙНА ПОЛІФОНІЯ НАУКОВО-КРИТИЧНИХ МІФІВ
ПУБЛІЯ ОВІДІЯ НАЗОНА

У статті розкрито основні міфологічні концепти, пов’язані з науковою рецепці-
єю постаті давньоримського поета Овідія, визначено іманентні причини появи таких 
утворень, а також специфіку їх функціонування в науковому дискурсі.

Ключові слова: інтерпретація, міф, міфологізація, міфотворення, міфотема, на-
уково-критичний міф, Овідій.

Міфологізація постаті Публія Овідія Назона (Publius Ovidius Naso, 43 р. до н. е. – 
17 / 18 р. н. е.) охоплює такі рецептивні модуси: автоміфологізацію; літературно-художнє 
міфотворення та науково-критичний міф. З огляду на неможливість висвітлити в межах 
однієї студії три вектори міфологічної репрезентації антика більш ґрунтовно зупинимося 
на останньому.

Показово, що життя і творчість давньоримського митця впродовж багатьох століть 
були предметом дослідницьких інтенцій. Сьогодні загальна бібліографія праць присвя-
чених Овідію налічує понад тисячу позицій, серед них найбільш знані належать О.І. Бі-
лецькому, Н.В. Вулих, М.Л. Гаспарову, Т.Ф. Зелинському, Є.-Ю. Пеленському, М.М. По-
кровському; М. Бойлату, Р. Вульпе, С. Стабрилі, Г. Френкелю, П. Харді, М. Шанцу, 
Ф. Штесслю та ін. Але, не зважаючи на розлогу панораму овідієзнавчих студій, досі поза 
увагою вчених залишається проблема науково-критичного міфотворення. Заповнити цю 
лакуну покликана наша розвідка, актуальність якої, з огляду на ступінь розробленості 
питання, очевидна.

Мета статті полягає у висвітленні інтерпретаційного діапазону науково-критичних 
міфів Овідія. Досягнення цілі передбачає розв’язання конкретних завдань: розкрити пе-
редумови формування міфу антика та обґрунтувати дослідницький потенціал цієї про-
блеми; визначити теоретичне підґрунтя розвідки; схарактеризувати типові міфологічні 
концепти, представлені в овідієзнавчих студіях; окреслити подальшу перспективу до-
слідження цього питання.

У змістовому наповненні стрижневого для розвідки поняття «науково-критичний 
міф» відштовхуємося від іншого важливого терміна «міфологія особистості митця», 
окресленого А.О. Гудковою. Так, на думку російської дослідниці, під міфологією особис-
тості митця треба розуміти «психологічні, біографічні та історико-літературні концепти, 
створені особисто автором, його оточенням, публікою та фахівцями, які його вивчають, 
як за життя, так і згодом» [1]. Спираючись на це формулювання, можна визначити на-
уково-критичне міфотворення як особливий спосіб висвітлення фактичного матеріалу, 
в процесі якого відбувається свідоме або несвідоме вироблення гіпотез і тверджень, що 
не мають ґрунтовної доказової бази, але акумулюють у собі морально-психологічні, со-
ціально-ідеологічні та літературно-естетичні фактори впливу на реципієнтів.

©   I. Давиденко, 2014
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Утворенню міфообразу опального митця та зацікавленню науковцями його життєпи-
сом передували слава кращого поета Риму, написання сакральної для європейської куль-
тури поеми «Метаморфози» («Metamorphoses», 2–8 рр. н. е.), а також примусове вигнан-
ня у 8 р. н. е. на північний кордон імперії. Крім того, додатковим імпульсом міфокреацій 
є неможливість повної реконструкції біографії Овідія, оскільки єдиним джерелом фактів 
про митця є його поезія. Тому є підстави стверджувати, що кожна візія постаті давньо-
римського класика не може претендувати на вичерпність і стовідсоткову об’єктивність, а 
отже, науково-критична інтерпретація історичного фактажу відрізняється від літератур-
но-художньої лише більш компетентнісним прочитанням цих відомостей.

Варто зауважити, що засадничими для розвідки стали концептуальні положення 
визнаних фундаторів теорії міфу О.О. Потебні та О.Ф. Лосєва. У працях цих учених, 
на нашу думку, найбільш повно розкриті закономірності функціонування міфологічної 
свідомості. Водночас ми не заперечуємо вагомість здобутків інших розбудовників шко-
ли міфокритики: В. Вундта, Я.Е. Голосовкера, М. Еліаде, Е. Кассірера, К. Леві-Стросса, 
К. Хюбнера, К.-Ґ. Юнга та ін.

Спираючись на досягнення порівняльно-історичного мовознавства, О.О. Потебня 
розробив лінгвістичну концепцію міфу. Учений припустив, що основу міфічного мис-
лення становить віра в об’єктивне існування думки [2]. Це означає, що міф інтегрова-
ний у людську свідомість, пов’язаний із внутрішнім переконанням: світ є таким, яким 
Я його бачу і розумію. А через те, що число «Я» прямо пропорційне загальній кількості 
індивідів, можна говорити про поліморфізм міфу як домінантну ознаку. Інший важливий 
аспект, на який звернув увагу О.О. Потебня, пов’язаний з часом активізації міфічного 
мислення в історії. Тут варто наголосити, що цей період не обмежується лише архаїкою, 
як може здатися на перший погляд: «Міфічне мислення на певному ступені розвитку – 
єдино можливе, необхідне, розумне; воно властиве не одному якомусь часу, а людям усіх 
часів <…>» [2: 194]. Відтак можна зробити припущення, що живучість міфу обумовлена 
перманентною потребою людського розуму інтуїтивно наповнювати об’єктивний світ 
суб’єктивним змістом. І в цьому виявляється деяка суголосність міфічного мислення з 
науковим, проте останнє завжди обмежене колом фактів і достовірних гіпотез, тоді як 
міф позбавлений будь-якої аксіоматики.

Ідеї О.О. Потебні розвинув у фундаментальних дослідженнях О.Ф. Лосєв. Так, у пра-
ці «Діалектика міфу» (1930) філософ аргументовано довів, що будь-які реалії нашого 
світу не можуть сприйматися абстраговано. Бачення дійсності завжди формується на тлі 
уявлень та попередніх вражень, на які безпосередньо впливають набуті знання й досвід. 
Усе це формує суттєву ознаку нашого буття – його міфічність. Ідеться про специфічну 
сферу людської свідомості, яка має власну «позанаукову, суто міфічну істинність, досто-
вірність, принципову закономірність і структуру» [3: 71]. З цього погляду уподібнення 
особистості міфу видається абсолютно виправданим: «Особистість передбачає перш за 
все самосвідомість, інтелігенцію. Особистість цим і відрізняється від речі. Тому ототож-
нення її – часткове принаймні – з міфом виявляється цілком очевидним» [3: 73]. Крім 
саморефлексій та самоідентифікацій, потужний механізм утворення міфів – колективна 
свідомість. Саме під її впливом на константне ядро постійно накладаються мінливі ак-
циденції. «Відновлюючись (у пам’яті, науці, мистецтві тощо), будь-яке явище, – зазначає 
С.М. Квіт, – в часі перетворюється на міт. Його стійкість є свідченням вироблености 
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культури. Але кожне наступне покоління вносить зміни в міт, модифікуючи, осучаснюю-
чи, переживаючи – відновлюючи його» [4: 93]. Відповідно антитеза «внутрішнє–зовніш-
нє» концептуальна для розуміння міфу загалом та міфологічної особистості зокрема.

Водночас варто застерегти від хибної думки, що міф живиться чистою грою роз-
бурханої фантазії. Насправді міфологічна реальність – важлива частина нашого буття, 
оформлена за особливими законами міфологічної свідомості. Поряд із існуванням біо-
сфери, ноосфери, соціосфери цілком правомірно говорити про функціонування ще однієї 
онтологічної реальності – міфосфери, у зоні впливу якої перебувають не лише стосунки 
між людьми, а й політика, мистецтво та навіть наука.

Глобальність міфу обумовлена, передусім, відстороненістю від буденного, предмет 
його осмислення завжди перебуває в царині оригінального, екзотичного та часто безпре-
цедентного. На підтвердження цієї тези проаналізуємо міфологічні концепти вироблені 
науково-критичною думкою стосовно давньоримського поета Овідія.

Одним із засновників вітчизняного овідієзнавства був І.Я. Франко, який кропіткою 
перекладацькою діяльністю зробив античного класика більш досяжним для українських 
читачів. Характерно, що першоспонукою для цієї роботи стала географічна близькість 
України з офіційним місцем вигнання Овідія. Власне цим імпульсом детермінована і 
перекладацька стратегія автора, оскільки добірка вміщує вибрані елегії зі «Скорбот» 
(«Tristia», 8–12 рр. н. е.) та «Листів із Понту» («Epistulae ex Ponto», 8–16 рр. н. е.). Дещо 
відокремлено репрезентована поема «Ібіс» («Ibis», 8–13 рр. н. е.). Однак безпосереднім 
умістищем міфу антика стали не оригінальні переклади І.Я. Франка, а розвідка «Публій 
Овідій Назон у Томіді» (1915).

Аналізуючи естетичну вартість творчого доробку, український дослідник згадує про 
цікаву деталь у біографії давньоримського поета, а саме написання ним поезії гетською 
мовою. Про цей факт Овідій натякнув в одній із елегій: «Рим хай мене із співцями своїми 
поряд не ставить, / А між сарматів і я – талановитий співець» («Скорботні елегії», V, I, 
73–74) [5: 252]. На думку І.Я. Франка, навіть не зважаючи на відсутність документального 
підтвердження словам опального поета, є всі підстави говорити, що тодішня гетська мова 
мала потужний виражальний ресурс. Крім того, науковець обережно додав ще сміливі-
шу гіпотезу, згідно з якою Овідія можна вважати також першим поетом, що написав вірш 
протоукраїнською мовою. Аргументацію дослідника наводимо в повному обсязі: «До зло-
ження сього вибору (ідеться про переклади. – І. Д.) мене спонукала головно остатня доба 
в житті поета, проведена недалеко устя Дністра в Чорне море, отже, на території теперіш-
ньої України. Ще важніше те, що, живучи в грецькій колонії Томі й почуваючи властиве 
кождому грекові та римлянинові обридження до малоосвічених тубільців, «варварів», скі-
фів та гетів, він по якимось часі таки зійшовся ближче з сими останніми й навчився їх мови 
настільки, що міг нею написати вірш на честь цісаря Августа. Хоча той вірш не дійшов до 
нас, усе-таки факт, що висококультурний поет міг написати його гетською мовою, треба 
вважати важним свідоцтвом на те, що він знайшов у тій мові засоби для вислову своїх 
поетичних помислів та почувань. А маючи майже певність, що гети були членами того 
племені, яке пізніше в різних, далеко від себе віддалених місцях прозвано слов’янами, а 
спеціально предками південно-руської (української) парості його племені, матимемо право 
назвати Овідія першим поетом, що написав вірш мовою, близькою до давньої й теперіш-
ньої української» [6: 411]. Однак у розробці цього питання І.Я. Франко мав попередників. 
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Скоріше за все, в основі його роздумів лежить твердження відомого хроніста ХVI ст., про 
якого згадує Мелетій Смотрицький у граматиці слов’янської мови: «Матій Стрійковскій, 
канонік Салонскій, дѣй славенских хронограф достовѣрный в четвертой своєя хронологіи 
книзѣ пишет Овідіа славнаго онаго латінскаго поету в сарматських народ заточеніи бывша 
и языку их совершеннѣ навыкша, славенским діалектом за чистоє єго красноє и любопрі-
ємноє стіхи или вѣршѣ писавша» [цит. за: 7: 130].

Сьогодні припущення І.Я. Франка сприймається як характерний прецедент міфоло-
гізації постаті відомого антика. Однак на увагу заслуговує не ступінь вірогідності думок 
українського вченого, а ідея, яка стоїть за ними. Очевидним є той факт, що дослідник 
переймався проблемами національної ідентичності. Закладаючи міцний державний під-
мурок, І.Я. Франко недаремно наблизив до нього Овідія, оскільки легітимізував тим 
самим причетність України до загальноєвропейського дискурсу. Ідея приналежнос-
ті слов’янського світу до спільної культурної матриці простежується і в іншому міфі, 
пов’язаному з місцем поховання поета.

В останні роки життя Овідій уже не розраховував на помилування, а тому заповідав, 
щоб до Риму повернули його прах: «Дбай, щоб у скромній урні хоч прах мій дістався до 
Риму, / Щоб і по смерті своїй я на вигнанні не був» («Скорботні елегії», ІІІ, ІІІ, 65–66) 
[5: 213]. Відомо, що остання воля митця не була виконана, натомість справжнє місцезна-
ходження могили антика стало предметом міфологізації.

Згідно з офіційною версією, прийнятою більшістю овідієзнавців, могила поета зна-
ходиться в Томах (сучасне місто Констанца, Румунія). Однак у ХVI ст. популярною була 
легенда про поховання Овідія на Україні. Цей факт, зокрема, згадує І.В. Лучук, посилаю-
чись на працю відомого дослідника античності Й.У. Кобіва: «Руський шляхтич, поліглот 
і латиномовний поет, теребовлянський судовий підстароста Я. Войновський супрово-
джував у 1581 році посла при дворі С. Баторія, лівонського барона Л. Мюллера у подо-
рожі на південь України і там показав дипломатові “правдиву могилу Овідія” та ще й з 
епітафією. Через 4 роки барон видав свої записки з оповіддю про ту подорож і, зрозуміло, 
навів текст тої епітафії. Того ж 1585 року ця сама епітафія цитувалася у хроніці С. Сар-
ніцького, а… 11 років перед тим була опублікована у збірнику Т. Фендта – З. Рибіша 
(1574)» [8: 161]. У зв’язку з цим Ю.А. Мицик не безпідставно припустив, що розповідь 
про автентичну могилу давньоримського митця серед українських степів та епітафію на 
ній – це лише авторський міф Яреми Войновського, підкріплений його поетичним хистом 
[9: 56]. Утім, не зважаючи на відсутність фактичного підтвердження наведеному епізоду, 
Овідій залишається невід’ємною частиною культурного універсуму нашої держави. Про 
це свідчить і топонімічна карта України: місто Овідіополь в Одеській області, Овідове 
озеро та Овідова гора на Гуцульщині.

Не менш тісний зв’язок давньоримський поет має з культурним ландшафтом Білору-
сі, оскільки існує версія, що справжнім місцем поховання антика стало Полісся, точніше, 
селище Кожан-Городок. За переказами, буцімто тут і знаходиться могила поета-вигнан-
ця. Наразі найбільш повно ця міфотема висвітлена в художній літературі. Ідеться, зокре-
ма, про поетичні рефлексії В. Сирокомлі, М. Танка та О.К. Корнєва.

Окрім дотичних реалій, пов’язаних із антиком, дуже часто вістря міфу спрямоване 
на характеротворчу матрицю поета. Прикро констатувати, але в сучасному науковому 
дискурсі досі трапляються прецеденти викривленої рецепції постаті Овідія. Такі візії 



401

детерміновані, передусім, поверховою обізнаністю з життєписом поета. Крім того, від 
попередньо розглянутих міфоутворень вони відрізняються принциповим нівелюванням 
достовірного фактажу і переходом у площину чистої ілюзорності.

Науковець, що продукує такі формації виступає «псевдоміфотворцем» (термін В.І. Па-
харенка. – І. Д.), тобто особою, яка, змішуючи фундаментальні категорії, не здатна вибуду-
вати істинну ієрархію цінностей [10: 44]. Проілюструємо цю тезу цитатою із критичного 
нарису «Книжки, які ми ніколи не прочитаємо» (2012) М. Маранчака: «Римська імперія, в 
якій уперше зафіксовані цензурні обмеження, інколи навіть занадто жорстко контролювала 
новітню літературу. Скажімо, Рим мав свого Казанову-письменника, один із творів якого 
цілком має право претендувати на звання «римської камасутри». Публій Овідій Назон був 
останнім із відомих поетів Августового століття, зі смертю котрого закінчилася Золота 
епоха римської поезії» [11: 103]. У наведеному прикладі міфологічної деформації чітко 
простежується відхід від канонічного наукового бачення постаті антика.

Очевидно, інтерпретаційна парадигма образу Овідія, репрезентована М. Маран-
чаком, живиться застарілими стереотипами. Ототожнюючи поета з Казановою, автор 
приймає на віру все написане Овідієм у «Любовних елегіях» («Amores», 16 р. до н. е.) 
і «Мистецтві кохання» («Ars amatoria», 2–1 рр. до н. е.). Така тенденція домінувала в 
ХІХ ст. Сучасні ж дослідники (М.Л. Гаспаров, І.П. Мегела, Г.Н. Підлісна, Б.Б. Шала-
гінов) одностайні у висновках: переважна більшість любовних сюжетів, зображених 
митцем, не має ніякого відношення до його особистого життя. Багатством мотивного 
спектра творів Овідій завдячує своїм відомим попередникам, насамперед Катуллу, Галлу, 
Тібуллу та Проперцію.

Не менш дискусійною видається ідентифікація «Мистецтва кохання» як «римської ка-
масутри». Зауважимо, що для поеми характерні грайливість, пародійність, частково фри-
вольність. Є в творі антика і тінь еротизму, але без переходів у порнографічний натуралізм. 
У зв’язку з цим досить складно приписати авторство «римської камасутри» письменнику, 
який довгий час уважався наставником практики куртуазної галантності [12: 190].

Безумовно, з-поміж усіх міфотем, пов’язаних із Овідієм, найбільш розбудованим 
залишається питання справжньої причини вигнання антика. Офіційною провиною, як 
відомо, була легковажна творчість, що підривала моральні принципи пропаговані імпе-
ратором Августом. Але існує також і друга причина, на яку завуальовано вказував поет: 
«Через дві речі я потерпів – пісні й необачність, / Що за тим другим стоїть, мушу довіку 
мовчать» («Скорботні елегії», ІІ, 207–208) [5: 197]. Упродовж двох тисячоліть таємниця 
провини Овідія підігрівала інтерес до його особистості. Кожна епоха висувала свою гіпо-
тезу давноминулих подій. У ХХ ст. таких версій назбиралося понад 111.

Сам поет жодного разу не обмовився про другу причину. В елегіях він говорить про 
неї натяками, використовуючи міфологічні алюзії та порівняння: «Випадок збив мене з 
ніг; од першого натиску бурі / Зразу під воду пішов досі міцний корабель. / Не якась хви-
ля одна зробила це, моря частинка, – / Все воно вдарило враз, велет увесь – Океан. / Нащо 
завважив я те, за що мене так не злюбив ти? / Нащо ж я сам себе нехотя винним зробив? / 
Нехотя глянув, було, Актеон на Мисливицю голу – / Й тут же здобиччю став – сам для своїх 
гончаків. / Значить, пощади й од бога не жди, коли випадково / Ти перед ним завинив а чи 
образив його» («Скорботні елегії», ІІ, 99–108) [5: 195]. Природно, що за умов відсутнос-
ті археологічних знахідок і достовірних історіографічних джерел, питання справжньої 
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причини вигнання Овідія потрапило в силове поле міфу: спочатку наукового, а згодом і 
літературно-художнього.

Загальний огляд версій провини антика представлений у розвідці «Загадка вигнання 
Овідія» (1964) Дж. Сібольта [13], хоча на цьому перспектива розвитку міфотеми не зу-
пинилася. Останні історіософські та літературознавчі публікації засвідчують подальше 
артикулювання цього питання поміж ученими.

Так, Дж.-М. Клаассен дотримується позиції, що Овідій був втягнутий у політичні інтри-
ги, спрямовані проти імператора Августа. Характеризуючи онтологічний вимір феномену ви-
гнання, американська дослідниця запевняє, що давньоримський митець значною мірою від-
повідальний за створення «міфу екзилу», зокрема в творах останнього періоду (8–17 / 18 рр. 
н. е.), які репрезентували узагальнену картину психології релеґованої особи [14: 10].

Намаганням позбавитися від викривлень у стрижневих частинах культурного 
фундаменту інспірована монографія «Проблеми світової культури (Платон, Овідій, 
Христос, сенс буття)» (2004) Л.Є. Бейнаровича. На думку автора, вигнання давньо-
римського поета не належить до значущих подій у розвитку світової історії, але 
розв’язання цієї загадки важливе, передусім, для правильного розуміння тої епохи, її 
головних дійових осіб [15].

Отже, аналіз овідієзнавчих студій дає можливість висвітлити загальну еволюцію 
уявлень про відомого антика, виокремити нюансові деталі, які роблять кожну наукову 
інтерпретацію неповторною. Подальше порівняльне вивчення цього специфічного мате-
ріалу має також чисто утилітарну значущість, оскільки в перспективі може посприяти 
очищенню вивірених гіпотез від негативних міфологічних нашарувань. Така кристалі-
зація дасть можливість виробити в середовищі фахівців уніфіковану, загальноприйнят-
ну візію постаті Овідія. Наразі, окрім заявленої проблеми, актуальними для досліджен-
ня залишаються питання автоміфологізації та літературно-художнього міфотворення.
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Статья посвящена анализу основных мифологических концептов, связанных с на-
учной рецепцией личности древнеримского поэта Овидия. Определены имманентные 
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The present paper concentrates on analyzing of mythological concepts, created in 
Ovidian studies. Special attention is paid to the immanent conditions of these occurrences. 
The specifics of their function in the scientific discourse was determined.
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ЧУДО У ФОЛЬКЛОРНІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ ЛЕМКІВ 
НА МАТЕРІАЛІ АПОКРИФІЧНИХ КОЛЯДОК

У статті проаналізовано концепт «чудо» на матеріалі апокрифічних колядок з 
Лемківщини – мало досліджених текстів різдвяного циклу, які виникли на межі фоль-
клору та духовної поезії. Чудеса, які супроводжують народження Божого Дитяти, є 
однією з визначних рис саме цього жанру. Виявлено чотири основні аспекти розуміння 
поняття «чудо» у фольклорній мовній картині світу лемків: чудо, яке рятує божествен-
ні постаті; чудо, яке зцілює людину; чудо, яке карає; чудо, яке є знаком. Додатково 
прослідковано паралелі «чудес», які з’являються в українських апокрифічних колядках 
сусідніх реґіонів та польських текстах цього ж типу.

Ключові слова: етнолінгвістика, фольклор, апокрифічні колядки, чудо, лемківський 
діалект.

Апокрифічні колядки є вельми цікавим явищем у народній культурі, яке розвинулось 
на межі фольклору і духовної християнської поезії. Твори ці мають біблійний сюжет, 
пов’язаний передовсім з народженням Христа, але не тільки – рідше зустрічаються тек-
сти про розп’яття, допомогу Богородиці грішній душі, зустріч Бога з самаританкою, від-
найдення Чесного хреста тощо. Нерідко ці тести черпають з відомих апокрифів, звідки 
й прийнята в науці назва – апокрифічні. Форма цих творів типова для фольклору, у них 
виступають типові фольклорні символи, засоби, біблійний сюжет наче пристосовується 
до народного сприйняття світу.

Апокрифічні колядки добре збереглись у польській культурі, їх досліжденням за-
ймався зокрема Єжи Бартміньскі. Він визначив основні характерні риси цих текстів 
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[1:31], які можна віднести й до лемківських апокрифічних колядок. За словами дослід-
ника, ці тексти є прикладом фольклоризації Євангелія, тобто оформлення його змісту 
та ідеї в художній конвенції фольклору [1:32]. Вони по-своєму передають історію наро-
дження Ісуса, трагедію вбогого материнства, радість з народження Дитяти. Християнські 
теми та ідеї втілюються в поетику фольклору. 

Українські апокрифічні колядки, на відміну від польських, мало досліджені. Увага 
дослідників була передовсім прикута до величезного репертуару величальних колядок, 
зрештою набагато старших за апокрифічні. Крім того, збирачі фольклору часто не вклю-
чали таких текстів до своїх збірок колядок, класифікуючи їх просто як духовні пісні. Не 
сприяла їх фіксації й політична ситуація ХХ ст., так, наприклад, у відомій збірці колядок 
О. Дея колядок цього типу немає взагалі.

Апокрифічні колядки слід відрізняти від коляд церковних, вони є твором народним, 
прикладом фольклорного тексту і не виконуються в церкві. На Лемківщині колядки цього 
типу співали під час різдвяного посту на вечорницях (лем. вечiркы, вечиркы, вечуркы), 
тому інформатори з Лемківщини називають їх вечірковими. Можна припустити, 
що величальні колядки були витіснені церковними на Лемківщині приблизно на початку 
ХХ ст. [2:12], апокрифічні ж продовжували побутувати доти, доки відбувалися вечіркы, 
тобто до середини 40-х рр. Після депортацій на схід та захід обрядовий контекст зник, 
тому й ці пісні почали забуватися. Сьогодні апокрифічні колядки пам’ятають ще пред-
ставники старшого покоління, співають їх під час Різдвяних свят та навіть у церквах, хоч 
колись це не допускалося традицією. 

Найстарші записи народних колядок з Лемківщини походять з першої пол. ХІХ ст., 
серед них є й апокрифічні. Загалом з різних джерел, зокрема й рукописів, мені вдалося 
зібрати понад 500 лемківських народних колядок, з них досить велику частину склада-
ють апокрифічні. Близько 40 текстів (майже всі апокрифічні) я записала під час польових 
досліджень [детальніше див. 3]. 

Мета статті – представити сприняття концепту «чудо», зафіксоване в апокрифіч-
них колядках, його різні функціональні аспекти, а також представити «чудеса», які 
виступають у лемківських творах цього жанру в ширшому загальноукраїнському та 
польському контексті. 

Невипадковим є вибір саме концепту «чудо», адже чудеса є невід’ємним компонен-
том досліджуваних текстів, Є. Бартміньскі навіть вважає їх головною рисою апокрифіч-
ності [4:30]. У етнолінгвістичному словнику В. Жайворонок подає таке визначення по-
няття «чудо»: «явище, нібито викликане надприродними силами, чаклунством, втручан-
ням Божої сили» [5:645]. Чудеса, про які мова в апокрифічних колядках, сприймаються 
як наслідок втручання Божої сили. У дослідженнях цих творів з’являється термін “міра-
кулярна свідомість” – тобто свідомість, яка очікує постійних доказів Божої присутності 
в навколишньому світі через перманентне порушення законів природи, і реалізується у 
формі “малих чудес” [4:31].

Оскільки дослідження проведено на матеріалі фольклорних творів різдвяного циклу, 
слід почати з того, що чудом є саме народження Христа – воплочення Божого Сина, яке 
богослови називають “найбільшим і найглибшим таїнством християнської віри”, через 
його значення для спасіння людського роду [6:285]. Отці Церкви підкреслюють, зокрема, 
велич Божої любові, жертву, смирення й убозтво новонародженого Спасителя, разом з 
тим зазначають, що народження Месії є джерелом превеликої людської та ангельської 
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радості. Ці теологічні складові відображені в народних апокрифічних колядках. Але чу-
дес, як виявляється, діється набагато більше і вписуються вони вже у народну теологію 
Різдва. Термін “народна теологія Різдва” ввів Я. Салій [7 :1526], а всі фольклорні твори, 
які виконуються у різдвяний час, зокрема й апокрифічні колядки, слід інтерпретувати 
через її призму. Згадана народна теологія посилається на загальнокультурну ідею пер-
вісного хаосу, щоб показати прийдешні перспективи світу, який вступає в новий етап у 
момент втілення Бога. Чудеса, які з’являються у досліджуваних текстах можна поділити 
на кілька груп за функційним критерієм. 

1. Чудо, яке рятує Божу Матір та Боже Дитя або допомагає їм. Досі співають 
на Лемківщині колядки про чудо з пшеницею. Діва Марія з Дитям, утікаючи від по-
гоні Ірода, зустрічає селянина, який сіє пшеницю, та благословляє його працю, кажучи, 
що урожай він збиратиме вже завтра: Даĭ, |Боже, х|ўопе, щест, |Боже, |хўопе, // |Жебыс 
|заўтра жаў (с. Смерековець). Діється чудо: пшениця дозріває за одну ніч і селянин жне 
її, коли приходить погоня. Цар Ірод довідавшись, що Богородиця проходила тут тоді, 
коли селянин ще тільки сіяв пшеницю, завертає коней. Колядки про чудесне дозрівання 
пшениці були зафіксовані також на Закарпатті, Бойківщині та загалом в Галичині, на По-
діллі, Черкащині та в інших регіонах України.

Інші тексти, в яких чудо рятує Божу Матір ще до народження нею Сина, розповіда-
ють про те, що багатий господар, до якого Діва Марія проситься на ніч, цькує її собака-
ми. Собаки, упізнавши Богородицю, падають на коліна. Тексти з таким мотивом зафік-
совані також на Бойківщині.

|П’ішўа |она, |п’ішўла до |в’іĭта за |воду,
А г |в’іĭта за |водом йеĭ не ночу|вали,
Лем |Панну Ма|рийу |псыма выщу|вали.
А псы йей поз|нали, на н’у не бре|хали, 
Пред |Панном Ма|рийом на ко|л’іна покл’а|кали. (с. Лося)
З мотивом поклону собак перегукується мотив чудесного поклону Богородиці усіх 

живих створінь – тварин та рослин – відображений в апокрифах, зокрема у Сокольсько-
му рукописі [8:154-155].

Іще Матка Біжа гору не перейшла, 
Стала си, стала хвильку опочивати, 
Стало єй ся, стало галузя кланяти, 
Бучя і коріня, і всяке створіня. (с. Вислок) [9:№30] 
Там с’’а йіĭ кла|н’аўа фше|л’ака з’’в’і|рина. 
Фше|л’ака з’’в’і|рина, фше|л’ак’е ство|рін’а. (с. Рихвалд)
Коли Марія хоче викупати новонароджене Дитя, річка сама припливає до неї: А чим 

ты го выкупала Марийо?// Сама річка приплынула – алилуя! (c. Куляшне) [10:368]. Це 
маленьке чудо зафіксоване й у бойківських текстах. 

Щойно народжене Дитя збирається до раю по перину для втомленої Матері. Навіть 
сама Марія сумнівається, що немовля здатне це зробити. Однак, чи можуть бути обме-
ження для того, хто створив світ, ще не народившись? – мовиться далі в колядці. Чудесні 
можливості Дитятка запевнюють про його божествене походження:

|Мамц’’у, |мойа |Мамц’’у, по|чекаĭ го|дину,
А йа |п’іду таĭ до |райу, при|несу пе|рину.
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|Сынку, ж Ти міĭ |Сынку, де ж Ты |того |годен,
|Іщи |нейе дв’і го|дини, йак йес с’’а на|родиў.
|Мамц’’у, |мойа |Мамц’’у, а йа |того |годен,
Йа сот|вориў |небо, |земл’у, |іщи-м с’’а не в|родиў. (с. Перунка) 
Цей мотив відомий і на сусідніх Бойківщині та Закарпатті, загалом в Галичині, а 

також є серед сучасних записів, здійснених на Черкащині.
2. Чудо, яке зцілює звичайну людину. Подекуди, хоч значно рідше, чудеса допомага-

ють і звичайним людям. Наприклад, у добре відомих на Лемківщині колядках про пошук 
Божою Матір’ю нічлігу перед народженням Сина. Діву Марію приймає до стайні на ніч 
господар, у якого є донька-каліка. Дівчинка приходить до Діви Марії уже після народження 
Дитятка. Богородиця просить її допомогти: – Ко|вал’а д’іў|чатко, |подаĭ м’і Ди|т’атко. // – 
Йа ты |Дит’а не дам, бо йа |ручок не мам. Однак дівчинка схиляється по Дитя і зцілюється:

|Д’іўча с’’а схи|лиўо – |одну |ручку |маўо,
Ди|т’атко по|даўо – |об’і |ручкы |маўо.
|Дому вб’і|гайе, руч|ками ма|хайе,
Ма|мочко, та|тичку, даў м’і Бог ру|чечку 
І |тота Ма|рійа, што ў нас ф|чера |быўа. (с. Поляни, пов. Новий Санч)
Мотив зцілення хворої дитини відомий з апокрифів. Зокрема, про чудесне зцілення хво-

рого сина розбійника у воді, в якій Марія випрала Ісусові пеленки, йдеться в апокрифічно-
му тексті з Сокольського рукопису XVIII ст. [8:154] та тексті з рукопису Київської Духовної 
Академії ч. 26 [8:157]. У c. Маластів, за свідченням Антоніни Баюс, співали інший варіант 
цієї колядки: “|Быўо так, же [Марійа – прим. В.Г.] |пришўа до меш|кан’а, там |быўа х|вора 
д’і|тина, |котру выку|пали х тіĭ |воді, што Ма|рійа ку|паўа І|суса. І д’і|тина выздоро|в’іўа. А 
п’із|н’іше тот хўоп здо|гадаў, же іх т|реба погос|тити і в’ін |п’ішоў за н’ом, але йуш іх не 
|нашоў». На жаль, тексту цієї колядки інформаторка вже не пам’ятала. Мотив зцілення дочки-
каліки коваля виступає й у легенді, записаній В. Гнатюком серед русинів у Керестурі (Сербія) 
[11:21-22]. Зафіксований цей мотив і у збірнику закарпатських колядок.

Про чудо, яке допомагає людині, мова й у таких, дещо жартівливих, колядках. Новона-
родженому Дитяткові пастухи приносять дари, один з них дуже поспішав, упав з драбини 
й звихнув ногу: В’ід|тепер йа ўже ка|л’іка, нещас|ливиĭ аж до |в’іка, бо |ногу |вытхнуў. (с. 
Поляни, пов. Новий Санч). Однак, коли пастух приходить до Дитятка, то зцілюється.

|Пришли до |шопы, за|чали |грати,
|Б’ідниĭ ка|л’іка |зачаў гу|л’ати,
О|бернуўс’’я |с’’уда-|туда,
Аж с’’а ст|рйасўа |ц’’іўа |буда –
Так |дуже |гул’аў. (с. Поляни, пов. Новий Санч)
3. Чудо, яке є знаком для людини. Чудеса в апокрифічних колядках діються навко-

ло народження Божого Дитяти. Всі вони є знаком, свідченням Божої присутності, необ-
хідним для надання подіям божественного характеру та зміцнення віри людей. Однак 
певна група чудес виконує функцію лише знаків. Таким знаком народження Божого Сина 
майже завжди є зірка, що з’являється над місцем народження Дитяти – в апокрифічних 
колядках це здебільшого сарай або стайня, до якої господар пускає переночувати Діву 
Марію, не підозрюючи, звичайно, що це Божа Мати. Поява зірки або ж яскраве світло, 
яким світиться сарай, будять господаря серед ночі та є чудесним знаком. 



408

Вночи опівночи вишов хлопко на двір: «Што то за новина?
Што то за причина, же над мойом шопком зьвізда засьвітила?
А в той час Мария Сина породила. (с. Маластів) [12:318-319].
Фс|таваĭ, |ж’інко, фс|таваĭ, |можес с’’а вис|паўа,
Шчо ж |наша ста|йанка с’’|в’ітўом зас’’і|йаўа? (с. Поляни, пов. Ясло)
Поява зірки, що осяває місце народження Христа, показує дорогу царям є єдиним 

чудом, яке виступає і в апокрифічних колядках, і в церковних колядках з Лемківщини, зо-
крема опублікованих у збірці Барокові духовні пісні Лемківщини О. Гнатюк (Львів 2000), 
крім, звичайно, самого чудесного втілення Бога. Усі інші чудеса, які розглядається в цій 
статті, у канонічних духовних текстах не представлені. Це дозволяє інтерпретувати їх як 
частину саме фольклорної мовної картини світу.

Чудо діється, коли пастирі, усі святі, Божа Мати, а також і виконавець колядки, раді-
ючи народженню Божого Сина, п’ють вино з бочки, яка при цьому чудесним способом 
залишається увесь час повною. Бочку вина приносить ангел або ж купує сам Ісус. Чудес-
ний мотив відомий також на Бойківщині.

|Зышоў |ангеў з |неба, |прин’ус |бочку |вина,
Почес|туваў фс’’іх пас|тыріў, |ішчи |бочка |поўна.
|Напиўс’’а |Ісус, на|пиўас’’ Ма|рійа,
На|пилис’’а фс’’і с’’вйа|тийі, на ос|татку і йа. (с. Пантна)
Наступні чудеса не пов’язані з народженням Ісуса Христа, вони з’являються в апокри-

фічних колядках з мотивами розп’яття та воскресіння. На підтвердження воскресіння «русь-
кого Бога», а разом з тим його божественності, оживає печений когут, цвіте уже зварена каша. 

Ой ішло дівча в Дунай по воду
Та й оно віділо, та же рускій Біг,
Та же рускій Біг з мертвих встав.
Скоро виділо витцю доповіло.(...)
- Втоди рускій Біг із мертвих уста[не],
Коли каплун перед ня злетит,
Перед мня злетит, красьні запіє.
Єст перед жидом тарель точений,
Тарель точений, каплун печений.
А каплун злетів та й на облак сів,
Та й на облак сів, краснейко запів (...) [9:№ 38]
У іншому варіанті колядки, записаному в с. Розстайне, чудо діється не тільки з пече-

ним півнем, але й вареною кашею: А варена каша на мисці заквитла, // А печений каплун 
на столі засьпівав. [12:284]. На Гуцульщині та Покутті також зафіксовані тексти, в яких 
оживає печений когут, а також і риба, приготована на вечерю, утікає в Дунай.

У колядках про страсті та розп’яття згадується, що на тому місці, куди падає крапля 
крові Ісуса, з’являється церква: Де з Ісуса кров капкала, // На тім місці церква стала. 
[13:9]. Такі мотиви зафіксовані у колядках з Львівщини, Тернопільщини, Бойківщини, 
Буковини та Гуцульщини, при чому можливі варіанти: з крові – вино, зі сліз – церква, 
з’являються й інші: з плечей – престоли, з рук – свічки, з личка – образи, з зубів – дзвони, 
чого немає у віднайдених лемківських текстах.
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Коли Божий Син входить до церкви (монастиря), то теж діються чудеса: Сами му 
ся врата отворили, // Самы му дзвоны дзвонили, // Сами му свічи ся взагаряли. [14:№ 
32]. Сам апостов ся читав [15:5]. Мотив служби, яка правиться з нагоди народження 
Христа і супроводжується чудесами був зафіксований також на Волині, на Львівщині 
та Івано-Франківщині, а перелік чудес буває й ширшим: самі відкриваються книги, самі 
застеляються престоли, самі малюються образи, самі служаться служби.

4. Чудо, яке карає. Значно рідше в апокрифічних колядках мова про чудеса, які 
діються з метою покарання когось за невластиву поведінку. Вище була мова про мотив 
поклону рослин та тварин Божій Матері. Виявляється, що кілька рослин – терен, осика 
та кропива – не віддають честі Богородиці, за що їх проклято та покарано. Так осика від-
тоді завжди трясеться, терен коле, а кропива пече. Проклята осина, бодай єсь ся трясла 
до суду судного, до віку вічного, // А прокляте терня, бодай єсь кололо до суду судного, 
до віку вічного. (с. Вислок) [9:№ 30]. Коп|рива пе|кушча – |бодайс’’ |пекўа до |суду суд|ного, 
до |в’іка в’іч|ного (с. Рихвалд).

Чудо карає й жида, який не вірить у воскресіння Христа, кажучи, що повірить тоді, 
коли оживе печений півень та зацвіте варена каша. Ці чудесні явища діються насправді 
(про що була мова вище), а жида покарано за невірство: А старий тот жид стовпом 
став, стовпом став, // И так буде стояв до суду судного, до віка вічного. [12:284] Такий 
мотив зафіксовано також на Гуцульщині, а на Закарпатті та Бойківщині подібне чудесне 
покарання зустрічає Ірода та іродове військо у колядках про чудо з пшеницею.

Чудесне покарання зустріло й велику грішницю, яка, сповідаючись, розсипалася в 
порох. Сюжет цієї колядки нагадує притчу про самарянку.

Йак с’’а |діўка спов’і|даўа, то с’’а |ц’’іўа зем трйа|саўа,
То с’’а |чорна зем рос|паўа.
Йак с’’а |діўка причаш|чаўа, то с’’а ф |порох розси|паўа. (с. Білянка)
Апокрифічні колядки дуже добре збереглися у польській культурі, зокрема й у ре-

ґіонах, які межують з Лемківщиною. Про численні паралелі чудесних мотивів з поль-
ськими апокрифічними колядками свідчить порівняння описаних вище чудес з тими, 
що з’являються у творах зі збірок «Polskie kolędy ludowe» [4] та «Kolędowanie na 
Lubelszczyźnie» [16]. У польських апокрифічних колядках чудеса здебільшого допомага-
ють Богородиці та Дитятку (паралелі – чудесне дозрівання пшениці, поклін собак, річка 
сама припливає, щоб Марія могла викупати Дитя, таких «маленьких чудес» у польських 
текстах ще більше: Марія креше вогонь з льоду тощо), значно рідше чудеса допомага-
ють звичайним людям (паралелі: зцілення безрукої дочки господаря, зцілення дитини 
господаря у купелі Ісуса). Чудесні знаки народження Христа – яскраве світло та зірка 
над стайнею господаря теж поширенні у польських текстах. Загальна радість втілюється 
у чудесне привітання народження Спасителя: самі відчиняються двері до храму, заго-
ряються свічі і т.д., у польських варіантах також самі грають органи, самі служаться 
служби. З чудес, за допомогою яких покарано грішників, у польських текстах віднайдено 
одну паралель – жид остовпів у текстах про чудо з пшеницею.

Чудеса в апокрифічних колядках свідчать про Божу присутність, супроводжують 
майже усі дії Богородиці, допомагають передовсім їй як Матері, подекуди допомагають 
також простим людям. На основі досліджених текстів можна визначити чотири основні 
функційні домінанти концепту чуда, які закріплені у фольклорній мовній картині світу: 
чудо допомагає божественним постатям; чудо допомагає людині; чудо є знаком; чудо 
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карає. Специфіка фольклорного матеріалу, на якому проведено дослідження, спричини-
ла те, що усі розглянуті чудесні явища сприймаються як такі, що діються, за втручання 
божественної сили. 
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ЧУДО В ФОЛЬКЛОРНОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 
ЛЕМКОВ НА МАТЕРИАЛЕ АПОКРИФИЧЕСКИХ КОЛЯДОК

В статье проводится анализ концепта «чудо» на материале апокрифических ко-
лядок из Лемковщины – малоизученых текстов рождественского цикла, возникшего 
на рубеже фольклора и духовной поэзии. Чудеса, сопровождающие рождение Божьего 
Сына, являются особенностью именно этого фольклорного жанра. Основные аспекты 
восприятия понятия «чудо» в фольклорной языковой картине мира лемков можна 
объединить в четыре основные группы: чудо, спасающее Богородицу и Дитя; чудо, исце-
ляющее человека; чудо, наказывающее; чудо, являющееся знаком. Дополнительно были 
прослежены параллели «чудес», появляющиеся в украинских апокрифических колядках из 
соседних регионов и польских текстах этого же типа.
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THE MIRACLE IN THE LANGUAGE PICTURE OF THE WORLD OF 
LEMKO ETHNIC GROUP BASED ON THE APOCRYPHAL CAROL TEXTS
In the article there has been made an analysis of the concept “miracle” based on the apocryphal 

carol texts of Lemko ethnic group. They are the Christmas carol texts which were written on the 
bounds of folklore and ecclesiastical poetry. The miracles happening around the act of birth of 
God’s Son are a characteristic feature of these kinds of pieces. The analyzed texts about miracles 
reveal four ways of understanding the concept of a “miracle” as help to divine forms, a healing, a 
punishment and a sign. In addition, there have been found some “miracle” similarities in Polish 
apocryphal carols as well as in some more pieces of this kind from other regions of Ukraine.

Key words: ethnolinguistics, folklore, apocryphal carols, miracle, Lemko dialekt.
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ДИСКУРС ЖІНОЧОГО БОЖЕВІЛЛЯ У ПСИХОДЕЛІЧНОМУ 
ПРОСТОРІ ПРОЗИ ЦАНЬ СЮЕ

Стаття присвячена розгляду мотиву жіночого божевілля у творах сучасної ки-
тайської письменниці Цань Сюе, біографічним, історичним та культурним передумо-
вам, що вплинули на творчу манеру авторки. Важливу увагу приділено аналізу видозмі-
нених станів свідомості жіночих персонажів, їх соціальним джерелам і поясненням з 
позиції психоаналізу. 

Ключові слова: божевілля, психоаналіз, фемінізм, психіка, підсвідомість.

Тема божевілля – одна з наскрізних тем у літературі. Вона завжди викликала до себе 
інтерес не тільки в силу незрозумілості феномена божевілля, але і в силу того, що була 
постійним і необхідним чинником літературного процесу, актуалізуючи в епохи «епісте-
мологічного занепокоєння» і стимулюючи розробку нових літературних форм. У розгля-
нутий період стикаються різні підходи до розуміння безумства: літературний, науково-
медичний, побутовий. Ми звернемося до аналізу особливостей інтерпретації теми боже-
вілля на прикладі жіночих персонажів у творах «Хатинка на пагорбі», «Вулиця Жовтої 
глини», «Стара мандрівна хмарина» тощо. 

У своїй творчості Цань Сюе зосередилася на описі саме жіночого божевілля, однак 
які ж фактори призводять до цих психічних розладів? З. Фройд виявив, що рутинна по-
вторювана хатня робота, проста домашня трудова діяльність сковує та обмежує жінку, і це 
є першопричиною істерії. Через це, божевілля є гіркою ціною, яку змушена платити жін-
ка задля реалізації власної творчої натури у патріархальній культурі [1: 147]. Довгий час 
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жінки в своєму існуванні залежали від чоловіків, сфера їхньої діяльності та спосіб цієї ді-
яльності були суворо регламентовані. Після промислової революції 18 ст. умови існування 
і діяльності жінки зазнали ще більшого тиску та суворих обмежень, ця роль жінки посту-
пово закріплювалась. Щоденники та твори письменниць, матеріали жінок лікарів та жінок 
психіатрів свідчать, що саме патріархальні сімейні умови призводять жінок до божевілля.

М. Фуко, досліджуючи історії хвороб у західній психоаналітиці виявив, що після за-
вершення промислової революції у великій кількості зʼявилися санаторії, які замінили 
професійні клініки. Методи лікування божевільних, які там практикувалися, різко відріз-
нялися від клінічних. В санаторіях було суворо визначено сферу діяльності хворих, було 
сплановано безліч різноманітних занять, покликаних зайняти пацієнтів. Цим самим Фуко 
зазначає, що люди з психічними розладами перетворилися на об’єкти впливу, суспільство 
з фізичного контролю за хворими перейшло на шлях духовного контролю [2: 83].

Провідна фігура сучасної психоаналітичної школи К.Д. Хорні, взявши за підґрунтя 
суспільну культуру, проаналізувала причини виникнення психічних захворювань. Вона 
вважає, що якщо людство відчуває нестачу почуття безпеки та задоволення для існу-
вання, це може спричинити сильне хвилювання та страх, які у свою чергу викликають 
божевілля. Вона не погоджувалася з теорією інстинктивного детермінізму З. Фройда, 
проте вона приділяла значну увагу вродженій соціальності людини, розглядала її як куль-
турний контекст, продукт соціальних відносин та міжособистісної комунікації. Ця теорія 
особистості К.Д. Хорні виходила з того, що психологічний механізм жінки, в якому за-
кладені суспільні відносини, особливо чутливий, це дало їй змогу окреслити психоло-
гічними рамками суспільну культуру, значно розширити та спрямувати у конкретному 
напрямку базову психологічну теорію З. Фройда і значною мірою вплинути на сферу 
дослідження психології культури наступних поколінь.

Феміністичний критик Е. Шовалтер вважає, що випадки жіночого божевілля у 18 
ст. значно почастішали, і вони загострюються у зв’язку з ідеєю першості чоловіка та 
поступового посилення патріархальних відносин. Вона наголошує, що капіталістич-
на вигода, яку принесла промислова революція, надала значні переваги чоловікам у 
розподілі праці, а через те, що механізація сприяла полегшенню хатньої роботи та 
зменшенню сил та енергії необхідних для неї, у жінок з’явилося більше вільного часу, 
а суспільна роль навпаки знецінилась. Все це сприяло зростанню позиції чоловіка у 
соціумі, що в свою чергу стало однією з найважливіших причин психічних розладів 
жіноцтва. Е. Шовалтер контрастно порівняла умови існування жінки в родині з бо-
жевільнею, «Фактично, в кожній родині можна побачити одного наглядача та одного 
божевільного» [1: 144]. Іншими словами, божевілля – це наслідок душевної спустоше-
ності та замкнутості жінки в патріархальній родині. Усі ті моделі лікування психічно 
хворих жінок у санаторіях, коли їх залучали до такої різноманітної роботи, як шиття, 
садівництво, прибирання тощо, виражали погляди суспільства на роль жінки середньо-
го класу, суспільство заново нав’язало жінці ідеальну роль за статевою ознакою. Таким 
чином, важко не погодитись, що жіноче божевілля умисно створене чоловіками, і є 
результатом їх невпинного тиску на жінку.

Відомі критики фемінізму С. Гілберт та С. Губер вважають, що в умовах деформова-
ної епохи, травми, завдані жінці, відчуваються значно гостріше. Вірджинія Вульф при-
пустила, що в Шекспіра була молодша сестра, яка не поступалася йому талантом, однак 
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в умовах суворого патріархального суспільства вона могла розвинути свій талант лише 
двома шляхами: якщо не вмерти, то збожеволіти.

Психоаналіз та фемінізм, кожен виходячи з власних теоретичних систем, намага-
ються надати поясненням обставинам та причинам жіночого божевілля, тим самим 
підкреслюючи, що у сучасному суспільстві все ще існує статева нерівність. Жінки 
стали обʼєктом впливу, втратили змогу незалежної самореалізації. У Китаї ідеологія 
патріархату сформувалася ще раніше, ніж на Заході, тому й утиски жінки виражені 
більш суворо. Цань Сюе у своєму оповіданні «Пустеля» («旷野里») змалювала умови 
існування жінки, які призвели до її божевілля, у новелі «Стара мандрівна хмарина» 
( «苍老的浮云») проникла у божевільний культурний контекст, в оповіданні «Сум-
ні думки А Мей одного сонячного дня» («阿梅在一个太阳天里的愁思») зобразила 
божевільні сімейні стосунки. Шляхом опису психічного стану жіночих персонажів, 
авторка впритул підійшла до трансформації жіночої свідомості, розкрила підсвідомі 
заплутані галюцинації та невизначені ідеї, описала безліч обставин та душевних ста-
нів на межі з мареннями, детально змалювала психологічний потік свідомості жінки, 
яка страждає на психічні розлади. З точки зору психоаналізу, той скований путами 
божевілля жіночий персонаж є реальним віддзеркаленням тисячолітніх умов існу-
вання жінки. 

Цань Сюе досягла справжнього і об’єктивного висвітлення патопсихології та сек-
суальної психології, і тим самим значною мірою вдосконалила написання тогочасних 
психологічних творів, зайнявши, разом з Сюй Сяобінь, провідний щабель серед жіно-
чої прози даного літературного напрямку. У своїх творах «Стара мандрівна хмарина», 
«Вулиця Жовтої глини» та інш., Цань Сюе завдяки зображенню жіночої патопсихології 
вибудувала сучасну китайську модифікацію фройдизму в літературі. У створеному нею 
світі сновидінь, всі персонажі, які існують в душі жінки страждають на психотизм – мо-
дифікацію психозу [3: 110].

За темпераментом Цань Сюе – людина, для якої не притаманне сплетіння у творі 
складних, звивистих сюжетів. Її твори, пронизані ознаками психоаналізу, будуються ви-
ходячи із вчення про психоаналіз З. Фройда та основ патопсихології, фокусуючи увагу на 
глибинній психології особистості та її внутрішньому конфлікті. 

Цань Сюе, починаючи з першої своєї новели «Вулиця Жовтої глини» («黄泥街»), вті-
лює спроби пошуку духовної сутності людини, і ці спроби поступово стають виразніші 
із збільшенням кількості творів. Цань Сюе доволі умовно означує межі свого творчого 
процесу. Вона вважає, що ранні твори «Вулиця Жовтої глини» та «Хатинка на пагорбі» 
належать до першого етапу творчості письменниці, в яких втручання зовнішнього світу 
значно послабили процес внутрішніх пошуків душі персонажів, а тому і ознак психоана-
лізу в них доволі мало; на другому етапі творчості, до якого умовно відносяться новели 
«Яблуня, що проросла в коридорі» («种在走廊上的苹果树»), «Стара мандрівна хмари-
на» та роман «Прорив» («突围表演»), вона починає переключати увагу читача із зовніш-
нього світу на внутрішній, з кожним рівнем все більше занурюється в найглибші куточки 
людської душі, психоаналітичні віяння відповідно посилюються; третій етап відкриває 
роман «Шрам» («痕») та включає оповідання «Вчитель Сун Мін» («松明老师»), «Со-
колина пісня» «鹰之歌» тощо, в яких Цань Сюе розвертає фокус уваги на зовнішнє ви-
явлення глибинних рівнів душі, на основі власної творчості, як митця, ставить питання 
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про сутність мистецтва, досягаючи тим самим омріяного рівня злиття психоаналізу та 
літератури. Умовним поділом власної творчості на періоди, Цань Сюе зазначила як певні 
часові відношення, так і поступове заглиблення творів у самоаналіз, в той же час показа-
ла безперервне насичення творів ознаками психоаналізу.

Те, що на Цань Сюе настільки вплинуло психоаналітичне вчення не випадково, пер-
шопричини цьому слід шукати ще в дитинстві. Письменниця народилася 30 травня 1953 
року у місті Чанша провінції Хунань. У 1957 році батьків було визнано «правістами»1

8 
і залучено до важких фізичних робіт. Слідом за цим матір було вивезено на виправні 
роботи, а батька Цань Сюе було визнано божевільним. Усі незгоди в сім’ї були викликані 
цими суспільними потрясіннями у тогочасному Китаї. З самого малечку Цань Сюе ви-
ховувала бабуся, яка була звичайною селянкою в одному з передмість провінції Хунань. 
«Я дуже її любила, вона, здавалося, страждала на певні нервові розлади, поміж тим їй 
було притаманне неабияке почуття гумору. Вона була неписемною, однак розповідала 
безліч фантастичних історій. Вона була стійкою жінкою, оповитою загадками та ілюзія-
ми»[4: 403]. Бабуся Цань Сюе була доброю жінкою, однак їй були властиві дивні звички, 
до того ж вона захоплювалася магією і дещо в ній тямила. Вона вплела магічні заняття у 
своє повсякденне життя, і це залишило глибокий слід в душі та пам’яті Цань Сюе. «Вона 
могла раптово прокинутися посеред ночі, підперши поперек, дослухатися дивного сту-
коту. Потім, з палицею в руках видавати дивні булькотіння» [5: 343]. Або ж «Серед ночі, 
бабуся в дивній позі раптово схоплювала палицю і починала щось бити, промовляючи до 
мене : «Злинуло» [5: 343]. Магічні захоплення бабусі та її емоційна нестабільність від-
крили маленькій Цань Сюе двері у містичний світ, виховали в ній інтерес до таємниць та 
секретів, і все це наклало значний відбиток на характер та особливості творчої манери 
письменниці. Народні казки та легенди жителів провінції Хунань, з якими з дитинства 
знайомила Цань Сюе бабуся, стали її літературним натхненням, фантастичність та уні-
кальність народного фольклору визначили її особливу любов до літератури. Дитинство 
Цань Сюе в структурі її глибинної психіки узгоджувалося у відносно стабільну відчут-
тєву схему, однак після втрати бабусі, юна душа Цань Сюе позбулася всякого захисту. Їй 
нічого не лишалося як замкнутися в своєму ілюзорному світі, якій належав тільки їй, і 
лише там віддаватися мріям, досліджувати себе, зустрічатися і вести бесіди з власним Я. 
Для порівняння, реальний світ, в якому вона знаходилася час від часу, здавався їй темним 
та похмурим, до неможливості потворним. При написанні власних творів, Цань Сюе 
усвідомлено чи ні, але перенесла ознаки цього світу на звичайну реальність. Саме тому 
твори Цань Сюе завжди сповнені фантастичними чуттєвими знаками та атмосферою, в 
яких жевріють сліди самотнього та містичного дитинства. 

По-друге, захоплення психоаналізом нерозривно пов’язане з культурою Чу, на те-
риторії якої і зростала Цань Сюе. Батьківщина Цань Сюе, провінція Хунань, є однією 
з колисок культури царства Чу. Ця культура характеризувалася відьомством та чорною 

1 «Рух проти правих» в КНР тривав з 1957 по 1959 роки, головною кампанією якого стала зачистка 
«правістів» КПК як в межах країни, так і за кордоном. Визначення «правістів» не завжди мало під 
собою дійсне підґрунтя, часто сюди включали критиків лівих владних сил, проте офіційно виступали 
проти інтелігенції, яка виступала на підтримку капіталізму та засуджувала колективізацію. Кампанія 
була ініційована Мао Цзедуном, за час якої понад 55 тисяч людей зазнали переслідувань. 
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магією, була результатом зміщання культур центрального Китаю і Сань-Мяо2
9(三苗). Її 

основними ознаками були поклоніння природі, віра в привидів та божественних істот, 
гідна пошуків та запитань цікавість до містицизму та простої життєвої свідомості. Ча-
клунські вірші, деякі з яких належать ще Цюй Юаню, як то «Дев’ять елегій» («九歌») та 
«Питання до неба» («天问»), мають довгу історію, і безсумнівно вплинули на твори Цань 
Сюе, як мешканки Хунані.

Цань Сюе увібрала в себе магічні традиції культури Чу, вона сповнила твори Цань 
Сюе внутрішнім міфологічним способом мислення. «Міф – це спосіб мислення, спосіб ре-
альної інтеракції між давніми людьми та природою» [6: 16]. Він є основою міфологічного 
світогляду на ранніх етапах розвитку людства, сповнений життєдайною силою уяви, який, 
проте, в процесі розвитку людства поступово був забутий та відкинутий. К.Г. Юнг говорив 
про це у контексті колективного підсвідомого, зазначаючи, що міфологічне мислення було 
придушено та витіснено на площину підсвідомості, і зберіглося у великій мірі в дитячій 
психології, тоді як доросла людина може осягнути це лише уві сні. Проте, унікальні звичаї 
на території культури Чу та їх відносна недоступність сприяли достатньому його збере-
женню в народі. Міфологічний спосіб мислення визначив сприйняття світу письменницею 
як відчуттєве, а не раціональне, як символічне, а не ідеалістичне. З погляду Цань Сюе, лю-
дина сприймає світ не суб’єктивно, а об’єктивно у поєднанні з природою. «Фантазія в усій 
структурі психіки відіграє вирішальну роль. Вона є сполучною ланкою між найглибшим 
пластом підсвідомості та найвищим рівнем свідомості – мистецтвом, поєднуючи сни та 
реальність, вона зберегла початкову форму, тобто зберегла тривалу, але придушену кон-
цепцію колективної та індивідуальної пам’яті людства» [7]. У творах Цань Сюе органічно 
сплетені уява, фантазія, мріяння. Її твори називають розмовами уві сні, нічними жахіттями, 
мріяннями і тому подібне.

Окрім того, психоаналіз вплинув на Цань Сюе і через знайомство авторки зі зразка-
ми західної літератури. Літературні інтереси Цань Сюе були досить широкі, починаю-
чи від давньогрецьких міфів, «Біблії», «Божественної комедії» Данте та іншої класики, 
до Сервантеса, Шекспіра, «Фауста» Гете періоду Середньовіччя, закінчуючи творами 
модерністів Кафки, Борхеса та інших. Західна література, сповнена традицією фанта-
зійності, емоційності та проблем душевного розколу неабияк приваблювала Цань Сюе. 
Письменниця захоплювалася Кафкою, Сатром, Кавабатою Ясунарі, Марксом та іншими 
авторами. «Мої твори безсумнівно належать до модернізму, проте модерна література 
відштовхується від попередньої, і літературний підтекст існував завжди. Я постійно 
«живлюся» Заходом, і лише за останні кілька років я нарешті зрозуміла, що стиснувши 
в руках екзотичну зброю я намагаюся дати відсіч традиціям, які пригнічують мою інди-
відуальність » [4: 239].

У творах авторів модерного напрямку Кафки та Борхеса психоаналітичні особливості 
прослідковуються дуже чітко, і те, що ознайомлення з ними Цань Сюе опосередковано впли-
нуло на її розуміння і використання психоаналізу у власній літературній діяльності – факт 
очевидний. Кафка, прочитавши свого часу твори Достоєвського, вважав, що він змалював 
психопатію у доволі делікатний спосіб, і навіть через це почав асоціювати себе з невдахою. 
2 Згідно легенди, Сань-Мяо – давня народність, яка існувала з періоду правління імператора Хуанді 
аж до епохи правління Яо, Шунь, Во. Народність в основному розташовувалася у поясі середньої 
та нижньої течій Янцзи.
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Так само як Кафка, Цань Сюе розуміла цих авторів, відчувала близькість до них. Цань Сюе, 
завдяки своєму вродженому таланту до фокусування на підсвідомому, створенні оніричних 
картин та відчутті безпосередньої близькості до психоаналітичної західної літератури модер-
ного напряму створила магічний ефект у власних творах. У своїй письменницькій діяльності 
Цань Сюе акцентувала увагу на зображенні снів та дослідженні підсвідомого. Вона з легкіс-
тю сплела воєдино антагоністично сплутані психологію та конфліктність. Все це очевидно є 
результатом впливу психоаналізу та модерної західної літератури.

З позиції психоаналізу, читачів у творах Цань Сюе найбільше вражає божевілля, яким 
пронизані всі новели авторки. Цань Сюе у творах спонукає людей до паніки та божевіл-
ля, як то в оповіданні «Маленька хатина на пагорбі», новелах « Вулиця з жовтої глини», 
«Стара мандрівна хмарина», «Мої справи на тому світі (我在那个世界里的事情)» тощо. 
Атмосфера в творах викликає в людини страх та огиду, вони сповнені різноманітними 
розбалансованими почуттями, персонажі також постійно приречені на фатальний страх, 
який вироджується ознаками божевілля і психопатії. Все народжується з божевілля, і 
все продукує божевілля. Саме божевілля є ядром усієї творчості Цань Сюе. Завдячую-
чи манері Цань Сюе, користуючись образом божевілля, вона оголила патопсихологію та 
розлади свідомості людини через призму фантастичних уявлень. Вона показала людську 
душу, яка мучиться у божевільній реальності. 

Носіями «божевілля» у творах Цань Сюе виступають саме жіночі персонажі. Сюй 
Жухуа в новелі «Стара мандрівна хмарина», “Я” у оповіданнях «Віл» («公牛»), «Пусте-
ля», «Моя справа на тому світі», «Діалог у раю» («天堂里的对话»), «Сумні думки А Мей 
одного сонячного дня» – всі ці жіночі персонажі безпосередньо відчувають на собі тягар 
божевілля. Кожна з цих жінок без винятку оточена огидними міжособистісними відно-
синами. Якщо брати за основу шлюбні відносини, то їм притаманні відмежованість та 
холодність, повна відсутність чуттєвої комунікації. Чоловік Сюй Жухуа одружився з нею 
лише заради бамбукових тримачів для виноградних горен, а головною ціллю чоловіка А 
Мей було бажання заволодіти її нерухомістю. З позиції сімейних відносин, батьки та діти 
нагадують перехожих на вулиці. В оповіданні «Хатинка на пагорбі» батько щоночі обер-
тається на вовка, материна рука, опущена на плече, нагадує бурульку, здатну, мов скаль-
пелем, порізати людину, з неї крапає мерзла вода, погляд молодшої сестри настільки про-
низливий, що зумовлює появу висипу на шиї, і тому подібне. У новелі «Стара мандрівна 
хмарина» мати Сяо Жухуа ненавидить її лютою ненавистю, щоночі забирається на вер-
хівку даху, з якої споглядає на неї та обмовляє її, навіть не цурається прокльонів. Бабця 
та чоловік уявляють її пацюком в хаті, і якось навіть мали намір застосувати щурячу 
отруту щоб позбавити її життя. Читаючи твори Цань Сюе, не важко провести аналогію з 
божевільнею. Таким чином, приречені існувати в таких страхітливих взаєминах, жіночі 
персонажі у творах Цань Сюе справляють враження божевільних, які в страху приниш-
кли в своїй «маленькій хатинці». Вони прагнуть відмежуватися, заколотити наглухо две-
рі і вікна, і лише тоді відчуватимуть безпеку і зможуть протистояти зовнішньому світу.

Усім жіночим персонажам Цань Сюе притаманні головні ознаки божевілля – підозрі-
лість та одержимість. На основі досліджень конкретних історій хвороб, серед усіх обста-
вин, які провокують стан божевілля, найсуттєвішою є одна, без якої довести божевільний 
стан людини неможливо – це одержимість. Нав’язливий стан або одержимість – це повне 
та всеохоплююче підпорядкування розуму людини певній думці або ідеї, викривлена інтер-
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претація реальності що схиляє людину до помилкових суджень та дедуктивних висновків. 
Одержимість виявляється в тому, що людина незмінно вірить у штучно створений а не 
реальний зміст будь-чого, що повністю порушує закони логіки мислення, навіть зводиться 
до фантастичних алюзій. Однак одержима людина не лише не усвідомлює цього абсурду, 
а й впевнена у його “реальності» [8: 126]. У «Хатинці на пагорбі» шляхом дивного стану 
оповідача зображено божевільний світ, «У всіх ніби проблеми зі слухом», «У світлі місяця, 
щоночі до нашого будинку прокрадаються злодії, у вікнах дірки протикають пальцями, 
запали світло і побачиш. В сусідній кімнаті ви з батьком так хропите, що склянки в шафі 
дрижать. А в мене голова набрякає, я накриваюся ковдрою і лише чую гуркіт в хатинці на 
горі, там замкнена людина. Цей звук лунає до світанку» [9]. Оповідач відчуває приховану 
небезпеку, якою сповнений цей світ, ніхто не дослухається голосу розуму, особливо воро-
же виглядають родичі: «Її злісний погляд я відчуваю в себе на потилиці. Щоразу як вона 
свердлить мене поглядом, в мене німіє та набрякає шкіра на потилиці» [9]., «У швидкому 
погляді батька є дещо знайоме. Вовче. Щоночі він обертається на вовка, одного зі зграї що 
вештається навколо хати, і виє так, що лячно стає» [9]. Завдяки знаходженню оповідача на 
одному горизонті подій з «я», читачеві дуже складно зрозуміти, чи це візуалізація психіч-
них розладів «Я», чи все відбувається в реальному вимірі. Наратор за такої страхітливої 
атмосфери також втрачає звичну раціональність та естезію. Таким чином у «Хатинці на 
пагорбі» шляхом ілюзорних образів, було змальовано потаємну сторону людської душі. Це 
у свою чергу ще раз засвідчує унікальну проникливість Цань Сюе, її здатність до психоа-
налізу людської особистості [8: 128]. 

«Смертоносні нав’язливі стани проявляються тоді, коли хворий переконаний у неми-
нучості завдання шкоди своїм близьким або йому самому третіми особами. Наприклад, 
хворий може вважати , що певна людина або група осіб таємно або відкрито обмовляє 
його, провокує його. Він постійно страждає від уявних переслідувань, які несуть, на 
його думку, смертельну загрозу; він постійно переймається отруєною їжею, розкраденим 
статком, підірваним здоров’ям тощо. Поряд з даним станом, у пацієнта може спостеріга-
тися відмова від їжі та суїцидальні нахили, прагнення помсти своєму уявному кривднику 
і тому подібне» [8: 122]. У «Хатинці на пагорбі» вона тільки те й робить, що намагаєть-
ся навести лад у шухляді, протистоїть їй мати, яка «постійно намагається відтяти мені 
руки, оскільки шарудіння ковзаючої шухляди зводить її з розуму» [9]. Вона підозрює, що 
причиною тому є ненависть матері до неї, в той же час «Я помітила, що вони вичікують 
моменту, коли мене немає вдома, витрушують мої речі з шухляди, наводять безлад, ви-
кидають на підлогу моїх висушених міль та бабку, просто вони знають – це найближчі 
моїй душі речі» [9]. Вона переконана, це родинна змова проти неї. Не зважаючи на все 
це, вона не полишає свої спроби, ночами наводить лад у шухляді. 

Така образна галюцинація як «впорядкування шухляди» метафорично вказує на напо-
легливі спроби досягти раціональності, відновити порядок. Ця поведінка аналогічна по-
шуку «хатини на пагорбі», і у творі цим марним надіям немає кінця-краю. Проте, завдяки 
цим непорушним сподіванням очевидною є ідея опору та протистояння жахливому існу-
ванню. «В маленькій хатині на пагорбі постійно стогне людина. Вітер приніс звідти листок 
гірського винограду» [9]. Даний епізод свідчить про те, що ця невідома замкнена людина 
вабить її душу, через що вона раз у раз намагається віднайти цю хатину, а поряд з нею і 
шлях виходу зі свого божевілля, прагне скинути оману страхітливого сновидіння. Однак 
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щоразу результат безуспішний : «Я підіймаюся вгору, повсюди сліплять очі смолоскипи 
білого, вицвівшого на сонці та висохлого на вітрі каміння, ані гірського винограду, ані 
хатини» [9]. Марні спроби віднайти хатину на пагорбі та невпинне прагнення впоряд-
кувати шухляду вказують нам на безрезультатний процес боротьби з божевіллям та на 
руйнування надій головної героїні.

Головних героїнь творів Цань Сюе, які страждають психічними розладами, характе-
ризує ще одна яскрава психічна риса, а саме «раптове усвідомлення». Відомий амери-
канський психіатр, теоретик психоаналізу, один з представників неопсихоаналітичного 
напряму Г.С. Салліван у своїй праці «Міжособистісна теорія психіатрії» зазначав: «Якщо 
розлади психіки на початку їх розгортання важко діагностувати, то я можу сказати, що 
розвиток хвороби в даній справі грає не на руку пацієнта, переростає в параною. Най-
перші прояви параної дивним чином пов’язані з так званим мною “раптовим усвідом-
ленням”, і в певній мірі відбувається в момент усвідомлення людиною реальної ситуа-
ції. Дана ситуація була піддана ігноруванню в ході психічної селекції, з метою кращого 
скеровування дій індивіда. Проте, у порівнянні з осяяням фортуни, даний тип харак-
теризується впливом на риси жорстокості особистості з подальшою трансформацією 
у параною – прискореною трансформацією. В цей момент конверсії, людина раптово 
усвідомлює все. Початок цього процесу насправді виявляється у раптовій підозрілості 
і страху, який слідує за цим» [11: 8] У «Старій мандрівній хмарині» напруженість і 
складність відносин, зумовлених специфічним культурним середовищем, змушує люд-
ство сплести навколо себе кокон, розставити пастки. Ген Шан’у з дружиною Мулань, 
Сюй Жухуа з чоловіком Лао Куаном, їхні родичі, друзі, колеги та сусіди – всі волею 
неволею потрапляють у ці пастки, в жахливі умови співіснування. У створеному нею 
світі сновидінь, всі персонажі, які існують в душі жінки страждають на психотизм – 
модифікацію психозу, який характеризується такими поведінковими ознаками, як фан-
тазія, яскравість асоціацій, суб’єктивізм, недостатність реалістичності, егоцентризм, 
егоїзм, неконтактність, конфліктність, сильне внутрішнє напруження, неадекватність 
емоційних реакцій. При цьому, на перший план виходить схильність до ізоляції [12].

 Кероване прагненням контролювати бажання інших, почуття домінування свекру-
хи Сюй Жухуа визначає її психічний тип як «домінуючий» психотизм; чоловік Лао Куан 
в очах власної матері виступає слабодухим та залежним, що відносить його до типу 
«самоприниженого» психотизму; опозиційний характер Мулань розкриває її «агресив-
ний» тип психотизму; черствість її матері – «холодний» психотизм і тому подібне. Все 
це формує особливий огидний тип міжособистісних взаємин, який змушує Сюй Жухуа 
відчути на собі імпульси колективного підсвідомого та муки манії переслідування, що 
врешті несуть у собі очевидну інтерперсональність. В умовах тиску суспільства та ро-
дини, Сюй Жухуа нічого не лишається як замкнутися у сколоченій власноруч залізній 
кімнаті, ухиляючись від патології чи то підкорюючись їй, придушувати себе ізоляцією, 
прагнути скинути з себе оманливі пута брутальних відносин. Однак таке відлюдни-
цтво, яке в свою чергу відповідає типу «антисоціального» психотизму, не в змозі по-
збавити її внутрішніх страхів, сумнівів, самотності. Воно спровокувало атрофію, що 
неодмінно призведе лише до поступового психологічного самознищення [10: 98].

Ще однією особливою рисою психічно хворих серед жіночих образів Цань Сюе 
є параноїдальна трансформація особистості. Г.С. Салліван у «Міжособистісній теорії 
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психіатрії» зазначав, що «коли відбувається розлад психіки, має місце так звана «па-
раноїдальна трансформація особистості», і на початку такої трансформації, усі вра-
ження людини піддаються впливу страху, піддаються відчуттю небезпеки, яке починає 
поглинати особистість. Однак, якщо протягом цього процесу людина не є остаточно 
подавленою, тоді можливе відносне втілення образу «лютої людини». У процесі вті-
лення цієї злості, трансформація дуже швидко набирає оберти, оскільки вона є осо-
бливо успішною в цій сфері; вона починає накладатися на іншу людину, на оточення, 
на ворогів даної людини, вона перетворює людину на дефективну і зобов’язує її робити 
речі, які засуджуються соціумом. В процесі розвитку дії, людина починає «вмивати 
руки», вона прагне змити все не негативне, що лишається в її реальному чи ілюзор-
ному світі. В такій ситуації, особистість впадає в стан невиліковності, який, говорячи 
медичною термінологією, називається параноя» [11:384-385]. У новелі «Брудна мильна 
бульбашка» («污水上的肥皂泡») завдяки зображенню свавільного, безжалісно-мерзен-
ного ставлення матері «я» до оточуючого світу, Цань Сюе показала процес омивання 
лютої людської душі. Злостива мати в ілюзорній системі візуалізації «я» перетворилася 
на почорнілу мильну воду, що безсумнівно є створенням надприродної матеріалізації 
суб’єктивно підсвідомого почуття «я» до лютої сутності матері. Основним завданням 
трансформації людини на брудну воду є показ ціннісних орієнтирів. Дана трансформа-
ція загострює лють, бідність, трагедію людства, підносить їх до кульмінаційної точки. 
Коли людство відділилось від власного світу, еволюціонувавши в «нелюдину», в той 
же час отримало змогу абсолютного споглядання себе. Усвідомлення того, що «брудна 
вода складає плоть і кров людини», доводить «я» до божевілля, вона втрачає будь-яку 
змогу протистояти цьому. Очевидним є те, що створення таких дивних уособлень у 
творі Цань Сюе зовсім не є відображенням реальності, а радше свого роду очищенням 
від параноїдальної сутності. 

Розкриваючи божевільну свідомість своїх жіночих персонажів, Цань Сюе в той 
самий час описує їх відчайдушний опір божевіллю або спроби втечі від нього. В опо-
віданні «Вікно в небо»(«天窗») «я» у своїх ілюзіях вирубує діру у стелі, вилітає геть зі 
своєї старомодної кімнати, ширяє над степами та спілкується з пращурами, фантазує 
про дивні речі. Все це виражає прагнення та бажання жінки подолати смерть, втілює 
сміливе ідеалізоване прагнення до оновлення людини, її значності. В оповіданні «Діа-
лог у раю» Цань Сюе змальовує доволі ідеалізовану картину, «Спогладаю, як одно-
часно сходить камбала, сонце та місяць, огортаючи Землю…. … тихо-тихо у підніж-
жя давнього дерева проміння вирізблює молоде тендітне чоло» [13: 118]. Ця картина 
вказує на прагнення жінки до абсолютно нових суспільних відносин. Проте, поряд 
зі слабким променем ідеалізму, більшість жіночих образів авторки все ж не в змозі 
скинути полуду визначеного долею божевілля. Будь то Цзян Шуйін, яка заховалася в 
корзину («Вулиця Жовтої глини») , чи Сюй Жухуа, яка замкнулася у сколоченому нею 
залізному ящику («Стара мандрівна хмарина»), або ж «я» у дерев’яній коробці («Моя 
справа на тому світі») і тому подібне, – всі ці спроби неефективні, всі вони безуспішно 
прагнуть віднайти почуття душевної безпеки. 

Отже, психічні відхилення є одними з ключових мотивів літератури попереднього 
століття. І головною функцією божевілля ХХ ст. стало очуднення, «експресіоністичне» 
викривлення, заломлення образу реальності. Модернізм та авангард постійно шукали 
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способу для таких експериментів, і зупинитися в цьому пошуку на божевіллі в тому 
чи іншому вияві було абсолютно природнім кроком. Цань Сюе, успадкувавши традиції 
культури Чу та детально ознайомившись із працями з психоаналізу, використала мотив 
соціального божевілля жіночих персонажів для зображення внутрішнього світу жінки, 
жахливих умов існування, її підсвідомих переживань та конфліктів. Всім героїням тво-
рів Цань Сюе притаманні основні ознаки божевілля, як то одержимість, раптове усві-
домлення, параноїдальна трансформація особистості тощо. Це свідчить про не лише 
суто творчий, але й про медично-науковий підхід до створення жіночих персонажів 
оповідань. Детальний аналіз творів дає змогу говорити про соціальні та історично-
культурні корені божевілля, основними рушійними силами якого стали патріархальний 
устрій китайського суспільства, пригнічення свободи особистості часів «Руху проти 
правих» та Культурної революції в Китаї.
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ДИСКУРС ЖЕНСКОГО СУМАСШЕСТВИЯ В 
ПСИХОДЕЛИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ ПРОЗЫ ЦАНЬ СЮЕ

Статья посвящена рассмотрению мотива женского безумия в произведениях со-
временной китайской писательницы Цань Сюэ, биографическим, историческим и куль-
турным предпосылкам, повлиявшим на творческую манеру автора. Особое внимание 
уделено анализу видоизмененных состояний сознания женских персонажей, их социаль-
ным источникам и объяснением с позиции психоанализа.

Ключевые слова: безумие, психоанализ, феминизм, психика, подсознание.
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WOMENS’S MADNESS DISCOURSE IN 
PSYCHOLOGICAL SPACE OF CAN XUE PROSE

The article is devoted to the motif of female madness in the works of modern Chinese writer 
Can Xue, biographical, historical, and cultural conditions that influenced on the style of the 
author. Great attention is paid to the analysis of modified states of consciousness of the female 
characters, their social sources and explanation on a view of psychoanalysis 
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ПРОБЛЕМА НАЦІОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ ГУЦУЛА КРІЗЬ 
КОНТЕКСТ «ГУЦУЛЬЩИНА ЯК ТЕКСТ» В УКРАЇНСЬКІЙ 

ЛІТЕРАТУРІ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

У статті досліджено текстуальний феномен Гуцульщини початку ХХ століття в 
аспекті розкриття проблеми національного характеру гуцула як представника україн-
ської нації. Розкрито художні особливості змалювання внутрішньої сутності гуцула в 
художньому надбанні українського письменства. Визначено дві взаємодоповнюючі пись-
менницькі рецепції дослідження національного характеру гуцула у творах, що дають 
змогу осягнути зовнішні і внутрішні чинники формування повноцінної національної кар-
тини світу у гуцульському тексті початку ХХ століття.

Ключові слова: національний характер, Гуцульщина як текст, автохтонний субет-
нос, латентна форма, поетика

Гуцули як представники українського національного етносу увібрали в себе всі 
етнічно-психологічні складники національного характеру українців загалом. Худож-
ня література початку ХХ століття широко представлена творами, у яких розкрива-
ється внутрішня сутність гуцула, подається характеристика його як субетносу, який 
має особливі стереотипи поведінки, психічні реакції або оцінки певних подій, осіб, 
що стали своєрідним виявом «духу» народу, відмінного від інших. Гірська місце-
вість, на якій проживали гуцули упродовж століть суттєво вплинула також на склад 
їхнього національного характеру. Саме тому важливим є осмислення текстуального 
феномену Гуцульщини, преломленого крізь розкриття особливостей національного 
характеру її мешканців-гуцулів у художньому надбанні українського письменства 
першої третини ХХ століття. 

©   Т. В. Бикова, 2014
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Свого часу Ю. Липа виділив чотири етнопсихічні складові українського культурного 
простору, що формувало українську націю з давніх часів: це трипільський, понтійський, 
готський, київсько-руський первні. Від кожного з них у національний характер українців 
увійшли різні риси характеру. Від трипільського первня в українців, а отже, у гуцулів 
у спадок залишилися терплячість, мовчазна відвага, скромність, обережність, впертість 
у досягненні мети, вміння стійко сприймати невдачі, пошана до жінки, збереження ро-
динних звичаїв, демократичний громадський устрій. Від понтійського складника – від-
вага, підприємливість, творчий дух, потяг до краси; від готського – стійкість характеру, 
військова та державна дисципліна, дотримання угод, організованість; від києво-руського 
– дух волелюбності, національної гордості, український патріотизм [1]. 

Водночас гуцули як автохтонний субетнос протягом певного історичного розви-
тку виявляли й певні індивідуальні риси національного характеру, що вирізняли їх ет-
нографічну групу на фоні інших представників української нації. Так, В. Піпаш виді-
ляє риси національного характеру гуцула, які дають змогу виділити «гуцульський» тип 
характеру та ментальності, що визначають і поведінку гуцулів. «Для них притаманні 
волелюбність,запальність, різкість, холеричність темпераменту, що, втім, поєднується із 
глибокою меланхолією, особливо у ставленні до малої батьківщини (Гуцульщини), Ма-
тері-природи та основ християнської релігії». Крім того, етнограф зазначає, що «для за-
карпатських волинян та угорців зазначені особливості характеру і ментальності гуцулів 
часто були незвичними, дивними та незрозумілими, іноді оцінювалися як «нецивілізова-
ні» («дикі»), а з іншого боку, викликали захоплення у т.ч. й чужоземців» [2: 10]. 

У середовищі самих же гуцулів завжди панувала думка про поділ гуцулів та їх по-
селень на «суто гуцульські», «справжні» та інших гуцулів, які «погуцулилися» упродовж 
певного історичного розвитку. На гуцульський ареал суттєвого впливало географічне 
розташування: Карпатські гори поділили територіально Гуцульський край на три адмі-
ністративні складові – Галицьку Гуцульщину, Буковинську Гуцульщину та Закарпатську 
Гуцульщину. На початок ХХ століття, незважаючи на те, що майже весь Гуцульський 
край належав до однієї країни Австро-Угорщини, між його частинами не існувало на-
лежного сполучення, тому представники гуцульського субетносу, які мешкали в різних 
частинах Гуцульщини, маючи генетичну спорідненість між собою, розвивали власний 
спосіб життя, ведення господарства, сприйняття навколишньої дійсності. Тобто фактич-
но вони поділилися на локально-популяційні групи, котрі відрізнялися між собою певни-
ми культурно-побутовими особливостями.

Тому при розкритті сутності національного характеру гуцула як автохтонного пред-
ставника Гуцульського краю у художніх творах початку ХХ століття , необхідно зважа-
ти й на певне зосередження письменників навколо характеристики внутрішнього світу 
«різних» гуцулів, які мешкають на теренах «різної» Гуцульщини (Закарпатської, Буко-
винської чи Галицької). 

У творчості одного письменника однак такої градації і поділу не можна помітити. 
Жодним чином про таку градацію не йдеться у «відкритій» формі загалом щодо творчос-
ті цілої когорти авторів, однак кожен з письменників, будь то письменник-«чужинець», 
який є гостем певної частини Гуцульщини, чи письменник-гуцул, незалежно від відсут-
ності констатації певної назви географічно ідентифікується з певною частиною Гуцуль-
щини. Відповідно до цього можна констатувати, що текстуальне осягнення Галицької 
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Гуцульщини першої третини ХХ століття наявне у творах Г. Хоткевича, М. Коцюбин-
ського, Марка Черемшини, В. Стефаника, Ю. Шкрумеляка, Б. Лепкого, С. Чарнецького, 
С. Твердохліба, В. Пачовського, О. Олеся, М. Козоріса, І. Франка, Х. Алчевської, М. Гру-
шевського, Н. Романович-Ткаченко та ін. Буковинську Гуцульщину означеного періоду 
описували у художніх текстах О. Кобилянська, К. Малицька, І. Синюк, Д. Харов’юк, 
С. Лакуста, О. Вільшина, К. Ластівка, М. Марфієвич, Д. Загул, В. Кобилянський та ін. 
Закарпатська Гуцульщина як текст сприймається у творах В. Гренджі-Донського, У. Сам-
чука, М. Матіїва-Мельника, Л. Дем’яна, О. Маркуша, Ю. Боршоша-Кум’ятського, Ф. 
Потушняка, М. Божук та ін. Кожен із письменників або за місцем народження, або за 
певною географічною ідентифікацією, або у своєрідній «латентній» формі розкривають 
певні етнічні, ментальні, соціально-побутові та культурософські особливості «різної» 
Гуцульщини, її природи, людей, які із давніх часів, населяють цей гірський край. 

Розкриваючи сутність національного характеру гуцула українські письменники по-
чатку ХХ століття широко враховували вищезазначені етнопсихологічні складові україн-
ського національного характеру. Це було достатньо актуальним моментом при написанні 
художніх творів, адже у такому разі враховується, на думку І. Тена, не тільки «психологія 
творця, а й психологія народу та часу»[3: 78 – 79].

Теоретичне осмислення проблеми національного характеру гуцула як представ-
ника української нації ґрунтується на численному масиві наукових праць, автори яких 
шляхом використання різних методологічних підходів прагнули розкрити особливості 
українського характеру. Ще наприкінці ХІХ століття українські вчені прагнули визна-
чити психологічні особливості українців через етнічне відмежування їх від найближчих 
сусідів (дослідження В. Антоновича [4], М. Костомарова [5]). Використовуючи істори-
ко-порівняльний чи порівняльно-типологічний методи дослідження науковці вивчали 
особливості українського характеру як художньо-естетичного феномену в літературі [6]. 
Серед інших точок зору достатньо поширеними є дослідження з позиції психоаналітич-
ної школи Г. Грабовича [7] та С. Павличко [8]. Дослідження Н. Михайловської [9] при-
свячені вивченню феномена національного характеру крізь призму виділення певного 
світоглядно-психологічного типу з конкретним набором психічних ознак, а О. Забужко 
[10] і В. Працьовитий [6] розглядають національний характер шляхом аналізу числен-
них історичних, міфологічних та філософських джерел як теоретичну концепцію та як 
художньо-естетичну категорію пізнання дійсності. Прагнення з’ясувати ідейний та есте-
тичний зв’язок специфічної сутності художнього міфологізму української прози і ство-
реного нею національного характеру через «народно-міфологічний» пласт, тобто через 
первісний міф, архаїчний ритуал, систему основних міфологем тощо властиве працям Н. 
Зборовської [11], В. Нарівської [12]. Саме врахування всіх наявних точок зору при роз-
критті особливостей національного характеру гуцула сприятиме адекватній оцінці місця 
і ролі гуцульської ментальності у художньому сприйнятті феномена Гуцульщини як тек-
сту першої третини ХХ століття з позиції українського письменства тих років.

Українські філософи І. Бичко, Т. Гетало, П. Гнатенко, І. Грабовська, Н. Михайлов-
ська, А. Швецова [13] серед найхарактерніших етнопсихологічних рис, що виділяють 
українців на фоні інших націй, називають кордоцентризм, антеїзм, індивідуалізм, пере-
вага емоційного начала над раціональним. Крім того, де інколи у працях українських 
науковців згадуються такі риси характеру, як релігійність, толерантність, ввічливість, 
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емоційність, демократизм, волелюбність, патріотизм, людяність, милосердя, щедрість і 
вразливість, терпіння і тактовність тощо [14]. Однак при цьому варто зауважити, що не 
всі перераховані вище риси національного характеру можуть бути властиві одній особі 
як представнику конкретної нації. Таким чином вчені свідомо вибудовують «ідеальний 
тип представника конкретної нації». На думку, І. Грабовської, це явище є виправданим, 
оскільки такі студії можуть стати основою для поглибленого аналізу історичного роз-
витку спільноти та прогнозів її майбутнього [14: 61]. Українські письменники початку 
ХХ століття прагнули також окреслити риси національного характеру гуцула як іде-
ального типу, використовуючи інтуїцію, творче натхнення, незвичайні асоціації, тісні 
взаємозв’язки «свідомого» й «позасвідомого». 

Дотичною до такої позиції є думка І. Франка про те, що глибинні пласти душевної 
організації митця живляться як із джерел індивідуальних вражень, переживань та праг-
нень, так і не усвідомлюваними індивідом елементами суспільної свідомості, що активно 
впливають на хід духовно-практичної діяльності (концепція «верхньої» та «нижньої» сві-
домості). Вмістилище пережитих раніше сприймань, сукупність картин і образів, неясних 
поривів, симпатій та антипатій, а ширше – «найбільша часть усіх сугестій, в яких чоловік 
вбирає в себе здобутки многотисячолітньої культурної праці всього людського роду» [15: 
61], знаходиться, на думку мислителя, саме під «нижньою» свідомістю.

На сторінках художніх творів, що належать до гуцульської тематики широко пред-
ставлений «ідеальний тип представника української нації» в образі гуцула, який має 
певні індивідуальні риси. О. Кобилянська, Г. Хоткевич, І. Синюк, М. Черемшина, Ю. 
Шкрумеляк та ін. розкривали специфіку національного характеру, зумовлену саме осо-
бливим поєднанням та домінуванням тих чи інших характеристик. Адже митці розуміли, 
що багато рис характеру такого ідеального типу властиві й іншим націям і народностям. 
На сторінках «гуцульських» художніх творів до ареалу моментів розкриття національ-
ного характеру гуцула потрапляють не тільки зображення традицій, звичаїв, обрядів, мі-
фологія, фольклор, особливості релігійного світогляду гуцула, а й характерні елементи 
національної етики та естетики, психології та філософії.

Таким творчий тандем у розкритті особливостей національного характеру гуцула ся-
гає корінням ідеї акумуляції в одній особі історичного досвіду цілої нації, закодованого 
на позасвідомому рівні. Тобто гуцул як ідеальний тип представника цілої української 
нації зберігає у своїй свідомості генетично закодовану інформацію про історію власної 
нації (онтогенез) і прадавні відбитки історії людства у цілому (філогенез). Це так зване 
«колективне несвідоме» (К.-Г. Юнг), на думку Є. Маланюка, передбачає й «національне 
підсвідоме», джерелом якого є інформація, що тисячоліттями закодовується в психіці 
людини й виявляється не раціональним, а вродженим чуттєвим способом [16].

Водночас, українські художники слова початку ХХ століття розкривали індивіду-
альні риси гуцульського національного характеру, що давало змогу ідентифікувати 
цей субетнос у межах українського національного етносу. Дослідження національ-
ного характеру гуцула на початку ХХ століття відбувалися за двома напрямами, по-
єднання яких дає змогу об’єктивно розкрити «таємницю» індивідуального гуцуль-
ського світу. Насамперед, це було пов’язано із ступенем взаємозв’язку того чи іншого 
українського письменника з гуцульським субетносом. Письменники-гуцули (М. Ко-
зоріс, К. Малицька, Ю. Шкрумеляк, І. Синюк, М. Черемшина, П. Шекерик-Доників 



425

та ін.) розкривали особливості національного характеру на інтуїтивному рівні, вико-
ристовуючи власну генетичну пам’ять роду. Українські письменники, яких захопила 
Гуцульщина своєю красою, представники інших регіонів України (В. Гжицький, М. 
Коцюбинський, Г. Хоткевич, О. Олесь та ін.), маючи творчу здатність проникати в 
глибини чужого «я» (свідомо «перевтілюватися»), намагалися з’ясувати міру індиві-
дуального у власній рецепції національного характеру гуцула шляхом аналізу «без-
посереднього інтимного досвіду» в його конфлікті з «вищою силою – з колективною 
свідомістю» [17: 7]. У творах таких письменників авторське «я» співіснує у поєднан-
ні з іншим «свідомим» «я», а оцінка всіх подій, зображених у творах відбувається 
з обох боків. Інколи, щоб донести різницю думок у процесі співіснування двох «я» 
авторам доводиться двічі переживати момент творчого натхнення. І. Франко у праці 
«Із секретів поетичної творчості» з цього приводу визначав наступне: «Поет для до-
конання сугестії повинен розворушити свою духовну істоту і другий раз пережити 
все те, що хоче вилити в поетичнім творі... Але його сугестія повинна зворушити 
так само внутрішню істоту читача, вводячи в неї нове зерно життєвого досвіду, нове 
пережиття і одночасно об’єднуючи те нове із запасом виображень та досвідів, які є 
активні або які дрімають в душі читачевій» [15: 46]. 

Однак не можна жодну із представлених письменницьких рецепцій на формування 
гуцульського національного характеру вибирати за об’єктивну. Два погляди на основні 
складові гуцульського характеру є взаємодоповнюючими. Адже дають змогу осягнути 
не тільки внутрішнє єство національного характеру гуцула, а й зовнішні чинники, що 
суттєво впливають на формування повноцінної гуцульської картини світу.

Всі письменницькі характеристики національного характеру мешканців Гуцульсько-
го краю дають повну картину відображення буття Гуцульщини у світовому просторі, 
формують адекватне сприйняття гуцула, з одного боку, як представника української на-
ції, а з іншого – як представника автохтонного субетносу, що зберіг власні специфічні 
риси національного характеру. Зображення у художній площині тексту життєвого до-
свіду гуцула, його світосприйняття, спілкування з навколишнім світом, знаходження 
можливостей для спілкування поза межами власного простору з іншими етносами та ін. 
риси дають змогу осягнути множину буття Гуцульщини, сприйняти філософську сут-
ність краю крізь спосіб життя його автохтонів.
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ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА ГУЦУЛА 
В КОНТЕКСТЕ «ГУЦУЛЬЩИНА КАК ТЕКСТ» В 
УКРАИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА

В статье исследован текстуальный феномен Гуцульщины начала ХХ века в аспекте 
раскрытия проблемы национального характера гуцула как представителя украинской 
нации. Раскрыты художественные особенности изображения внутренней сущности 
гуцула в украинской литературе. Определены две взаимодополняющие писательские 
рецепции исследования национального характера гуцула в произведениях, позволяющие 
понять внешние и внутренние факторы формирования полноценной национальной кар-
тины мира в гуцульском тексте начала ХХ века.

Ключевые слова: национальный характер, Гуцульщина как текст, автохтонный су-
бэтнос, латентная форма, поэтика
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ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ ЯК ХАРАКТЕРНА РИСА 
ІДІОСТИЛЮ ГАЛИНИ ПАГУТЯК

У статті розглянуто творчість Галини Пагутяк у контексті інтертекстуальних 
зв’язків, реалізованих, зокрема, шляхом залучення елементів міфотворення. Зверне-
но увагу на вагому роль інтертекстуальності у формуванні літературно-мистецько-
го дискурсу ХХІ століття та її реалізації у романах «Королівство» та «Книгоноші з 
Королівства». Так званий «текст у тексті» формує низку зв’язків дилогії з творчістю 
Х. Л. Борхеса, Г. Гессе, Х. Муракамі та інших. Авторською характеристикою ідеости-
лю Галини Пагутяк стають міжтекстові відсилки до інших творів письменниці. Алю-
зії фольклорно-міфологічного характеру стають не лише засобом розкриття ідейного 
змісту творів, а забезпечують символічну багатозначність тексту. 

Ключові слова: інтертекстуальність, «текст у тексті», алюзія, ремінісценція, мі-
фопоетика, ініціація, інфернальна реальність. 

Популяризація творів мистецтва та літератури, обов’язкова освіта, розвиток засо-
бів комунікації та розповсюдження масової культури стали поштовхом для семіотизації 
життя сучасної людини, у зв’язку з чим виникає постійна потреба порівнювати виниклі 
ідеї зі вже існуючими з метою оцінки їх оригінальності та новизни. У літературознавстві 
процес оцінки тексту и його категорій пов’язаний з поняттям інтертекстуальності, яке 
набуває особливого значення в літературі модернізму та постмодернізму, в яких воно 
пов’язується з неоміфологізмом та грою з текстом. 

Ми дотримуємося визначення, згідно з яким інтертекстуальність − це категорія 
тексту, яка характеризує «виявлення різних форм і напрямів письма (цитата, центон, 
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ремінісценція, алюзія, пародія, плагіат, трансформація інваріанта, стилізація тощо) в од-
ній текстовій площині» [4: 309]. Інтертекстуальність наявна не лише в творах літератури, 
а й в живописі, музиці, архітектурі, театрі, кінематографі, що викликає до неї жвавий 
інтерес філософів, лінгвістів, літературознавців і культурологів та дозволяє назвати цю 
категорію засадничою в мистецтві ХХІ століття.

У різний час інтертекстуальні зв’язки привертали увагу зарубіжних та вітчизняних 
лінгвістів, серед яких Р. Барт, Л. Біловус, М. Бахтін, Ф. Бацевич, Г.-Г. Гадамер, І. Гальпе-
рін, Ж. Дерріда, Ж. Женетт, І. Ільїн, Н. Корабльова, Ю. Крістева, Т. Кулініч, Ю. Лотман, 
Т. Николюк, С. Олійник, П. Топоров, У. Єко, М. Ямпольський та інші вчені. 

У центрі нашої дослідницької уваги − проблема інтертексту у творах Г. Пагутяк, зокре-
ма, її романах «Королівство» та «Книгоноші з Королівства». Значний постмодерністський 
потенціал, наявний у прозі львівської письменниці та пильна увага до української міфо-
логії привертають наш погляд, передусім, як джерело з’ясування авторського задуму та 
гуманістичних ідей твору. Метою нашого дослідження є аналіз інтертекстуальних одиниць 
романів, а досягнення поставленої мети передбачає вирішення наступних завдань: 1) про-
аналізувати прозу української письменниці на предмет виявлення так званого «тексту в 
тексті»; 2) дослідити роль фольклорних запозичень для розкриття ідейного змісту дилогії. 

Хоча термін «інтертекстуальність» здобув своє наукове оформлення лише в ХХ сто-
літті, описане ним явище почало існувати з появою писемної цивілізації, а перші спроби 
опису явищ цитування, діалогізації, перегукування, запозичення чи натяків поклали по-
чаток теорії інтертекстуальності. Введений Ю. Крістевою в постструктуралістську нау-
кову парадигму, термін застосовується не лише для характеристики тексту чи літератури 
в цілому, а й «для визначення того світо- та самовідчуття сучасної людини, яке отри-
мало назву «постмодерністська чуттєвість»» [3: 307]. Французька дослідниця в статті 
«Бахтін, слово, діалог і роман» (1967) вживає термін «інтертекстуальність» на означення 
специфічного зв’язку між текстами, завдяки якому цілі тексти чи їх частини можуть мати 
взаємні відсилки. Різне сприйняття науковцями інтертекстуальності мотивує дуальність 
поглядів на цей феномен. Наприклад, постструктуралістична концепція розглядає будь-
який текст як інтертекст. За словами Ю. Крістевої, категорія інтертекстуальності харак-
терна для всіх письмових джерел: «Можна подумати, що це суто сучасне поняття, однак 
насправді воно охоплює найдавніші та найважливіші практики письма: жоден текст не 
може бути написаний незалежно від того, що було написано до нього; будь-який текст 
несе в собі, в більш-менш зримій формі, сліди певної спадщини і пам’ять про тради-
ції» [2: 48]. Літературознавча концепція в свою чергу фокусується на окремих елементах 
тексту (запозичення, взаємовплив, цитування, епігонство, пародіювання, ремінісценція, 
алюзія, варіація, натяк, репродукція тощо), і, за словами П. Іванишина, «інтегруючи 
традиційні та новітні філологічні методології (компаративістику, герменевтику, фено-
менологію, діалогізм М. Бахтіна, формалізм, структуралізм, семіотику та ін.), пропонує 
цілком адекватну та інтерпретаційно ефективну концепцію міжтекстової взаємодії чи 
літературного діалогу на рівні різних творів» [1: 59]. Більш прийнятною для нас є саме 
друге, більш вузьке розуміння концепції інтертекстуальності.

Основоположна течія творчості Г. Пагутяк − постмодернізм, − для якого властива еклек-
тика, звертання до архаїки, колективного підсвідомого, гра з текстом, інтертекстуальність та 
інше. Її проза репрезентує один з найбільш яскравих проявів постмодернізму в українській 
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літературі. Як і закордонні автори, у своїх романах та новелах вона докладно виражає інтер-
текстуальність, творячи таким чином «текст у тексті». Проте основна риса прози Г. Пагу-
тяк − її притчовий характер − виражається через звернення до міфу, фольклору, народної 
символіки, архетипів. Автор «рецитує» добре відомі образи та фабули, вільно інтерпретує 
літературну спадщину попередників, оригінально переосмислює народну творчість. Герої 
її романів живуть у фантастичному світі, наповненому культурними реаліями сьогодення. 
Так, персонажі дилогії «Королівство» та «Книгоноші з Королівства» є мешканцями чарів-
ної країни, де з особливою повагою ставляться до книг. Королева Олімпія, її діти Август та 
Люцина, друзі Марко, Соня, Мортіус, Тигрисик та інші активно протидіють агентам Імперії 
крутиголовців − тоталітарної мілітаристичної країни-агресора, яка з ворожістю ставиться до 
просвітництва, художньої творчості та освіченості. Тут яскраво простежується паралель з 
міфічним «своїм» та «чужим» світом, яка стає основною для фабули твору. 

Наскрізний образ книги як джерела відповідей на будь-які питання, відсилає читача до 
«Вавилонської бібліотеки» Хорхе Луї Борхеса, де описана створена уявою письменника 
всесвітня бібліотека, яка теоретично містить всі можливі варіанти написаних книг. Аб-
солютність знання та нетлінність книги як його джерела стають наскрізною темою обох 
романів. «Справжні книжки не горять у вогні і не тонуть і воді, і якщо вітер повідриває 
сторінки, ми зберемо їх докупи, обійшовши задля цього увесь світ» [6: 286] − стверджу-
ється в клятві книжкових гномів − магічних персонажів роману. Вирішальна роль книги 
у вирішенні долі персонажів стає лейтмотивом дилогії. Вигнана з Королівства Олімпія 
стає хазяйкою маленького видавництва в місті, де все менше людей читають книги; пе-
реслідування Люцини розпочинається після того, як вона відмовляється віддати відьмам 
книгу «Енциклопедія Королівства», і саме ця книга стає порадником на шляху дівчини 
до Королівства; бібліотекарка Соня ризикує життям задля порятунку своїх книг; безліч 
людей з Королівства ігнорують численні небезпеки та відправляються до Імперії, аби 
нести її жителям книги; навколо роману загадкового Германа Гессе «Книгоноші з Коро-
лівства» розгортаються події другої частини дилогії Г. Пагутяк.

Останній зі згаданих персонажів − Герман Гессе − потребує більш пильної уваги. Під 
іменем Германа Гессе авторка роману виводить образ втікача з Імперії, який дивним чином 
викова неможливе: перетнув Межову Річку: «То була межа світів, перетинати яку не годи-
лось ні громадянам Королівства, ні підданим Імперії» [5: 7]. Одразу після знайомства він 
зізнається, що «Це не те ім’я, яким мене звали» [5: 12]. Натомість, в романі, який він по-
чинає писати одразу після прибуття до столиці Королівства, з’являється автобіографічний 
образ хлопця Ореста, на якого сам автор бажає бути схожим. Саме тому в нас є всі підстави 
частково сприймати Германа та Ореста як теперішнє та колишнє «Я» одного персонажа. 

У контексті сюжетної лінії Ореста реалізується інтертекстуальний прийом «роману в 
романі». По-перше, назва другої частини дилогії та твору, написаного Германом Гессе спів-
падають. За сюжетом другого, вставного роману, молодий хлопець Орест зустрічається з 
чоловіком, «від чиєї усмішки тане сніг» [5: 33], який дає йому книгу «Мандрівка на Схід» 
Германа Гессе. Роман німецького письменника, в свою чергу, теж містить автобіографічні 
деталі: ініціали Г. Г., захоплення грою на скрипці, закоханість у жінку на ім’я Нінон тощо. 
Крім того, організація книгонош, до якої належали батьки Ореста (а згодом − сам Орест) 
нагадує давній Орден з роману «Мандрівка на Схід»: кінцева мета обох організацій − до-
сягнення вершин духу та проникнення в таємниці буття. Тому ім’я, яке вибирає для себе 
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Орест, не є випадковим. Починаючи власну літературну діяльність, він відмовляється бо-
ятися та сам стає книгоношею. Поборюючи психологію жителя Імперії, де всі люди «сірі, 
невиразні, смурні» [5: 33], Орест фактично стає злочинцем, потрапляє в тюрму і втрачає 
пам’ять. Текст твору, написаний Германом у Королівстві, не є сталим: герою доводиться 
заново записувати те, що він вже писав раніше, хоча сам Герман не пам’ятає про свою 
попередню творчість. Але якщо раніше «книжка, що її написав Орест, не мала доброго 
кінця» [5: 138], то після «переписування» перетворюється на інший твір: «Книжку про 
автора книжки» [5: 161]. Фінал вставного роману залишається відкритим Герман-Орест 
знову потрапляє до Імперії, проте відчуває зміни на краще, тому отримує змогу стати 
сміливим та врятувати кохану дівчину. Авторська характеристика літератури взагалі за-
лишається справедливою і для роману в романі: «бувають закінчення світлі, хоч що би 
не трапилось із персонажами» [5: 138].

Пропагуючи ідею паралельних сюжетних ліній, які розгортаються як в реальному світі 
сучасного Львова, так і в інфернальному Королівстві, Г. Пагутяк зв’язує їх мотивом долі 
вигаданої книги «Книгоноші з Королівства». Якщо у фантастичному просторі через руко-
пис страждає батько бібліотекарки Соні, то в реальному світі книга стає об’єктом полю-
вання численних демонічних сил, скерованих Повелителем. Через бажання захистити твір 
потерпає німій продавець книг у трамваї, дід Пилипко, подруги Тереза та Ганнуся та навіть 
старий вампір фон Стронціус. Кульмінацією боротьби за роман стає порятунок останньо-
го екземпляру твору та вимкнення електрики: «То була якась нечувана аварія. Не їздили 
не трамваї, ні тролейбуси, не працювали телевізори й комп’ютери, позачинялись банки й 
музеї... Правдивий кінець світу» [5: 154]. У цьому епізоді Г. Пагутяк вдається посилання 
на власну повість «Пан у чорному костюмі з блискучими ґудзиками», де заміна дерев’яних 
стовпів на бетонні спричиняє довгострокове відімкнення електрики в окремому селі. Кіль-
ка тижнів, проведених у темряві, сприймаються героями як кінець світу та супроводжуєть-
ся апокаліптичними картинами повернення померлих родичів до своїх домівок. 

Поява роману «Книгоноші з Королівства» в Серединному світі супроводжується не-
звичайними атмосферними явищами, що є характерним авторським маркером для епізо-
дів контакту «свого» та «чужого» світу (поєдинок Чорного та Білого птаха; буревій в сто-
лиці, коли королева Олімпія намагається відкликати з Імперії своїх підданих; напад хма-
ри-ловця): «Видовище було вражаюче ніби білу хмару намагався розірвати чорний птах. 
А далі вони (Оленка та Юрко − прим. наша, О. Ф.) помітили, що сніг не такий. Під ноги 
їм упав перший, списаний з обох боків листок. Потім ще. Листки падали з неба, і всі вони 
були списані» [5: 105]. Хлопець Юрко, який став свідком події, намагається знайти логіч-
не пояснення феномену: «Я читав, ніби з неба падали жаби й риби» [5: 105], відсилаючи 
читача до твору японського письменника Харукі Муракамі «Кафка на пляжі» (2002), де 
стариган Наката стає причиною появи дощів з риби та угрів. До творчості цього ж пись-
менника відсилає епізод, у якому Герман намагається згадати про своє минуле під пісню 
«Норвезький ліс». Так зазвичай перекладають з англійської назву пісні Norwegian Wood 
британської групи «The Beatles» і таку ж назву має написаний у 1987 році роман Харукі 
Муракамі, де виконання пісні супроводжує роздуми героїв про власні долі.

Значна частина відсилок та алюзій у дилогії має фольклорно-міфологічне походжен-
ня. Ця подібність зберігається на рівні зіставлення персонажів та мотивів романів та 
фольклорних творів, зокрема, казок. 
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Виділені В. Проппом сталі елементи народної казки чітко простежуються в романі 
Г. Пагутяк «Королівство». Зав’язка твору (як і зав’язка деяких казок) сконцентрована 
навколо від’їзду матері п’ятнадцятирічної Люцини. Залишена старшими система табу 
представлена осучаснено: їй заборонено розмовляти з незнайомцями, відкривати двері 
чужим та не виносити з дому книжки. Звичні для читача правила безпеки набувають 
міфологічного значення, коли виясняється, що Люцина є принцесою. Відповідно до опи-
саної Дж. Фрезером системи, заборони, в першу чергу, торкалися осіб королівської крові 
та пов’язувалися з міфом про їх чудесне походження та здатність магічно впливати на-
вколишній світ. У Г. Пагутяк ця ідея реміфологізується до рівня сучасних правил безпеки 
дівчини та охорони магічних книг, пов’язаних з паралельним простором Королівства. 
Порушення приписів викликає небезпеку: Люцина стає об’єктом полювання відьом, а з 
дому пропадає «Енциклопедія Королівства».

Відповідно до ролі фольклорної принцеси, принцеса Люцина теж стає заручницею 
вежі, проте ізоляція пов’язується не з ритуальними діями, а з самотністю та соціальним 
станом героїні. Незвичайний етикет для вихованої у Львові дівчини, обов’язки принцеси 
та заклопотаність її знайомих стають причиною відчуття невизначеності та відірваності. 
Психологічні проблеми дорослішання та пошуку життєвого призначення обумовлюють 
дивну поведінку дівчини, яка «ніби зумисне кудись ховалась, напевно, до своєї вежі» 
[5: 118]. Таким чином, традиційний для фольклору образ реміфологізується та осучас-
нюється: «Принцеси з казок тільки те робили, що чекали, доки хтось попросить їхньої 
руки. Ці часи минулися» [5: 69]. У казковій традиції ув’язнення принцеси закінчується її 
шлюбом з визволителем. Проте образ, створений Г. Пагутяк, лише натякає на існування 
романтичних відносин: буря руйнує дах на вежі Люцини, а Марко наважується запро-
сити дівчину на побачення.

Ініціація, яка в казках характерна переважно для дітей, розповсюджується і на об-
рази дорослих. Проте з першими обряд посвяти зображений закодовано та вимагає по-
яснення, в той час як з другими ініціація зберігає чіткі сакральні риси давніх ритуалів. 
З’ясовуючи зміст ініціальних формул, В. Пропп говорить про магічне підґрунтя обряду, 
яке обумовлювалося тимчасовою смертю людини: «Передбачалося, що хлопчик під час 
обряду помирав і потім знову воскресав вже новою людиною. Це − так звана тимчасова 
смерть. Смерть і воскресіння викликалися діями, які зображали поглинання, пожиран-
ня хлопчика жахливою твариною. Він ніби проковтувався цією твариною і, пробувши 
якийсь час у шлунку чудовиська, повертався, тобто вихаркивався або вивергався. Для 
здійснення цього обряду іноді будувалися спеціальні будинки або курені, що мали фор-
му тварини, причому двері являли собою пащу» [7: 150]. У казках ця частина ритуалу 
набула форми перебування героя в лісі та в хатинці на курячих ніжках. Цей же мотив у 
Г. Пагутяк перестає бути символічним та зображений як проковтування людини чудо-
виськом. Намагаючись знайти доньку, Олімпія опиняється в інфернальному місці, яке не 
позначено ні чіткими умовами часу, ні простору. Хтонічне чудовисько, яке зустрічає жін-
ку, проковтує її і таким чином переносить у Королівство. Перехід до фентезійного світу 
стає одночасно зміною героїнею соціального становища: з простої власниці книжкового 
видавництва Олімпія перетворюється на королеву-регента.

На противагу цьому ритуалу з демаскованою жорстокістю, ініціація дітей є симво-
лічною та сконцентрованою навколо переходу між реальним та ірреальним світом. Тут 
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же згадується мотив тимчасової смерті, яку викликає ворожа магічна дія. Європейський 
фольклор зберігає легенди про багатьох історичних особистостей, які не загинули, а були 
врятовані надприродними силами і тепер перебувають у стані глибокого сну до моменту 
гострої боротьби за свободу своєї землі. Такі легенди є навколо постаті Карла Великого, 
Фрідріха Барбаросси, цариці Тамари та інших. Подібним чином пояснюється сон принца 
Августа, який спить «спасенним чи заклятим сном» [5: 38]. Не задовольняючись про-
стою міфологізацією мотиву, Г. Пагутяк створює навколо сюжетної лінії Августа міф, 
згідно якому принц має прокинутися напередодні остаточної битви з крутиголовцями. 

Сон-смерть супроводжує перехід Люцини до фантастичного світу: слова, сказані їй 
на вухо відьмою, на декілька днів занурюють дівчину до летаргічного сну, мотивуючи 
появу алюзії на казку по Білосніжку. Розвиваючи цю тему, Г. Пагутяк будує ланцюг інтер-
претацій сюжету через версії героїв щодо порятунку дівчини: від традиційного для казки 
вирішення проблеми («Люцину повинен поцілувати принц!» [5: 175]) до скептичного 
ставлення до казок: («Боюсь вас засмучувати, але це не допоможе» [5: 178]) та зміни 
ключової фігури у вирішені колізії: («Зняти чари може лише той, хто любить найбільше. 
А хто її найбільше любить? Мама» [5: 186]). Сюжет реміфологізується і надалі: Люцину 
пробуджує не поцілунок матері, а лише її поява у фантастичному світі. Отже, міфологіч-
ні мотиви сну-смерті, ініціації, ізоляції та переходу зі «свого» світу в «чужий» стають 
вирішальними для руху сюжету, хоча подаються осучаснено та реміфологізовано. 

Символізація тексту, залучення численних алюзій, ремінісценцій та відсилок до 
інших текстів, що є характерною рисою постмодерного твору, забезпечує символічну 
багатозначність тексту. Основуючись на теоретичних працях та дослідженні творчого 
доробку письменниці, можна зробити висновок про значущість явища інтертекстуал-
ності для розкриття авторського задуму. Цей літературний принцип розширює усталені 
рамки сприйняття художнього тексту, допомагає осмислити та пізнати його метафізику. 
Проаналізувавши дилогію Г. Пагутяк «Королівство» та «Книгоноші з Королівства» ми 
дійшли висновку про інтертекст як один із засобів формування авторського світу, де по-
ряд з конструюванням інфернальної реальності, авторка використовує прийом «роману в 
романі». У цьому контексті особливої ролі набуває казкова та міфічна поетика, яка спо-
ріднює дилогію з давніми текстами. При цьому народно-поетична традиція, використана 
Г. Пагутяк, зазнає переосмислення, осучаснення та додавання національних рис. Міфо-
логічні мотиви ізоляції, табу, ініціації тощо чітко простежуються в структурі твору, проте 
їх мотивація значно відрізняється від архетипної, а роль, яку вони виконують у тексті, не 
завжди стають засобом творення фабули. 

Подальшу перспективу вивчення інтертексту як засобу створення прози Г. Пагутяк 
ми вбачаємо в дослідженні їх взаємозв’язків з творами інших письменників-постмодер-
ністів. Зокрема, синтез трансформації інтертекстуальних зв’язок можна використовувати 
як засіб аналізу переосмислення всього тексту. 
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ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ КАК ХАРАКТЕРНАЯ ЧЕРТА 
ИДИОСТИЛЯ ГАЛИНЫ ПАГУТЯК

В статье рассмотрено творчество Галины Пагутяк в контексте интертексту-
альных связей, реализованных, в частности, путем привлечения элементов мифотвор-
чества. Обращено внимание на важную роль интертекстуальности в формировании 
литературно-художественного дискурса XXI века и её реализации в романах «Королев-
ство» и «Книгоноши из Королевства». Так называемый «текст в тексте» формиру-
ет ряд связей дилогии с творчеством Х. Л. Борхеса, Г. Гессе, Х. Мураками и других. 
Авторской характеристикой идеостиля Галины Пагутяк становятся межтекстовые 
отсылки к другим произведениям писательницы. Аллюзии фольклорно-мифологического 
характера становятся не только средством раскрытия идейного содержания произ-
ведений, а и обеспечивают символическую многозначность текста.

Ключевые слова: интертекстуальность, «текст в тексте», аллюзия, реминисцен-
ция, мифопоэтика, инициация, инфернальная реальность.
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INTERTEXTUALITY AS A CHARACTERISTIC FEATURE OF GALINA 
PAHUTYAK’S IDIOSTYLE

The article reviews the Galina Pahutyak’s oeuvre in the context of intertextual relations 
implemented in particular through the involvement elements of mythmaking. Attention is paid to 
intertextuality important role in shaping the literary and artistic discourse in twenty-first century 
and its implementation in the novels «The Kingdom» and «Book smugglers of the Kingdom». So 
called «text in the text» forms a number of relations of dilogy with works of J.L. Borges, H. Hesse, 
H. Murakami and others. Folklore and mythological allusions are not only a means of disclosing 
the ideological content of the works, but provide a symbolic suggestiveness of the text.

Keywords: intertextuality, «text in the text», allusion, reminiscence, mythpoetics, initiation, 
infernal reality
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МЕТАТЕКСТУАЛЬНІСТЬ ЯК ПРОЯВ ПОСТМОДЕРНОЇ 
ГРИ В ОПОВІДАННІ О. ІРВАНЦЯ «PLAY THE GAME»

У статті досліджено погляди літературознавців на метатекст як один з різнови-
дів міжтекстових відношень, вторинну комунікацію. Згідно з цими позиціями здійснено 
інтертекстуальний аналіз оповідання О. Ірванця «Play the game», що допоміг виявити 
декілька рівнів метатекстуальності. Зокрема, це рецепція О. Ірванцем роману Ф.М. До-
стоєвського «Гравець», сприйняття ним Вісбаденської бієнале та прочитання оповіда-
ння реципієнтом. Таким чином, твір постає у вигляді метакомунікації, що апелює до 
культурної пам’яті читача. 

Ключові слова: метатекстуальність, метакомунікація, гра.

 «В усіх книгах говориться про інші книги». 
Умберто Еко

Творчий процес у добу постмодернізму характеризується гіперрецептивністю куль-
турно-мистецьких подій і навіть буденних ситуацій, передовсім літературних набутків, 
акцентуючи на вторинності всього мистецького доробку, що зумовлює появу й актуаль-
ність власне постмодерних категорій – світ як текст, симулякр, пастиш, гра з читачем, 
постмодерна іронія, інтертекстуальність. Кожен твір приховує у собі згадки про інші 
тексти, роздуми чи оцінки, саме тому виникає необхідність виявляти метатекст.

Поняття метатексту є одним із найбільш дискусійних явищ у сучасному літератур-
ному процесі, тому вважаємо доцільним розглянути найпоширеніші підходи до визна-
чення метатексту. Літературознавець А. Попович характеризує метатекст як «модель 
передтексту, продукт зв’язку, спосіб існування міжтекстового інваріанту між двома 
текстами» [9, 184]. Дослідник під метатекстом розуміє «модель міжтекстового зв’язку» 
[9, 44], яка реалізується як опозиція до передтексту – моделі оригіналу, першоджерела 
[9,157], як реакція на передтекст, вторинну комунікацію. А. Попович виділяє кілька 
видів авторських метатекстів: 

1) автометатекст («зв’язок, творчим суб’єктом-об’єктом якого є сам автор. Такий ме-
татекст реалізується приховано або явно на рівні текстових елементів або цілого тексту» 
[9,185]);

2) «цитування» іншого автора;
3) квазіметатекст (авторський текст видається за текст «невласний», оригінал – за 

«переклад»). «Квазіметатекст – це наслідок авторської комунікативної стратегії, скерова-
ної на використання установки (очікування) одержувача метатексту, а також на створен-
ня власного тексту і його комунікативну обертальність» [9, 182]. 

Також А. Попович подає класифікацію літературних метатекстів, де з-поміж інших 
виділяє калькування, перебудову, реконструкцію втраченого чи відсутнього тексту, мон-
таж, виникнення архітексту, деконструкцію.

©   О. Погорєлова, 2014
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За аналогічними принципами побудовано п’ятичленну класифікацію різних типів 
взаємодії текстів, запропоновану Ж.Женеттом у дослідженні «Палімпсести: Література в 
другому ступені» та повторену у праці «Вступ до архітексту»:

1. транстекстуальність як «співприсутність» в одному тексті двох чи більше текстів 
(цитата, алюзія, плагіат тощо);

2. паратекстуальність як відношення тексту до своєї назви, післямови, епіграфу 
тощо;

3. метатекстуальність як коментоване й часто критичне посилання на свій перед-
текст;

4. гіпертекстуальність як висміювання та пародіювання одним текстом іншого;
5. архітекстуальність як жанровий зв’язок текстів [7, 282-340].
Ж. Женетт наполягає на незамкнутості класів, вони є взаємопроникними; так, мета-

текст майже завжди включає в себе цитати (метатекстуальність та інтертекстуальність у 
цьому випадку знаходяться у відношеннях інтерференції), а пародія нерідко використо-
вує поєднання цитат. Розглядаючи метатекстуальність як коментоване і часто критичне 
посилання на свій передтекст, Ж. Женетт, як і А. Попович, відносить її до вторинної 
комунікації, а метатекст, таким чином розглядає як вторинну комунікацію.

М. Ґловінський, характеризуючи інтертекстуальні відношення, з-поміж трьох рівнів, 
на яких вони можуть розвиватися, також виділяє метатекстуальний: 

– інтертекстуальний (найбільш загальний, стосується всієї літератури), 
– метатекстуальний (критичного характеру, стосується середовища, яке спричинило 

появу певного твору) 
– архітекстуальний (стосується принципів побутування жанру, транстекстуальності, 

деканонізації) [6, 292].
П.Х. Тороп у статті «Проблема інтекста» запропонував розглядати будь-який акт 

співвіднесення текстових елементів як метакомунікацію, наслідком якої стають мета-
тексти. Текст, частково представлений в іншому, характеризує вихідний, тобто сприй-
мається щодо нього як метатекст, адже сама форма його презентації містить елементи 
коментування. Як зауважує дослідник, для аналізу поетики «чужого слова» необхідно 
звернутися до поняття інтексту – семантично насиченої частини тексту, смисл і функція 
якої визначаються описом контактів між кількома текстами. Саме інтексти актуалізують 
у пам’яті читача відому раніше інформацію. Також учений подає типологію інтекстів:

– точний переклад – цитата, центон, аплікація;
– формальний переклад – пастиш, буріме;
– цитатний переклад – перифраза, глоса;
– мовний переклад – ремінісценція, стилізація;
– описовий – парафраза;
– тематичний – антономазія, адаптація, іррадіація;
– вільний – алюзія;
– експресивний – бурлеск, травестія, кенінг []. 
Цікавою видається класифікація Н. Фатєєвої, у якій ураховано основні класи між-

текстуальних відношень, відзначені Ж. Женеттом, і принципи, запропоновані П.Х. То-
ропом (виокремлення способів та рівнів співвіднесеності). У цій детальній класифікації 
інтертекстуальних елементів і зв’язків в окремий клас (як і у Ж. Женетта) виділяється 
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«метатекстуальність як переказ чи коментуюче посилання на передтекст» [10, 122] з та-
кими його видами: інтертекстуальність-переказ, варіації на тему передтексту, допису-
вання «чужого» тексту, мовна гра з передтекстами. Причому дослідниця зауважує, що 
«метатекстуальність, чи створення конструкції «тексту про текст» характеризує будь-
який випадок інтертекстуальних зв’язків, оскільки будь то цитата, алюзія, назва чи епі-
граф всі вони виконують функцію презентації власного тексту в «чужому» контексті. У 
цих випадках ми маємо справу з імпліцитною метатекстуальністю. На відміну від них, 
переказ, варіація, дописування «чужого» тексту й інтертекстуальна гра з передтекстами 
є експліцитними висловлюваннями про передтекст або конструкцією «текст у тексті про 
текст» [10, 121].

Про метатекстуальність та метатекст у дослідженні Н.А.Фатєєвої йдеться не тільки у 
зв’язку з названими нею чотирма випадками імпліцитної метатекстуальності, але також 
і тоді, коли надаються інші класи інтертекстуальних зв’язків, запропонованих цією до-
слідницею: так, «у своїх зовнішніх виявах назва є метатекстом щодо тексту, а у внутріш-
ніх – субтекстом єдиного цілого тексту» [10, 139]. Гіпертекстуальність як «осміяння або 
пародіювання одним текстом іншого», виділена дослідницею як окремий клас, є описом, 
варіацією чужого тексту, тобто видом метатекстуальності.

Посилаючись на дослідження Р. Барта «S/Z», Н.А.Фатєєва робить висновок: «Отже, 
функції інтертексту в кожному тексті визначаються виключно через «Я» його автора, 
оскільки введення інтертекстуального відношення – це насамперед спроба метатек-
стового переосмислення претексту з метою вилучення нового смислу «свого» тексту» 
[10, 40]. Н.А.Фатєєва витлумачує метатекстуальність так само, як А.Попович метако-
мунікацію, зауважуючи лише, що така метамовна рефлексія є можливою завдяки інтер-
текстуальності, яка стає механізмом цієї рефлексії [10, 20]. Таким чином, дослідниця, 
розробивши типологію інтертекстуальних елементів і зв’язків у мистецькому мовленні, 
послідовно обґрунтовує, що інтертекстуальність стає механізмом метамовної рефлексії, 
що метамовна рефлексія є можливою саме завдяки інтертекстуальності.

У концепції О.С. Бердник метатекст визначається як «текст віртуальної реальності, 
який реципієнт створює у ситуації сприйняття мистецького твору, під час якого відбу-
вається діалог між автором і реципієнтом. Таке сприйняття є справжньою формою іс-
нування цього твору, тобто твір автентично є присутнім під час читання, що є «фактом 
онтологічного значення» [1, 63].

Орієнтуючись на згаданих дослідників, зауважуємо, що розрізняють два рівні і два 
різновиди метатекстуальності мистецького словесного тексту: віртуальну авторську ме-
такомунікацю з відомими авторові та сприйнятими ним текстами, що знаходить своє 
втілення в авторському мистецькому тексті в формі метатекстових елементів, алюзій, 
ремінісценцій, а також віртуальну метакомунікацію реципієнта із засвоєним ним автор-
ським мистецьким текстом, що втілюється в наукових статтях, коментарях, тобто будь-
яких інтерпретаціях сприйнятого мистецького тексту реципієнтом, механізмом такої ме-
такомунікації є інтертекстуальність.

Прикладом поєднання цих двох різновидів метакомунікації є твір О. Ірванця «Play 
the game (оповідання з точними і приблизними калькуляціями)», датоване 2004 роком. 
Одразу зауважимо, що гра є провідним концептом у постмодерністському мистецтві. 
Я.Голобородько з цього приводу зазначає: «гра стала не тільки етикою, а й поетикою та 
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естетикою сучасності, позначившись на колористиці усіх без винятку складників і кон-
структів, що є властивими найновішому типу й способу художньо-образного рефлексу-
вання, <…> стала найвідданішим і найнадійнішим показником креативності, своєю при-
сутністю й очевидністю немовби проголошуючи: там, де ігрове дійство, там завжди почи-
наються творіння, творчість, створення, незалежно від того, у яких зовнішньо-предметних 
формах вони себе виявляють»[3, 4]. Метою розвідки є інтертекстуальне прочитання вказа-
ного твору і виявлення специфіки метатекстів, до яких звертається письменник.

В оповіданні йдеться про культурну імпрезу – фестиваль сучасної п’єси, що прохо-
дить із 1992 року в Німеччині – містечку Бонні, а з 2004 р. – у Вісбадені. Одразу варто 
зауважити, що Олександр Ірванець із 2000 року є членом журі театрального фестивалю 
сучасної п’єси «Вісбаденське бієнале», тож твір має підґрунтям реальну подію, елементи 
автобіографії, це підкреслює і стиль викладу – репортажний, щоденниковий – від першої 
особи («Отож – я прокидаюсь… Я прокидаюсь червневого ранку в затишному номері 
готелю на четвертому поверсі, який насправді п’ятий»[7, 743]). Персонаж детально 
розповідає про історію, засновників та патронів фестивалю, водночас порушує проблему 
сучасної української драматургії, що уподібнює початок оповідання критичній замітці. 
Це підтверджують і згадані прізвища діячів мистецтва – Манфреда Байльгарца, Танкреда 
Дорста, Урсули Елер, Костянтина Кеяну, Ніко Хельмінгера, Мари Заліте та інших («Що 
ж до причини відсутності українських вистав на цьому фестивалі – то вона не у слові 
«кращі», а у слові «сучасної». Концепція фестивалю визнає такими лише твори, що ви-
йшли з-під пера драматурга торік-позаторік. В Україні подібні явища украй рідкісні, 
тому запропонувати мені категорично нічого, і вже не вперше»[7, 743]). Водночас по-
ряд із фестивалем як важливою мистецькою подією увагу привертає абсолютно не мис-
тецьке, розважальне, контрастне явище – футбольний чемпіонат: «Тож певна кількість 
патронів – переважна більшість зазвичай – мусить розриватися між спогляданням 
п’єс і переглядом футбольних матчів» [7, 744]. 

Для розвитку подальших подій важливу роль відіграє історія, хронотоп Вісбадена. 
Місто відоме своїм казино, яке в різний час відвідували найвидатніші постаті, серед них 
– Федір Михайлович Достоєвський. Російський письменник у 1860-х роках програвав тут 
великі суми на рулетці, за десять років мав значний борг, навіть не міг заплатити за готель, 
де його перестали годувати і пригощали лише чаєм тричі на день. О.Ірванець використовує 
цей факт біографії, натякаючи на присутність класика в німецькому містечку («Мабуть, 
саме таким побачив його, цей рай, сто тридцять скількись років тому Фйодор Міхайло-
віч Достоєвскій, який саме тут, у Вісбадені, дощенту програвся в казино й саме звідси, з 
цього Рулетенберга, писав розпачливого листа дружині, прохаючи надіслати йому хоч би 
тридцять талярів, щоб отримати змогу виїхати геть»[7, 748]). Варто зауважити, що, на 
думку літературознавців, саме події у Вісбадені надихнули класика до написання роману 
«Гравець» – єдиного автобіографічного твору, і про це також згадується в оповіданні, як 
і про суперечку інших міст за такий титул («Казино, у якому в Достоєвского народилася 
ідея повісті «Шпілер», «Плеєр», «Игрок»!» [7, 748]). Таким чином О. Ірванець вбудовує 
метатекст характеру літературної розвідки в оповідання, навіть більше – письменник стає 
персонажем («…пропускають <…> високочолого русявого чоловіка з пронизливим і водно-
час відстороненим поглядом. Так,сумніву бути не може – це Фйодор Міхайловіч. Схоже, 
переказ на тридцять талярів затримався десь на пошті. Або навпаки – таки дійшов» 
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[7, 751]). О.Ірванець апелює не лише до біографії письменника, а і до його твору – це 
демонструє алюзія на «la babulinka» – не лише зовнішня подібність героїні, а і звичка 
ставити на зеро («Пані в інвалідному кріслі <…> повільно посунула на зеро зо дві свої 
фішки»[7, 755]). Оповідач є гравцем, як і у романі Достоєвського, що одразу ж викликає 
думку про зіставлення: «саме те казино», «так само поруч», герой оповідач-Ірванець і 
оповідач-класик, висновком з цього порівняння є розв’язка твору: «Я зрозумів, що я не 
Достоєвскій»[7, 758]. Однак в оповіданні присутній ще один метатекст, самокоменту-
вання – автор упродовж твору пояснює назву «Play the game», розглядаючи це слово-
сполучення в різних аспектах гри: на сцені театру, в футбол та в казино. Водночас – це 
англійське прислів’я, що означає здійснення передбачуваних вчинків.

Таким чином, оповідання О. Ірванця є поєднанням літературно-мистецької розвідки, 
рефлексією рецепції твору класика і внаслідок цього перетворюється на метакомуніка-
цію, розширити яку здатна культурна пам’ять читача, адже саме до цього апелює прин-
цип гри в постмодернізмі.
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МЕТАТЕКСТУАЛЬНОСТЬ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ПОСТМОДЕРНОЙ 
ИГРЫ В РАССКАЗЕ А. ИРВАНЦА «PLAY THE GAME»

В статье исследованы взгляды литературоведов на метатекстуальность как один 
из видов межтекстовых отношений, вторичную коммуникацию. Согласно этой позиции 
проведён интертекстуальный анализ рассказа А. Ирванца «Play the game», вследствие 
которого было обнаружено несколько уровней метатекстуальности. В частности, это 
рецепция А. Ирванца романа Ф.М. Достоевского «Игрок», восприятие им Висбаденской би-
еннале и прочтение рассказа реципиентом. Таким образом, произведение предстаёт в виде 
метакоммуникации, которая прежде всего апеллирует к культурной памяти читателя.
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METATEXTUALITY AS EXAMPLE OF POSTMODERN 
GAME IN A. IRVANETS’S SHORT-STORY «PLAY THE GAME» 

The article discusses the opinions of scholars on the metatextuality as a special kind of 
textual relations, secondary communication.

According to this position, the article shows intertextual analysis of short-story by 
A. Irvanets «Play the game». During the analysis some kinds of metatextuality was discovered. 
For example, perception of A. Irvanets of the novel «Player» by F.M. Dostoevsky, also his 
perception of Wiesbaden’s biennale and perception of short-story by reader are there. The 
short-story shows itself as metacommunication and appeals to reader’s cultural memory.

Key words: metatextuality, metacommunication, game.

УДК 82-1/-9
Н.В. Білоус, аспірантка
Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара, Дніпропетровськ

ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ПОЕТИЧНОГО ЛАНДШАФТУ 
В ЛІРИЦІ А. ФОН ДРОСТЕ-ГЮЛЬСХОФ

Стаття присвячена розгляду поетики живопису природи в ліричних творах видат-
ної німецької поетеси і письменниці А. фон Дросте-Гюльсхоф.

Ключові слова: поетика, природа, пейзаж, ліричний образ.

«Вестфальська поетеса» – так називала А. фон Дросте-Гюльсхоф шанований теоретик 
і лірик Катаріна Шюкінг [1: 6], очевидно маючи на увазі регіональний дух творчості ви-
датної майстрині пера. Відразу зазначимо, що ми розуміємо під любовною прихильністю 
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авторки до рідного краю не вияв світоглядного обмеження, а свідомо втілену й певною 
мірою навіть послідовно проведену творчу позицію: Дросте прагне виразити дух без-
кінечної краси своєї батьківщини і передати настрій незбагненої різнобарвності природ-
ного оточення того куточку землі, у якому їй пощастило народитися й зрости, і чиєю 
вірною дочкою вона почувала себе протягом усього життя. Своєю поетичною творчістю 
Дросте немовби вселяє читачеві, в тому числі й не обов’язково співвітчизнику-німцю, 
думку про те, що насолода ландшафтними красотами і принадність природного серед-
овища не може бути остаточно оспівана і вичерпана навіть найбільш прихильним і чут-
ливим до поетичних тонкощів митцем. Поетеса розвинула таким чином багатозначний і 
надзвичайно плідний діалог людини з природою, вона утверджувала цінності духовного 
світу «я» на тлі благого до людини природного середовища. Нагадаємо, що на сьогодніш-
ній день А. фон Дросте-Гюльсхоф з повним правом вважається найвидатнішою поете-
сою не тільки Вестфалії, від якої вона була дійсно невідривна, а й німецької літератури у 
цілому. Це означає, що масштаб її обдарування дозволяв переконливо виражати загаль-
нолюдські цінності. Пошлемося на її ліричне зізнання у вірші «У мохах» («Im Moose»): 
«Doch wußte ich, es war der Heimat Licht, in meiner eignen Kammer angeschlagen» («Але я 
знала, що це світло Батьківщини засяяло в мою комірку»). Важливо, що саме у такому 
вимірі, а саме – осяяною з великої і, головне, рідної й благої отчої перспективи відчуває 
й сприймає та позиціонує себе у світі героїня Дросте.  

Учені-германісти, які досліджували творчість поетеси і присвятили їй спеціальні 
праці, з повною підставою відзначають, що ліричний здобуток Дросте майже цілком 
присвячений рідній Вестфалії: до нього належать поетичні цикли «Степові картини», 
«Скала, ліс та озеро», нариси «Картини Вестфалії». Під час вивчення творів Дросте 
помічаємо, що поетеса не прикрашає зорові та акустичні спостереження, вона не на-
магається відірватися від реальних природних замальовок і поринути в сферу фантазії 
або вільних і по-справжньому багатих власних почуттів «я». Серед своїх спостережень 
лірична героїня Дросте фіксує в тому числі враження «безрадісного краю», проте це не 
заважає їй віднаходити те, що може радувати погляд і підносити душу, що означає справ-
жню відданість авторки предмету зображення.

Як вважають літературознавці, в ліричному циклі «Степові картини» (1841–1842), 
що складається з 12 віршів, А. фон Дросте-Гюльсхоф вдається створити новий для ні-
мецької літератури де-романтизований образ природи. Краса для поетеси – невід’ємна 
іпостась живої природи, те, що доступно оку і вуху, і А. фон Дросте-Гюльсхоф не 
втомлюється передавати найдрібніші деталі і рисочки навколишнього ландшафту. 
Вчені слушно підмітили, що для створення «докладної», диференційованої картини 
природи поетеса прагне розгорнути власну перспективу, вона зміщає візуальну при-
зму сприйняття убік створення особистих, майже приватних стосунків з пейзажною 
конкретикою. Приміром, улюблені рівнини і болота постають перед читачем побаче-
ними й відчутими з більш «короткої» дистанції: з точки зору спостерігача, який присів 
навпочіпки в центрі природного ландшафту або мрійливо розпростерся на лузі [2]. За-
вдання даної статті полягає в тому, щоб встановити застосовані поетесою-новаторкою 
поетикальні засоби, прийоми і поетичні техніки, які слугують для створення ліричного 
образу природи і передачі поетичного ландшафту у всій його неповторності і майже на 
дотик відчутній конкретиці.
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Звертаючись до вивчення наукової літератури з даної проблеми, не можна омину-
ти присвячену поетичній спадщині поетеси, відносно нещодавно захищену докторську 
дисертацію О.С. Бакалова, який відзначає, що А. фон Дросте-Гюльсхоф досліджувала 
пейзаж і природу надзвичайно глибоко, шукала в ній символічні, але в той же час піз-
навані риси. Природа залишалася для неї незбагненною силою, яка одночасно викликає 
почуття безпеки і схиляє до відчуженості. На думку дослідника, крім новизни теми, А. 
фон Дросте-Гюльсхоф збагатила німецьку лірику можливостями незвичного для її часу 
ракурсу сприйняття природи і передачі її вражень. Поетеса ніколи і ніде не прагнула 
охопити природу у всій її цілісності, обмежуючись її фрагментами, а з іншого – її ліричні 
натхнення, музика її душі звернені до світу природи як цілого. Найчастіше поетеса фік-
сує лише окремі прилеглі елементи пейзажу: курган, ставок, болото, мергельний кар‘єр 
або ще ближче: очерет, купину на болоті, мох, суєту комах в траві та водяної живності в 
смердючій калюжі. Будучи короткозорою людиною, поетеса короткозора і в своїх віршах: 
вона уважно чином вдивляється в довколишній світ [5]. Відомо, що Дросте-Гюльсхоф 
ввела в німецьку літературу потужну тенденцію поетизації боліт та вересових пусток. У 
її поетичних циклах «Степові картини» і «Скеля, ліс та озеро» взаємодіють по-різному 
забарвлені світоглядні комплекси: природничий і міфопоетичний, переплітаються приві-
тна дружність і трагічна езоретика [5].

Російський літературознавець-германіст А.С. Дмитрієв, порівнюючи творчість Гей-
не і А. фон Дросте-Гюльсхоф, зазначив, що Гейне охоче використовував широкий арсе-
нал романтичних технік для зображення природи (див.: [3]), він тяжів до характерної 
для романтичної іронії суб’єктивної, а нерідко навіть гротескно-суб’єктивної передачі 
почуттів і стрибкоподібних настроїв спостерігача, пройнятого бажанням ігри з спів-
розмовником і з власним багатим емоційним світом, спрямованим назовні швидше за 
необхідністю. Під пером блискучого поета-романтика Гейне створювалася атмосфера 
полеміки, переоцінки традицій попередньої, ранньоромантичної піднесеності, тоді як 
А. фон Дросте-Гюльсхоф досліджувала пейзаж і природу дуже зосереджено, на манер 
натураліста чи природознавця, вона шукала на її тлі найбільш характерні, конкретні та 
емоційно-упредметнені риси. 

Можна умовно стверджувати, що, привласнюючи враження довкілля, Дросте осмис-
лювала не стільки природу в собі, скільки себе і людину взагалі на лоні природи, як про 
це свідчать такі відомі її вірші, як «Липа» («Die Linde»), «Будинок у лузі» («Das Haus in 
der Heide»), «У мохах» («Im Moose»), «Старий замок» («Das alte Schloß») та багато ін-
ших. Подібне зрушення вбік визнання самодостатності об’єкта спостереження, відступ 
від виключної зосередженості на світі почуттів «я», перенос і концентрація уваги лірич-
ного оповідача на оспівуванні природи замість заглиблення у безкрайній світ «я», тобто 
емоцій і незцілених конфліктів ліричного героя поетів-романтиків окреслюють відмінну 
позицію Дросте серед ліриків-сучасників. 

Для того, щоб глибше зрозуміти відзначені нами відмінності, ми можемо порівняти 
позицію ліричного героя Гейне з перспективою погляду Дросте, це дасть змогу відчути 
не тільки індивідуально знакову, але і показову в плані історико-літературного ритму дис-
танцію двох великих майстрів художнього образу природи. Отже, Гейне: «Und wüßten’s 
die Blumen, die kleinen, / Wie tief verwundet mein Herz, / Sie würden mit mir weinen, / Zu 
heilen meinen Schmerz» (підрядник у пропонованій нами інтерпретації: «І якщо би квіти 
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знали, маленькі, / Як глибоко поранене моє серце, / То вони б заридали зі мною, / Щоб 
зцілити мій біль»). Перед нами прониклива замальовка, за своїм характером – імагіна-
тивна, вона основана на персоніфікованому образі співчутливих рослин, здатних плакати 
та лікувати болі стражденної людини. Романтичний антропоморфізм деформує чіткі гра-
ниці флоронімного образу і перетворює його на залежний від людської душі і підвладний 
її стражданню елемент-складник. 

Порівняно з цим ліричний образ навколишнього середовища Дросте об’єктивується 
і зсередини насичується свідомістю існування в собі, підпорядковується власному зако-
ну, простежимо на матеріалі вірша «У мохах» («Im Moose»): «Da lag ich einsam noch im 
Waldes Moose. / Die dunklen Zweige nickten so vertraut, / An meiner Wange flüsterte das Kraut, 
/ Unsichtbar duftete die Heiderose», у підряднику: «Тоді я одиноко лежала у лісових мохах. 
/ Темні гілки кивали так довірливо, / Біля моєї щоки шепотіли трави (верески), / незримо 
духмяніла степова (дика) роза». Зрозуміло, що першорядну роль у створенні враження ві-
діграють незалежний від спостерігача лад існування природи і власний природний ритм її 
життя, який не має точкою відліку душу ліричної героїні, а навпаки, утягує її у свої подро-
биці і примушує її прислуховуватися й приглядатися до гармонійного довкілля, чудового 
як таке, існуючого для себе і само по собі. Уже дані спостереження чітко доводять, що ан-
тропоморфічні прийоми та техніки, взагалі характерні для традицій словесно-поетичного 
пейзажу, використовуються Дросте інакше, ніж у Гейне, зокрема авторка відступає від тези 
«природа – дзеркало душі», і насичуються новою свідомістю конкретних – тактильних, 
акустичних, візуальних – діалогічних контактів з природними істотами та проявами. 

Ще більш важливим, на наш погляд, уявляється інший варіант природної об’єктивації 
засобами антропоморфізму, відсутній у попередній традиції: у вірші «Липа» («Die 
Linde») Дросте вдається до створення ліричного монологу самого дерева (липи) і спо-
нукає флоронімний об’єкт вести мову від свого імені. Отже, важко вирішити, чи поетеса 
«віддає» свій голос липі, чи дерево мовить голосом Дросте, адже ліричний об’єкт і лі-
ричний суб’єкт збігаються у одній персоніфікованій вигаданій особі, щоб вразити чита-
ча достовірністю мовного (емоційно-чуттєвого, сповідального) вислову нібито цілком 
живої істоти, наділеної такими ж або подібними відчуттями, як і будь-яка людина. По-
дібну, надзвичайно характерну для лірики Дросте тенденцію ми розуміємо як наскрізне 
одухотворення. Загалом, ми вважаємо даний вірш надзвичайно виразним не тільки сам 
по собі, а як програмний, такий, що здатний окреслити віху в діалозі «природа – поет». 
Дерево розпростирає свої гілки (Blätterdach, листвяний покров або стелю; «Подивись, 
як далеко сягають мої руки»), відлякує повітряних комах, насичує повітря своїм благо-
уханним диханням, скидає на ложе благочестивого сновидця найчудовіші квіти, слугує 
предметом поетичних роздумів поета і передає свої враження від його діяльності. Уже 
спрямованість діалогу від quasi-живої, насправді – флоронімної, істоти до периферійної 
постаті митця характеризує поетичну палітру Дросте і визначає її новаторські починання 
в історії німецької поезії загалом. 

На погляд Н.І. Балашова, у «Степових картинах» з’являється тема історичного спо-
гаду, занурення в минуле, мотивом переходу до історичної теми служить ландшафт, що 
був колись фоном для важливих подій. У вірші «Ворони» («Die Krähen») від похмурого 
пейзажу відбувається перехід до розповіді воронів, які пам’ятають і згадують про ли-
царські битви. Природа залишалася для А. фон Дросте-Гюльсхоф незбагненною силою, 
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яка одночасно викликає почуття безпеки і відчуженості [3 (2: 142)]. Природа у поетеси 
зовсім не ідилічна і нерідко містить в собі невисловлену прямим словом, приховану для 
спострігача загрозу. Наприклад, у поемі «Притулок на високій горі святого Бернгарда» 
смисловим центром є альпійський пейзаж, образ природи, всемогутній у своїй руйнів-
ної потужності. Той, хто досяг недосяжних вершин Альп, повинен загинути. Природа 
велична лише тоді, коли знищує, і свідками загибелі залишаються лише блискавки, бурі 
та вулкани. У поемі майстерно зображені альпійські бурі, блискавки, лавини. Місячне 
світло пестить холодним поцілунком скам’янілий потік та осяває трупи подорожніх, за-
гиблих в Альпах. Критики вважають, що це трактування природи виникає під значним 
впливом Байрона. Однак відмінність полягає в тому, що у Байрона велич і краса природи 
підносять людину, зміцнюють у ній любов до незалежності і свободи, тоді як у А. фон 
Дросте-Гюльсхоф природа пригнічує людину, робить її своєю іграшкою [4 (3: 50)].

Мотиви нерозривного зв’язку з природним середовищем пронизують сповідальну 
лірику А. фон Дросте-Гюльсхоф («Mein Beruf» / «Моя професія», «Am Turme» / «На 
башті», «Im Moose» / «У мохах», «Das Spiegelbild» / «Віддзеркалення»). Пейзаж А. фон 
Дросте-Гюльсхоф просякнутий конкретними натурфілософськими деталями та спосте-
реженнями над флоронімними елементами, він зберігає виразні прикмети вестфальсько-
го краю, робить відчутними й зримими його болота, долини, озера. У такому цілком 
пізнаваному регіональному оточенні живе людина, тісно злившись з природою і випро-
бовуючи на собі лише частково поясниму владу її сил («Der Knabe im Moor» / «Хлопчик 
на болоті»). Аналізуючи творчість майстрині, Вальтер Шмітц відзначив, що особистіс-
ним поглядом на світ і тріпотливим ставленням до віри поетеса була зобов’язана като-
лицькому вихованню, яке залишило помітний слід не тільки у її духовній поезії, але й 
у природній ліриці і картині світу загалом. Поетеса прагне читати природу як частину 
божественного творіння. Проте віра не надає героїні бажаного притулку, між емпірич-
ною картиною природи і християнською алегоричною мовою жестів виникає напруже-
ність, яка спонукає А. фон Дросте-Гюльсхоф створити відомі природні і степові картини 
(«Geistliches Jahr»/ «Духовний рік») [7]. 
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В статті проаналізовано концепт «Стамбул» в турецькій мовній картині світу 
(тематичні групи, типові контексти, особливості функціонування).
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Дослідження мовних картин світу, концептів, стереотипів мовної поведінки розкриває 
нерозривний зв’язок мови з навколишньою дійсністю, особливостями життя та побуту на-
роду, його культури, відображає специфічні особливості мислення носіїв певної мови. Сте-
реотипи культурних уявлень формуються під впливом таких факторів, як географія, клімат, 
природні умови, історія, соціальний устрій, вірування, традиції, спосіб життя. 
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Активізація дослідження мовних картин світу й виділення в окрему галузь лінгвісти-
ки (пов’язаної водночас із психолінгвістикою і лінгвокультурологією) припадає на 1980–
1990-ті роки, коли з’являються ґрунтовні студії Н.Д. Арутюнової, Б.О. Серебренникова, 
О.С. Кубрякової, В.І. Постовалової, Ю.С. Степанова, В.М. Телії, А.А. Уфімцевої та ін. 
Одним із ключових термінів цього напряму дослідження є «концепт». 

У мовознавстві дослідники пропонують різне тлумачення поняття «концепт». Авто-
ри видання “Краткий словарь когнитивных терминов” визначають концепт як “термін, 
що служить для пояснення одиниць ментальних або психічних ресурсів нашої свідо-
мості та тієї інформаційної структури, яка відбиває знання і досвід людини: оператив-
но-змістова одиниця пам`яті, ментального лексикону, концептуальної системи та мови 
мозку, всієї картини світу, відбитої в людській психіці” [1: 90].

В. Колесов тлумачить культурний концепт як основну одиницю ментальності, що в 
межах словесного знака та мови в цілому постає у своїх змістових формах як образ, по-
няття і символ [2: 81].

На думку Ю. Степанова, концепт “ніби згусток культури у свідомості людини; те, у ви-
гляді чого культура входить у ментальний світ людини. І, з другого боку, концепт – це те, 
посередництвом чого людина – пересічна, звичайна людина, не “творець культурних ціннос-
тей” – сама входить у культуру, а в деяких випадках і впливає на неї..., концепти не лише мис-
ляться, вони переживаються. Вони – предмет емоцій, симпатій і антипатій, а іноді й зіткнень. 
Концепт – основна чарунка культури в ментальному світі людини” [3: 40-41]. 

В. Телія визначає концепт як “усе те, що ми знаємо про об`єкт, у всій екстенсії цього 
знання” [4: 97].

А. Вежбицька, пояснює концепт як комплекс культурно-зумовлених уявлень про 
предмет [5: 215].

Д. Лихачов вважає, що “концепт існує не для окремого слова, а, по-перше, для кож-
ного основного (словникового) значення слова окремо, і, по-друге, концепт певною мі-
рою “алгебраїчний” вираз значення, яким ми оперуємо у своєму письмовому чи усному 
мовленні, оскільки охопити значення в усій його складності людина просто не встигає, 
іноді не може, а іноді по-своєму інтерпретує його (в залежності від своєї освіти, особис-
того досвіду, належності до певного середовища, професії тощо)” [6: 281]. 

На думку Д. Лихачова, багатство концептосфери національної мови є у прямій за-
лежності від багатства культури нації – її літератури, фольклору, образотворчого мисте-
цтва, а також співвіднесеності з усім історичним досвідом нації та релігією. 

Виходячи з наведених вище визначень ми оперуватимемо в нашому дослідженні по-
няттям концепт як «комплекс уявлень про предмет, сукупність знань та асоціацій, закрі-
плених за цим предметом, вербалізованих у мові через слова, словосполучення, а також 
семантичні конотації».

З’ясування специфіки взаємодії розвитку мови та динаміки соціальних процесів – 
актуальні завдання сучасної лінгвістики, одним із шляхів розв’язання яких є досліджен-
ня мовної картини світу.

Об’єкт вивчення – мова українського перекладу роману Орхана Памука «Стамбул: 
спогади та місто». Предмет вивчення – концепт «Стамбул».

Мета нашої розвідки – дослідити особливості вербальної реалізації концепту «Стам-
бул». Досягнення поставленої мети стає можливим за умови виконання таких завдань: 
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зробити вибірку контекстів, які ілюструють досліджуваний концепт; з’ясувати чинники, 
що зумовлюють вживання певних лексичних одиниць.

Турецька мовна картина світу відображає специфіку світогляду турецького народу, 
постійне зіставлення «свій» – «чужий», Схід – Захід, правовірний-неправовірний, ту-
рецькість – вестернізація у непримиренній боротьбі протилежностей не лише у синхронії 
(«свій» – «ворог»), а й у діахронії («старе» – нове»): «Як вважали засновники цієї Республі-
ки, єдиним шляхом уперед було виховання нового поняття турецькості, а тому задля цьо-
го слід було відмежуватися від решти світу санітарним кордоном. Так настав кінець ба-
гатомовному, багатокультурному Стамбулу часів імперії. Місто заниділо, спустошилося 
й стало монотонним, одномовним містечком у чорно-білих тонах» [7: 314] – «Osmanlı 
İmparatorluğu yıkılıp gidince ve Türkiye Cumhuriyeti ne olduğuna da karar veremediği kendi 
Türklüğünden başka bir şey göremeyip dünyadan kopunca İstanbul eski çok dilli, muzaffer ve 
tantanalı günlerini kaybedip her şeyin kendi yerinde ağır ağır yıllandığı, tenhakaştığı, boş, siyah-
beyaz ve tek sesli, tek dilli bir yere dönüştü» [8: 225]; «Місто, затиснене між традиційною 
культурою та культурою Заходу, населене космічно заможною меншістю й збіднілою 
більшістю, накрите все новими й новими хвилями емігрантів, що завжди було поділене 
уздовж меж своїх численних етнічних груп, – Стамбул є місцем, де принаймні за останні 
півтора століття ніхто цілком не почувався, як у власному домі» [7: 156] – «Geleneksel 
kültürle Batı kültürü arasında ve aşırı zengin küçük bir azınlık ile milyonlarca yoksulun yaşadığı 
kenar mahalleler arasında, sürekli göçlere açık ve bölünmüş olması İstanbul’da son yüz elli yılda 
kimsenin kendini bütünüyle evde hissedememesine yol açtı» [8: 114]. 

На нашу думку, специфіка турецького світогляду полягає у прагненні до збережен-
ня національної ідентичності (шляхом ототожнення з багатою історичною спадщиною 
часів Османської імперії та розквітом держави) та водночас боротьбі з ореолом «екзо-
тичності» в очах Західного світу: «У цьому гіркий симбіоз: люди із Заходу полюбляють 
відшукувати у Стамбулі те, що робить його екзотичним, не схожим на західні міста, 
у той час як місцеві, що намагаються все озахіднити, бачать у цих же речах перепони, 
які неодмінно й якнайскоріше треба стерти з обличчя міста. Ось коротенький перелік 
таких особливостей: Першими знищили яничарів, які аж до середини дев’ятнадцятого 
століття неабияк цікавили іноземців. Ринок рабів – ще одна принада для європейців – 
зник невдовзі після того, як мандрівники почали про нього писати. А після заснування 
Республіки зникли й дервіші ордену «Руфаї» зі своїми крученими шпильками, й дервіш-
ський орден «Мевлеві». А дуже скоро після того як Андре Жид ганив османське вбрання, 
яке зображували у своїх картинах багато західних художників, його теж заборонили. 
І гарем – ще один загальний улюбленець – теж розпустили…» [7: 320] – «Çünkü Batılı 
gözlemciler, İstanbul’da Batılı olmayan “egzotik” şeyleri görüp yazmayı seviyor, şehre hakim 
olmaya çalışan Batılılaşmacı hareket de bu özellikleri, kurumları, gelenekleri Batılı olmaya 
engel oluyor diye kısa sürede dağıtıp yok ediyor. İşte küçük bir liste:

On dokuzuncu yüzyıla kadar Batılı gezginlerin hakkında en çok yazdıkları şeylerden biri olan 
Yeniçeri Ordusu dağıtıldı önce. Bir diğer Batılı gezgin merakı olan esir pazarı da hakkında çok 
yazıldıktan sonra yk oldu. Batılı gözlemcilerin çok sevdiği oralarına buralarına şişler sokan Rufai 
dervişlerinin ve Mevlevilerin tekkeleri de, Cumhuriyet ile birlikte kapatıldı. Batılı ressamların 
o kadar çok resmettiği Osmanlı kıyafetleri de Andre Gide’in şikayetınden kısa bir şüre sonra 
bırakıldı. Harem de Batılı yazarların çok sevdiği bir konuydu, artık yok…» [8: 229-230].
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Вибірка контекстів дозволяє визначити набільш частотні лексичні одиниці: Осман-
ська імперія, імперія, Республіка, столиця, смуток, руїна, Константинополь, Босфор, вес-
тернізація, дервіші. Крім того чітко простежується центр та периферія концепту «Стам-
бул» у вербальній структурі тексту. 

До центру належить: власне-Стамбул, Босфор, hüzün (смуток).
«Стамбул»: «Стамбул – це не безіменна множина життів, ув’язнених у чотирьох 

стінах – багатоквартирних джунглях, де ніхто не знав, до кого з сусідів прийшла смерть, 
а до кого – свято, а архіпелаг кварталів, де всі були знайомі» [7: 118] – «İstanbul’da bir 
mahalle hayatı olduğunu, şehrin kimsenin tanımadığı bir yer, duvarlarla hayatları ayrılmış, 
ölenlerle bayram edenlerin birbirinden habersiz olduğu bir apartman daireleri anarşisi değil, 
herkesin uzak yakın birbirini bildiği mahalle takımadaları olduğunu…» [8: 88]. 

На сторінках роману О. Памука «Стамбул: спогади та місто» відбувається своєрід-
ний асоціативний експеримент, коли автор перераховує всі асоціації, які пов’язані в його 
свідомості зі Стамбулом. Наприклад: «Поцокані, старі долмуші марки «шевроле» 1950 
року, які у будь-якому іншому західноєвропейському місті уже б давно правили за музей-
ний експонат, а у нас досі – маршрутки, які ледь живі катаються вузесенькими алеями 
та брудними головними вулицями міста. Автобуси, напхом напхані пасажирами. Ме-
четі, з яких навічно покрали свинцеві дощечки та водостічні жолоби. Міські цвинтарі, 
засаджені кипарисами, брами яких більше подібні до входу в потойбічний світ. Тьмяні 
вогні, які щовечора видніються на човнах, що пливуть з кварталу Кадикьой до кварталу 
Каракьой. Дітей, що намагаються всучити одні й ті ж паперові хустинки всім, хто 
трапиться поруч» [7: 132-133] – «… bir Batı şehrinde olsa müzeye kaldırılacakken şehrin 
kirli sokaklarında, dik yokuşlarında dolmuş olarak oflaya puflaya inleyen 1950’lerden kalma 
yorgun Amerikan arabalarından, otobüsleri tıkış tıkış kalabalıklardan kurşun kaplamaları, 
yağmur olukları sürekli çalınan camilerden, şehrin içinde bir ikinci alem gibi yaşayan 
mezarlıklardan ve servi ağaçlarından, Kadiköy-Karaköy arasında çalışan vapurların içinde 
akşamları yanan solgun lambalardan, sokaklarda önüne her gelene bir paket kağıt mendil 
satmaya çalışan küçük çocuklardan» [8: 97-98]. 

На матеріалі даних асоціативного експерименту можна зробити висновки щодо за-
гальних особливостей концепту «Стамбул». Кольорова символіка Стамбулу: чорний та 
білий кольори при описі стамбульських пейзажів. Час дії: переважно сутінки, вечір, ніч. 
Пора року: зима. Природні явища: вітер, холод, сніг. Вживання множини для більшого 
узагальнення (квартали, пороми, вулиці, долмуші, мечеті; чоловіки, жінки, діти; продав-
ці, цирульники, сутенери, студенти, жебраки).

 «Huzün» (складність метафізичного характеру цього поняття, осягнення його змісту 
змусило українського перекладача послуговуватися турецьким словом із збереженням 
латинської графіки, що ще більше підкреслює специфічність цього душевного стану й 
відсутність його еквівалента в українській мові): меланхолія, смуток, туга, понурість, 
нудьга як основний настрій міста та душевний стан мешканців Стамбулу: «Можна на-
звати цей стан безладною, туманною меланхолією або ж скористатися турецьким 
словом hüzün, що означає меланхолію радше загальну, аніж особисту. Вона не при-
носить ясності, вона прикриває собою реальність, даруючи нам натомість спокій, 
пом’якшуючи вид, як пом’якшує його конденсована вода на віконному склі, коли зимової 
днини киплячий чайник випускає на вікно свою пару» [7: 123] – «Bu duygu kafamın içindeki 
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ikinci dünyayla ve suçluluk duygularıyla birleşirdi. Bu karmaşık hale huzün diyelim. Tam bir 
saydamlık anı olmadığı ve bu yüzden de gerçekliği perdeleyen, onunla daha rahat yaşamamıza 
yarayan bir şey olduğu için, soğuk bir kış günü altı harıl harıl yanan bir çaydanlığından 
pencere camlarında biriktirdiği buğuya benzetelim bu hüznü» [8: 91]; «Hüzün – це не сму-
ток однієї окремої людини, а понурий душевний стан, у якому перебувають одночасно 
мільйони людей. Власне, що ж таке hüzün, котрий заполонив усе місто, увесь Стам-
бул?» [7: 127] – «Tek bir kişinin duyduğu melankoliye değil, milyonlarca kişinin ortaklaşa 
hissettiği o kara duyguya, hüzne yaklaşıyoruz. Bütün bir şehrin, İstanbul’un hüznünden söz 
etmeye çalışıyorum» [8: 94].

«Босфор» як «ключ», «серце світової географії», «ковток свіжого повітря», «духовно 
значуща річ для кожного стамбульця», довкілля, що детермінує життя його мешканців: 
«Турецькою назва Босфору та слово “горло” – омоніми, тож починаючи з тієї зими я 
завжди асоціював Босфор зі свіжим повітрям» [7: 67] – «Boğaz kelimesinin türkçedeki 
asıl anlamıyla, “hava almak” işi kafamda böyle birbirine karıştı» [8: 53]; « Отже, все, чого 
нас навчали в школі, правда: Босфор є ключем, серцем світової географії, а всі народи 
з усіма своїми військами, а надто росіяни, хотіли володарювати над нашим прекрас-
ним Босфором» [7: 271] – «Bütün okul hayatımızda bizlere, Boğazlar’ın, bütün dünyanın 
fethinin anahtarı, dünyanın jeopolitik kalbi olduğunu, bu yüzden başta Ruslar olmak üzere 
bütün milletlerin ve orduların bizim güzel Boğazıçimizi ele geçirmek istediğini öğretenler 
haklıydılar» [8: 193-194]; «Для стамбульця вид на Босфор, навіть віддалік, – це духовно 
значуща річ» [7: 271] – «Boğaz’ı uzaktan da olsa görebilmenin taşıdığı bu manevi anlam 
yüzünden olsa gerek» [8: 194]. Назва Босфор здебільшого вживається в контексті з дієсло-
вами «спостерігати», «дивитися», «бачити» та іменником «вид».

Концепт «Стамбул» розкривається через вживання частотних лексичних одиниць, 
які представляють певні тематичні групи:

1. Назви районів, кварталів, майданів, вулиць, провулків Стамбулу, що при перекла-
ді супроводжуються коментарем (місце розташування, походження назви, мікрорайони, 
чим відомий цей географічний об’єкт): «Набільшого лиха знавіснілі заколотники нароби-
ли у кварталах, де грецька громада була найчисленнішою Ортакьой, Баликли, Саматья 
та Фенер» [7: 231] – «Ortaköy, Balıklı, Samatya, Fener gibi şehrin Rum nüfusunun yüksek 
olduğu mahallelerinde de uyguladıkları şiddetle dehşet uyandıran yağmacı çeteler…» [8: 166]; 
«Я не люблю Халаскаргази, широкий проспект, котрий простягається від площі Так-
сім, йде через Харбійє, Шішлі аж до кварталу Меджидієкьой» [7: 412] – «Taksimden, 
Harbiye ve Şişli üzerinden ta Mecidiyeköye …kadar uzanan ve her iki yani 1960 ve 1970’lerde 
yapılmış “uluslar arası üslup”lu, kimileri be-te-be ile kaplı, kocaman pencereli apartman 
binalarıyla çevrili Halaskargazi Caddesini sevmem» [8: 297].

2. Імена падишахів, султанів, візирів та назви палаців: «Коли турецькі султани, бо-
ячись підхопити сухоти, але все ж жадаючи західного комфорту, покинули палац Топ-
капи, переїхавши у Долмабахче та Їлдиз, їхні принци та візири почали зводити собі у 
горах в околицях Нішанташи деревяні палаци» (Палац Топкапи (досл. Тур. – “гарматні 
ворота”) – головний палац Османської імперії до середини ХІХ століття, розташова-
ний на мисі стрілки Босфору та затоки Золотого Рогу. Також відомий як Сераль) [7: 
39] – «Osmanlı padişahları Batılı konfor, değişiklik fikri ve verem korkusuyla Topkapı Sarayı’nı 
terkedip Dolmabahçe ve Yıldız’a yaptırdıkları yeni saraylara yerleşince…» [8: 33]; «Моя шко-
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ла розташовувалась у колишніх маєтках принца Юсуфа Іззедіна-паші та Великого візи-
ра Галіля Рафата-паші» [7: 39] – «İlkokula Şehsade Yusuf İzzeddin Paşa Konağı’nda (Işık 
Lisesi) başlamış, Sadrazam Halil Rifat Paşa Konağı’nda (Şişli Terakki) devam etmiştim» [8: 33].

3. Назви релігійних свят: «Певна річ, людина, що не поститься під час Рамазану, 
відчула б менше докорів сумління, гостюючи серед цих скляних сервантів та беззвуч-
но-неживих фортеп’яно, аніж сидячи по-турецькому в кімнаті, повній канап та поду-
шок» [7: 20] – «Ramazan’da oruç tutmayan biri, büfeler ve piyanolar arasında, sedirler ve 
yastıklarda bağdaş kurarak oturulup yaşanan bir evdekinden daha az vicdan azabı çeker» [8: 
18]; «Найбільше неоднозначне ставлення моєї родини до релігії виявлялося під час свята 
Курбан-байрам («свято пожертви»)» [7: 245] – «Din karşısındaki bu ikili tutumun ailede 
en belirgin örneği kurban bayramlarıydı» [8: 176].

4. Міфічні істоти, казкові персонажі, театр тіней: «Як я пізніше дізнався, усі ті 
пов’язані з чортами та джинами “деви” з класичної перської літератури, що їх чотири-
ста років тому мініатюрники зображували як страшенних хвостатих монстрів, стали 
велетнями, саме коли перекочували до казок, які переповідали на стамбульській говірці 
турецької мов» [7: 31] – «Klasik İran edebiyatında şeytanların, cinlerin kardeşi olan ve dört 
yüzyıl önce hokkalarla kısa boylu, kuyruklu korkunç ucubeler gibi resmedildiklerini yıllar sonra 
farkedeceğim “div”ler, Farsçadan İstanbul Türkçesine ve masallarına geçerken devleşmişti» [8: 
26]; «Іноді вистава ставала такою запеклою, що завіса (матове скло) починала дрижа-
ти – майже так само, як тоді, коли ми ходили до театру тіней Карагьоз, – і все ставало 
чорно-білим» [7: 108] – «Göz yaşartıcı bu gölge oyununun şiddetinden, tıpkı Karagöz’de olduğu 
gibi, arada bir perde (buzlu camlı kapı) sarsılıyordu ve her şey siyah-beyazdı» [8: 85].

5. Назви релігійних орденів, шкіл, течій, напрямів, імена відомих філософів: «Тоді 
я ще й гадки не мав про тонкощі суфізму, Мевляну чи величезну перську спадщину» 
(Мевляна – народна назва (слово перекладається як «наш учитель») відомого кла-
сика перської поезії, філософа-суфія Джалалледіна Румі (1207-1273)) [7: 243] – «..o 
zamanlar ne Mevlana’dan, ne tasavvufun inceliklerinden, ne de büyük Fars kültüründen 
haberdardım» [8: 175].

6. Назви релігійних споруд: «… а тоді береться описувати мінарети, куполи, Ая-
Софію, мечеть Беязит, мечеті Сулейманіє й Султанахмета, хмари, води затоки 
Золотого Рогу й кипарисові сади Сарайбурну…» [7: 300] – «Dedikten sonra minareler, 
kubbeler, Ayasofya, Beyazıt Camii, Süleymaniye, Sultanahmet, bulutlar, Haliç’in suları, 
Sarayburnu’ndaki servilerle kaplı bahçeler...» [8: 214].

7. Назви турецьких страв (турецька кухня як особлива частина багатої турецької 
культури): « … наше місто заводнили продавці станків для гоління, продавці семі-
тів, продавці фаршированих мідій, сукна, капців, ножів та виделок, торгаші водою, 
іграшками, слабоалкоголкою й усіляким дріб’язком, а до всього, наче не вдосталь, 
наші пороми заполонили торгаші запіканками й дьонерами» (Дьонер – м’ясо сма-
жене на вертикальному вертелі, що обертається) [7: 187] – «Dükkan kiralarının ve 
vergilerin artması ve şehrimize bitip tükenmez göçler sonucu, jiletçi, simitçi, midye dolmacı, 
kağıt mendilci, terlikçi, çatal-bıçakçı, tuhafliyeci, oyuncakçı, sucu, gazozcudan sonra artık 
muhallebiciler, kokoreççiler, tatlıcılar, dönerciler de vapurları doldurdu» [8: 134]; «На ву-
лицях було повно торговців сімітами, смаженими мідіями, пловом, каштанами, 
м’ясними кульками на грилі, хлібом з рибою, кульками з тіста, айраном (напоєм 
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на основі йогурту), різноманітними щербетами…» [7: 397] – «Sokaklarda gördüğüm 
satıcılardan simit, midye tava, pilav, kestane, cızbız köfte, balık ekmek, un kurabiyesi, ayran, 
şerbet..» [8: 285-286].

8. Назви громадських закладів: «Проминіть хамам Ібрагіма-паші.» (Хамам – ту-
рецька громадська лазня) [7: 140] – «İbrahim Paşa Hamamı’nı geçin!» [8: 102]; «Але коли 
пам’ять зраджувала мене, я вигадував кожну дрібничку у квіткарні, кав’ярні, цукерні й 
мейхане, які вони могли відвідувати» (Мейхане – корчма, заклад харчування, де окрім на-
їдків подають алкогольні напої та грає музика) [7: 149] – «…. hatıralarımı yoklayarak hangi 
çiçekçi, kahvehane, meyhane ya da muhallebicide rastlaşmış olabileceklerini ayrıntılarıyla 
düşlerdim» [8: 109].

9. Назви періодичних видань (обов’язковий атрибут турецького життя): «У середині 
шістдесятих моя мама кожного недільного ранку ходила до продавця газет, аби купити 
свіжий номер газети «Акшам» («Вечір»)» [7: 249] – «1960’ lı yılların ortalarında, her Pazar 
günü annem Akşam gazetesi alırdı» [8: 179]; «… двадцятип’ятирічний журналіст сидів за 
своїм столом у редакції невеличкої газети «Saadet» («Щастя»)…» [7: 178] – «… küçük 
Saadet gazetesinde bir sabah erkenden oturmuş çalışan yіrmi beş yaşlarındaki genç …» [8: 129].

10. Турецькі забобони (як невід’ємна частина народних вірувань): «Певна річ, зро-
зуміти безглуздість забобонів було легко («Не чіпай хустки, бо скам’янієш», – так 
казала покоївка; «Йому зав’язали язика», «Прийшли янголи й забрали його на небеса», 
«Ніколи не починай іти з лівої ноги»)» [7: 239] – « “elini sürersen taş kesilirsin” lerden, 
“dili tutulmuş”lardan, “melek gelip onu göğe çıkarmış”lardan, “sol ayağınla başlama”lardan 
dinin bir çeşit batıl itikat» [8: 172].

Дослідження концепту «Стамбул» на матеріалі роману Орхана Памука «Стамбул: 
спогади та місто» дозволило виявити типові контексти, визначити певні тематичні групи 
слів та зробити висновки щодо специфіки наповнення концепту «Стамбул» в турецькій 
мовній картині світу, де на перший план виходить власне-Стамбул, Босфор та Hüzün. 
Концепт «Стамбул» є одним із центральних понять для турецького народу, відображає 
знання місцевості (географічне розташування, райони, квартали, майдани, вулиці, про-
вулки), історії (апелювання до Османських часів як до славетної сторінки в історії), 
релігії – ісламу, народних вірувань та уявлень, культурних символів. Його наповнення 
значно глибше для носіїв турецької мови та культури, порівняно із знаннями та уявлен-
нями інших народів. Дуалістична природа концепту «Стамбул-старий» (багатомовний, 
багатокультурний, яскравий) та «Стамбул-новий» (небагатомовний, монокультурний, 
чорно-білий) зумовлена екстралінгвістичними чинниками. 

Опрацювання перекладної літератури в цьому аспекті є перспективним напрямом 
сучасної лінгвістики, адже дозволяє розкрити специфіку компонентів мовних картин ін-
ших народів, акцентує на необхідності високої професійної підготовки перекладачів, які 
не лише досконало володіють іноземною мовою, а й мають достатні знання життя та 
побуту народу, специфіки його ментальності.
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ЗАГЛАВНЫЕ ОБРАЗЫ КАК ЖАНРООБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР 
ЛИТЕРАТУРНОЙ СКАЗКИ ЮРИЯ МАМЛЕЕВА 

«ЕРЕМА-ДУРАК И СМЕРТЬ»

В статье представлен взгляд на заглавные образы героев литературной сказки 
Юрия Мамлеева «Ерема-дурак и Смерть». Они выступают как жанрообразующий фак-
тор, способствующий выражению авторской позиции. Автор рассматривает данное 
произведение с точки зрения соотношения традиционности и новаторства в творче-
стве писателя-постмодерниста.

Ключевые слова: литературная сказка, жанр, литературный образ, протагонист, 
антагонист, авторская позиция, Юрий Мамлеев

Изучение литературной сказки остается одним из актуальных вопросов литерату-
роведения. С учётом отсутствия комплексных исследований литературной сказки на 
уровне жанра, в общем хронологическом контексте разработки поставленной проблемы 
логичным представляется рассмотрение героев сказки как репрезантов жанрового сво-
еобразия. Вместе с тем сказка при всей внешней простоте представляет определенные 
трудности для изучения, что связано с тем, что этот пласт литературы включает в себя 
достаточно большой объем разнородных текстов, которые отличаются как в идейно-те-
матическом, так и в жанрово-стилевом отношении. В этой связи в изучении героев-про-
тагонистов литературной сказки существуют проблемы, прежде всего, методологическо-
го характера, что определяет актуальность данной статьи. 

В Украине вопросы жанра рассматриваются в работах Н. Копыстянской [1], Т.В. Бов-
суновской, О.Н. Николенко и других. Следует признать, что, несмотря на значительное 
количество научных и критических работ, посвященных указанному аспекту, исследо-
ватели литературной сказки отмечают двоякость природы жанра: инвариантность жан-
рового ядра и вместе с тем вариативность жанровых модификаций: «содержание и на-
правление такой сказки постоянно варьируется даже в рамках творчества одного и того 
же писателя», поскольку «литературная сказка – всегда сказка своего времени» [2:7], 
и эта ее характерная черта не оставляет возможности когда-либо дать универсальное 
определение жанрообразующим элементам авторской сказки. В качестве главного инва-
риантного признака, наследуемого от фольклорной первоосновы, называют установку 
на вымысел, фантастичность: «чудо играет роль сюжетообразующего фактора, помо-
гает охарактеризовать персонажей» [2:7]. В статье, посвященной проблеме дефиниции 
литературной сказки, исследователь осетинского фольклора А.Б. Бритаева приходит к 
выводу, что лишь совокупность типологических признаков определяет жанровое сво-
еобразие произведения: «Литературная сказка – это многовариантный жанр художе-
ственного словотворчества, произведение с фантастическим сюжетом, оригинальной 
авторской концепцией, основанное на синтезе фольклорных и литературных традиций и 
преследующее этико-эстетические цели» [3:68]. 

©   М. Г. Дещенко, 2014
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Мы склонны согласиться с трактовкой литературной сказки как совокупности типоло-
гических признаков в диалектическом соотношении жанрового ядра и модификаций в силу 
того, что литературную сказку Юрия Мамлеева характеризует как оригинальная авторская 
концепция, так и многовариантность читательской рецепции. Целью данной статьи явля-
ется рассмотрение роли протагониста и антагониста в жанрообразовании произведения. 

Важность анализа системы основных персонажей в интерпретации содержания 
сказки «Ерема-дурак и Смерть» несомненна: во-первых, главные герои литературного 
произведения являются средствами выражения авторской идеи, во-вторых, в сказочной 
традиции это не индивидуальные характеры, а типажи. Первые доказательства этому мы 
находим уже в названии произведения, где упоминаются оба главных героя, что лишний 
раз подчеркивает важность этих персонажей как таковых и особую роль их противопос-
тавления для выражения авторской позиции. 

Заглавный образ Еремы-дурака отсылает читателя к народной сказочной традиции, со-
здавая соответствующий жанровый настрой. При исследовании фольклорных сказок отме-
чается парадоксальность образа дурака: «Тайна этого парадокса … в противоположнос-
ти между подлинною, то есть магическою, мудростью, и житейским здравым смыслом» 
[4:34]. Традиционность значения образа дурака как юродивого усиливается в ходе развития 
сюжета путем многократного обыгрывания. Так, взаимодействие Еремы с миром живых в 
деревне терпит неудачу по причине того, что он считается односельчанами «дураком», а 
в городе – уже по причине его «странной», чуждой природы. Именно благодаря инако-
вости Ерема выходит невредимым из испытаний, а в узловых точках сюжета одерживает 
верх над антагонистическими силами, сколь бы могущественными они ни были: в сцене 
признания в любви любящая девушка развоплотилась; при столкновении с прислужником 
сатаны тот отпрянул; в результате общения героя с мертвецами к ним начали возвращаться 
свойства живых; явившийся Ереме дух невесты лишился человеческого образа и был воз-
несен к ангелам; а Личная Смерть осталась без сопровождения Ангела.

Трансформация традиции в образе дурака в сказке Мамлеева требует некоторых по-
яснений. Действие начинается с момента рождения Еремы, о котором автор говорит: 
«Такой дурак, что совсем необыкновенный. Странный человек, одним словом» [5:202]. С 
первой строки текста характеризуя героя словом «дурак», автор делает отсылку к фоль-
клорному образу юродивого, усиливая воздействие на читателя путем использования 
эмфатической конструкции в сопровождении эпитета «странный», что вызывает чита-
тельскую ассоциацию со странником, пришельцем из иных миров. 

Характерной чертой фольклорного сказочного образа дурака является его неведение 
и лень. Данный мотив в литературной сказке Мамлеева также подвергается трансфор-
мации. Ее мы усматриваем в том, что герой не выражает нежелания выполнять работу, 
навязываемую социумом, однако и склонности к какой бы то ни было целенаправленной 
деятельности он не проявляет: ««Пора бы его обучить чему-нибудь, – чесали затылки дере-
венские старики. – Таким темным нехорошо быть». Спросили у него, да толку нет» [5:203]. 
Таким образом, в аспекте непригодности к полезному труду характер Еремы сопоставим с 
фольклорным дураком, а вот в плане намеренного нежелания работать – противопоставлен 
ему. Он действует, но деятельность его приносит непостижимые результаты. Так, на охоте 
Ерема повесил ружье на сук, взял свечку и пошел с нею на зайца – причем заяц издох «от 
изумления», чем герой «не воспользовался». Пойдя на медведя, протагонист принял за 
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зверя огромное дерево, влез на него и впал в прострацию: «Целый день сидел, без всякого 
движения» [5:203]. Занявшись собирательством, вместо грибов да ягод принес домой це-
лую корзинку глаз: «Много глаз разных устремлены, как живые, не на людей, а куда – неиз-
вестно» [5:204]. Все вышеперечисленные детали, не подтверждая рациональные ожидания 
читателя, несомненно, являются средствами трансляции авторской оценки личности ге-
роя: он не дурак, а человек «не от мира сего», потому и предназначение его деятельности, 
очевидно, имеет некий запредельный смысл, непостижимый средствами линейной логики.

Образ Еремы, помимо традиционного понимания его роли как юродивого, обладает 
еще рядом смыслов. Н. Ю. Евтушенко считает, что герой играет роль медиатора между 
царством живых и мертвых [6:228]. Разделяя это мнение, мы считаем нужным уточнить, 
что Ерема исполняет роль не столько связующего звена между мирами, сколько мета-
физического существа, «пронизывающего» и мир живых, и мир мертвых, но не при-
надлежащего ни к одному из них. Мотив юродивости героя получает, таким образом, 
свое развитие, утверждая читателя в догадке, что герой не относится ни к одному из 
перечисленных миров, ибо «нет для него ни смерти, ни бессмертия, и жизнь тоже по ту 
сторону его» [5:210].

Для выражения авторской позиции не менее значима и роль второго заглавного пер-
сонажа – Смерти. Олицетворение Смерти нередко встречается в сказочной традиции, как 
народной (русская сказка «Солдат и Смерть», чешская «Смерть-кумушка», венгерская 
«Старуха и смерть» и т.п.), так и в авторской («Крестьянин и Смерть» И.А. Крылова, 
«Девушка и Смерть» М. Горького и др.). Заметим, что если в народной плутовской сказке 
Смерть – это характер, отношение рассказчика к которому саркастично, что выражается 
в попытках героя обмануть Смерть, зачастую успешных, то в авторской сказке ее об-
раз чаще олицетворяет великую метафизическую силу, философскую антитезу жизни, и 
проникнут драматизмом. 

По нашему мнению, в мамлеевской сказке образ Смерти наделен особенностями, 
характерными как для народной плутовской, так и для авторской философской сказки. 
Так, Смерть выступает в роли «пробного камня» для характера героя: «Смерть, она кого 
хошь научит» [5:206], «Етта тебе не черт поганый, от которого крестом спасешься, а от 
такого существа ничто не поможет» [5:209]. Наряду с этим образ Смерти описывается и 
в снисходительном тоне: «Однако на самом деле оказалось, Смерть далеко не всезнайка. 
Не дано ей многое из тайнова знать» [5:210], «Но вид-то его ложный, человеческий, 
должен пропасть, раз я пришла», ‒ подумала Смерть. А самой страшно стало» [5:210], 
«Смерть стоит одна среди угольков, пригорюнилась» [5:211]. Отношение к Смерти как 
образу непреодолимой силы отражает влияние литературной традиции, тогда как сниже-
ние жанра напоминает о влиянии народной плутовской сказки. 

Отталкиваясь от традиции, автор подчеркивает значимость образа Смерти, наделяя 
его решающей ролью в развитии сюжета. Непосредственное взаимодействие обоих 
заглавных персонажей ведет к развязке. В результате вмешательства Смерти Ерема, до 
сих пор не менявшийся, наконец, подвергается метаморфозе: его «ложный вид», челове-
ческий образ, разрушается.

Хронотоп данной сказки противопоставляет миры разных уровней – земного и вол-
шебного, божественного и адского, мира мертвых и живых, мира видимого и невиди-
мого. Константной характеристикой героя служит его принадлежность к миру иному, 
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отчего Ерема не подвергается ни анализу, ни воздействию, ни метаморфозам. В сказке 
часто используются мотивы перехода человека из мира в мир и константности характера 
Еремы вопреки метаморфозам окружающего мира. Противопоставление миров нередко 
используется и в народной сказке, но в сказке Мамлеева наблюдается постмодернист-
ская трансформация: несмотря на многочисленные ситуации антагонизма, в которых 
оказывается герой, ни одному из испытаний не удается выявить принадлежность Еремы 
ни к какому-либо из известных слоев мироздания, проявляются лишь признаки его неза-
висимости, особости. Лишь Смерть равносильна Ереме, так как способна вернуть герою 
истинный облик, разрушив его земную оболочку, при этом страдает сама: «Смерть стоит 
одна среди угольков, пригорюнилась. Платочек повязала, нищенкой юродивой прикину-
лась и пошла. Обиделась» [5:211].

Суммируя вышесказанное, мы приходим к выводу о том, что авторский замысел 
неразрывно связан со стремлением выразить идею о метафизическом аспекте мироу-
стройства вселенной, где кроме мира яви существует мир принципиально непознава-
емого, символом которого выступает «дурак»; где смерть исполняет роль активатора 
трансформаций характера персонажей, способствуя их переходу из мира в мир и об-
нажая истинное «я» человека. Метафизическая природа Еремы не только является ис-
точником константности личности героя, но и оказывает влияние на антагонистические 
силы, высшей степенью выражения которых является Смерть. 

Жанрообразующая роль протагониста и антагониста велика, во-первых, в силу ар-
хетипичности их образов, а во-вторых, в силу ряда трансформаций, каждая из которых 
служит выражению авторской позиции. Опираясь на мифологическую и фольклорную 
традицию, писатель дает понять, что образ Еремы-дурака является метафорой челове-
ческой (в более узком смысле – русской) души. Эта мысль коррелирует с философской 
концепцией «вечной России», также принадлежащей авторству Ю. Мамлеева.
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Статья посвящена проблеме реализации поэтологического потенциала архетипа в ху-
дожественном произведении. В качестве категории, связывающей архетип (как изначаль-
ную модель мировосприятия) и художественный мир произведения, рассматривается сим-
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Одним из приоритетных векторов развития современной науки о литературе явля-
ется изучение глубинных семантических пластов художественного произведения. Об-
разно-символическая природа художественного текста порождает необходимость ис-
следования тех его составляющих, которые актуализируют культурную и историческую 
многомерность. Подобной основой, интегрирующей литературное произведение в ткань 
национальной истории, культуры и духовной жизни народа является архетип. 

Понятие «архетип» в его современном значении ввел в широкий научный дискурс 
психоаналитик и исследователь мифов К.Г. Юнг. На сегодняшний день сформирована 
богатая традиция исследования архетипа в психологии, философии, культурологии. Осо-
бое внимание обращает на себя актуализация архетипа в теоретико-литературных рабо-
тах, что свидетельствует о значительном поэтологическом потенциале данного феноме-
на и перспективности подобных изысканий. Архетип не является традиционной катего-
рией поэтики; именно психоаналитическое его «происхождение» вызывает путаницу и 
широчайшую картину разночтений термина.

Зачастую в литературоведческих работах термин «архетип» используется без какой-
либо расшифровки, или же без учета специфики данного феномена при функциониро-
вании в художественном произведении. Исследователи, которые все же предпринимают 
попытки определения термина (А.Х. Гольденберг, Т.П. Шестопалова, О.В. Дуброва), 
подчеркивают его семантическую насыщенность и стремление к вариативности прояв-
лений[1; 2; 3]. В подобных работах понятие «архетип» обретаетследующие терминоло-
гические модификации: архетипический сюжет, образ, мотив, значение, символ. Зачас-
тую характер координации понятий не проясняется.

Таким образом, несмотря на сформировавшуюся в литературоведении традицию 
осмысления архетипа, содержание его не получило достаточно четкой теоретико-лите-
ратурной конкретизации, а сам феномен остается предметом активного обсуждения в ли-
тературоведении. Главная сложность введения архетипа в категориальный аппарат науки 
о литературе заключается в невербальной природе феномена. Архетип – это первообраз, 
«исходный базовый образец для дальнейших вариативных построений на его основе», 
который актуализируется и воплощается в творческой деятельности [4: 8]. Наблюдение 
и анализ архетипа становятся возможными только после его реализации в произведении. 
Поэтому сопряжение архетипа с другими категориями поэтики представляется не только 
продуктивным, но и необходимым для осуществления литературоведческого анализа и 
интерпретации. 

Как отмечает А.Ю. Большакова, для литературоведения актуальна реконструкция ар-
хетипа по оставленному им следу, оттиску, отпечатку [4: 8]. На наш взгляд, связующим 
звеном между архетипом как изначальной моделью мировосприятия и художественным 
миром произведения может выступать символ. 

Символ позволяетпостичьзакономерности того языка, на котором «говорит» архе-
тип; является той категорией, которая органично вводит архетип в художественный мир, 
адаптирует его к реалиям образной системы произведения.

Классические произведения литературы довольно часто становятся объектом ис-
следования в свете архетипической теории. Мы же рассмотрим механізм реализа-
ции поэтологического потенциала архетипа в постмодернистском романе О. Сыча 
«Uroboros». 
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Код к символико-архетипическому прочтению романа дает читателю сам автор. Так 
структурное построение произведения основывается на парадигме тибетской «Книги 
мертвых», описывающей смерть и промежуточное состояние, в котором находитсяу-
мерший до нового рождения. Первая часть труда («Чигай Бардо») описывает состояние 
умирающего. Вторая – «Ченид Бардо» – «кармические иллюзии», в которые оказывается 
погружено человек после смерти. Заключительная часть – «Сидпа Бардо» посвящена 
возникновению инстинкта нового рождения. 

О. Сыч переосмысляет расположение разделов «Книги мертвых» в своем романе. 
Первая часть «Uroborosа» соотносится с заключительной частью «Книги»; центральные 
разделы повествований совпадают; заключительная часть произведения отсылает ко 
вступлению тибетского труда. Очевидно, что подобное преломление композиционного 
пласта романа неслучайно. Герой «Uroborosa»Орест является читателю во время свое-
го символического рождения, за которым, следуя логике тибетского текста, его ожидает 
путь преображения и смерть. Символическая смерть в контексте романа оказывается об-
ретением героем самости, истины и свободы. 

Согласно тибетским наставлениям, подлинной свободы человек может достигнуть 
во время смерти. Путь же главного героя «Uroborosa»начинается с высшей степени 
несвободы – нового рождения, которого герой будь его воля, хотел бы избежать: «-Боже, 
дайте меніспокій. Трі-і-шечки спокою. Хоч би з дулю»[5: 6]. За рождением следует цепь 
преображений, движение в море иллюзий, блуждания героя во тьме хаоса и неопреде-
ленности. Воплощением хаоса, изначальной целостности, из которой как из материнско-
го лона появляется герой, выступает центральный символ романа – Уроборос.

Уроборос традиционно представляется в виде змеи, кусающей собственный хвост, т.е. 
бесконечной. Среди множества толкований этого символа роман О. Сыча актуализирует 
понимание Уробороса как материнского лона, Великой Матери и упрощенного изобра-
жения лабиринта (см.: «…пройдемо лабіринтом бід до свого реченця»в эпиграфе к про-
изведению). Орест блуждает невидимым лабиринтом в поисках смысла и выхода. В начале 
этого пути герой не осознает себя, чувствует себя пленником: «-Вибачте, будь ласка. Це не 
я, – промовив Орест, підводячись. Став серед кімнати і, по черзі звертаючись до чотирьох 
кутків, приказував: – Вибачте, будь ласка. Це не я. І це не я. І це не я. І це не я… Викручував 
собі руки, аби здерти кайдани, що вросли в тіло. Та марно. Тоді, брязкаючи ними, поліз під 
ковдру і вкрився з головою. З-під ковдри стирчало ярмо»[5: 6]. КакотмечаетН. Зборовская 
в послесловии к роману, лабиринт обозначает мир матриархального сознания, лишенно-
го ориентиров, блуждая которым герой должен осознать собственную мужественность и 
только посредством этого осознания вырваться из Уробороса[6: 162].Освобождениеот по-
глощения материнским началом и будет спасением для героя. 

Великая Мать в архетипическом плане является началом амбивалентным. О. Сыч в 
примечаниях к произведению отмечает положительный полюс оппозиции: «Образ Ве-
ликої і Доброї Матері був у всі часи для людства, що безмежно страждає, надійним при-
тулком і спасінням»[5: 171]. 

На наш взгляд для интерпретации романа «Uroboros» важно привлечь символ Вели-
кой Матери во всей полноте его значений. Как выражение первоначальной целостности 
Великая Мать не отделяет добро и зло; выделившись из хаоса, она в значительной степе-
ни остается его проявлением. Герой романа заточен в многомерный лабиринт уробони-
ческого материнского божества. 
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После символического принудительного появления на свет Орест оказывается 
вовлеченным в постоянную войну (сначала реальную – в прошлом героя, затем мнимую 
– в постапокалиптическом будущем Украины). Именно в такойобстановкехаоса герою 
предстоитосознатьсебя: «А тут хочеш щось зрозуміти й нічого не виходить. Не знаєш 
навіть, нащо воно тобі, оте розуміння. Ти є функція. Ніхто мене не питав, чи хочу я у 
цей світ, чи ні. Так уже сталося» [5: 36]. Герой пытается вырваться из замкнутого круга 
войны (в архетипическом плане – хаоса, лабиринта). В первой части романа таким путем 
выхода из хаотического тупика, бегства от реальности выступают постоянные пьяные 
пирушки и следующие за ними беспричинные драки. Во второй части произведения 
герой предпринимает попытку бегства за океан. Однако перемещения в пространстве 
также не приносят облегчения; хаос вездесущ, он в душе героя, который не может найти 
себя в послевоенной реальности, для которого война не закончилась. 

Еще один путь выхода из лабиринта – это любовь. Однако Орест не может реали-
зовать и эту возможность: «Якось після чергової безглуздої сварки вирішив поставити 
крапку й заходився розкладати на лібідо і мортідо, аби не вмерти без неї. Зробив усе 
ретельно. Як першокласник задачу. Не помогло» [5: 17]. Улетая в Америку, герой убе-
гает и от Марии, которая может жить только на Украине. Вскоре Орест теряет все на-
метившиеся ориентиры в этом мире – герой узнает о смерти любимой: «Вона лежала 
в домовині. Обоє – мертві. Обоє – жінки. Жінка. І дитина. Дівчинка. В животі мертвої 
жінки…»[5: 105]. 

Когда герой упускает возможность вырваться из уробонического лабиринта в лю-
бовь, он теряет веру, что из хаос можно покинуть каким-то другим способом кроме 
смерти. Орест совершает попытку самоубийства и оказывается в психбольнице. На оче-
редном витке блужданий герой попадает в обстановку максимальной несвободы – в за-
мкнутое пространство, существование в котором строго регламентировано чужой волей. 

Однако именно отсюда герой вырывается в мир, пусть и охваченный войной. В третьей 
части романа Орест переживает символическую смерть. Психбольница охвачена огнем (в 
архетипическом плане эта картина соотносится со смертью героя). Спасаясь от этого огня, 
размыкая границы своего заточения, Орест находит и путь выхода из лабиринта. Этот путь 
указывает ему Марк Сопилка – колдун, реализующий в романе О. Сыча архетипическую 
фигуру Мудрого Старца. Сопилка напоминает Оресту, о том, что у него есть Книга.Истина, 
сокрытая в ней поможет герою покинуть лабиринт и обрести свободу. Примечательно, что 
Орест должен вернуться в полыхающее здание, чтобы забрать Книгу. Сакральный труд 
он находит в руках у знакомой девушки, которую спасает из огня. В последнем видении 
героя змея сбрасывает старую кожу: «Задзвеніла трава росою. Змія лишала стару шкіру на-
призволяще. Роздираючи мотуззя павутини, ступив у тисячолітній час»[5: 159]. И хотя не 
закончена война в Украине, слышны автоматные очереди и все еще полыхает пламя, герой 
получает надежду на освобождение и перерождение. 

Замыкается круг разговором Ореста с Богданом, с которого начинался роман. Богдан 
собирается в космическое путешествие; в начале романа космический корабль назывался 
«Земля», а конечной целью былУроборос, чистая девственная планета. В финале произве-
дения «Уроборосом» называется космический корабль, который доставит героя на Землю.

Как видим, символико-архетипическое прочтение оказывается адекватным постмодер-
нистскому роману. Архетип органично вплетается в авторскую игру, позволяя подключить 
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к ней глубинные смысловые и культурные пласты. А реализация в романе архетипичес-
кого символа Великой Матери (Уробороса) обуславливает творческий толчок к возник-
новению всего художественного мира.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЕТОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АРХЕТИПА 
У ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ 

(НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ О.СИЧА «UROBOROS»)
 Стаття присвячена проблемі реалізації поетологічного потенціалу архетипу в ху-

дожньому творі. В якості категорії, що пов’язує архетип (як споконвічну модель світо-
сприйняття) і художній світ твору, розглядається символ. Пропонується символіко-
архетипна інтерпретація роману О. Сича «Uroboros».

Ключові слова: архетип, символ, поетика, художній світ.

N.O. Dmitrieva, aspirant
DNU, Donetsk 

REALISATION OF POETOLOGICAL POTENTIAL OF ARCHETYPE
(BASED ON THE NOVEL «UROBOROS» BY O. SYCH)

The article is devoted to the implementation of the poetological potential of archetype in 
the work of art. A symbol, that links an archetype as an original model of worldview and art 
world of the novel, considered as a category. 

Key words: archetype, symbol, poetics
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МОДЕЛІ І ПРИЙОМИ ТВОРЕННЯ АВТОРСЬКИХ 
НЕОЛОГІЗМІВ ЯК ПРОЯВ КРЕАТИВНОЇ МОВНОЇ 

ОСОБИСТОСТІ ЄВГЕНА ПАШКОВСЬКОГО

У статті розглянуто особливості креативної мовної особистості Євгена Пашков-
ського. Особливу увагу приділено його словотворчості. Проаналізовано моделі, за якими 
письменник творить свої авторські неологізми, а також простежено основні прийоми, 
до яких він вдається під час цього процесу. До найпродуктивніших прийомів творення 
авторських неологізмів належать контамінація, мовна гра, прийом аналогії.

Ключові слова: креативна мовна особистість, авторські неологізми, Євген Паш-
ковський.

Мовна особистість перебуває в центрі досліджень із когнітивної лінгвістики. Вона, 
сприймаючи світ, оперує мовною картиною світу, що є квінтесенцією духовних, мораль-
них, культурних здобутків певного етносу. Кожна мова унікальна тим, що пропонує свою 
картину світу, своє бачення навколишньої дійсності. Однією з основних характеристик 
мовної особистості є її динамічний характер, постійний розвиток, самовдосконалення, 
здобуття нового досвіду, що, безумовно, збагачує людину та її мову.

Учені, що займаються когнітивною лінгвістикою, наголошують на важливості вира-
ження креативності у тексті. «Дбайливо створена майстром художнього слова авторська 
номінація здатна вмістити в собі згусток мисленнєвої енергії творця, якнайточніше від-
бити не лише його власне світобачення, а й образно відтворити (в ідеалі) національне 
світовідчуття, заповнити мовноестетичну лексичну нішу…» [2: 4]. Письменник, творячи 
нові мовні знаки, долучається до формування мовної картини світу, залучає читача до 
її співтворення, показуючи приклад креативного поводження з мовою, проявляє свою 
творчу мовну особистість. 

В.П. Нерознак підходить до класифікації мовної особистості з позиції стандартності/
нестандартності. Він виділяє стандартну мовну особистість, яка відображає усереднену 
літературно оброблену норму мови, та нестандартну мовну особистість, представлену 
а) креативною мовною особистістю – майстрами художнього слова – у двох її іпостасях 
(«архаїсти» і «новатори»); б) «низами» культурної мови – носіями, творцями та користу-
вачами маргінальної мовної культури (антикультури) [12: 114–116].

В.В. Виноградов також підкреслював, що мовна особистість має творчий характер: 
«…мовна творчість особистості – наслідок виходу її з усіх концентричних кіл, що звужу-
ються, тих колективних суб’єктів, форми яких вона в собі носить, творчо їх засвоюючи» 
[1: 62]. Це ще раз доводить гумбольтдівську тезу про мову не як результат діяльності, а як 
саму діяльність [4: 70].

Беручи за основу естетичний критерій, лінгвісти Празького лінгвістичного гуртка 
зауважили, що всю лексику певної літературної мови можна поділити на слова «гарні і 
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соковиті» і «порожні і книжні» [11: 332]. Креативна мовна особистість власне і творить 
ці «гарні і соковиті» слова, збагачує ними своє мовлення і уникає книжних лексичних 
одиниць.

Письменник, з одного боку, дотримується норм, усталених у мові, а з іншого – спри-
яє формуванню цих норм, виходячи за межі системності у пошуках нових засобів ви-
раження думки. Адже мовлення, увиразненене неклішованими мовними одиницями і 
зворотами – це ознака високого рівня володіння мовою. «Значну роль у розвитку мови 
відіграють письменники та інші «майстри мовлення». З одного боку, видатні письмен-
ники сприяють формуванню норми, створенню «порядку» у мові. Та, разом з тим, вони 
руйнують норму, нав’язуючи мові нові слова, нові значення слів, нову просодику, допус-
каючи різного роду експерименти, порушуючи порядок, що усталився у мові» [3: 293]. 
Таким чином, нові, хаотичні тенденції у мові з часом, за сприятливих обставин, і самі 
здатні стати нормою, утвердивши новий порядок у системі мови.

Креативність мовної особистості сучасного українського письменника Євгена Паш-
ковського не викликає сумнівів. Його романи щедро пересипані авторськими новотвора-
ми, які відіграють ключову роль у формуванні його ідіостилю і вирізняють його автор-
ський лексикон з-поміж інших.

Автори монографії «Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі» про-
понують декілька моделей, за якими утворюються позасистемні словотвірні деривати. 
Розгляньмо авторські деривати Євгена Пашковського у відповідності до розробленої 
класифікації.

Перший спосіб творення авторських неологізмів – утворення понять-концептів, від-
сутніх у національній картині світу. Наприклад, у Євгена Пашковського: листувати – пи-
сати листа: «ти вернувся додому і листуєш другові з Дону…» [14], щирозубий – з широкою 
усмішкою: «всі вони стали щирозубими героями цього людоїдного часу» [14], анекдоти-
ти – розповідати анекдоти: «[Молоді] підняли каракулеві, облізлі комірці пальт, анекдо-
тять…» [13]. Багато оказіоналізмів, утворених цим способом, мають яскраві експресив-
но-оцінні конотації, наприклад, автор часто поєднує слово «демократія» із лексемами не-
гативного змісту: демокрадія, демоклятія, дикократія, тьмократія, демохрякія.

Другий спосіб творення авторських неологізмів полягає у порушенні ономасіоло-
гічної структури номінації, тобто змістового боку твірних компонентів. Наприклад, за-
позичений суфікс -ізм активно використовується в українській мові для продукування 
наукової термінологічної бази. Є. Пашковський використовує цей запозичений суфікс 
із питомими коренями для творення яскраво негативних номінацій на означення аб-
страктних понять, що окреслюють сучасний суспільний лад. У результаті в текстах 
натрапляємо на абстрактні авторські квазітерміни на зразок: скотинізм, здичавізм, су-
чалізм, чоргнобилізм, совєтікізм та подібні, за аналогією до слів комунізм, марксизм, 
капіталізм: «коли ж з’явились цивілізатори, принісши такі звуки…, аби приховувати 
попередні злочинства, виправдовувати попередній скотинізм» [14]; «світ з його слі-
пократіями і вселюдським здичавізмом…» [14]; «співкамерники по сучалізмові отри-
мали відтермінування вироку» [14]; «у випадку з чорнгробилізмом вони патетичні-
ють так: Чорнобиль – наш біль!» [14]; «бацила совєтікізму невловиміша від звичної 
чуми…» [14]. Або ж суфікс -ата у слові інтелектуалята, притаманний іменникам 
середнього роду в множині використано для творення іменників чоловічого роду на 
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позначення зменшеності: «тільки й лишалося ‒ стати мистецтволюбами, інтелекту-
алятами» [14].

І, нарешті, третя модель творення авторських неологізмів полягає у «порушенні сло-
вотворчого зразка вираження ономасіологічної структури» [8: 58], тобто – зміст похідно-
го слова звичний, а форма – оригінальна. Автори пояснюють такий спосіб творення ока-
зіоналізмів намаганням витиснути з ужитку невмотивовані русизми, або ж привернути 
увагу до слова підсиленням експресії. В авторському лексиконі Є. Пашковського також є 
оказіоналізми, утворені цим способом. Наприклад, брехун у значенні радіоприймач: «ти 
і так застраханий новинами по брехунові про загрозу атомної війни..» [14]. 

О.А. Земська виокремлює деякі специфічні способи і прийоми словотворення у 
письменників, а саме: контамінацію, вивільнення афіксів або інших частин слова, по-
будову слів із вигаданими коренями, каламбурні «ігри зі словом», утворення оказіона-
лізмів за зразком одного із сегментів непохідного слова. [7]. Не всіма цими моделями 
активно користується Є. Пашковський у своєму авторському словотворенні. Зокрема, 
у нього практично відсутні новоутворення із вигаданими коренями, і вивільненими 
афіксами. Проте чимало прикладів контамінацій та гри зі словом. За І.І.  Коваликом 
контамінація ‒ «це поєднання двох слів ув одне, але не будь-яких, тільки тих, між 
якими існує певний семантичний зв’язок» [9: 33]. Наприклад, бомба + атом = бомбо-
атомний; щирий + зуб = щирозубий; привид + приватизація = привидизація; мерт-
вий + штиль = мертвоштилля. Часом автор поєднує антиномічні за значенням ко-
рені: зло+насолода = злонасолода; гибіти (пропадати) + радісний = гиблорадісний; 
ясний+сумний = ясносумно. 

Під мовною грою розуміємо «ті явища, коли мовець експериментує з «формою» мов-
лення, коли вільне ставлення до мовлення набуває естетичного завдання, хай навіть най-
скромнішого. Це може бути і нехитрий жарт, і більш менш вдалий дотеп, і каламбур, і 
різні види тропів…» [6]. Євген Пашковський активно користується прийомом мовної гри 
під час творення нових авторських дериватів. У підсумку маємо, до прикладу, гібридизо-
вані лексеми на зразок хрюформи: «зробити шляхом політекономічних хрюформ» [14]; 
хрюкалізм: «здичавілий хрюкалізм» [14]; хрякономіка: «мимренням мудрих про спад 
хрякономіки» [14], хрякореформа: «про схуднення, акцизи, мито, хрякореформи…» [14]. 
Тут до лексем іншомовного походження додано український формант хрю-, хрюка- або 
хряко-, що призводить до зниження стилю ядерного семантичного компонента (рефор-
ми, суспільний лад, економіка).

У творенні нових слів важливим є прийом наслідування, аналогії. «У словотвірних 
процесах за аналогією, механізмом процесу є копіювання готового зразка, причому зраз-
ком для наслідування стає знайома лексична одиниця з певною внутрішньою формою, яку 
і повторює мовець в акті номінації» [10: 26]. О.А. Земська пише, що: «без аналогії не наро-
джується жодне узуальне і жодне оказіональне слово» [7: 182]. Найчастіше в художньому 
тексті слова творять за семантичною аналогією. «Семантична аналогія – це паралельний 
смисловий розвиток членів лексичної групи, зумовлений попередньою інновацією одного 
чи декількох компонентів її, або взагалі смисловий розвиток одного з членів групи» [15: 5]. 
Цитовані рядки можна проілюструвати такими прикладами з творів Євгена Пашковського: 
журавлиново – за аналог. до «калиново»; одемократнений – за анал. до «олюднений»; 
мисткиня – за анал. до «кравчиня».
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Тож, у парадигмі когнітивної лінгвістики особливе місце займає вчення про креа-
тивну мовну особистість. ЇЇ характеризує потяг до мовної творчості, до вираження свого 
«Я» в тексті. Словотворчість є тією сферою мови, де в повній мірі здатен проявитися 
творчий задум письменника. На особливу увагу заслуговує словотворчість сучасного 
українського письменника Євгена Пашковського, адже його лексикон збагачений вели-
кою кількістю авторських новотворів. Розглянуті моделі творення авторських неологіз-
мів дають змогу простежити особливості формування неолексикону письменника, ви-
явити основні моделі, за якими він творить нові лексеми та зрозуміти необхідність їх 
використання у тексті. До найактивніших прийомів творення авторських дериватів Євге-
на Пашковського належить контамінація, гра зі словом, аналогія. Авторські неологізми 
Євгена Пашковського прозорі за семантикою і цілком витримані в руслі традиційного 
українського словотворення. Він, наче вслід за Павлом Загребельним, обирає собі за ро-
боче мотто такі слова: «Як би досягти того, щоб гостро сяяли слова, як нові, і водночас 
світилися тихо, мов старе тьмаве золото» [5: 167].
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МОДЕЛИ И ПРИЕМЫ СОЗДАНИЯ АВТОРСКИХ 
НЕОЛОГИЗМОВ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ КРЕАТИВНОЙ 

ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ ЕВГЕНИЯ ПАШКОВСКОГО
В статье рассмотрены особенности креативной языковой личности Евгения Паш-

ковского. Особенное внимание уделено его словотворчеству. Проанализированы моде-
ли, согласно которым писатель образовывает свои авторские неологизмы, а также 
прослежены основные приемы, к которым он прибегает во время этого процесса. К 
наиболее продуктивным приемам образования авторских дериватов относятся конта-
минация, языковая игра, прием аналогии.

Ключевые слова: креативная языковая личность, авторские неологизмы, Евгений 
Пашковский
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PECULIARITIES OF EYGEN PASHKOVSKY’S 
CREATIVE LANGUAGE PERSONALITY

Peculiarities of Eygen Pashkovsky’s creative language personality are studied in the 
article. His word creation gets specific attention. Models, according to which writer creates 
his author’s neologisms are analized. Main approaches that he uses in this process are traced. 
These main approaches are contamination, language games, analogy.

Key words: creative language personality, author’s neologisms, Eygen Pashkovsky.



466

УДК 821.161.2
О. С. Задорожна, канд. філол. наук, в. о. завід. кафедри
КНУ імені Тараса Шевченка, Київ

ЖІНКА В ЛІТЕРАТУРІ І ФЕМІНІСТИЧНИЙ 
РУХ В УКРАЇНІ

У статті розглядається жінка в літературі та відродження фемінізму в Україні, а 
саме створення феміністичного руху.

Ключові слова: жінка, фемінізм, Україна, емансипація, рівність.

Кінець ХХ ст. виявився сприятливим для розвитку української жіночої прози й акти-
візації феміністичних тенденцій у літературі.

Ідея фемінізму знаходить вираження у літературних творах різних стилів і жанрів, осо-
бливо постмодерного спрямування. Постмодернізм близький до фемінізму свободою ствер-
дження будь-яких ідентичностей і тотальною деконструкцією фундаментальних цінностей.

Коріння фемінізму тягнуться в глибини століть. В епоху Відродження з’являються 
перші трактати Кристини де Лізан і КорнеліусаАгріппи, у яких говориться про неспра-
ведливе ставлення до жінки як до особистості та як до члена суспільства.

Розквіт ідеологій фемінізму в кінці 60-х – 70-х років ХХ ст. знаменував другу хвилю 
фемінізму. Саме з цього часу почали виходити більшість наукових досліджень з цієї теми 
та феміністична публіцистика.

Сучасний фемінізм почався з твору Мері Волстонкрафт “Захист прав жінок” (1792), 
що критикує стереотипи жінок як емоційні та інстинктивні і переконує: жінки повинні 
прагнути до такої раціональності, як і чоловіки. Волстонкрафт вважала, що жінки пови-
нні користуватися соціальною, правовою та інтелектуальною рівністю з чоловіками, і 
прагнула підтримки прогресивних соціальних філософів. 

Ліберальні інтелектуали, такі як Джон Стюарт Міл і його дружина ТейлорГарієт, роз-
ширили цю дискусію, додавши принципи індивідуалізму, які Мілл розвивав з утилітар-
ної філософії ДжереміБентхема[4:325].

Поняття „фемінізм”,охоплюючи широке смислове поле, є вкрай неоднорідним і нео-
днозначним. Для нього характерна хронологічна мінливість. Сучасний фемінізм можна 
розглядати в чотирьох значеннях: фемінізм як суспільний рух; фемінізм як соціально-
політична теорія; фемінізм як світоглядна категорія (індивідуальна й групова); фемінізм 
як культурна категорія. Це не тільки соціальний феномен, але й феномен художній, на-
уковий тощо.

Існують такі визначення поняття “фемінізм”:
1. Соціально-політична теорія, яка розглядає процес приниження жінки в суспіль-

стві, а також шляхи подолання чоловічої переваги над жінками.
2. Широкий соціальний рух за рівність прав для жінок, що протистоїть соціальній 

системі, у якій положення людей різних статей нерівноправне.
3. Філософська концепція соціокультурного розвитку, яка виявляє зверхність до жі-

ночого соціального досвіду в уявленнях про світ і суспільство.
©   О. С. Задорожна, 2014
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Географічно фемінізм можна поділити на феміністичні течії американського конти-
ненту та європейського. Для феміністок США характерна концентрація зусиль на ви-
рішенні практичних проблем, які торкаються повсякденного життя, тобто можемо го-
ворити про прагматичний фемінізм. На європейському континенті увагу жіночого руху 
привертали також і філософсько-культурологічні питання гендерної проблематики, тоб-
то йдеться про світоглядний фемінізм. 

Перша фаза або, “хвиля”, сучасного фемінізму була скерована на те, щоб надати 
жінціправо голосу (виборче право). Домінуючими фігурами жіночого руху в середині 
ХІХ ст. в США були Елізабет КадіСтентон і Сьюзен B. Ентоні, чиє політичне коріння 
ґрунтувалося на русі проти рабства і, меншою мірою, русі стриманості. Стентон склала 
“Декларацію почуттів” для конвенції про права жінок у 1848 році в SenecaFalls і це було 
значним внеском у рух фемінізму в США. Заснована на американській конституції, ця 
Декларація заявляє, “що всі чоловіки і жінки створені в рівності”, і звинувачує патрі-
архальну культуру в придушенні прав жінок: “Історія людства – це історія постійних 
нападів на жінок та їх узурпації з боку чоловіків, прямою метою котрих є установлення 
абсолютної тиранії над нею” [4:255].

Разом з Матільдою Джослін Стентон написала “Декларацію прав жінок Сполучених 
Штатів” до сторічного ювілею Декларації незалежності у Вашингтоні в 1876 р. 

Не всі феміністичні рухи виявляли політичну активність у цей ранній період. До 
основних авторок-феміністок як представниць літературного модернізму відносять-
ся В. Вульф, Х. Дулітл, і Д. Бернс. Робота Вульф “Своя кімната” (“RoomofOnesOwn”), 
написана в 1929 р., стала знаковою. У цій роботі Вульф наполягала на тому, щоб 
жінкам була надана економічна й соціальна свобода для реалізації їх прагнень та 
щоб вони не грали традиційну роль “збільшувального дзеркала” для чоловічої іден-
тичності [4:255]. 

Друга хвиля фемінізму в 1960-х роках сконцентрувала увагу на цивільних правах, 
особливо на соціальній і економічній рівності. Основоположним текстом був твір Сімо-
ни де Бовуар“Друга стать” (“TheSecondSex”), написаний у 1949 р. На думку Де Бовуар, 
в соціокультурному плані жінка абсолютно тотожна чоловікові, їх розрізняє лише анато-
мія. Жінка, як будь-яка людина, повинна прагнути до самоствердження як особистість 
– у творчості, праці, саморозкритті. Ця ідея надалі була розвинута американськими фемі-
ністками у 1960 роках. Концепцію про взаємодію жіночої особистості і патріархального 
суспільства, в якому жінка представлена як “Інша” письменниця і філософ Сімона де 
Бовуар осмислила в своїй праці “Друга стать”.

Її книга “Друга стать”, яку вона почала писати в 1946 р., знаменувала закінчення 
першої хвилі фемінізму. В цій книзі письменниця розглянула багато тем, таких як аналіз 
сучасного становища жінки, біологічний і психоаналітичний аналіз жіночого існування 
тощо. Вона спробувала поглянути на художній твір очима жінки, особливо звернувши 
увагу на жіночі образи. 

Третій етап феміністичної критики почав формуватися в кінці 1970-х та у 1980-х 
роках, його складали феміністки – білі жінки середнього класу, які працювали в західних 
університетах та ігнорували жінок іншого кольору. БеллХукс та інші жінки стверджу-
ють, що расизм є основним конфліктом, з яким всі феміністки повинні боротися, щоб 
покласти край дискримінації за ознакою статі [4:256].
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Також феміністичний рух боровся з проявами расизму, акцентуючи увагу на подвій-
ній дискримінації. Хукс у своїй знаковій роботі “Феміністська теорія: від краю до цен-
тру” (1984 рік) сформулювала основні проблеми західного фемінізму. Вона підкреслює, 
що у розробці феміністської політики значення раси і класової приналежності не можуть 
ігноруватися чи применшуватися: “Расизм в корені феміністичне питання”. Усіх цих жі-
нок об’єднує прагнення подолати подвійне домінування, бо вони пригноблені не тільки 
через їх статеву приналежність, але також через їх расу.

Більшість вищезазначених тенденцій тривали в 1990-і роки й у подальший період. 
Постмодерністський фемінізм, а саме роботи Д. Батлер і Н. Фрезер, продовжує вивчення 
деяких питань, що цікавили ранніх французьких феміністок, і намагається з новою си-
лою вирішувати теоретичні проблеми гендерного питання.

Майбутнє фемінізму і його основна інтелектуальна цінність залежать від його здат-
ності продовжувати критикувати свої власні припущення і, таким чином, піднімати нові 
проблеми, породжені глобалізацією економіки, культури і дискурсу [4:324].

В Україні поняття “фемінізм” починає з’являтися і обговорюватися з 1990-го року. 
Це слово викликає у літературознавців і науковців України неоднозначну реакцію. Про-
те як літературна і політична течія український фемінізм оформився ще в 80-х роках 
ХІХ ст. Найяскравішими представницями в українській літературі були Олена Пчілка, 
Н. Кобринська, С. Русова, Леся Українка, О. Кобилянська, С. Крушельницька та С. Оку-
невська. Це жінки, які не шкодували про затрачені сили у боротьбі за жіночу свободу. 
Послідовниця Н. Кобринської С. Русова вважала, що визволення жінки не є актом фемі-
нізму, а є таким же природним виявом культурної і  політичної соціальної еволюції, яким 
був акт визволення від кріпацтва.

Під впливом феміністичних теорій європейських країн сформувався український жі-
ночий рух. М. Богачевська-Хом’як, досліджуючи історичну ситуацію України, доходить 
висновку, що “жодне з визначень фемінізму – від найліберальнішого до найрадикальні-
шого – не можна прикласти до українського жіночого руху”. Його особливістю є тісний 
зв’язок із національно-визвольною боротьбою [1:166]. 

У Наддніпрянській Україні основні зусилля емансипаційного руху були зосереджені 
на боротьбі за право жінки на освіту, зокрема вищу (“Обществопомощивысшемуженск
омуобразованию” у Харкові). У 1878 р. засновано Вищі жіночі курси в Києві, 1880 – у 
Харкові. У 1884 в Києві засновано український жіночий гурток, який очолила О. Добро-
граєва. Згодом були засновані Київська жіноча громада, Товариство захисту працюючих 
жінок у Києві та Харкові. Жінки брали активну участь у культурно-освітньому русі (Х. 
Алчевська, О. Кобилянська, Олена Пчілка та ін.), а також у суспільно-політичному жит-
ті, зокрема у народницькому та соціал-демократичному русі.

У 1884 році на західноукраїнських землях в СтаніславіН. Кобринська ініціювала 
створення “Товариства руських жінок” на Буковині, згодом виникли “Клуб русинок”, 
“Жіноча громада”, “Кружок українських дівчат” тощо. Ідеологічною основою цих то-
вариств був фемінізм у поєднанні з національною ідеєю. Існували також релігійно-до-
брочинні жіночі організації – “Марійське товариство пань” у Львові (1904), “Товариство 
православних русинок” у Чернівцях (1908). У рамках жіночого руху проводились акції, 
спрямовані на розширення громадянських прав жінок (виборчі права, право на вищу 
освіту), на створення навчальних закладів для дівчат. У 1887 р. зусиллями Н. Кобрин-
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ської та Олени Пчілки вийшов у світ жіночий альманах “Перший вінок”, а в 1890-х ро-
ках  – три випуски літературно-публіцистичного збірника “Наша доля” (1893, 1895-96; ред. 
Н. Кобринська) та ін.

Однією з представниць “світоглядного фемінізму” в Україні можна назвати Лесю 
Українку. Вона була інтелектуальною феміністкою. Леся Українка є однією з перших, 
хто перейнявся становищем жінок у нашому суспільстві. Вона хотіла, щоб жінка могла 
вільно й самостійно обирати свій шлях. Леся Українка була добре ознайомлена як з філо-
софськими, так і з літературними теоріями своєї доби, вона часто ставила перед своїми 
героями глибокі філософські проблеми. 

Після встановлення більшовицького режиму в Україні жіночі організації не мали умов 
для вільного розвитку. Деякий час існували створені за ініціативою компартії т.з в. жінвід-
діли. У 1930 роках “жіноче питання” в СРСР і, зокрема, в УРСР було оголошене повністю 
вирішеним. Незважаючи на відхід від традиційного фемінізму, розв’язання проблеми сус-
пільного рівноправ’я жінок у радянський період характеризувалося підвищенням їхнього 
освітнього та професійного рівня, активною участю в науковому, літературно-мистецькому 
житті країни. Водночас нерозв’язаними залишилися проблеми “подвійного наванта ження” 
жінок (на виробництві та вдома), захисту материнства тощо. У порівнянні з розвиненими 
країнами жінки України мали дуже невелике представництво у вищих органах державної 
влади, порівняно небагато їх було у виробничо-бізнесовій еліті.

В українському літературознавстві до проблем фемінізму зверталися Т. Гундорова, 
В. Агеєва, С. Павличко, Н. Зборовська та інші.

С. Павличко зазначила: “Відродження фемінізму в Україні можна так само пояснити 
в два способи. Воно логічне в час, коли суспільство навертається до свободи і одно-
часно до джерел власної інтелектуальної культури, вивчає національну інтелектуальну 
історію” [2:29].

У незалежній Україні відроджуються давні та створюються нові жіночі організації 
(зокрема “Союз українок” (1917), “Femen” (2008)), активно йде процес повернення до 
цінностей ліберального фемінізму та посилюються зв’язки національних жіночих орга-
нізацій з міжнародними жіночими об’єднаннями. Велика кількість українських жіночих 
організацій продовжують ефективно діяти в діаспорі. Після надання Україні незалеж-
ності феміністичні тенденції в українському суспільстві отримали нові можливості для 
подальшого розвитку, але цей розвиток мав деякі особливості. У перші роки незалежнос-
ті України cпецифіка українського жіночого руху полягала в тому, що жіночі інтереси в 
ньому були підпорядковані інтересам національно-державним, тобто проблеми боротьби 
з дискримінацією жінок, законодавче забезпечення гендерної рівності та відстоювання 
їх прав розглядались як другорядні у порівнянні із завданнями національно-культурного 
відродження та державотворення.

Л. Таран зазначає: “Тривалий час жінки були й залишаються, за незначними винят-
ками, “невидимими” у світовій культурі, загалом у світовій історії. Те саме, безперечно, 
стосується і українського суспільства. Дослідниця жіночого руху в Україні М. Богачевська-
Хом’як пише: присутність жінок в українському соціумі нагадує спосіб вишивки “білим по 
білому”. Тобто вона, вишивка, – оздоба: шляхетна, але майже невидима …” [3:4].

Отже, аналізуючи творчість сучасних українських жінок-літераторів, необхідно роз-
глядати проблему жінки-автора в сучасній українській літературі саме як у літературі  
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постколоніальній. Е. Шовалтер бачить взаємопов’язаність “між феміністичною пробле-
мою жіночої мови та акцентацією на “мовному питанні” у загальній історії деколоніза-
ції” [3: 5].

В українському письменстві завжди були присутні жінки, але вони у своїй творчості, 
не виходячи за рамки патріархального світогляду, традиційно не акцентували увагу на 
самобутності жіночого світу.

Л. Таран виділяє “дві умовні групи жінок-авторів: перша – ті, що пишуть у традицій-
ному руслі патріархального дискурсу … Друга – жінки-автори, які вириваються з загаль-
ного традиційного потоку, намагаючись напрацювати нову оптику, нове бачення, котре й 
відтворюють у жіночому письмі”[3: 6].
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УКРАЇНСЬКА ТА БРИТАНСЬКА
ФОЛЬКЛОРНА БАЛАДА РОДИННОЇ ТЕМАТИКИ

(вивіряння родинної й подружньої вірності)

Проаналізовано й зіставлено окремі тексти українських і британських народних ба-
лад, що відображають сімейні взаємини і конфлікти (сюжетний тип II – B-1 та № 29). 
Виокремлено схожості та відмінності.

Ключові слова: фольклорна балада, українсько-британський контекст, вірність, 
«The Boy and the Mantle».

Просякнута духом «жанру-мандрівника» українська балада є відбитком і носієм 
слов’янської автохтонної культури і ментальності, історії й укладу життя. Водночас сло-
весна культура українців позначена спілкуванням із представниками інших цивілізацій-
них течій та типів культур, а її жанрова система, зокрема баладна пісня, містить елемен-
ти азійські і візантійські, виявляє спільність зі словесністю фінів і литовців, румунів і 
греків. Еволюція британської балади позначена тіснішою взаємодією із фольклорною та 
писемною культурою скандинавських та романських народів.

Згідно «найоб’ємнішого й найглибшого в Україні дослідження» у царині фольклорного 
баладознавства, яке «вперше обліковує весь фонд баладної пісенності українського народу 
у вигляді відповідно класифікованої системи сюжетно-тематичних означень типів» (Мико-
ла Дмитренко) [1: 363], а саме моноґрафії О. Дея «Українська народна балада» (1986), «най-
більше сюжетів має розділ про сімейні конфлікти й трагедії: 122» із 288 [2: 84]. У передмові 
до фундаментальної антології «Балади. Родинно-побутові стосунки» (1988) фольклорист 
відзначив сюжетну різноманітність циклів, осердям котрих є драматичні відносини між най-
важливішими членами родинної ієрархії, себто між подружжям, а також батьками і дітьми: 
«До сюжетно найбагатших відносяться ті, що відобразили ненормальності у взаєминах між 
жінкою та чоловіком, які є основою і вирішальною силою родини» [3: 12].

На відміну від українського «епосу нещасливих людських доль» (О. Дей) [2: 14], у 
центрі оспівування котрого знаходиться родина й сім’я, британські фольклорні балади, 
за твердженням Г. Джеральда (Gordon Hall Gerould) у моноґрафії «Традиційна балада» 
(«The Ballad of Tradition») (1957), здебільшого художньо відображали колізії інтимно-
особистісного характеру [4: 38-39]. Так, вчений підрахував, що із 305 англійських та 
шотландських «балад Чайлда» найчисельніша група, а саме одна третина, відтворила 
любовні перипетії, сімейні ж взаємини – близько 75 пісень, котрі віддзеркалили пере-
важно конфлікти між чоловіком та дружиною (три четвертих із цих 75) [4: 45].

Кладучи в основу даного порівняльного дослідження класифікацію О. Дея, керуючись 
постулатами О. Дея та Г. Джеральда щодо сюжетної спрямованості українських та британ-
ських родинно-побутових балад, зосереджуємося на аналізові опозиції «жінка – чоловік» 
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на матеріалі пісень із циклу: II – B. «Вивіряння родинної і подружньої вірності». Побудова 
на «витівці» сюжетів національних балад про вивіряння родинної і подружньої вірності 
II – B-1: «жінка (мила), прикинувшись небіжкою, вивіряє чоловіка (милого) і рідних» та 
їх гумористична тональність у зав’язці, розвитку дії та розв’язці зближує їх із англійським 
твором № 29: «Хлопчик і мантія» («The Boy and the Mantle»), у якому випробовування від-
бувається за посередництва «чудесних покажчиків»: чарівної жіночої мантії, зачарованої 
голови дикого кабана та рогу для вина.

Пісня «Ой умру я, каже, умру, буду ся дивити» прикметна більш повною розробкою 
мотивів циклу про вивіряння дружиною вірності чоловіка: мотиви вдаваної смерті, вибору 
другої жінки, сирітства, любові матері до дітей. Інша баладна пісня «Ой умру я, умру, та 
буду дивиться» [5: 42] доповнюється естетичним змалюванням вивіряння членів родини, 
що вибудовує стрункий і ритмічний ланцюжок родинної ієрархії. На думку С. Мишанича, 
такий принцип кумуляційної композиції свідчить про онтогенез балади із обрядово-ігро-
вих пісень [6 (1: 444)]. У композиційно і стилістично довершеній баладі «Ой умру я, умру, 
та буду дивиться» відбувається поступова зміна образів героїв («батько» – «мати» – «бра-
тик» – «сестра»), які ставляться у одні і ті ж ситуативні рамці, а також градаційна заміна 
окремих римованих слів («поховайте» – «нарядіте») і словосполучень («у вишневім са-
дочку» – «в лляную сорочку»). Образи учасників події і їхні репліки вміщено до серцевини 
міцного композиційного каркасу: «Умру я, умру та буду дивиться, / Чи не прийде рідний 
(а) N. по мені журиться. / N. зажурився (лась), на стіл похилився /лась)».

«Колоритні», за словами О. Дея, балади даного циклу «зафіксували внутрішньо-психо-
логічну своєрідну станову природу кожного члена родового кола, виявлену його поведін-
кою в драматичній ситуації», протиставили подружній невірності родинну вірність різної 
сили [3: 21]. Накази батька «Поховайте мою дочку в вишневім садочку» і матері «Нарядіте 
мою дочку в лляную сорочку» сповнені величезного горя та любові до своєї дитини. Брат і 
сестра удаваної небіжки лише артикулюють свої побажання, які лунають нерішуче, адже 
висловлені вони із використанням умовного способу: «Коли б сестру поховати, худобу за-
брати», «Коли б сестру поховати, діточок забрати».

Драматизоване дійство ретардаційно, зі смакуванням кожної подієвої сцени і репліки 
виводить на кульмінаційний пік до головного героя. Тут уже «рідний (а) N.» переходить 
у лагідне й співуче «мій миленький». Розповідь отримує інше спрямування: милий не го-
ворить, не роздумує вголос, він «У голубий жупан нарядився, / Сідла коня, їде з двора та 
й дума жениться». Рядок «Сідла коня, їде з двора та й дума жениться» містить аж три 
дієслова дії «сідла», «їде» та «дума», до якого прикріплено інфінітив «жениться», що про-
гнозує майбутню подію. Починаючи із даного рядка сюжет отримує стрімкий розвиток на 
тлі попередніх, наче нерухомих описів-обрамлень.

Відмінною від попередніх проаналізованих балад є експозиція «Скажу тобі, милий, 
першу загадочку». Тут у таємничій формі мила просить свого коханого виконати три про-
хання-побажання: «Вбери мене, милий, в шовкову сорочку!», «Зроби мені, милий, з кедри-
ни труночку!», «Поховай ня, милий, в вишневім садочку!». У відповідь на кожне із трьох 
окличних звернень дівчина чує риторичне негативне питання від юнака «– Відки, мила, 
відки шовку не набрати?», «– Відки, мила, відки кедрини набрати?», «– Відки, мила, від-
ки вишнини набрати?» й отримує відмову «Хіба будеш, мила, в буденці лежати», «Хіба 
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будеш, мила, в яловій лежати», «Хіба будеш, мила, в дубнині лежати». Очевидно, що 
юнак відчуває якийсь підступ і хитрість із боку милої, і, не розуміючи вповні таких «за-
гадок», чи, швидше «чорного гумору» коханої, дає ухильні, заперечні, з гумористичним 
підтекстом відповіді.

Типовими прикметами «зажури» чоловіка (милого) в національних варіантах є оді-
вання в ошатний одяг («у голубий жупан нарядився») чи голення: «він сів, зажурився, 
пішов виголився», «милий зажурився, пішов підголився», «милий зажурився та й пішов 
голитись». Оскільки усі думки гаданого вдівця спрямовані на сватання, то епізод фоль-
клорного зображення прощання із удаваною небіжкою не є однозначним і може отрима-
ти відмінну інтерпретацію в залежності від статі реципієнтів: чи то фарсове, чи трагіко-
мічне чи просто анекдотично-гумористичне забарвлення. Детальніше розробляють цей 
мотив пісні «Ой умру я, каже, умру, буду ся дивити», а також «Там під черешнею, ой там 
рута сходить» і «По садочку ходжу, коня в руках воджу»:

Дівочки до мерця ідуть богу сі молити,
А він дівок обзирає, з котрой сі женити 
[5: 41].
**************
Прийшло дві дівоньки тіло навіджати,
А він собі уважає, котру би то взяти:
Ой брав бим отую тонку, високую,
Щоб хтіла робити і мене любити.

[5: 43]

Прийшли дві дівчини за мною співати,
А він на них поглядає: котру би то 
сватати:
– Взяв би чорняву, та чорнява бідна.
Візьму я русяву, русява спосібна. Котру я 
не візьму, мені мила буде,
Але моїм дітям матері не буде.

[5: 44]

Діти, почувши про батьків намір «Коби борше тіло з хати – тоті грішні кості, / 
Я би пішов до сусіди, післав бим старостів» [5: 41], «– Коби живо тіло з хати, я буду 
женився» [5: 43], «– Якщо милу візьмуть з хати, то буду женитись» [5: 44], починають 
плакати і збираються в найми до чужих людей: «– Мати наша, мати, уже ти не мати. 
/ А ні тя купити, ані заробити, – / Підем, сиротята, в чужину служити» [5: 43] чи «– 
Тату наш, татусю, де ж нам мати взяти? / Ані заробити, за гроші купити, / Візьмімося 
за руки, підемо служити» [5: 44]. Дитяче щире тужіння над матінкою, їхнє голосіння під-
німає з лави удавану небіжку. Руйнування планів «вдівця» щодо весілля, висновування 
«одуреного чоловіка» про «зрадливість» своєї жінки навіть у її смерті надає розв’язці 
анекдотично-гумористичної тональності: «– Бідна моя головонька, яка ти зрадлива, / Я 
гадав, що ти вже вмерла, а ти іще жива» [5: 41], «– Мила ж моя, мила, яка ж ти зрад-
лива: / Я си гадав, що ти вмерла, а ти єще жива» [5: 43].

На відміну від односюжетності проаналізованих українських балад типу II – B-1, 
у англійській баладі № 29: «Хлопчик і мантія» («The Boy and the Mantle») відбувається 
поєднання трьох блоків випробовувань на вірність: 1) почергове одівання одруженими 
жінками мантії, 2) розбирання ножем голови дикого вепра, 3) споживання вина із чарів-
ного рогу. У передмові до тексту Ф. Чайлд охарактеризував дану баладу як один із най-
кращих взірців менестрельної творчості, яка «підходить для зали, а не покоїв, таверни 
чи громадської площі а не хатини, і взагалі не годиться для прядки» [7 (I. II: 257) (тут і 
далі переклад мій – О.К.).
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В українській пісні ініціатива до випробовування виходить від героїні, в англійській 
же баладі «На третій день травня / До Карлайла прийшов» («IN the third day of May / to 
Carleile did come») добрий, ввічливий і мудрий хлопчик. Побажавши благополуччя коро-
лю Артуру та його дружині Гвіневері, із сумки «Він витягнув красиву мантію / між дво-
ма горіховими шкарлупками» («He pulled forth a pretty mantle, / betweene two nut-shells»). 
Хлопчик запропонував Артуру віддати мантію «своїй доброчесній королеві» («thy comely 
queene») зі словами: «Вона ніколи не підійде тій жінці, / котра хоч раз завинила» («Itt 
shall neuer become that wiffe / that hath once done amisse») [7 (I. II: 272)]. Першою із жінок 
до випробування з острахом приступила «модниця» («new-fangle») Гвіневера:

10.When shee had taken the mantle,
 shee stoode as she had beene madd;
It was from the top to the toe
 as sheeres had itt shread.

11.One while was itt gaule,
  another while was itt greene;
Another while was itt wadded; 
  ill itt did her beseeme.

12.Another while was it blacke,
  and bore the worst hue;
‘By my troth,’ quoth King Arthur, 
  ‘I thinke thou be not true.’
[7 (I. II: 272] *****************

10.Взявши мантію,
 вона стояла наче божевільна;
Від верху до низу
  мантія наче ножицями розрізана.

11.На якусь мить вона почервоніла як жовч,
  іншої миті вона позеленіла;
Іншої миті вона посиніла як синильник; 
 не підійшла вона їй.

12.Іншої миті вона почорніла,
  із найгіршим відтінком;
«Чесне слово», – сказав король Артур,
  «Думаю, ти не є вірною».
******************

Після королеви такому ж випробуванню піддали своїх дружин Кей (Kay), старий ли-
цар та Креддок (Craddocke). Дружині Кея мантія оголила усе тіло вище сідниць («Then 
was shee bare / all aboue the buttocckes») [7 (I. II: 272)], на дружині старого лицаря від 
мантії залишилася лише китиця із ниткою («Shee had no more left on her / but a tassell and 
a threed») [7 (I. II: 272)]. Мантію здобула для себе лише дружина Креддока:
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28.When shee had tane the mantle,
 and cast itt her about,
Vpp att her great toe
 itt began to crinkle and crowt; 
Shee said, ‘Bowe downe, mantle,
 and shame me not for nought.

29.‘Once I did amisse,
 I tell you certainlye,
When I kist Craddockes mouth
 vnder a greene tree,
When I kist Craddockes mouth
 before he marryed mee.’

30.When shee had her shreeuen,
 and her sines shee had tolde,
The mantle stoode about her
 right as shee wold;

31.Seemelye of coulour, 
 glittering like gold;
Then euery knight in Arthurs court
 did her behold.

[7 (I. II: 273]
******************

28.Коли вона взяла мантію,
 і накинула на себе,
Уверх вона почала збігатися і стягуватися 
 біля її великого пальця;
Вона сказала: «Скорися, мантіє,
 і не сором мене задармо».

29.«Одного разу я справді завинила,
 кажу тобі із впевненістю,
Коли поцілувала Креддока в уста
 під зеленим деревом,
Коли поцілувала Креддока в уста
 до того, як він одружився на мені».

30.Коли вона розповіла
 про свої гріхи,

Мантія оділа її
 у повний зріст;

31.Красива за кольором,
 блискуча як золото;
Тоді кожний лицар при дворі Артура
 милувався нею.
******************

Наступне випробування на вірність починається, коли хлопчик, побачивши через 
двері дикого кабана, побіг на нього із ножем. «Невеличким ножем / із заліза та сталі» 
(«a litle kniue / of iron and of steele») Креддок розробив голову звіра і пригостив кожного 
лицаря при дворі «шматком» («a morsel»). І от хлопець пропонує третій «чудесний по-
кажчик» для перевірки вірності:

43.’There was noe cuckolde
 shall drinke of my horne,
But he shold itt sheede,
 either behind or beforne’.

[7 (I. II: 273)]

43.«Ще не було такого рогоносця,
  котрий би пив із мого рогу
І не пролив собі нічого
 чи на спину чи на живіт».

З гумором розповівши про те, як лицарі проливали вино з рогу, балада у останній 
стансі двома останніми рядками славить вірність Креддокової жінки, бажає їй добробуту 
та любові, а кожному лицарю – «таку чудову леді» («such a louely ladye»):
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44.Some shedd on their shoulder,
  and some on their knee;
He that cold not hitt his mouth
  put it in his eye;
And he that was a cuckhold,
  euery man might him see.

45.Craddoccke wan the horne
  and the bores head;
His ladye wan the mantle
 vnto her meede; 
Euerye such a louely ladye,
  God send her well to speede!

[7 (I. II: 273)]

44.Деякі проливали собі на плечі,
 а інші – на коліна.
Той, хто не міг прикласти до рота,
 цілив у око;
А того, хто був рогоносцем,
 кожен чоловік міг побачити.

45.Креддок здобув ріг 
 і голову кабана;
Його леді здобула мантію
 для своїх потреб;
Кожному таку чудову леді,
 Боже, даруй їй любов і благополуччя!

Отже, провідною тематикою української народної балади є світ родинного життя, 
британської – кохання. Зіставлення і аналіз українських та британських балад сімейно-
побутової тематики, а саме II – B-1: «жінка (мила), прикинувшись небіжкою, вивіряє 
чоловіка (милого) і рідних» та № 29: «Хлопчик і мантія» («The Boy and the Mantle»), що 
належать до сюжетно найбагатших циклів про відносини між подружжям, виявляє типо-
логію та національну своєрідність. Для українських і англійських фольклорних взірців 
характерне гумористичне опрацювання сюжету і щаслива розв’язка.

Відмінності увиразнюються, зокрема на сюжетному, ейдологічному та композиційно-
му рівнях. Своєрідність англійської балади № 29: «Хлопчик і мантія» («The Boy and the 
Mantle»), одного із кращих взірців менестрельної творчості, полягає у розробці тематки 
Артурівського циклу та в опрацюванні казкового мотиву «чудесних покажчиків» (чарівної 
жіночої мантії, зачарованої голови дикого кабана та рогу для вина). Персонажі українських 
реалістично змальованих пісень належать до селянської верстви, головна цінність для ма-
тері – родина, діти. Натомість британська балада трактує шляхетних жіночих героїнь лише 
як дружин, місце та обставини художніх подій позначені певною умовністю та фантастич-
ністю. Національні пісні відзначаються кумуляційною побудовою композиції.
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Творчий шлях австрійської письменниці Інгеборг Бахманн розпочався в часи пошу-
ків нових орієнтирів, коли внаслідок подій другої світової війни людські цінності та по-
няття гуманізму, людяності  та віри зазнали значних потрясінь. Ці глобальні пошуки збі-
глися для письменниці в часі із пошуками власного письменницького та особистого «Я». 
Свою творчість авторка почала як лірик та здобула славу саме завдяки поезії, а її спроби 
писати прозу розглядали як не зовсім вдалі. Тому перша збірка оповідань «Тридцятий 
рік» (1961 р.) була однією із перших спроб утвердити себе в царині прози. Творчість Бах-
манн пов’язують передусім із ідентичнісною проблематикою, темою пошуку власного 
“Я”. Цій темі у зарубіжному літературознавстві присвячено чимало літературознавчих 
розвідок, практично уся критична бахманіана прямо чи опосередковано спричиняється 
до вивчення теми ідентичності у творчості Бахманн з різних аспектів: в контексті жіно-
чої ідентичності та письма, історичного минулого, у зв’язку із проблематикою спогадів 
та пам’яті. У дослідженнях йдеться передусім про ідентичність, яку визначають за осно-
воположною теорією Ерика Ериксона, який окреслює її як тотожність та безперервність 
людського буття [9], тобто таку характеристику людської індивідуальності, яка перед-
бачає постійну схожість з собою, й водночас відчуття зв’язку з іншими й передбачає без-
перервний процес становлення. Водночас поняття екзистенційної ідентичності  у твор-
чості Бахманн, як і саме значення цього поняття у науковому дискурсі досліджене не-
достатньо. Попри те, що психологи, історики та філософи активно послуговуються цим 
поняття, чіткого визначення екзистенційної ідентичності немає, але розрізнення цього 
поняття і поняття власне ідентичності вкрай необхідне. На перший погляд поняття ек-
зистенційної ідентичності може здатися тавтологією. Однак слід зазначати, що поняття 
ідентичності амбівалентним й доволі широким та об’ємним з огляду на функціонування 
цього феномену в культурі. Ідентичність стала предметом вивчення не лише психології, 
де сформувалась як поняття, а й інших гуманітарних наук, передусім філософії, соціо-
логії, політології, культурології, що стало причиною виникнення різних теорій та по-
глядів на сутність цього поняття. У науці оперують поняттями національної, етнічної, 
релігійної, професійної, соціальної ідентичності, які складають окремі аспекти людсько-
го „Я”. На сучасному етапі наукового розвитку пропонується розглядати ідентичність 
як щось плюральне та нестійке, змінну величину, яка трансформується в залежності від 
комунікативних обставин чи необхідних соціальних ролей, а відтак вислизає не лише 
від означення а й від наукового пошуку. Зокрема англійські соціологи Зигмунд Бауман 
та Ентоні Гіденс зазначають, що сучасне суспільство, на відміну від суспільства модер-
ну, де ідентичність розглядалася як опора, а зміна традицій супроводжувалася новими 
стійкими орієнтирами, характеризується станом перманентного сумніву, породженого 
множинністю джерел знань, тому й ідентичність перетворюється на плинну та множин-
ну величину, яка не лише змінюється впродовж життя людини (на чому наголошували 
ще дослідники першої половини ХХ століття, зокрема й Е. Ериксон), а набуває ознак 
процесу постійної зміни кордонів між об’єктами та суб’єктами ідентифікації, що вияв-
ляється у примірянні різних масок, типів поведінки та інших видів саморепрезентації. 
Такий стан речей однак змушує замислитися над питанням про те, що формує стрижень 
людського буття, який не дозволяє втрачати своє “Я” в процесі постійної зміни репре-
зентації. Відповіді на ці запитання варто шукати у самому понятті екзистенції, переду-
сім у його тлумаченні, запропонованому Сереном К’єркегором ще у ХІХ столітті. Саме 
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датський філософ розпочав випрацювання екзистенційних підходів до ідентичності. У 
праці “Страх і тремтіння” К’єркегор пише про небезпеку втрати свого “Я”, яку називає 
“найгіршою з усіх небезпек” [4: 207]. Вважливими ідеями його філософії з огляду на 
проблематику ідентичності був, зокрема, відповідальний вибір життєвої історії всупереч 
зовнішнім обставинам.  К’єркегор вважає, що концепція екзистенції (Existents) частково 
нагадує Платонівське уявлення про Ероса, яким він з’являється у «Бенкеті»: це осно-
ва всього життя, того проміжного стану, який існує в синтезі конечного і безкінечного, 
в злитті, змішанні буття й нічого. Це недо-буття, тобто наявне існування, перебуває в 
постійному становленні, в постійному напнутому зусиллі всередині кожного одинично-
го моменту (Ogenblik). При цьому внутрішній корінь людської екзистенції складає не 
унікальна почерговість психічних феноменів, навпаки кожна людина має власний стри-
жень. Відтак під екзистенційною ідентичністю пропонуємо розуміти таку ідентичність, 
яка формує внутрішню сутність людини, завдяки якій вона обирає прийнятні для неї 
форми саморепрезентації, не втрачаючи своєї окремішності. Звертаючись до тлумачення 
екзистенції Мартіна Гайдеггера, можна підсумувати, що в екзистенційній ідентичності 
розкривається саме істинне буття людини, не прив’язане до речей зовнішнього світу та 
до буття інших людей, через що втрачається його автентичність. 

Мета даної статті – проаналізувати пошуки екзистенційної ідентичності протагоніс-
та оповідання «Тридцятий рік» з однойменної збірки Інгеборг Бахманн через призму фі-
лософських поглядів  К’єркегора.  Про вплив цього мислителя на естетико-філософську 
позицію авторки говорять мало, переважно у зв’язку із поняттям страху, чи поняттям 
“хвороби до смерті” [10] (однойменна праця  К’єркегора), застосовуючи їх до аналізу 
стану протагоністки роману “Справа Франци”, однак таке тлумачення вкрай дискусій-
не, бо не зовсім відповідає к’єркегорівському розумінню цього поняття. Про рецепцію 
філософії  К’єркегора згадує й Крістіне Канц у звязку із літературними контактами Бах-
манн та англо-американського поета В. Х. Одена та їх інтертекстуальних референціях 
у романі “Маліна” та “Епоха страху” [11: 125]. Цілком закономірним є й той факт, що 
більшість поглядів  К’єркегора  Бахман увібрала в свою творчість опосередковано через 
філософію М. Гайдеггера, чи творчість Пауля Целяна [12: 9]. Окрім того, важливо за-
значити, що Бахманн здобула ґрунтовну філософську освіту й захистила дисертацію на 
тему “Критичне сприйняття філософії Мартіна Гайдеггера”, а отже творчість предтечі 
екзистенціалізму була їй відома. Згадані дослідження, що натякають на присутність ідей 
К’єркегора у творчості австрійської письменниці, переважно стосуються пізньої про-
зової творчості  Бахманн, зокрема романного циклу “Види смерті” й опираються лише 
на використання окремих понять (“страх”, “хвороба до смерті”, “момент”). Однак поза 
увагою залишаються власне ранні оповідання, в яких зароджується більшість мотивів та 
домінантних тем, що в подальшому розробляються і активно експлуатуються у романах, 
це зокрема уже згадуваний мотив “хвороби до смерті” чи проблема кризи людського “Я”, 
які постають в тому числі й в контексті екзистенційних поглядів  К’єркегора. 

Досліджуючи феномен ідентичності в межах екзистенціальних поглядів  К’єркегора, 
не можна обмежитися лише його тлумаченням поняття екзистенції. Для аналізу цього 
феномену в творчості Бахманн продуктивними видаються й погляди датського філософа 
щодо стадій життєвого шляху, естетичної, етичної та релігійної, які проходить людина на 
шляху внутрішнього становлення. Перша, естетична стадія співвідноситься із образом 
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Дон Жуана й спрямована на сприйняття людиною зовнішнього світу й на отримання 
насолоди від повного занурення в естетизовану реальність. Замість реального світу го-
ловним для “естетика” є внутрішній світ індивіда, а питання про реальне втілення та-
ких настанов є вторинним та не суттєвим. При цьому естетику протиставляється інший 
тип людини – обиватель, який слідує правилам суспільства, живе за правилами, але стає 
знудьгованим. Естетична стадія існування складається з багатьох розрізнених, і нічим не 
пов’язаних зі собою моментів [4]. Відсутність внутрішньої цілісності, сприяють тому, 
що події, пережиті індивідом стають схожими одна на одну й спричиняють нудьгу, яка 
поступово переростає в кризу особистості, яку К’єркегор називає відчаєм. 

Саме на такому етапі життєвого шляху, гострого переживання власного відчаю та 
кризи “Я”-ідентичності, читач зустрічає протагоніста оповідання Бахманн “Тридцятий 
рік”. Назва твору – більш аніж просто символічна, бо саме тридцятий рік становить для 
більшості людей певний рубіж, що змушує по-новому подивитися на прожиті роки та 
підвести підсумки. Оповідання одразу ж занурює читача у внутрішній світ персонажа: 
прокинувшись одного ранку, він потрапляє у безодню власних спогадів, які сприймає як 
певний примус, але водночас тлумачить їх як шлях та можливість пізнати себе: “... з бо-
лючою необхідністю пригадуватиме всі свої роки, порожні й насичені, усі місця, в яких 
він бував впродовж років, він розкине павутину спогадів, накине на себе і полонить себе 
мисливець і здобич в одній особі, перекине через поріг часу та простору, щоб побачити, 
ким він був і ким став” [8: 15] (тут і далі цитати з оповідання “Тридцятий рік” подаються 
у перекладі автора статті – Д.М.).

Ключовим поняттям цієї стадії людського життя К‘єркегор вважає страх, завдяки 
якому людина здатна відсіяти все несправжнє, полишити відчай і пізнати істину. Саме 
страх, падіння в безодню, породжують в персонажа потребу пізнати себе: “... [він] впаде 
назад, порине у безпам’ятство, разом із кожною пережитою миттю. Він падатиме і па-
датиме, його крику не буде чути (навіть його відняли, усе відняли), і скотиться у прірву, 
поки розум йому не затьмариться, поки не розчиниться, не згасне і не зникне, все те, 
у що він вірив досі” [8: 15]. Страх за К’єркегором – певне запаморочення, безодня, в 
яку падає людина, хапаючись за кінечне. Оскільки страх, який переживає протагоніст 
– це не страх як боязнь конкретних обставин, а невизначений страх, страх-нудьга, яку 
М. Гайдеггер пізніше окреслить безумовним онтологічним страхом, то він змушує про-
тагоніста поринути у спогади, щоб у них віднайти своє “Я”. Світосприйняття персонажа 
змінюється в одну мить, в момент прокидання зі сну. Ця мить (Ogenblik) у К’єркегора 
отримує значення переломної миті, це не лише момент протікання часу, а точка “першо-
джерела часу”, у якій присутня вічність, при чому не як онтологічна ознака всесвіту, а як 
переживання життєво важливе для людини [6]. Завдяки цьому переживанню персонаж 
починає розуміти марність всього свого попереднього життя: Бо досі він жив від одно-
го дня до іншого, щодня займався чимось іншим, був щиросердним... Або ж не робив 
нічого, бо був мудрецем і шукав насолоди, лишень насолоди, у музиці, книжках, старих 
рукописах, далеких країнах, притулившись до колон. В нього ж лише одне життя, яке він 
має прожити, лише одне Я, яке він має поставити на кон, спраглий за щастям, красою, 
створений для щастя, одержимий прагненням блиску!” [8: 16]. Його буття орієнтоване на 
зовнішній світ, він не пізнав іще сувоєї внутрішньої екзистенції, яка б могла допомогти 
йому у виборі шляху. Протагоніст, загублений у світі через втрату опертя, мети, на яку 
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витрачав би усі свої сили, натомість розпорошувався між численними заняттями, видами 
діяльності та інтересами. Раніше він не замислювався над сутністю власного “Я”, не шу-
кав єдино правильної можливості його реалізації, й ніколи не боявся, що настане момент, 
коли «впаде завіса» перед Нічим і йому доведеться пізнати себе. Й для цього протагоніст 
намагається повернутися у часі й просторово, до міста, де колись вважав себе щасливим, 
до Рима. Схожий мотив “повернення” знаходимо й у К‘єркегора в творі “Повторення. 
Досвід експериментальної психології Константина Констанція”. Для датського філосо-
фа повторення має онтологічне значення, це не повторення якихось природних явищ, 
а повторення духовного стану людини. Але як і для Константина, так і для протагоніс-
та “Тридцятого року” повернення в минуле не приносить бажаного результату, бо по-
вторення в дусі К‘єркегора, властиво, не відбулося. Єдине, що повторювалося у досвіді 
протагоніста очікування від оточення “старого”, знаного із минулого образу “Я”, якому 
він більше не хотів відповідати. Зустрічаючи свою колишню кохану Єлену, друга-ворога 
Молля безіменний протагоніст оповідання розуміє, що повернутися назад він не в змозі, 
бо час змінив його, й образи, нав’язані минулим, сковують його, наче гамівна сорочка. 

Фігура друга Моля також має досить символічне значення. Він – втілення іншого 
життєвого концепту, протилежного до світогляду протагоніста. Цей образ він зустріча-
тиме не лише у Римі, і не лише в минулому, він супроводжуватиме його повсякдень і 
повсякчас, бо він – втілення сучасного суспільства, знеособлений образ, успішний в усіх 
сферах матеріального життя, але із зіпсованою мораллю: Там, де нема Моля, нависає 
його тінь, велетенською і загрозливішою постає у його думках і фантазіях. Моль без кін-
ця. Терор Моля. Проте сам Моль набагато менший, і на диво вправно мстить лише тому, 
що винен йому […] До багатьох таких Молів йому ще слід буде підготуватися, надто ба-
гатьох таких він знає тут і там; лише тепер він на прикладі одного Моля він збагнув, що 
він такий не один” [8: 18]. З іншого ж боку, Моля можна трактувати як негативне alter ego 
протагоніста, яке втілює у собі пам‘ять про всі болісні переживання, помилки та негідні 
вчинки. Моль – його минуле, що переслідуватиме його доти, доки він не знайде спокою 
власному “Я”, пізнавши його.

 Безіменний протагоніст Бахманн не може тому жити поміж інших людей. Він сприй-
має життя як онтологічну помилку як фальсифікацію, єдиною можливістю втечі від яких 
вважає смерть (пор. у Бахманн: “І всі бояться смерті, хоч лише в ній зможуть знайти 
рятунок від неймовірного болю, що зветься життям” [8: 34]). Показовим також для розу-
міння внутрішнього стану протагоніста є епізод у бібліотеці Відня, в якому він, за слова-
ми Георга Штайнера, переживає негативну епіфанію. Намагаючись пізнати першооснову 
творення, він не може налагодити контакт із Богом, причину чого він бачить у недоско-
налому світовому порядку та неможливості його створення без нової мови. Саме у цьому 
епізоді протагоніст найбільш наближається до філософії К’єркегора, для якого момент 
найближчого стосунку до Бога виявляється саме в момент мовчання, коли будь-які слова 
зайві. Лише той, хто вміє мовчати, стає пророком [13: 114]. Ми не будемо зупинятися 
докладно на інших точках дотику, які існують поміж Бахманн та К’єркегором, зокрема 
філософії мови, а повернемося до проблеми кризи ідентичності, яку визначили як цен-
тральну в оповіданні. На цьому етапі свого життя протагоніст не може наблизитися до 
Бога, бо намагається пізнати трансцендентальне механізмами розуму і виявляється не 
готовим до розмови.



482

Відень – це ще одне місто, на яка протагоніст покладає надії на повернення. Однак і 
сюди його повернення неможливе, бо й воно, рідне місто, дихає на протагоніста негатив-
ними образами з минулого. Протагоністу не вдається подолати стан відчаю, який виганяє 
його з Відня. Покидаючи Відень, вирушаючи у нову подорож без мети, як у випадку із 
Римом та к і у випадку із Віднем йдеться про топографічне повторення, з яким були 
пов’язані надії на повернення певної точки відліку. Однак на відміну від першої подоро-
жі, подорож із Відня зазнає певних змін, радше сказати сам суб’єкт зазнає і усвідомлює 
цю зміну, й таким чином цей епізод перекладає місток до розв’язки оповідання. Урсула 
Теллер слушно зауважує, що цей пасаж, у якому протагоніст покидає місто і мріє про 
оновлений Відень, не випадково завершується словами „бо було Воскресіння, зі смерті, 
із забуття“ [8 : 41]. Загалом цей епізод наповнений контрастною містичною середньо-
вічною символікою: з одного боку місто порівнюється з містом чуми („Peststadt“), з мов-
чазним інквізитором („Stumme Inquisitorin mit dem unverbindlichen Lachen“), з іншого 
ж, тут жевріє надія на повернення, відродження, і певним чином цей настрій натякає на 
розв‘язку оповідання. Згаданий пасаж стилістично перегукується із останніми фразами 
оповідання, в яких відчувається алюзія на біблійні оповіді про зцілення: “Встань і йди. 
Кістки твої цілі” [8: 48]. У. Теллер у зв’язку із цим підсумовує: “… здатність до спогадів 
отримує месіанський підтекст. В есхатологічному контексті, який у завершальному паса-
жі підкреслюється конотацією дива (зцілення – примітка моя – Д.М.) здатність пригаду-
вати відповідає memoria” [14: 67]. Дослідниця вказує на memoria passionis, пам’ять про 
страждання Христа, який своєю жертвою дав надію на спасіння людства. Таким чином 
“Я” оповідання розуміє власний життєвий шлях у Божому одкровенні. Таке тлумачення 
цілком можливе з огляду на те, що Бахманн була протестанткою, а віра в спасіння душі 
в протестантизмі пролягає не через добрі вчинки, а віру у відкупну силу жертви Ісуса.

Уже згадувалося, що протагоніст “Тридцятого року” знаходиться на межі двох стадій 
людського самоусвідомлення (за К’єркегором) які характеризуються відчуттям індиві-
дуальної неузасадненості, онтологічної самотності. Стосунок до відчуття відчаю згідно 
з К’єркегором також має три види. У “Хворобі до смерті” філософ розглядає три типи 
людей, відповідно до їхнього сприйняття відчаю. Перший тип – людина не усвідомлює 
своєї безкінечної самості (яка дана людині Богом), живе у чуттєвому світі й навіть коли 
віднаходить щастя, то воно є лише видимістю. До такого типу в оповіданні належить 
Молль, чи сукупність усіх “моллів”, яких зустрічав протагоніст. Таким був і він, чи мріяв 
бути, уявляв, що міг би таким стати, звичним обивателем, якому притаманні загальні 
цінності, певна парадигма людського існування, передусім чоловічого, закута у формулі 
“Посади дерево, вирости сина”: „Йому було б це до вподоби. Особливо – посадити де-
рево. Він міг би спостерігати за ним впродовж десятків років, спостерігати як додаються 
кільця, допомагати дітям вилізти на нього. Врожаї б йому подобалися. Яблука. Хоч він і 
не любить яблук, проте наполягає, це буде яблуня. Мати сина йому теж до вподоби, хоч 
коли бачить дітей, йому байдуже, якої вони статі. У сина будуть свої діти, сини“ [8: 24]. 
Однак цього йому замало, бо протагоніст бачить жахливі наслідки такого хазяйнування, в 
якого немає продовження. Розуміючи кінечність людського існування, він розуміє й при-
реченість усього, що йому вдасться створити. Примарність та марність життя супрово-
джують його на цьому етапі пошуків власного “Я“, з якого він намагається знайти вихід, 
чи замінити іншим “Я“, втопивши чи віднайшовши його у сп’янінні. Абсурдність сімей-
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ного життя – це практично кафкіанський мотив. Зокрема, у листі до батька Кафка зазна-
чає: “Одружитися, створити сім’ю, прийняти всіх дітей, що народжуються, зберегти їх 
в цьому не стійкому світі і навіть повести вперед – це, за моїм переконанням, найбільше 
добро, що дане людині. Те, що, здавалося б, багатьом вдається легко, не може слугувати 
запереченням, бо, по-перше, в дійсності вдається не багатьом, по-друге, – ця меншість 
більшою мірою не “добивається”, а просто це “трапляється” з ними” [3]. Сімейне життя 
розуміється як Кафкою так і Бахманн можливістю самореалізації чи віднайдення сенсу 
власному існуванню, однак у обох посилені відчуття марності такого починання через 
власну неспроможність взяти на себе відповідальність за майбутнє. Алюзія на Кафку 
тут не випадкова, авторка переймає певну суто австрійську спадкоємність у зображенні 
неприкаянного людського духу, а герой тридцятого року чітко вказує на Йозефа К., який 
в день свого тридцятиріччя потрапляє під арешт і суд. Подорож духу бахманівського 
героя “Тридцятого року” в дечому нагадує абсурдні спроби К. виконувати обов’язки та 
добиватися правди. Але як зазначає А. Камю в праці “Надія та абсурд в творчості Фран-
ца Кафки”, у Кафки як і у К‘єркегора через абсурдність людського існування проступає 
надія через віру у надприроднє. 

Таким є другий тип людей, за К’єркегором, які знають про безкінечну екзистенцію, 
але не акцептують її, а тому прагнуть стати кимось іншим, щоб уникнути відчаю. Цей 
тип людей співвідноситься із етичною стадією існування людини, якав оповіданні три-
ває найдовше. Третій тип відчаю – людина у відчаї, яка не хоче нічого змінювати. Життя 
такої людини перетворюється на демонічне поневіряння проти всього сущого, яке пока-
зує недосконалість буття і його творця. Саме такого стану досягає протагоніст „Тридця-
того року“ в кульмінаційній точці оповідання. Постійні мандри без мети, неможливість 
налагодити комунікацію з Богом, огида до життя й бажання смерті – те, що характеризує 
буття персонажа Бахманн. Єдине, що може вилікувати людину від стану відчаю – від-
мова від уявної самості, нав’язаної оточенням, чи створеної власноруч і повернення до 
первинної, правильної екзистенції, яку К’єркегор визначає як життя у Богові. Саме таке 
повернення до Бога імпліцитно звучить у оповіданні через відмову від самогубства та 
надію на духовне зцілення. Перед обличчям смерті „Я“ оповідання відкрилася його ек-
зистенція. Він зафіксував момент даності й усвідомив в цей момент своє існування. Ав-
токатастрофа, в якій загинув водій (ще одне alter ego протагоніста) стає початком нового 
життя, а смерть alter ego трактується як звільнення від інших «Я» й повернення власного. 
Містичність моменту набуття свого “Я” полягає й у його підготовці, бо водій-дально-
бійник, що трапляється протагоністові під час його подорожі з Генуї, розповідає, що 
узяв собі за правило не брати попутників і лише цього разу пішов на поступки. Це ще 
один момент та ще один життєвий вибір, який стає доленосним для обох персонажів. 
Примітно, що „нове народження“ протагоніста відбувається навесні і тим самим знову 
перегукується із центральною частиною оповідання про воскресіння. Рік пошуків та зне-
віри завершується чітким переконанням у силу власних можливостей та втратою страху 
перед майбутнім та життям загалом: „Скоро йому виповниться тридцять. Наcтане день, 
але ніхто не битиме у гонг та знаменувати його. Ні, день не настане – він уже був, розли-
тий у кожному дні цього року, який він з зусиллями та стражданнями таки витримав. Він 
життєрадісно думає про прийдешнє, про роботу й бажає скоріше вийти у ворота, подалі 
від знедолених, зневірених та суїцидальних” [8: 48].



484

Таким чином у оповіданні Інгеборг Бахманн простежуються усі три стадії формуван-
ня людської екзистенції, екзистенційної ідентичності. Насичений екзистенційними по-
няттями, такими як страх, вибір, момент, падіння у Ніщо, текст пропонує оптимістичне 
бачення людського буття, яке імпліцитно розуміється як повернення до духовного. 
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ПЕРЕХОДНЫЙ ХАРАКТЕР АВТОРСКОГО МИРА В ТЕКСТЕ 
«СВОЕРУЧНЫХ ЗАПИСОК» Н.Б. ДОЛГОРУКОЙ

В данной научной статье рассматривается произведение документально-мемуар-
ного типа «Своеручные записки Н.Б. Долгорукой» с точки зрения переходности. Н.Б. 
Долгорукая принадлежит как к культуре патриархальной эпохи допетровской России, 
так и к культуре нового времени. В статье мы стремились обнаружить характерные 
особенности авторского мира, отражающие двойственное сознание автора.

Ключевые слова: авторский мир, документально-мемуарная проза, переходность, 
новый тип личности

 
Предметом нашего внимания стало произведение мемуарно-документального харак-

тера – «Своеручные записки княгини Натальи Борисовны Долгорукой»  Н.Б. Долгору-
кой. В литературоведении им пока уделено недостаточно внимания, хотя эти записки 

©   С. А. Ломова, 2014



486

заслуживают изучения как один из первых текстов, в котором могут быть выделены эле-
менты поэтики художественного характера. Прежде чем перейти к вопросу об особен-
ностях выражения авторского мира в произведении, нам представляется необходимым 
остановиться на обосновании нашего понимания жанровых особенностей документаль-
но-мемуарной прозы. По своей природе документальная проза принадлежит к группе 
эпических жанров. Однако, в связи с тем, что в ее центре – исторические события, со-
держание категории «мир автора» в документальной прозе не является тождественным 
«авторскому миру» в художественном тексте. Авторский мир документально-мемуарной 
прозы включает себя и мир автора художественного текста, и реакцию на исторические 
события, отраженные в произведении. 

Довольно долго произведения автобиографического характера относили либо к доку-
ментальной прозе, либо к исторической публицистике, выводя их за границы художествен-
ного. В результате, жанр записок редко изучался и обычно служил вспомогательным ма-
териалом при анализе отдельных произведений: для воссоздания авторской действитель-
ности, либо в комплексе изучения всего творчества автора. Так А.Г. Тартаковский один из 
первых исследователей мемуарной литературы говорил, что «…мемуаристика (в широком 
смысле слова) суть овеществленная историческая память…» [5, 3]. Исследовательница 
Колядич Т.М. утверждает, что «мемуары не вписываются в классическую иерархию жан-
ров»[3, 5]. Открытым остается и вопрос о том, что именно понимать под «мемуарным 
жанром»: входят ли в него сходные жанровые образования, такие, как дневники, записки, 
воспоминания, биографии, либо это самодостаточные формы. По мнению Т.М. Колядич 
наличие в структуре произведений автобиографических элементов является основанием 
для их причисления к мемуаристике. Что, в свою очередь, позволяет говорить о мемуарах, 
как о «самостоятельном образовании в системе прозаических жанров»[3, 5].

Природа художественного текста предполагает субъективное начало. В докумен-
тальных произведениях оно проявляется в принципах авторского отбора, оценки, ав-
торской концепции действительности. Мемуары всегда личностны. Поэтому в них не-
избежна определенная односторонность, субъективность в подаче и оценке реальных 
событий и фактов. Личностность, проявленность авторского «я» – обязательное свой-
ство мемуарной литературы, тогда как в собственно документальном произведении 
этого не требуется. В то же время мемуары – одна из разновидностей документальной 
литературы. Автобиографические произведения – случай собственно мемуарной лите-
ратуры. Поэтому можно предположить, что документальный пласт в них – не документ 
в точном значении этого слова (подтверждение факта), а документ авторской памяти.

В историческом плане предпосылки для зарождения мемуарной литературы суще-
ствовали еще в древнерусской литературе. Но как самостоятельный жанр автобиогра-
фии в этот период сформироваться не могли. Хотя отдельные элементы автобиографизма 
можно усмотреть в таких жанрах, как «хождения», «жития», «поучения», «моления». К 
собственно формированию жанра автобиографии русская мемуаристика подойдет толь-
ко к XVIII веку. 

Развитие автобиографизма в петровское и послепетровское время шло в жанре ме-
муаров, путевых записок, духовных завещаний и было прямо связано с процессом «от-
крытия человека», усилением психологизма, индивидуализации сознания, усилением 
интереса к бытописательству, преодолением старых жанровых канонов и традиций. Ху-
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дожественность автобиографии достигалась в результате сближения автора и героя, так 
в жанре записок это проявляется наиболее ярко. 

Мемуары – это рассказ по памяти о событиях, воспоминания о людях, с которыми 
встречался автор, раздумья о пережитом. Повествуя о жизни, они одновременно освеща-
ют личность мемуариста, который всегда присутствует как живое, реальное лицо. Мно-
гие из воспоминаний отличаются художественной выразительностью, что позволяет го-
ворить о них как о явлении в отечественной документально-художественной литературе.

Изучаемая нами эпоха – век перелома. Переходность эпохи обусловила переходность 
авторского сознания. По словам Н.А. Хренова, в «переходной эпохе происходит асси-
миляция ценностных ориентаций других культур» [7, 41]. Переход предполагает смену 
картин мира. В русской культуре этот переход произошел на рубеже XVII-XVIII веков с 
привнесением в патриархальный уклад европейских новшеств и культурных ценностей.       

«Своеручные записки княгини Натальи Борисовны Долгорукой» считаются одним из 
первых памятников русской мемуарно-художественной литературы. Они были написаны в 
1767 году, опубликованы в 1810 внуком Натальи Долгорукой И.М. Долгоруким. «Своеруч-
ные записки…» представляют собой свидетельство эпохи и частной судьбы. Они фикси-
руют переломный момент истории, смену правителей, смену мировоззрений и культурных 
ценностей. В «Записках…» она пишет о своей судьбе и судьбе своего мужа. То обстоя-
тельство, что они, частные люди, оказались в центре исторических событий, только под-
черкивает субъективность «Записок…». Вместе с тем, мы можем получить представление 
о ключевых исторических событиях постпетровской эпохи.

Все эти события переданы максимально эмоционально, но в то же время несколько 
отстраненно. Причину этого мы усматриваем в том, что Наталья Долгорукая пишет 
«Записки…», пребывая в сане схимонахини. События, которые она описывает – со-
рокалетней давности, относятся ко времени ее девичества и годам супружества. Ее 
цель – не зафиксировать историю, историческое событие (для нее это только фон). Ее 
задача сводится к попытке рассказать свою жизнь: «Я намерена свою беду писать, а не 
чужие пороки обличать» [2, 4].

Наталья Долгорукая пишет «Записки…» по просьбе своего старшего сына Михаила 
Долгорукого: «Как скоро вы от меня поехали, осталась я во уединении, пришло на меня 
уныние… Пришло мне на память, что вы всегда меня просили, чтобы по себе оставила 
на память журнал, что мне случилось в жизни моей достойно памяти и каким средством 
я жизнь проводила…буду старатца, чтоб привести на память все то, что случилось мне 
жизни моей» [2, 4-5].

Известно, что Наталья Борисовна Долгорукая, урожденная Шереметьева, родилась 17 
(28) января 1714г. Происходила она из знатной семьи, ее готовили к счастливой и безбед-
ной жизни. В женихах у нее был фаворит Петра Второго Иван Долгорукий. После внезап-
ной смерти Петра вся семья Долгоруких была обвинена в заговоре и выслана из столицы. 
С этого момента начинается человеческий и духовный подвиг Натальи. Она наперекор 
убеждениям семьи выходит замуж за опального Ивана Долгорукого, которому грозило ли-
шение всех привилегий и статусов, разделяет с ним пребывание в ссылке. В записках она 
пишет: «…Я такому безсовестному совету согласитца не могла (о предложении родных 
бросить Ивана и выйти за более удачливого жениха), а так положила свое намерение, когда 
сердце одному отдав, жить или умереть вместе, а другому уже нет участие в моей любви. 
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Я не имела такой привычки, чтоб сиводни любить одново, а завтре – другова…все, любя 
ево, сносила, сколько можно мне было, еще и ево подкрепляла» [2, 26]. Что позволяет 
судить о ней как о человеке высокой нравственности и твердой воли. Этому же находим 
подтверждение в описании Натальей своего девичества. «Я свою молодость пленила 
разумом, удерживала на время свои желания в разсуждении о том, что еще будет время к 
моему удовольствию, заранее приучала себя к скуке», – подчеркивает она [2, 4].

Обратимся к особенностям личности автора «Записок…». Выскажем предположе-
ние, что Долгорукая сочетала в себе черты патриархальности и зарождавшегося нового 
времени, эпохи гуманизма, предполагавшей признание ценности любого человека вне 
зависимости от его социального и материального статуса. Это особенно важно, если 
учесть, что Наталья Долгорукая принадлежала к влиятельному роду российской аристо-
кратии еще допетровской эпохи, ее фамилия утвердилась и при Петре I. 

На это обратил внимание Ю.М. Лотман, когда заметил, что Наталья Борисовна, через 
отца была неразрывно связана с патриархальной традицией, но одновременно принад-
лежала новому времени языком и воспитанием. Домашний быт был устроен на евро-
пейский лад, но в то же время «связи быта Шереметева с допетровской традицией были 
глубоки и повлияли на воспитание его…детей» [7, 154] 

На особенности авторского мира, выраженного в записках, повлияло не только дви-
жение историко-культурного характера, зарождение гуманизма, но и обстоятельства лич-
ной судьбы Долгорукой. Ее жизнь как бы разделилась на две противопоставленные друг 
другу половинки. Это отразилось и на композиции произведения. Переломное событие в 
них – смерть Петра II. Первая часть включает в себя период с детства Натальи до смерти 
Петра II. В «Записках» эта часть картины жизни автора проникнута переживанием по-
коя, порядка, уверенности в благополучии. «Кагда и я на светъ радилась, надеюсь, что 
все приятели отца моево и знающия домъ нашъ блажили день рождения моего, видя ра-
дующихся родителей моихъ и благодарящих Бога о рождении дочери. Отецъ мои и мать 
надежду имели, что утеха я им буду при старости». Создается некая идиллическая кар-
тина, окрашенная благостью, достатком и радостью. В будущем все прочили ей счастли-
вую жизнь, так как Наталья отличалась красотой, об этом свидетельствует ее светский 
портрет 1739 года. Но оценивает себя в юности автор, который прошел трудный путь. И 
с точки зрения собственного жизненного опыта, вспоминая о своем девичестве, Наталья 
делает намеки на дельнейшую свою трагическую судьбу, омрачая картину беззаботного 
веселья. К примеру, она замечает: «… но Божи судъ совсем не сходенъ съ человеческимъ 
определениемъ: он по своей власти иную мне жизнь назначилъ, объ которой никогда и 
нихто вздумать не могъ…»[2, 23]. После смерти отца, в пятилетнем возрасте Наталья 
остается при матери, которая девочке дала образование, что по тем временам довольно 
необычно. Зачастую домашнее образование получали мальчики, так как их готовили к 
дальнейшей службе, образование же для девочек не носило распространенный характер.

 После смерти правящего монарха и воцарения Анны Иоанновны уклад жизни 
Натальи Долгорукой резко изменился, что, в свою очередь, повлекло за собой кар-
динальные изменения ее мировидения. По направленности своих устремлений она 
все так же была сосредоточена на Иване. Но предполагаемый мир радости и сча-
стья стал уже невозможным. Наталья меняет статус княжны, будущей супруги фа-
ворита государя на статус опальной. Она вслед за мужем отправляется в ссылку.  
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Прошлый мир Натальи распадается и воссоздается заново, но совершенно иным. Это 
нам позволяет говорить о том, что в записках Натальи Долгорукой по существу выра-
жено два типа мировосприятия и две картины мира. Автор предстает не только как че-
ловека переходного типа сознания, но как носитель двух разных образов мира. В этом и 
заключается особенность выраженного в записках авторского мира. 

Записки Натальи Долгорукой примечательны многоплановостью мироощущения, ко-
торое проецируется на авторский мир художественного текста. Ее мир включает в себя 
патриархальный мир допетровской России и европейское сознание нового времени. Кроме 
того, мир автора делится на жизнь в замужестве за Иваном, и после его смерти. У Долго-
рукой все интересы, заботы сошлись на Иване Долгоруком, и она себе даже мысль не могла 
допустить о том, чтобы его предать или не выйти замуж за него, дав слово или по-другому 
сложить свою судьбу. Нужно учитывать также, что сознание у нее тоже раздваивается. С 
одной стороны – она монахиня и должна думать в соответствии с православным мироощу-
щением в то, что душа бессмертна: ее Иван не потерян навсегда, после своей смерти она 
соединиться с ним; но вместе с тем в ней присутствует и миропонимание частного чело-
века, скорбящего о тяжелой утрате. Даже давность лет (записки она пишет через сорок лет 
после того как она вернулась из ссылки) не отменяет пережитого горя. И опять же сознание 
человеческое говорит, что если это нельзя потрогать, значит, этого не существует. Все это 
очевидно при внимательном прочтении «Своеручных записок», которые пронизаны, глу-
бокой скорбью утраты и вместе с тем попыткой проявить смирение.

Текст построен как ряд событий, которые сопровождаются авторским переживани-
ем. В «Записках…» описывается ссылка семьи Долгоруких, трудности пути и испыта-
ний, которые претерпевала Наталья. «… за 26 дней благополучных … 40 лет по сей 
день стражду; за каждой день по два года придет без малова, еще шесть дней надобно 
вычесть. Да хто может знать предбудущее? Может быть и дополнитца»[2, 20].

Выводы. В тексте «Своеручных записок княгини Натальи Борисовны Долгорукой» 
зафиксировано историческое правдоподобие эпохи, основных событий, свидетелем и 
участником которых стал автор. Но важнее то, что в них передано зарождение нового типа 
личности. Это еще только начальный этап новой культурно-исторической эпохи. Поэтому 
миропонимание автора проникнуто противоречивостью. Сознание человека нового време-
ни, уже более светское, тяготеет к мирскому. Патриархальный уклад оказывается на второ-
степенном месте и уже не определяет поступки человека послепетровского времени. И в 
то же время разрыв с традиционными нормами еще не совершился. В Наталье органично 
сплавилась образованность светского человека и моральные нормы прошлого. Исключи-
тельность судьбы Долгорукой, ее духовный подвиг позволяют нам говорить о ней одно-
временно и как об исключительной личности, и как представителе своей эпохи.
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ПЕРЕХІДНИЙ ХАРАКТЕР АВТОРСЬКОГО СВІТУ У ТЕКСТІ 
«ВЛАСНОРУЧНИХ НОТАТОК»» Н.Б. ДОЛГОРУКОЇ

У науковій статті розглядається твір документально-мемуарного характеру « 
Власноручні нотатки Н.Б. Долгорукої» з позиції перехідності. Н. Б. Долгорука нале-
жить до двох культур: до культури патріархальної епохи допетровської Росії та до 
культури нового часу. У статті ми намагалися виявити характерні риси авторського 
світу, які відображають двоїсту свідомість автора.

Ключеві слова: авторський світ, документально-мемуарна проза, перехідність, но-
вий тип особистості
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THE TRANSITIONAL CHARACTER OF AUTHOR’S WORLD IN 
“HANDWRITTEN NOTES BY N.B. DOLGORUKAYA”

In this article we consider the documented-memoir text “Handwritten notes by N.B. 
Dolgorukaya” from the standpoint of transition. N.B. Dolgorukaya is a bicultural author and 
belongs to the culture of the patriarchal era of pre-Petrine Russia and at the same moment she 
is part of culture of Early modern period. In the article we try to find the characteristic features 
of the author’s world, which reflects author’s double consciousness.
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ПОСТМОДЕРНІСТСЬКИЙ ДИСКУРС ПРО МУЗИКУ В НІМЕЦЬКОМОВ-
НОМУ РОМАНІ

Увага зосереджується, виходячи із музикологічних спостережень за розвитком «но-
вітньої музики», на постмодерністських стратегіях розуміння музики, які знаходять 
свою реалізацію у сучасних німецькомовних романах. Відзначено, що «неінтенційні» музич-
ні тексти Джона Кейджа, які у сенсі постмодерністської естетики характеризуються 
як проекційні площини для асоціацій, мали вплив на естетику Ґерта Йонке. «Ревіталізація 
минулого» спостерігається в романі «Одкровення» («Die Offenbarung», 2007) Роберта 
Шнайдера, зверненого до творчості Й. С. Баха. Тенденцію популізму у сучасній музиці під-
хоплює роман «Музика» («Musik», 2004) Томаса Майнеке, який тлумачить мистецтво як 
інсценування дійсності, представляючи текст роману у вигляді саундтреку.

Ключові слова: постмодерністський дискурс музики, Ґерт Йонке, Роберт Шнайдер, 
Томас Майнеке.

Сучасна музика та її музикологічне осмислення, а також оригінальні підходи до ін-
терпретації класичної музики перебувають у полі зору письменників і суттєво вплива-
ють і на манеру їхнього письма, і на їхнє світосприйняття загалом. Особливу увагу у 
цьому зв’язку привертає до себе постмодерністський дискурс музики, котрий зосеред-
жується на тенденціях розвитку «новітньої музики», серед яких передусім виокремлю-
ють «неоромантизм» та «нову простоту», відзначаючи, що сучасне звукове мистецтво 
суттєво прагне до оживлення минулого. Музикознавець Г. де ла Мотте-Габер констатує 
що постмодернізм не хоче «визнавати ходу історії» й намагається через реставрацію пе-
рекрутити «це було» на «так буде завжди» [1: 57]. В якості літературної реакції на цю 
тенденцію можна розглядати романи Роберта Шнайдера (Robert Schneider, 1961 р.н.) 
«Сестра сну» («Schlafes Bruder», 1992) й «Одкровення» («Die Offenbarung», 2007). Автор 
реалізує тут важливі постмодерністські постулати: відносно проста манера викладу спів-
відноситься з інтелектуальністю матеріалу, у постмодерністському переломленні пред-
ставлено культурні традиції бароко та романтизму, вагому роль відіграють інтертексту-
альні зв’язки, у тому числі і з музикою, суттєвою для розуміння авторської ідеї є гра із 
«шифрами» світової літератури та мистецтва. Важливим завданням музики в романі є 
створення естетичного рівня, який сприяє її наративації. Із цієї позиції, наголошується 
наративна упорядкованість світу, зображеного у «Сестрі сну». Музика-наратор вкотре 
засвідчує неординарний життєвий випадок, рідкісне повторення творчого проникнення 
у сутнісні явища і все ту ж важкодоступність послання. У цьому зв’язку естетику 
Р. Шнайдера можна окреслити як «естетику реконструкції», яка не так базується на скеп-
тицизмі щодо форми презентації, як живиться із жесту взаємності та довіри – не в одно-
значність знаку, а в уміння читача реконструювати експліцитно і по суті фрагментарні та 
неоднозначні тексти у сенсі власного суб’єктивного досвіду. Із цього погляду, обидва 
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романи Р. Шнайдера прочитуються, один прихованіше, інший явно, як «романи про 
Баха», звернені до сучасної доби. Письменник високо цінує творчість композитора, вба-
чаючи в ньому також видатного мислителя: «Бах для мене – не стільки феномен музич-
ний, скільки мисленнєвий. Я справді вважаю його найбільшим мислителем, якого поро-
дила Німеччина. Це просто захоплююче, як він міг із простої мелодії, яка, власне, нічого 
не видає, вигадати десяток контрапунктних комбінацій, що до того ж у підсумку поро-
джують завершено чудову музику. Іншими словами: він підніс парадокс до вищої форми 
дійсності і показав, що і з суперечністю можна добре думати, музикувати, жити» [2]. Вже 
в романі «Сестра сну» простежуються певні паралелі між Йоганнесом Еліасом Альде-
ром і Йоганом Себастіаном Бахом, які мають своє підтвердження в описах із документів 
композитора. Наприклад, після того, як Еліас став у селі поважною людиною, вражаючи 
своїм мистецтвом гри на органі, почали «лунати голоси, які прагнули принизити величну 
гру орґаніста»: «І грає він занадто довго, та й взагалі занадто голосно, музика його занад-
то плутана, – такі ходили розмови в корчмі Вайдмана» [3: 116]. І Баху закидали, що він 
грає надто довго і домішує до своєї гри багато чужих тонів. Також і те, що у слухачів Баха 
його гра викликала страх, знайшло своє відображення в романі. Майстерність гри героя 
на органі й описи музики в романі теж викликають асоціації з Бахом: «Ще ніколи не до-
водилося мені чути такої ґеніальної гри на орґані. Дика й примітивна, але така піднесена 
й величава! Досі не доводилося сприймати такого пишномовного контрапункту. Це про-
сто неймовірно» [3: 156]. Оживлено в романі і міф про те, що Бах був органістом-само-
учкою. І домінування в його текстах теми туги за смертю стало основною темою роману 
Р. Шнайдера. Асоціація у творі на музику великого композитора надає йому сакральнос-
ті, зіткнення з якою для сучасної людини доступне ще тільки у вигляді неперевершеного 
творіння мистецтва, загрожуючи однак перевернути увесь її світ, що переконливо засвід-
чує роман «Одкровення». Філософське осмислення музики, органна гра, проблема генія, 
аутсайдерство – це аспекти, які пов’язують «Одкровення» з романом «Сестра сну». Кни-
га представляє історію сорокап’ятирічного Якоба Кемпера, який почувається обманутим 
у житті. Усе, щоб він приватно чи професійно не розпочинав, – кар’єра музиканта, ком-
позитора, музикознавця – йому не вдалося. Несподівано у старому органі Кемпер зна-
ходить невідомий манускрипт Баха. Знахідка, з одного боку, надихає його, з іншого, – він 
переживає жахливі напади страху. Це вихідна ситуація роману, яка приводить Кемпера 
до самопізнання. Творчим імпульсом «Одкровення» стала ідея Шнайдера про можли-
вість існування ще нікому невідомого твору Баха, геніальнішого, аніж меса сі-мінор. «Це 
означало, якнайлогічніше розмістити цю думку в біографії Баха. Де і коли він міг напи-
сати потужну ораторію «Апокаліпсис Йоганна»? Документально засвідчено, що Бах 
1746 року їздив до Наумбурґа, щоб інспектувати орган у церкві Венцеля», – розповів 
Р. Шнайдер про результати своєї підготовки до написання роману [2]. Вже у цьому ви-
являється постмодерністське мислення письменника, який спеціально шукає у біогра-
фічному матеріалі прогалину, щоб заповнити її подією з життя вигаданого персонажа. 
Тим самим створюється ситуація перетину різних часових планів, а відтак ефект віддзер-
калення генія і невдахи, наслідком чого є особлива естетична гра. Як «інстанцію інстан-
цій» характеризує Р. Шнайдер Баха завдяки його здатності проголошувати щось як абсо-
лют і водночас релятивувати це, уникаючи поляризації. «Компонуючи так само ради-
кально, як і мислячи, він виявляв половинчастість та брехню і тим самим викривав їх. 
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Оскільки він нещадно свідчив про самого себе, то здавався своєму оточенню таким мо-
нументальним, і все ж він був найчуттєвішим музикантом свого часу. Він утілював урів-
новаження раціонального й емоційного. Парадокс творив найвищу форму його мислен-
ня» [4: 99]. Саме така найвища інстанція потрібна письменнику, щоб активізувати про-
цес самопізнання Кемпера, переключити його від нарікань на долю на заглиблення у са-
мого себе. Розробка теми Баха в романі «Одкровення», безумовно, засвідчує добре зна-
ння Шнайдером «тексту Баха» й оригінальний підхід до нього, що виявляється в різно-
манітності можливих його інтерпретацій. Важливу роль тоді відіграє ефект віддзерка-
лення, безпосередньо пов’язаний і з традиційним розумінням «Одкровення» як відблис-
ку божественного в людині, що уможливлює їй надчуттєве осягнення істини, і з бароко-
вим тлумаченням музики як «одкровення Божого», «проповіді іншими засобами» (Ганс 
Блюмберґ про «Пристрасті за Матфеєм» Баха), і з сучасною технікою імітації, копіюван-
ня, невід’ємної для постмодерніської свідомості автора-творця. Якщо виходити із почат-
кового художнього задуму Р. Шнайдера логічно розмістити у біографії Баха нікому не-
відомий твір, який досі ще ніхто не чув, і зважити при цьому на художнє оформлення 
книги, яким є автографічні нотні записи, то представлена в романі історія життя Кемпера 
з його мотивним наповненням прагнення любові, розуміння, самовираження, а також 
пригніченості самотністю, неприкаяністю, нереалізованістю, сприймається як «зміст» 
цього Бахового «Одкровення», який усе ж презентовано у сучасному антуражі життя з 
розрахунку на сьогоднішнього реципієнта. Ця ідея підтримується також графічно: про-
довженням автограм Баха як назв до розділів (які можна тлумачити як знаки, що засвід-
чують авторство) є вербальний виклад «оригінального тексту» композитора. Оскільки 
йдеться про знайдений нотний манускрипт Баха, роман виявляється придатним до 
зв’язку з музикознавством і до інтертекстуального обміну з ним. Між оригінальним нот-
ним записом Баха і сюжетним наповненням розділів виникає своєрідна естетична гра, 
метою якої, здається, є задоволення від «читання» та «розшифровування» сенсаційної 
знахідки, її тематичної різноманітності і художньої вартісності, її містичних властивос-
тей, які дозволяють збігатися в ній минулому, теперішньому і майбутньому, а відтак і 
бачити в ній відбиток долі кожного, в очах якого хоч раз віддзеркалилося сакральне. 

Важливою складовою постмодерністського дискурсу музики вважають так звану 
«мінімальну музику» («Minimal Music»), ознаки якої визначають через її негативність 
щодо романтичної традиції, до всього, що притаманно тональній музиці: вона недіалек-
тична й антителеологічна. Цю музику характеризує «десуб’єктизація» та «неінтенцій-
ність». Зміст тут збігається зі структурою музики, яку можна визначити лише винятково 
через її власний процес. Такі твори розглядаються як проекційні площини для асоціацій 
та інтерпретацій реципієнтів. Яскравим представником «мінімальної музики» вважають 
американського композитора Джона Кейджа (John Cage, 1912–1992), музична філосо-
фія неінтенційності якого документує музичний постмодернізм. Композитору йдеться 
про «деконтекстуалізацію» звуку в музиці. Смисловий горизонт ця музика представляє 
як концертну ситуацію та музичний зв’язок, який вона відразу спростовує, бо вимагає 
слухання, яке має відкритися випадковому і через це по-новому осмислювати саме себе. 
Центральним поняттям філософії музики Кейджа є «тиша», яка панує в його знаменитій 
п’єсі «4’33» (1952). Радикально сучасним у цьому зразку музичного мовчання вважають 
наголошення на моменті театральності музики, а також порушене тут питання про межі 
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мистецтв та межі музики й немузики. Вочевидь, проект музики як «тиші» Ґ. Йонке (Gert 
Jonke, 1946–2009) можна пов’язати із концепцією Кейджа. У романі «Школа вільної гри» 
(«Schule der Geläufigkeit», 1977) письменник трансформує музику у слово. Мовне форму-
лювання є свого роду називанням, яке хоч і навіює значення, однак і трансформує його, 
тим самим абстрагуючи: «Я відчував, як окремі тони, ніжно зісковзують по моїй шкірі, 
блукають у моїй голові, пронизують все моє тіло, музичний вітер, який сповнював мене і 
викликав у мене незнайомі відчуття і почуття, так, що я на мить повірив, що не доріс до 
них, й які я не міг назвати, це був якийсь свого роду потяг чи тягнення, безмежно довге і 
широко розлите, мене охопив певний захопливо щасливий сум, я рухався, ні, мене несло 
легким потоком, а тоді мене спіткала невимовно сумна радість» [5: 70]. Піаніст Шляйфер 
організовує концерт без жодних інструментів, так що звуки виникають тільки в уяві гля-
дачів і виливаються у «тиху сонату».

Відзначають також полеміку музики постмодернізму із популярною та роковою му-
зикою всіх відтінків. Музика стала «жестом без змісту», стверджує Г. де ла Мотте-Габер, 
що «робить її легко перетравною, легко доступною» [1: 65]. Мистецтво виявляється інс-
ценуванням дійсності. Знаковим у цьому контексті є роман «Музика» («Musik», 2004) 
письменника, музиканта, есеїста, ді-джея та автора радіомонтажів Томаса Майнеке 
(Thomas Meinecke, 1955 р.н.). Роман представляє, описує і коментує історію поп-музики, 
її функціонування в різних стилях від техно до диско. До того ж, автор використовує 
музику в якості метадискурсу, за допомогою якого він обговорює різні актуальні соціаль-
ні проблеми, а понад усе – гендерні. За задумом письменника, «Музика» – це вже не 
стільки роман, який тяжіє до музики, скільки її реалізація, особливо у технічному аспек-
ті. Діалогізм у ньому стає тому центральним оповідним принципом. Цим зумовлена го-
стра актуальність презентованих у романі ідей. Томас Майнеке – відомий сучасний му-
зикант. Відтак і свою письменницьку діяльність він тісно поєднує з музичною. Інший 
вагомий аспект художнього світобачення митця зумовлений його активною діяльністю в 
якості ді-джея. Наслідком цієї практики став так званий «літературний ді-джеїнґ», утіле-
ний у багатьох романах і навіть поетологічних лекціях Майнеке. Відтак своєрідність 
його художньої манери визначається тим, що мовиться про музиканта, який прагне пере-
дати музику також словами. Він робить це через відмову від традиційної оповіді, через 
фрагментацію і досягнення багатоголосся. Можна стверджувати, що Майнеке не пише 
свої тексти, а «генерує рукою ді-джея» (Ф. Фрайєрайзен). «Музикант-письменник-ді-
джей» послуговується для цього семплінґом, особливого роду монтажем, змішуючи, по-
вторюючи й утворюючи особливе звукове плетиво, типове для так званої поп-літератури. 
Спеціально для Майнеке у цьому контексті характерний семплінґ, мікс і ремікс із теоре-
тичних «семплів». Таке обтяження теорією та послідовне використання методів ді-
джеїнґу позиціонує автора і як представника ді-джей-культури, й як автора інтелектуаль-
них текстів. Він активно висловлюється і про власну творчість, виступаючи її теорети-
ком. Відповідно, поетика роману «Музика» ґрунтується на практиці ді-джеїв, в якій пла-
тівка відіграє роль художнього матеріалу та інструменту водночас, а сам ді-джей із ко-
ристувача зростає до митця. Музику не лише презентують, нею передусім маніпулюють. 
Важливішими за сам звук стають здобуття звуку та відносини звуконосія / звукового тіла 
і перформера. Згідно цієї техніки, роман не стільки написаний, скільки виготовлений 
автором. Музика в романі виступає не лише позалітературними референційними межами 
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тексту, але й головним виконавцем у ньому. Відтак сам текст перетворюється на саунд-
трек. Головними фігурами, навколо яких зосереджується оповідь, є брат і сестра Кароль 
і Кандіс, які з різних причин цікавляться ідентичнісною проблематикою. Виходячи з різ-
них мотивацій, обоє ставлять під сумнів межі нормативних концептів жіночого та чоло-
вічого. Кароль працює бортпровідником, а також «здійснює реконтекстуалізацію, пере-
кодовування, ресигніфікацію в історії американської поп-музики» [6: 353]. Кандіс – 
письменниця, яка саме перебуває у творчому процесі написання роману. Для цього вона 
склала перелік історичних осіб, дні народження яких збігаються з її днем народження. 
25 серпня стає критерієм пошуку зв’язків поміж випадковими людьми. Реалізуючи ідею 
«смерті автора», Т. Майнеке в ролі автора відступає на задній план, до того ж приміряю-
чи маску письменниці, тобто ховаючись за «жіночим письмом». Відповідно до постмо-
дерністської теорії своє письмо письменник називає «десуб’єктивованим», виконуючи 
при цьому завдання упорядкування, організації і форматування матеріалу. Свої дискурси 
він проголошує із погляду «іншого». «Література – це місце, в якому людина зникає на 
користь мови», – цитується в романі Фуко. – «Там, де з’являється слово, людина перестає 
існувати» [6: 169]. Тому фігури брата і сестри відіграють у тексті інтегрувальну функцію, 
ініціюючи огляд історії музики у той спосіб, що постійно слухають музику (на початку 
багатьох підрозділів роману на програвач кладеться якась платівка з актуальними музич-
ними композиціями чи давно відомою музикою, повністю цитується її назва, виконавці, 
рік видання і т. ін.), а також обоє багато читають, що дозволяє їм жонглювати цитатами 
із художньої та наукової літератури. І, звичайно, важливим атрибутом оповіді є результа-
ти комп’ютерних пошуків, які, з одного боку, документують матеріал, а з іншого, – пре-
зентують мережу зв’язків роману. Т. Майнеке визнає, що імпульси для написання твору 
він брав із поп-музики, бо вона швидше, аніж інші дискурси, які змушені докладати зу-
силь за допомогою мови, опиняється на пульсі часу. Художня вартісність його тексту 
полягає тому у серіалізації постійно оновлювального теперішнього моменту, яка кон-
струює актуальність написаного в акті писання. У такий спосіб вивільняється перформа-
тивний потенціал оповіді. Інтелектуальні фігури в романі слугують гучномовцями і про-
гравачами. А те, що вони інтенсивно вивчають сучасність, передусім сучасні медіа, ро-
бить їх ще й археологами. Це дозволяє сприймати музику в романі й як своєрідний архів. 
Тон в оповіді задають цитати, звучання виникає як свого роду асоціативний бріколаж. 
Оригінальність є наслідком поєднання зібраного. У такий спосіб швидкоплинності про-
тиставляється теперішнє, буттю видимість, глибині поверховість. До художньої техніки 
літературного ді-джеїнґа, за Т. Майнеке, належать мікси, ремікси, скретч, тотальне 
об’єднання в мережі. Особливо цікавим для письменника є метод літературного «семп-
лінґу» («Sampling») як постмодерністської техніки, особливого роду монтажу, при якому 
він послуговується «семплом», свого роду цитатою, як означником, що транспортує 
означуване в новий контекст, створюючи ремікс. Своїм «аргументам без лапок», які ви-
кликають відчуття автентичності, Т. Майнеке дозволяє зростати до безмежних асоціацій 
і у такий спосіб перетворює дискурси на справжню дію. Йому залежить на тому, щоб 
зміксувати великий дискурс, в якому «семпли» заміщають події. Майнеке послуговуєть-
ся назвами пісень та альбомів, які функціонують як історичні віхи архіву. Так за допо-
могою музики він натрапляє на слід історії. Письменник вводить у текст широку палітру 
імен: від відомих і популярних співаків, музикантів, моделей до визначних теоретиків 
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сучасності, філософів, літературознавців, письменників. Завдяки цьому йому вдається 
зняти відмінність поміж високим і низьким у мистецтві. Серед концептуально важливих 
для роману імен виділяється ім’я Жіля Дельоза, яке часто зустрічається у дослідженнях 
поп-літератури. Згідно з Ж. Дельозом, інтелектуальна критика є за своєю суттю повто-
ренням мислення іншого, яке постійно генерує диференціацію. У своїх працях філософ 
писав також про музику, хоча, очевидно, займався нею не так ґрунтовно, як літературою, 
кіно і малярством. Під впливом Ж. Дельоза з’явилося розуміння музики як «тіла без ор-
ганів»: «детериторізації» музичної форми і субстанції. У цьому зв’язку вживається також 
цитоване в романі «Музика» поняття «ризоми», пояснене Дельозом та Ґваттарі на при-
кладі музики: «Музика не припиняє випускати свої лінії вислизання, навіть перевертаю-
чи власні коди, які структурують і одеревнюють її, ось чому музичну форму, аж до її 
розривів і розростань, можна порівняти із бур’яном та ризомою» [6: 254]. Ж. Дельозу 
йдеться про те, щоб сконструювати «посттеологічну, натуралістичну онтологію», яка б 
по-новому осмислювала буття у формі становлення і подій, фактично існуюче як вірту-
альну потенційність, нерухомі форми як мобільні частинки і потоки, гомогенні структу-
ри як гетерогенні агрегати та зв’язки, ієрархічні організації як гладкі, горизонтальні по-
верхні, заселені лише динамічними поодинокими афектами, інтенсивностями і «цейнос-
тями». Ця позиція переконувала авангардних музикантів, а відтак і Майнеке-письменни-
ка. Тому книги німецького поп-автора сприймаються як ризоматичне плетиво, а сам ав-
тор – як «чарівник», якого пронизує дивне «становлення»: «становлення-твариною», 
«становлення-жінкою», «молекулярне становлення», «становлення музикою». У цьому 
контексті писання пов’язане з ідеєю творення «тіла без органів», плетива без початку й 
кінця. Т. Майнеке працює рефлективно, асоціативно, але не будь-як. Зв’язок між музи-
кою та літературою завжди усвідомлений і саме як такий презентується у тексті. Літера-
турний ді-джеїнґ покликаний створити враження звукового плетива. Це – концепт абсо-
лютної відсутності ієрархічності, пов’язаності всього зі всім, різноманітності, багатого-
лосся. Т. Майнеке пропонує асоціативні зв’язки, відстежувати які в тексті досить склад-
но. За задумом письменника, ці асоціації у свідомості читача мають викликати певні 
ритми, таким чином ризома не обмежується книгою, а втягує у процес творення і реци-
пієнтів. Виникає мережа нових конотацій, яка уможливлює виникнення асоціативних 
ланцюгів. Важливо, що така асоціативна мережа багатовимірна. Відтак «Музика» 
Т. Майнеке є яскравим прикладом постмодерністського твору, який оригінально реалізує 
ідею тяжіння роману до музики.

Як засвідчують приклади, німецькомовний роман продовжує уважно стежити за 
змінами у звуковому мистецтві. Він не тільки відгукується на найяскравіші тенденції, 
але й переймає і практикує основні музичні ідеї і техніки. Тим самим роман виявля-
ється залученим у новочасний дискурс про музику і сам виступає як межовий феномен 
взамодії мистецтв. 
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ПОСТМОДЕРНИСТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС МУЗЫКИ 
В НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОМ РОМАНЕ

Внимание сосредоточено, исходя из музыкологических наблюдений за развитием 
“современной музыки”, на постмодернистических стратегиях понимания музыки, ко-
торые нашли свою реализацию в современных немецкоязычных романах. Отмечено, что 
“неинтенциональные” музыкальные тексты Джона Кейджа, которые в смысле пост-
модернистической эстетики характеризуются как проекционные плоскости для ассо-
циаций, имели влияние на эстетику Герта Йонке. «Ревитализация прошлого» наблюда-
ется в романе “Одкровение” (“Die Offenbarung”, 2007) Роберта Шнайдера, обращенно-
го к творчеству И. С. Баха. Тенденцию популизма в современной музыке подхватывает 
роман “Музыка” (“Musik”, 2004) Томаса Майнеке, который интерпретирует искусство 
как инсценирование действительности, представляя текст романа в виде саундтрека.

Ключевые слова: постмодернистический дискурс музыки, Герт Йонке, Роберт 
Шнайдер, Томас Майнеке.
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POST-MODERNIST MUSIC DISCOURSE IN 
GERMAN LANGUAGE NOVEL

Proceeding from musicological observations of “contemporary music” development, the 
aim of the research is to pay attention to post-modernist strategies of music comprehension, 
which are realized in modern German language novels. It is denoted that «non-intentional» 
musical texts of John Cage, which, meaning the aesthetics of postmodernism, are characterized 
as projective planes for associations, influenced the aesthetics of Gert Jonke. “The revitalization 
of the past” can be observed in Robert Schneider’s novel “Revelation [Die Offenbarung]” 
(2007) dedicated to Johann Sebastian Bach’s oeuvre. Populist tendency of modern music 
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is depicted in Thomas Meinecke’s novel “Music [Musik]” (2004) which interprets art as 
dramatization of reality, representing the novel’s text in the form of soundtrack.

Key words: post-modernist discourse, Gert Jonke, Robert Schneider, Thomas Meinecke.
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ МОТИВЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ПРОЗЕ И ПУБЛИЦИСТИКЕ Х. ОДАБАША

В статье исследуется литературное наследие крымскотатарского писателя и 
педагога конца XIX – начала XX столетий Х. Одабаша. Изучается просветительская 
мысль в его художественной прозе и публицистике, определяется вклад деятеля в на-
циональное просвещение первой четверти ХХ века.

Ключевые слова: просветительство, национальное просвещение, художественная 
проза, публицистика, писатель, педагог.

Исследовательские работы по истории, культуре, литературе и языку крымских татар 
в виду многолетней и крайне не благоприятной политики господствующих режимов на 
протяжении долгого времени осуществлялись в большинстве своем однобоко. Подобный 
подход негативно сказывался на объективном восприятии культурного достояния и 
литературных памятников народа, препятствовал комплексному развитию научной мысли. 
Однако события последних десятилетий – процессы демократизации, смена приорите-
тов и преломление укоренившегося видения вопросов, способствовали пересмотру ранее 
представленных исследований и положили начало новым научным изысканиям.

Круг исследовательских вопросов современных ученых довольно обширен: изучение 
и переоценка исторических событий, архитектурных памятников, культурных традиций 
и литературного продукта различных периодов развития национальной словесности. 
Наше исследование базируется на прозаическом потенциале крымских татар прошлого 
столетия, а именно на ранее не изученной просветительской мысли в художественной 
прозе и публицистике писателя и педагога первой четверти XX века Хабибуллы Одаба-
ша. Актуальность изучения просветительской идеи в его прозе обусловлена единичнос-
тью работ в данном аспекте и малочисленностью аналитических трудов по отдельным 
образцам его творчества. 

Личность Х. Одабаша, его творческое наследие охарактеризованы в работах несколь-
ких исследователей, как прошлого столетия, так и современности. К его поэтическому 
творчеству одним из первых обратился проф. Б. Чобан-заде, критически анализируя 
языковую и повествовательную структуры его лирики. В дальнейшем биографические 
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сведения о нем и его литературной деятельности нашли свое отражение в исследователь-
ских работах проф. И. Керимова, Ш. Юнусова, Э. Сейтбуллаева, Дж. Сулеймановой, Э. 
Мустафаевой и ряде литературно-справочных изданий1

10, в комплексе составивших тео-
ретическую основу нашего исследования.

Цель данной работы заключается в выявлении просветительских взглядов в худо-
жественной прозе и публицистике Х. Одабаша, для достижения которой нами пошагово 
будут рассмотрены доступные образцы его творческого наследия. 

Хабибулла Одабаш – крымскотатарский поэт-прозаик, педагог и публицист, живший 
и творивший на рубеже XIX-XX веков. Он автор десятков поэтических произведений 
и активный борец за народное просвещение. Его проза в большинстве своем представ-
лена многочисленными повествовательными формами и рядом публицистических за-
меток. Перелистывая страницы довоенных национальных периодических изданий, мы 
встречаем под его авторством статьи, на различную тематику, фельетоны, фольклорные 
произведения, присказки, рассказы и др., некоторые из которых в дальнейшем были 
опубликованы в виде отдельных изданий. Часть его литературного творчества отобра-
жена также и в учебниках 20-х гг. XX столетия, соавтором которых был сам Х. Одабаш.2

11

Повествуя о различных событиях из своей жизни, о жизни крымских селений, крес-
тьян, горожан, учителей, духовенства Х. Одабаш чаще всего акцентировал внимание чи-
тателя на вопросах просвещения. «В Германии нет такой деревни, в которой не было бы 
школы, читальни, не выписывались бы газеты, там не встретишь ни одного крестьянина, 
который бы не владел грамотой» [1: 370], – писал он в одной из своих заметок, пытаясь 
пробудить тягу к науке у своих соотечественников.

 В рассказе «Унутмайджакъ» («Не забудется»)3
12, освещая события голодомора в Крыму 

в 1921-1923 гг. Одабаш вновь высказал свою просветительскую позицию, выступив от 
имени отца Эсмы – Ибрагим ага: «Мы вот в свое время ничего не поняли. Все наши 
беды от невежества... Поэтому хочу попросить тебя, дорогой, если ты выживешь, если 
мои дети выживут, помоги им: пусть выучатся, пусть не останутся неучами» [2: 24-25]. 

На формирование просветительских взглядов Х. Одабаша огромное влияние ока-
зали прогрессивные идеи И. Гаспринского, которому он посвятил одно из своих ран-
них произведений – стихотворение «Улу бабай»4

13 («Великий отец») и общественная 

1 Фазылов Р., Нагаев С. Къырымтатар эдебиятынынъ тарихы. Къыскъа бир назар.[История крым-
скотатарской литературы. Краткий обзор.] – Симферополь: Къырым девлет окъув-педагогика 
нешрияты, 2001. – 640 с.; Урсу Д. Деятели крымскотатарской культуры (1921-1944. Библиографи-
ческий справочник / Гл. ред и сост. Д. П. Урсу. – Симферополь:Доля, 1999. – 240 с.; Къуртнезир З. 
Къырымтатар эдиплери. [Крымскотатарские писатели.] – Симферополь: «таврия» нешрияты, 2000 
– 223 с.
2 Одабаш Х., Аджи-Асан У. Тюрк-татар тили [Тюрко-татарский язык]. – Акъмесджит: Къырым 
маариф комисарлыгъы нешри. – 1923. 277 с; Одабаш Х, Аджи-Асан У. Окъув китабы. Биринджи 
басамакъ татар мектеплерининъ III сыныфлары ичюн [Книга для чтенияв III классах школ первой 
ступени]. – Акъмесджит: Къырым хукюмет нешрияты. – 1924. -172 с. и др.
3 Одабаш А. (Чатыртавлы).Унутмайджакъ. Икяе. – Акъмесджит: Къырым Маариф Комисарлыгъы 
нешри. – 1923. – 21 с.
4 Одабаш А. Наставлення Чатиртавли. (Збірка прозаїчних і поетичних творів)/ Уклад. Сеітбуллаєв Е. 
Б. – Сімферополь: Кримське навчально-педагогічне державне видавництво, 2005. – 110 с.
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деятельность в годы обучения в Стамбуле. По возвращению на Родину Х. Одабаш пло-
дотворно трудился на литературном поприще, тратил немало усилий для просветитель-
ства своего народа. Он выступал с публикациями в газетах «Миллет» («Нация»), «Енъи 
дюнья» («Новый мир»), журналах «Янъы чолпан» («Новая Венера»), «Окъув ишлери» 
(«Дела просвещения»), приступил к изданию собственных журналов – «Ешиль ада» 
(«Зеленый остров»), «Бильги» («Знания»), посредством которых, также старался возро-
дить духовную жизнь нации и просветительскую традицию своих предков.

Х. Одабаш считал, что национальное просвещение – это длительный, многоплановый 
и непрерывный процесс, основа которого зиждется на воспитательно-образовательной 
функции семьи, в частности матери. Он выступал за активное приобщение к просвеще-
нию женской половины населения – «Пусть мамы учатся, и каждая из них будет настоя-
щей воспитательницей» [1: 450], т. к. основополагающая роль в дошкольном воспитании 
и образовании подрастающего поколения непосредственно принадлежит матери. 

Осуществляя педагогическую деятельность в различных образовательных учрежде-
ниях 20-х годов XX столетия, Х. Одабаш в соавторстве с другими педагогами подготовил 
немало учебной литературы, которая была проводником народного просвещения. Он со-
вместно со своими единомышленниками старался «поставить дело просвещения татар 
на национальный фундамент» [3: 103]

 Х. Одабаш душой был близок к народу, его речь включала фольклорные элементы 
и компоненты различных говоров. Он придерживался мнения о том, что литературный 
язык должен быть понятен для всех прослоек общества, в особенности для крестьян, 
которые составляли этническое большинство и более нуждались в просветительской по-
ддержке. Он часто анализировал простую речь крестьянина, обогащенную образцами 
устного народного творчества: «Их язык богат, широк. Это бескрайнее море. Только мы 
плюем на это море» [1: 371] – писал поэт и призывал своих соратников пера писать 
на родном, лишенном арабизмов, тюркизмов, обогащенном фольклорными истоками и 
объединяющем весь народ языке. 

Осуществляя свою многогранную деятельность на рубеже XIX-XX столетий, сто-
ронник и популяризатор просветительских идей Хабибулла Одабаш как и многие его 
соратники стал жертвой политических репрессий и был предан забвению. Однако его 
литературное творчество, насчитывающее сотни наименований поэтических и проза-
ических произведений, запечатлевшись на страницах национальных изданий первых де-
сятилетий ХХ века, способствовало его возрождению. Он был реабилитирован в 1991 г. 514

Творческое наследие Х. Одабаша, включающее в себя поэзию, художественную прозу 
и публицистику, отражает социальную жизнь и воззрения крымских татар в период Про-
буждения и первые годы становления советской власти. Изучая его, мы также познаем 
внутренний мир писателя, его надежды и тревоги. Он часто пишет о крымских селениях, 
его трудолюбивом народе, выражает свое беспокойство по поводу их образованности. От 
своего или от имени какого-либо героя он многократно высказывает свои просветитель-
ские позиции, призывает к обучению грамоте, выступает за литературный язык на основе 
диалектических форм без элементов арабской и османской речи. Х. Одабаш взывает к 
5 Абибулла Одабаш / Люди и судьбы. Библиографический словарь востоковедов – жертв 
политического терорра в советский период (1917-1991)/ сост. Я. В. Васильков, М. ю. Сорокина. – 
СПб.: Петербургское востоковедение, 2003. – 496 с. 
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фольклорным истокам, и сам черпает знания из народной мудрости. Его проза, как и ли-
рика, и вся общественная деятельность в целом, пронизана великой идеей просветитель-
ства. Она сыграла значительную роль в «пробуждении» общественного сознания, стала 
верным орудием национального просвещения первых десятилетий XX века.
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Сімферополь 
ПРОСВІТНИЦЬКІ МОТИВИ В ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ 

ТА ПУБЛІЦИСТИЦІ Х. ОДАБАША
У статті досліджується літературна спадщина кримськотатарського письмен-

ника і педагога кінця XIX – початку XX століть Х. Одабаша. Вивчається просвітницька 
думка його художньої прози та публіцистики, визначається внесок діяча у національне 
просвітництво першої чверті ХХ століття. 

Ключові слова: просвіта, національне просвітництво, художня проза, публіцисти-
ка, письменник, педагог. 

EDUCATIONAL MOTIF OF FICTION AND JOURNALISM OF H. ODABAŞI

This article examines the literary heritage of the Crimean Tatar writer and educator of the 
late XIX – early XX centuries Kh. Odabash. The educational motif of his fiction and journalism, 
the contribution of the national leader to the development of education system of the first 
quarter of the twentieth century are under consideration.

Keywords: education, national education, fiction, journalism, writer and educator. 
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НЕОРЕАЛІЗМ – МЕТОД ЧИ ПРОМІЖНЕ ЯВИЩЕ, НАПРЯМ ЧИ ТЕЧІЯ, 
СТИЛЬ ЧИ СИСТЕМА?

У статті досліджується неоднозначність поглядів на явище неореалізму у літе-
ратурі, який з’явився на початку ХХ століття. Автор звертається до праць періоду 
становлення неореалізму й до сучасних наукових робіт, вказуючи на полемічність тер-
мінологічного визначення неореалізму. 

Ключові слова: неореалізм, метод, напрям, течія, стиль, система.

У сучасному літературознавстві виникають сміливі твердження про іманентний харак-
тер зміни літератури та пов’язаних із цими змінами термінологічних визначень. Теорії іма-
нентності, досить розвинуті в зарубіжному літературознавстві, пояснюють вплив художніх 
особливостей на створення понятійної своєрідності, зокрема системи та стилю. Напри-
клад, Д. Перкінс зазначає, що система не є цілком залежною від того, що відбувається поза 
літературою, а стиль розвивається через дію іманентних принципів, головною причиною 
яких виступають зовнішні обставини. Стильове визначення для англійського науковця ста-
новить проблему «досягнення наративної зв’язності», вирішення якої можливе через тео-
рію іманентних змін. А пояснення нового в розвитку літератури має відбуватися за трьома 
етапами відповідей на питання про визначення стилю (чи системи): чому література детер-
мінується внутрішніми факторами більше, ніж зовнішніми? чому нові твори відрізняються 
від тих, які їх сформували? у чому полягає «конкретний характер або напрям розбіжнос-
тей» [1: 122]. Попри багату традицію досліджень стилю Ґете, Геґелем, І. Вінкельманом, ви-
значення «стиль» у сучасному зарубіжному літературознавстві (з причини розвитку теорій 
іманентних змін) замінюється формулюванням «система».

У російському, як і в українському літературознавстві, розвиненіша ідея стильових 
визначень. Д. Чижевський, наприклад, уважав, що стильове прочитання літературного 
твору – це найближчий шлях до розуміння його естетичної вартості. Але вже в більш 
сучасних поглядах українського науковця І. Безпечного стильова єдність дорівнює ху-
дожній системності, а головна роль приділяється напряму: «Стилі в літературі з’явилися 
внаслідок історичного розвитку літературних форм, а не логічної класифікації, тому кож-
ний із них доводиться характеризувати, виходячи з підстав (основ), вибір яких залежить 
від того, що за інтереси панували в літературі в добу створення того чи того стилю й у 
якому напрямі скеровувалася творча увага письменників» [2: 338 – 339]. Інший ряд на-
укового дослідження, у якому поряд із системою та стилем виступає течія, вибудовує М. 
Ільницький: «Якщо стиль – естетична система, що має впорядкованість, канонізацію, то 
його відгалуженням виступає течія, яка формується в середині стилю» [3: 9]. Однак у 
теорії В. Халізєва пропонується новий аспект дослідницької рівнозначності: літературна 
спільність – стиль – художня система [4]. Є. Черноіваненко вважав концепцію «систе-
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ми літератури» найважливішою у перспективі для характеристики літератури великого  
історичного періоду, а тому в засадах певного співвідношення частин «художніх систем» 
І. Волкова та Д. Лихачова, міркування про які з’явились у 60 – 70-ті роки минулого сто-
ліття, убачав термінологічну помилковість: «певне співвідношення частин – це не систе-
ма, а структура систем» [5: 65]. Такі твердження становлять виразну проблему розвитку 
дослідницьких настанов про системний характер у науці. Юрій Шерех у своїх розвід-
ках віддавав перевагу стильовій характеристиці явищ: «Групування літературних явищ 
за ознаками стилів принесло багато нового й цікавого. Стилі визначаються широко: як 
стилістичні системи, як системи жанрів і як світоглядні настанови. У такому розумінні 
вони мали б вести далі. Вони мали б переростати стилі літератури й виливатися в стилі 
життя» [6: 541]. Ці твердження схожі з ідеями іманентного розуміння літератури як про-
цесу життя. Іманентні теорії домінантної системності на неореалізм не поширювалися, 
тому питання «неореалізм як система» поки що відпадає з причини своєї нерозвиненос-
ті. Хоча дещо полемічна думка висловлена А. Ткаченком, який називає реалізм естетич-
ною системою, а неореалізм – похідним від реалізму на основі спільного реалістичного 
типу творчості [7: 431]. У зв’язку з цим слід згадати роздуми А. Ткаченка про іманентний 
характер змін літературного процесу: «… з огляду на неодновимірність взаємозв’язку 
власне творчих та рецепційних і функціональних чинників літпроцесу він зумовлюється 
як внутрішньолітературними, так і загальнокультурними, естетичними, соціопсихоло-
гічними, історичними та іншими факторами, що відіграють важливу роль у виникненні 
й еволюції тих чи тих явищ словесного мистецтва» [7: 413 – 414]. 

Дослідник неореалістичної творчості у І. Франка М. Кодак запропонував новий по-
гляд на систему як на особливу модель поетики, в якій убачав певний ряд системно-
структурних утворень. М. Кодак писав: «Системність поетики <…> виражається у тому, 
що підсистеми, які входять в систему, охоплюють художнє явище як цілісність в розрізі 
певного аспекту – ідейно-емоційного, часо-просторового тощо; так само й система, ін-
тегруючи всю сукупність підсистем, дає змогу розглядати твір як нерозривну єдність, 
результат внутрішньо складної, багаторівневої системно-образної думки» [8: 9 – 10]. 

Зрозуміло, що питання полемічне за своєю суттю. Хоча літературознавчі дослі-
дження останнього часу досить далеко сягнули у можливості визнання своєрідності 
нового реалізму, щоб твердити про специфіку певних ознак неореалістичного стилю. 
Однак на початку 90-х років ХХ століття існувала інша думка, наприклад, у роботі Т. 
Гундорової в основі неореалістичної течії виділялась «неоромантична стильова мане-
ра» як своєрідний стильовий різновид літературного розвитку. Під манерою авторка 
розуміла «явище не стільки стильового характеру, скільки явище естетичне, дотичне 
і до стильової організації, і до художнього методу» [9: 171]. Хоча термінологічне роз-
межування не становить суті нашого питання, але ми також визнаємо його дискусій-
ність. Тому пошлемося на думку М. Ільницького, який писав: «… у вживанні термінів 
“напрям”, “метод”, “течія”, “стиль” нема узгодженості, не раз вони вживаються як си-
ноніми; часто “напрям” визначається родовим поняттям щодо “течії”. Нерідко “течія” 
ототожнюється з літературною школою або угрупованням, а “напрям” – з художнім 
методом або стилем» [3: 8]. Про методологічну і термінологічну багатоваріантність 
(як плутанину у використанні таких понять і категорій, як стиль, метод, напрям, те-
чія, школа, О. Ткаченко у підручнику «Мистецтво слова» [7: 416 – 429]. Ці погляди 
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науковців можна проектувати на історію літературознавчого визначення неореалізму, 
який у різні часи вважали проміжним явищем або методом, течією чи напрямом, типом 
творчості, естетичною системою тощо.

На початку ХХ століття явище неореалізму визнавалось як течія. Зрідка про неореа-
лістичну течію згадується у працях О. Колтоновської, П. Когана, М. Морозова. Однак у 
критиці існувала досить вагома недовіра до усталення неореалізму як течії; наприклад, 
М. Морозов уважав розвиток нового реалізму в літературі недовговічним і робив такі 
висновки: «… нова течія не створила школи, більше того, їй не прийшлось пустити до-
статньо сильних коренів у творчості їх носіїв, а тому не встигнувши пристати до нових 
берегів, вони вже відпливали від них назад, до старих, покинутих» [10: 208].

М. Вороний та О. Дорошкевич також згадують про течію у зв’язку з неореалізмом. 
На відміну від них, М. Доленго більш схильний був характеризувати новий реалізм як 
стиль у визначальній характеристиці своєї двосистемної позиції, яку він пов’язував із 
мовним поділом: на ідеалістичну і матеріалістичну мови. На цьому позначився певний 
ідеологічний аспект, не позбавлений очевидного паралелізму поглядів М. Доленга з 
іманентними теоріями зарубіжного літературознавства. Однак, на відміну від іманент-
них ідей, що йшли шляхом від стилю до системи, український критик простував навпа-
ки – від системи до стилю. Певна різниця вбачається і в самій суті системи, адже у М. 
Доленго система подає не всю широту життєвих проявів, а тільки мовний аспект. Пред-
ставники іншого етапу досліджень нового реалізму В. Гречнєв та О. Соколов уникали 
будь-яких літературознавчих визначень у своїх скупих згадуваннях про неореалізм. 
Вони частіше послуговувалися словом «явище», а словосполучення «модерністські 
течії» вживали без будь-яких уточнень, які саме течії належать до модернізму. Для В. 
Келдиша неореалізм уявлявся проміжним явищем (між реалізмом і модернізмом). У 
статті «Реалізм і модернізм» (1975) він міркував: «… літературне життя епохи, яка нас 
цікавить, не укладається в кордони основних напрямів. За їх межами перебуває ряд 
явищ проміжної, подвійної естетичної природи, стосовно яких концепція “неореалізм” 
має великі підстави» [11: 211]. У праці «Реалізм і “неореалізм”» (2000) неореалізм уже 
постає окремим явищем, тому воно винесене автором у заголовок наукових розвідок. 
Неореалізм він розуміє як визначену, проте виразно не оформлену течію. Вважаючи 
новий реалізм «особливою течією всередині реалістичного напряму», В. Келдиш помі-
тив, що для літературознавства кінця ХХ століття більш прийнятне розуміння поняття 
«новий реалізм» у найширшому сенсі – як позначення всього російського реалістич-
ного руху кінця ХІХ – початку ХХ століть [12: 329]. Ці висловлення надають певного 
руху в перспективі досліджень, які так дружно підхопили вчені нового періоду роз-
відок про неореалізм.

В одній із перших сучасних робіт І. Кондрашевої неореалізм визнається течією та 
періодом, що заклав фундамент, «на якому виросло все найкраще, створене російською 
літературою протягом складного і тяжкого ХХ століття» [13: 52]. Не відхиляючи думки 
про стильову своєрідність нового реалізму, В. Захарова і Т. Комишкова також вважають 
його течією, стверджуючи різноманітність виявів у часовому русі: «Як літературна течія 
неореалізм заявив про себе досить яскраво в 1910-і роки, проте цілком обґрунтовано 
можна вести мову і про його витоки в прозі ХІХ століття <…>, рубежу ХІХ – ХХ століть, 
і про пролонгованість відкриттів цього періоду в подальшому розвитку російської про-
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зи ХХ століття» [14: 10]. Сучасні українські дослідники Р. Мовчан і В. Пахаренко також 
визнають неореалізм стильовою течією. В. Пахаренко зазначив, що цей стиль розробили 
митці з модерністським світоглядом та реалістичним типом художнього мислення. 

В унісон із думками В. Келдиша, висловленими в праці «Реалізм і модернізм», однак 
осібно серед більш сучасних робіт, авторський колектив монографії «Русская и зарубеж-
ная литература конца ХІХ – начала ХХ века» (1998) обстоює твердження про неореалізм 
як проміжне явище між реалізмом і модернізмом. У характеристиці неореалізму, поданій 
у книжці, помітна певна протилежність поглядів, які становлять перспективу для по-
дальших міркувань. Зокрема, О. Михейчева зазначає: «Відмовившись від традиційних 
“кордонів” між напрямами (реалізмом і модернізмом. – Л.Р.), неореалісти розширили 
можливості художнього відображення дійсності, запропонувавши свій універсальний 
метод мистецтву майбутнього і багато чого передбачивши та позначивши в ньому» [15: 
254 – 255]. На нашу думку, це твердження не тільки розширює межі, але й утверджує 
самостійність існування літературного неореалізму.

Проблематична ситуація з визначальними характеристиками неореалізму помітна 
у дослідженні жанрових різновидів неореалістичної прози 1900 –1920-х років Т. Дави-
дової. Твердження авторки про неореалізм як стильову течію інколи перетинаються з 
протилежними думками. Вважаємо, що суперечності в літературознавчих розвідках є 
необхідними ланками в русі до істини. Наприклад, виразну проблему створюють такі 
рядки: «… синтез – одна з характерних рис цієї стильової течії. <…> Цей процес, зумов-
лений впливом на російський неореалізм модернізму, свідчить про “синтетичну”, реа-
лістично-модерністську природу художнього методу неореалістів» [16: 69]. Відомо, що 
категорія «методу» (про яку згадується у дослідженні) набула директивного поширення 
за радянських часів. Нині в українському, як і російському літературознавстві деякі вчені 
намагаються на неї не спиратись. Тим часом на неореалізмі саме як на методі наголо-
шували В. Фащенко й А. Козлов. Про неореалізм як художній метод, а водночас і як 
про напрям в італійській літературі висловлювалась З. Потапова [«Неореализм в ита-
льянской литературе», 1961]. Поряд з методом неореалізму В. Фащенко вбачав розвиток 
інших методів – неоромантизму, неокласицизму і соціалістичного реалізму. Науковець 
вважав, що в межах цих методів існували стильові течії і тенденції, до яких відносив 
імпресіонізм, експресіонізм, символізм, футуризм. Проте наголошував на домінанті нео-
реалізму як методу, загальною рисою якого виділяв непорушність відображення життя 
з елементами модерних форм узагальнення [«Історія української літератури ХХ віку», 
1998]. У теоретичних обґрунтуваннях А. Козлова й Р. Козлова неореалізм як метод згаду-
ється в загальному тлумаченні. Автори подають тривимірне значення терміна, окремо – в 
українській та європейській літературах як напрями нового типу художньої творчості 
[«Азбука літературознавства», 2001]. Ідею методу підтримує сучасна російська дослід-
ниця У. Абишева, однак у контексті реалізму. Розкриваючи незвичайну феноменальність 
неореалізму, авторка припускає, що характеристика «метод» влучно розкриває специфіку 
реалізму, який у безкінечній кількості свого перевтілення на початку ХХ століття перетво-
рився у феномен неореалізму: «У неореалістичній прозі реалізм виявляє себе як художній 
метод, відкритий для пошуків» [17: 269]. Серед сучасних літературознавчих розвідок це 
єдине згадування про метод у зв’язку з характеристикою неореалізму. Філософське трак-
тування неореалізму як методу запропонував сучасний дослідник духовного реалізму в 
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літературі О. Любомудров: «Неореалізм як метод художнього освоєння світу визнача-
ється за допомогою специфіки світобачення, а саме – бачення “другої реальності”. Йому 
властиве загострене почуття іншого, невидимого світу. Трансцендентальне набуло в ньо-
му онтологічного статусу. Цей метод виробив свою поетику, в якій відбулося збагачення 
реалізму новими стильовими засобами, у тому числі прийомами модернізму» [18: 235].

Здебільшого автори спираються на іншу термінологію. Як літературний напрям 
неореалізм розглядає С. Тузков. У ньому вчений убачає романтичну та модерністську 
стильові тенденції, що виникли на загальній реалістичній основі у процесі взаємовп-
ливового синтезу романтичного, реалістичного та модерністського мистецтв. У «По-
рівняльному літературознавстві» В. Будного та М. Ільницького неореалізм визначаєть-
ся як час і модифікується у жанрових дефініціях у творах В. Винниченка, М. Куліша, І. 
Кочерги. Слід згадати, що теоретики представляли процес зміни літературних періодів 
так: доба Романтизму – реалізму – часи імпресіонізму та символізму – неореалізму й 
експресіонізму [19: 199]. Інноваційну характеристику запропоновано М. Хатямовою. 
Традиційні літературознавчі терміни (метод, жанр, стиль) російська дослідниця вважає 
недостатньо спроможними для відтворення «цілісного виду принципів функціонуван-
ня літератури», тому за взірцем інноваційних пропозицій В. Заманської, М. Ґаспарова, 
В. Тюпи та інших, вона запропонувала інтегруючу категорію літературної саморефлек-
сії. Паралельно М. Хатямова вживала до неореалізму сполучення «естетичний фено-
мен» та «показове явище», що кваліфікувала як проміжне між реалізмом і модернізмом 
[20: 5]. Віддаючи перевагу аналізу форм літературної саморефлексії в російській прозі, 
М. Хатямова зазначала, що «поетика літературності відображає пошук автором свого 
коду, мови опису» [20: 7]. На думку дослідниці, такий розвиток поетики характерний 
для літературного процесу першої третини ХХ століття і знаходить свій вияв у підви-
щеній естетизації прози, зокрема в І. Буніна.

Українські й російські літературознавчі словники подають неореалізм залежно від 
теоретичних надбань у вирішенні питання. Так, у 70-ті роки минулого століття неореа-
лізм – це напрям або течія в італійському кіномистецтві та літературі, в сучасних украї-
номовних словникових виданнях – це стильова течія. Незважаючи на досить поширене 
дослідження питання у російському літературознавстві, у «Российском гуманитарном 
энциклопедическом словаре» (2003) неореалізм означений як «не оформлена течія». 

Проте, у наш час висловлюються інші думки. Наприклад, В. Бондаренко пов’язує 
поняття неореалізму зі стилем письменника. На його думку, новий реалізм бере початок 
від ХIХ століття й існує аж до нашого часу. Свою теорію автор будує на категорії та-
ланту людини і сили його реалізації. Автор статті про новий реалізм вважає, що «кожен 
талановитий митець відкриває свій новий реалізм: реалізм Андрія Платонова і Михайла 
Булгакова, реалізм Івана Буніна й Івана Шмельова» [21].

Осмислення неореалізму в літературознавстві являє собою певну історію різнома-
нітних теорій та шляхів дослідження. Явище неореалізму, яке виникло у літературі на 
початку ХХ століття, з кінця 20-х по 70-ті роки минулого століття в літературознавстві 
постійно замовчувалося. Риси нового в реалізмі сучасники та дослідники літературно-
го процесу першої третини ХХ століття помічали, але термін «неореалізм» не став по-
ширеним визначенням. На літературному обрії він з’явився завдяки італійському кіно-
мистецтву. Радянському літературознавству цей термін став відомий із виходом у світ 
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монографії З. Потапової про італійський неореалізм. Згодом, уже наприкінці 80-х років, 
почали згадувати про влучну назву «неореалізм» для позначення порубіжного співісну-
вання реалізму із запереченим на початку ХХ століття модернізмом. 

Історія термінологічного формулювання своєрідності неореалізму також досить 
складна. Дослідники цього явища помічали різноманітні риси процесу, однак не поспі-
шали подавати його загальну характеристику. Навіть В. Келдиш, на неореалістичне до-
слідження якого спирається сучасна наукова думка, не запропонував чіткого визначення 
цього терміна. В українському літературознавстві перша спроба термінологічного тлу-
мачення неореалізму з’являється у «Короткому словнику літературознавчих термінів» 
(1961) В. Лесина й О. Пулинця. У 1972 році на тлумачення терміна «неореалізм» звер-
нула увагу К. Муратова. Наприкінці 70-х років ХХ століття В. Гречнєв та О. Соколов за-
пропонували власні тенденційні розвідки неореалізму (без визначальної характеристики 
терміна) на матеріалі творчості Л. Андреєва. Проте В. Гречнєв подав досить розгорнуту 
характеристику «новейшего реализма», рисами якого визнавав наступ лірики у прозі, 
індивідуальну психологію, філософічність. О. Соколов нові риси вбачав у гуманістичній 
спрямованості літератури, її життєздатності, моральній чистоті ідей, новому описі по-
буту й зображенні психологічних характеристик героїв. Розгорнуті визначення поняття 
з’являються наприкінці минулого століття у дослідженнях Е. Михейчевої, І. Кондрашо-
вої, М. Хатямової, С. Тузкова. 

З урахуванням досвіду досліджень попередніх часів у 1991 році створено колективну 
збірку «Проблеми історії та теорії реалізму української літератури ХІХ – початку ХХ 
ст.», присвячену виявленню специфіки нового реалізму в українській літературі. Авто-
ри цієї збірки звернули увагу на риси нового виду реалістичного мистецтва, зокрема, 
синтетичність стилю (Т. Гундорова), «ліризацію» (Н. Шумило), активізацію психоло-
гічності (Ю. Кузнецов). Т. Гундорова вказувала на системність появи нового реалізму, 
в якому вбачала основну родову сутність: соціально-культурний ідеал «реалізованої» 
особистості. На її погляд, «індивідуальний, родовий, цивілізаційний і соціальний ідеали 
зближуються в перспективі» розвитку нового реалізму, а особливості нового зумовлені в 
реалізмі переорієнтацією всієї літератури на нові естетичні принципи, зокрема, активне 
художнє перетворення дійсності, вираження людських цінностей, становлення нової гу-
маністичної концепції. До визначальних рис українського неореалізму В. Фащенко від-
носив самобутність забарвлення, узагальнення типового, збагаченість новим баченням 
світу, передусім ірраціонального, часто незбагненного й фатального.

У наш час до специфіки неореалізму приєднується національне розмежування. Так, у 
«Літературознавчому словнику-довіднику» (1997) та «Літературознавчій енциклопедії» 
(2007) неореалізм пов’язується з українською літературою, а в «Российском гуманитар-
ном энциклопедическом словаре» (2003) – винятково з російською. Не збігаються в цих 
словниках характеристики визначальних рис неореалізму, крім спільно виокремлених 
суб´єктивізації, ліризації, філософічності та естетичної тенденційності.

Неоднозначними лишаються й погляди на неореалізм як метод чи проміжне явище, 
напрям чи течію, стиль чи систему. На початку ХХ століття неореалізм визнавався як течія 
у працях О. Колтоновської, П. Когана, М. Морозова. Українські критики М. Вороний та 
О. Дорошкевич також згадують про течію у зв’язку з неореалізмом. На відміну від них, 
М. Доленго більш схильний був характеризувати новий реалізм як стиль у визначальній 
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характеристиці своєї двосистемної позиції, пов’язуючи її з мовним поділом: на ідеаліс-
тичну і матеріалістичну мови. Представники іншого етапу досліджень нового реалізму 
В. Гречнєв та О. Соколов уникали будь-яких літературознавчих визначень у своїх зга-
дуваннях про неореалізм. Вони частіше вдавалися до слова «явище»; хоча й уживали 
словосполучення «модерністські течії», але без будь-якого уточнення, які саме течії на-
лежать до модернізму. В. Келдиш розумів неореалізм як визначену, проте виразно не 
оформлену особливу течію всередині реалістичного напряму. Він помічав, що для літе-
ратурознавства кінця ХХ століття більш прийнятне розуміння поняття «новий реалізм» 
у найширшому сенсі – як позначення всього російського реалістичного руху кінця ХІХ 
– початку ХХ століття. Ці висловлення надають певного руху в перспективі досліджень, 
які підхопили вчені нового періоду розвідок про неореалізм. У працях І. Кондрашевої, 
В. Захарової та Т. Комишкової, Т. Давидової неореалізм визнається течією та періодом, 
який заклав фундамент новітньої російської літератури. Сучасні українські дослідники 
Р. Мовчан і В. Пахаренко також визнають неореалізм стильовою течією. На неореалізмі 
як на методі наголошували В. Фащенко та А. Козлов. Як літературний напрям неореалізм 
розглядав С. Тузков. Літературознавчі словники і українського, і російського походження 
тлумачать неореалізм залежно від теоретичних надбань у вирішенні питання. Так, у 70-ті 
роки минулого століття неореалізм – це напрям або течія в італійському кіномистецтві та 
літературі, в сучасних україномовних словникових виданнях – це стильова течія. 

Помітно, що сучасні літературознавці уникають спроб визначальної характеристики 
неореалізму як течії або напряму. Більш прийнятними для розвідок стають нові категорі-
альні трактування як час (В. Будний, М. Ільницький), період (І. Кондрашова), синтез, ху-
дожнє мислення (В. Захарова, Т. Комишкова), явище, феномен (У. Абишева), літературна 
саморефлексія (М. Хатямова). Однак паралельно з інноваційними варіантами тлумачень 
існують традиційні характеристики неореалізму як напряму, стильової течії та методу. 
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В статье анализируется разнообразие взглядов на явление неореализма в литера-
туре, возникшее в начале ХХ века. Автор обращается к работам периода зарождения 
неореализма и к современным научным трактовкам, указывая на полемичность и не-
однозначность терминологических определений неореализма.

Ключевые слова: неореализм, метод, направление, течение, стиль, система.
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The article examines the diversity of views on the phenomenon of neorealism in literature 
that emerged in the early of the 20th century. The author refers to the work of the period of ori-
gin of neorealism and modern scientific interpretations, pointing to the polemical and ambigu-
ity of terminology definitions neorealism. 

Key words: neorealism, the method, the direction, flow, style system.
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РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 
ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ТУРЕЦЬКИХ ГАЗЕТНО-ПУБЛІЦИСТИЧНИХ 

ТЕКСТІВ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ

У статті розглядається перекладацький аспект турецьких газетних текстів. Здій-
снюється аналіз класифікацій перекладацьких трансформацій і їх найбільш поширені 
види. Вивчаються можливі способи трансформації змісту лексичної одиниці, виразу, 
тексту під час перекладу турецькомовних публіцистичних текстів на українську мову. 

Ключові слова: газетно-публіцистичний текст, переклад, перекладацькі транс-
формації

Постановка проблеми й завдань дослідження. У сучасному глобалізованому світі 
приділяється значна увага дослідженню східних мов, зокрема турецької мови. Пожвав-
лення ділової та політичної активності в нашій країні також вплинуло на підвищення 
інтересу до вивчення турецької мови, перекладацьких трансформацій під час перекладу 
турецькомовних різностильових текстів на українську мову. 

Завдяки технологіям, які швидко розвиваються і є надзвичайно корисними для су-
часної людини, доступ до інформації, як джерела пізнання світу, став надзвичайно про-
стішим з появою періодичних видань та Інтернету. Публіцистика збагачує людину, як 
індивіда забезпечуючи тим самим інтелектуальний розвиток та розширення світогляду 
людини. Вище згаданий стиль мовлення охоплює абсолютно всі верстви населення і тим 
самим досить функціональним. 

Публіцистичні тексти разом з тим що вони мають інформативну функцію, також пев-
ним чином впливають на читача, переконують у правильності певної ідеї, знання, тощо. 
Наявність досить великої кількості мовленнєвих елементів у публіцистичному стилі ро-
бить його як надзвичайно різноманітним, так водночас і досить складним з точки зору 
структури, побудови речень, наявності різноманітної термінологічної лексики. Наявність 
такої структури та різноманітних елементів є досить складною, з точки зору перекладу, 
адже в процесі перекладу перекладач змушений використовувати велику кількість пере-
кладацьких трансформацій, щоб певним чином адаптувати певний текст до іншої мови 
та культури, в нашому випадку української мови.

©   Н. В. Сіленко, 2014
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Об’єкт і предмет дослідження. Об’єктом дослідження є друковані турецькі газетно-
публіцистичні тексти. Предметом дослідження в пропонованій статті є аналіз перекла-
дацьких трансформацій при перекладі турецькомовних текстів публіцистичного стилю 
на українську мову.

Мета дослідження. Мета представленої наукової статті – визначення перекладаць-
ких трансформацій, їх особливостей при перекладі турецькомовних текстів. 

Основні результати дослідження. Відомо, що з давніх часів переклад виконував 
найважливішу соціальну функцію. У процесі перекладу часто являється неможливим 
використати значення слів і висловів, які пропонуються в словнику, часто виникає по-
треба у відступі від системних еквівалентів, тобто в перекладацьких трансформаціях. 
Досягнення адекватності у перекладі пов’язане з умінням грамотно ідентифікувати пере-
кладацьку проблему і застосувати перекладацькі трансформації.

У сучасній теорії перекладу не існує єдиної точки зору у визначенні таких понять, як 
прийом перекладу, спосіб перекладу (часто спостерігаємо словосполучення «прийоми та 
способи перекладу»), метод перекладу, стратегія перекладу, перекладацька трансформа-
ція, останнє з яких використовується в науковій (і не тільки) літературі найчастіше та вже 
має свій уточнений термін. Перекладацьку трансфрмацію усе ще продовжують ідентифі-
кувати з прийомом перекладу, хоча із визначень зрозуміло, що ці терміни не є ідентичними.

Професор Л.Л. Нелюбін, вважає, що трансформація полягає у зміні формальних або 
семантичних компонентів вихідного тексту при збереженні інформації, що має бути пе-
реданною [1: 230]. Прийомом перекладу є діяльність перекладача або конкретні операції, 
викликані труднощами, що виникли у процесі перекладу [1: 165].

У сучасній теорії перекладу ці базові визначення термінів уже потребують деяких 
уточнень. В історії перекладознавства термін “трансформація” зустрічається дуже рідко; 
у більшості випадків використовується поняття “відповідник”. Так, однією з перших є 
класифікація “закономірних відповідників”, запропонована Я.І. Рецкером, який розріз-
няє три групи закономірних відповідників: 1) еквіваленти – однозначні відповідники; 2) 
аналоги – відповідники, отримані за допомогою вибору одного із синонімів; 3) адекватні 
заміни – відповідники, вибрані, виходячи із цілого [2: 212]. Пізніше класифікація Я.І. 
Рецкера неодноразово уточнювалася самим науковцем, а також стала базою для подаль-
ших досліджень. Зокрема, в цілій низці робіт аналоги отримали назву варіантних відпо-
відників, а адекватні заміни почали називатися трансформаціями.

Сам термін «трансформація» отримав ширше тлумачення, що призвело до його нео-
днозначного тлумачення і диференціації в класифікаціях відповідників. Так, Т.Р. Левиць-
ка та А.М. Фітерман поділяють усі відповідники на еквіваленти і трансформації. Вони 
вважають трансформації відповідниками, що з’являються в перекладі у випадку відсут-
ності еквівалента та розмежовують їх на граматичні, лексичні та стилістичні [3: 4].

В.Н. Комісаров, з одного боку, тлумачить трансформацію як перетворення відрізку ори-
гіналу у відрізок перекладу за певними правилами, тобто як процес Разом з тим він називає 
трансформацію прийомом перекладу, тобто визнає за нею статус операційної одиниці цього 
процесу і поділяє ці прийоми на лексичні, граматичні та лексико-граматичні [4: 17].

Співвідносячи поняття трансформації з результатом перекладацької діяльності, Н.К. 
Гарбовський відзначає, що аналіз тексту перекладу як її результату у зіставленні із тек-
стом оригіналу є єдиною об’єктивною можливістю осмислити трансформацію як процес 
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[5: 369]. Насправді процес трансформації протікає у свідомості перекладача непоміт-
но. Побачити можна лише реальні тексти на початку (текст оригіналу) і в кінці (текст 
перекладу) цього процесу. Саме в цьому і полягає характер взаємозв’язку між транс-
формацією як процесом і трансформацією як результатом, тобто як відношенням між 
вихідним та цільовим текстами. Найціннішим висновком видатного теоретика перекладу 
є уточнення змісту терміну «трансформація» у теорії перекладу: трансформація у ньо-
го – це процес перетворення системи смислів вихідного мовленнєвого твору в систему 
смислів тексту перекладу. Результатом такого процесу, на думку автора, є відношення 
між системами смислів тексту оригіналу й тексту перекладу, яке може бути охарактери-
зоване як міжмовна асиметрія. Закріпивши термін «перекладацька трансформація» за 
процесом перетворення в перекладі системи смислів вихідного мовленнєвого твору в 
цілому, тобто надавши йому достатньо високого рівня абстракції, а також позначивши 
терміном «міжмовна асиметрія» відносини, що встановлюються між вихідним текстом 
як матеріалізованою системою смислів та текстом перекладу як матеріалізованою систе-
мою трансформаційних смислів, слід віднайти термін і для конкретних перекладацьких 
трансформуючих дій. Такі дії учений пропонує називати трансформаційними операці-
ями [5: 371]. Із цим визначенням важко не погодитися, оскільки воно точніше передає 
суть дій перекладача з перетворення змісту тексту оригіналу у зміст тексту перекладу, 
розмежовуючи при цьому суміжні категорії перекладу, наприклад такі, як прийом пере-
кладу, що часто уподібнюється перекладацьким трансформаціям. 

 Проблема перекладацьких трансформацій є однією з найактуальніших у сучасному 
перекладознавстві. Для того, щоб правильно відтворити зміст іншомовного тексту пере-
кладачі вдаються до різноманітних трансформацій, які повністю або частково змінюють 
структуру речень оригіналу. Так, Я.І. Рецкер вважає трансформації прийомами логічного 
мислення, які допомагають розкривати значення іншомовного слова в контексті і знайти 
йому український відповідник, який не збігається зі словником [2: 38]. 

На сьогодні існує безліч класифікацій перекладацьких трансформацій запропонова-
них різними авторами. Проблемою класифікації перекладацьких трансформацій займа-
лись такі вчені як, А.М. Фітерман, Т.Р. Левицька, А.Д. Швейцер, Я.І. Рецкер, Р.К. Міньяр-
Белоручев, В.Н. Коміссаров, Л.С. Бархударов, В.Є. Щетінкін та інші. 

Два типи трансформацій виділяє Я.І. Рецкер: граматичні у вигляді заміни частин 
мови або членів речення, та лексичні, що полягають у конкретизації, узагальненні, дифе-
ренціації значень, компенсації втрат, що виникають у процесі перекладу [2: 104]. 

Дещо інший поділ трансформацій пропонують А.М.Фітерман та Т.Р.Левицька. Вони 
виділяють граматичні трансформації, до яких відносяться такі прийоми: перестановки, 
вилучення і додавання, перебудову та заміну речень; стилістичні трансформації, які 
охоплюють синонімічні заміни та описовий переклад, компенсацію та інші види замін; 
лексичні трансформації, що стосуються замін і додавань, конкретизації і узагальнення 
речень [3: 57]. 

Р.К. Міньяр-Белоручев називає три види трансформацій: лексичні, граматичні, се-
мантичні. До першого виду він відносить прийоми генералізації і конкретизації; до дру-
гого ‒ пассивізації, заміну частин мови і членів речення, об’єднання пропозицій або їх 
членування; до третього ‒ метафоричні, синонімічні, метафоричні заміни, логічний роз-
виток понять, антонімічний переклад і прийом компенсації [6: 389].
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 Концепція В.Н. Коміссарова зводиться до таких видів трансформацій, як: лексична, 
граматична, комплексна. Говорячи про лексичні трансформації, він називає трансліте-
рацію, перекладацьке транскрибування, калькування, деякі лексико-семантичні заміни. 
Наприклад, модуляцію, конкретизацію та генералізацію. Як граматичні трансформації 
вчений виділяє дослівний переклад (або синтаксичне уподібнення), граматичні заміни 
(заміни членів речення, форм слова, частин мови) і членування пропозиції. До комплек-
сних трансформацій дослідник відносить експлікацію (по-іншому, описовий переклад), 
антонімічний переклад і компенсацію [4: 112].

Відомий лінгвіст Л.С. Бархударов називає чотири типи перетворень (трансформа-
цій), що мають місце в ході роботи над перекладом: перестановки, заміни, опущення, до-
давання. Прийоми, використовувані при перестановці, ‒ це зміна порядку розташування 
компонентів складного речення, а також зміна місця слів і словосполучень. До прийомів 
заміни Л.С.Бархударов відніс компенсацію, синтаксичні заміни в структурі складного 
речення, заміну частин мови, компонентів речення і словоформ, конкретизацію та гене-
ралізацію, членування і об’єднання пропозиції, заміну причини наслідком (і навпаки), 
антонімічний переклад [7: 45].

Л.К. Латишев виділяє шість типів перекладацьких перетворень: лексичні перетво-
рення, до типу яких учений відносить заміни лексем синонімами, залежними від кон-
тексту; стилістичні перетворення, де відбувається трансформація стилістичного забарв-
лення слова, що піддається перекладу; морфологічні перетворення, до яких відносить-
ся перетворення однієї частини мови в іншу або заміна її декількома частинами мови; 
синтаксичні перетворення, до яких дослідник відносить трансформацію синтаксичних 
конструкцій (слів, словосполучень і речень), зміна типу підрядних речень, зміна типу 
синтаксичного зв’язку, трансформацію пропозицій в словосполучення і перестановку 
придаткових частин у складнопідрядних і складносурядних реченнях; семантичні транс-
формації, які передбачають ″смисловий розвиток″ [8: 321]. У цю графу Л.К Латишев 
вписує заміни деталей-ознак; трансформації змішаного виду – це конверсійна трансфор-
мація і антонімічний переклад. 

Отже, ми можемо зробити висновок про те, що незважаючи на велику кількість кла-
сифікацій перекладацьких трансформацій запропонованих різними авторами, більшість 
лінгвістів погоджуються, що всі перекладацькі трансформації поділяються на лексичні, 
граматичні та змішані (або комплексні).

Одним із видів лексичної трансформації є антонімічний переклад, який передбачає 
заміну стверджувальної форми у вихідному турецькому газетному тексті на заперечну в 
українській мові чи навпаки і супроводжується заміщенням лексично одиниці турецької 
мови лексичною одиницею української мови із протилежним значенням: Kısa sürede hızlı 
kilo vermenin sadece kilo kaybı değil sağlığınızda da kayıplar yaratabileceğini hep kendinize 
hatırlatın. ‒ ‘Не забувайте, що швидка втрата ваги несе з собою не лише звільнення від 
зайвих кілограмів, а й може зашкодити вашому здоров’ю’. У першому реченні ″kendinize 
hatırlatın″ ‒ ″нагадуйте собі″ вжите у стверджувальній формі, в той час як у перекладі 
була вжита заперечна форма ″не забувайте″. Така лексична трансформація була вжита з 
метою інтенсифікації уваги читача до змісту повідомлення, а в даному випадку для за-
стереження людей із надлишковою вагою від швидкої втрати зайвих кілограмів. Інший 
приклад: Konuşmayı yapan Recep Tayyip Erdoğan:″ Yaptığımız reformlar bize iyi sonucları 
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vermedi.″ diye söyledi. ‒ ‘У своїй промові Реджеп Тайіп Ердоган сказав:″ Реформи, які 
ми провели принесли нам лише погані результати″. У даному прикладі ми спостерігає-
мо заміну прикметника з позитивним значенням ″iyi″ на негативне та заміну заперечної 
форми дієслова на стверджувальну.

Компенсація, що належить до лексичної трансформації перекладу ‒ це спосіб пе-
рекладу, який полягає у тому, що елементи змісту, втрачені під час перекладу одиниці 
турецької мови, передаються в тексті перекладу за допомогою іншого мовного засобу. 
Компенсація використовується особливо часто там, де необхідно передати чисто вну-
трішньо-лінгвістичні значення, що характеризують ті або інші мовні особливості тексту 
оригіналу – діалектне забарвлення, індивідуальні особливості мови, каламбури тощо. 
Варто зазначити, що місце відтвореного елементу може відрізнятися в текстах турецькою 
та українською мовами. Таким чином, за допомогою даного способу перекладу ″компен-
сується″ втрачений зміст, а відповідно і зміст повідомлення в цілому відтворюється з 
більшою точністю. Наприклад: Barzani’nin özel olarak hazırlandığı belirtilen altınların bir 
yüzünde Barzani’nin ismi diğer yüzünde ise Kürtçe «Piroz be» yazısı yer alıyor. ‒ ‘На одній 
стороні золотох монет, які були спеціально виготовлені на замовлення Барзані було ви-
гравіювано його ім’я, а з іншої напис ″Вітаємо″. У даному прикладі використовується 
курдський діалект «Piroz be», який перекладається як ″Вітаємо″. Інший приклад: Bu yıl 
İstanbul müzik festivalinde beklediğimiz gibi hava çok eğlenceliydi her yerden lingi lingi müzik 
duyulurdu. ‒ ‘Цього року як ми і чекали атмосфера на Стамбульському фестивалі музики 
була досить весела звідусюди лунала весела музика’ [55]. Ми спостерігаємо використан-
ня діалекту ″lingi lingi″, що перекладається як ″весела музика″.

Порівняно з лексичними цей вид трансформацій становить меншу складність для пе-
рекладача, однак має свою специфіку й вимагає певних засобів. Перетворення можуть по-
ширюватися на будь-які граматичні форми, у тому числі і ті, які в інших контекстах можуть 
мати і пряму відповідність. При перекладі з турецької мови на українську досить часто 
трапляється невідповідність функцій дієслівних форм, іменних словосполучень та інших 
граматичних одиниць, що зумовлено як типологічними розбіжностями, так і розбіжнос-
тями в культурно-мовленнєвих традиціях відносно даного виду контексту. Наприклад, у 
традиціях турецьких кулінарних рецептів застосовується переважно імператив, як форма 
втілення кулінарної дії, тоді як в українській мові ту саму функцію виконує, як правило 
дієслівна форма третьої особи множини або безособова форма дієслова з формою третьої 
особи однини + зворотна частка -ся: Ortadan biraz hafif hararetli fırında açık pembe pişiriniz. 
‒ ‘Випікають у трохи менше від середнього розігрітій духовці до набуття світло рожево-
го кольору’. Цей тип перетворень належить до граматичних замін, які полягають у зміні 
характеру граматичної форми, якщо вихідна форма відсутня, або виконує інші функції.

Прийом опущення передбачає відмову від використання у тексті перекладу семан-
тично перевантажених лексем, значення яких, є неревалентними чи зрозумілими з кон-
тексту. Однією з причин використання цього прийому є необхідність компресії тексту. 
Саме тому перекладач повинен скорочувати загальний текст перекладу, випускаючи за-
йві елементи, де це можливо в межах мовних та стилістичних норм мови перекладу, а 
саме української мови. 

Протилежним до прийому опущення є прийом додавання. Багато елементів тексту ори-
гіналу мають імпліцитний характер, проте імпліцитне розуміння передбачає розуміння ре-
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цептором загальноприйнятих способів організації інформації чи наявність ″фонових″ знань. 
Проте у рецептора перекладу немає інформації щодо семантичних особливостей турець-
ких газетних текстів, а отже для нього імпліцитне значення має бути пояснене переклада-
чем. Обираючи додатковий елемент перекладач повинен брати до уваги не лише семантику 
відповідної одиниці, а й правила сполучуваності в українській мові. Наприклад: DSÖ’nun 
1997 yılı verilerine göre dünya nfüsünün % 25’nin VKİ’i 30’dan fazla yani şişmandır. ‒ ‘Згідно 
з даними ВОЗ (Всесвітня організація охорони здоров’я) за 1997 рік, показник ІМТ (індекс 
маси тіла) 25% всього населення планети перевищує 30, тобто є ознакою ожиріння’.

Прийом перестановки дозволяє використовувати найближчі відповідники до оригіна-
лу в іншому місці висловлювання. Цей прийом широко використовується при перекладі 
турецької публіцистики на українську мову. Головною причиною цього є відмінність син-
таксичних систем турецької та української мов, а також правила сполучуваності в україн-
ській мові: Söz konusu enzimin vücüttaki yağların enerjiye dönüşerek atılmasına karar verdiğini 
belirtildi. ‒ ‘Було повідомлено, що цей фермент активізує процеси розщеплення жирів та 
перетворює їх на енергію’. У даному випадку слово ″ензим″ замінено на його відповідник, 
а саме ″фермент″, з метою уникнення тавтології в тексті перекладу. Варто зазначити, що в 
текстах турецьких газетних періодичних видань явище тавтології є загальноприйнятим і 
не вважається порушенням мовних норм. У той час як в українській мові, дублювання од-
накових слів без уточнення чи зміни змісту поняття є стильовою помилкою.

Отже, у процесі перекладу газетних текстів з турецької на українську мову викорис-
товується велика кількість перекладацьких трансформацій. Провідне місце серед них 
належить лексичним трансформаціям: транслітерації, антонімічному перекладу, компен-
сації, генералізації, конкретизації, калькуванню. На основі проведеного дослідження ми 
можемо зробити висновок, що в чистому вигляді дані типи перекладацьких трансфор-
мацій зустрічаються досить рідко, а тому у більшості випадків вони є перетворенням 
змішаного типу. Головним завданням професійного перекладача є перекласти не тільки 
формальні особливості мови оригіналу на мову перекладу, а й зберегти зміст самого по-
відомлення, який вкладений в текст оригіналу автором.
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ТЕКСТОВ НА УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК
В статье рассматривается переводческий аспект турецких газетных текстов. 

Осуществляется анализ классификаций переводческих трансформаций и их наиболее 
распостраненные виды. Изучаются возможные способы трансформации содержания 
лексической единицы, выражения, текста во время перевода турецких публицистичес-
ких текстов на украинский язык.
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REPRESENTATION OF TRANSLATIONAL TRANSFORMATIONS 
DURING TRANSLATION OF TURKISH MASS MEDIA 

TEXTS INTO UKRAINIAN 
The article deals with the translation aspect of Turkish newspaper texts. The author 

consideres possible ways of transforming the content of a lexical unit, an expression or a text 
during translation Turkish newspaper texts into Ukrainian. 
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DIFFICULTIES AND STRATEGIES IN TRANSLATION 
IDIOMS AND FIXED EXPRESSIONS

The article highlights the main problems that idiomatic and fixed expressions pose in trans-
lation. All the available data permit to say that the way in which an idiom or a fixed expres-
sion can be translated into the other language depends on many factors. Various strategies in 
translation idioms and fixed expressions are briefly considered.

Key words: idioms, fixed expressions, culture-specific, literal interpretation, the target lan-
guage, an idiom of similar meaning and form, the right level of idiomaticity.

A person’s competence in actively using the idioms and fixed expressions of a foreign lan-
guage hardly ever matches that of a native speaker. The majority of translators working into a 
foreign language cannot hope to achieve the same sensitivity that native speakers seem to have 
for judging when and how an idiom can be manipulated. This lends support to the argument 
that translators should only work into their language of habitual use or mother tongue. 

Assuming that a professional translator would, under normal circum stances, work only 
into his/her language of habitual use, the difficulties associated with being able to use idioms 
and fixed expressions correctly in a foreign language need not be addressed here. The main 
problems that idiomatic and fixed expressions pose in translation relate to two main areas: the 
ability to recognize and interpret an idiom correctly; and the difficulties involved in rendering 
the various aspects of meaning that an idiom or a fixed expression conveys into the target lan-
guage. These difficulties are much more pronounced in the case of idioms than they are in the 
case of fixed expressions.

As far as idioms are concerned, the first difficulty that a translator comes across is being able 
to recognize that s/he is dealing with an idiomatic expression. This is not always so obvious. 
There are various types of idioms, some more easily recognizable than others. Those which are 
easily recognizable include expressions which violate truth conditions, such as It’s raining cats 
and dogs, throw caution to the winds, storm in a tea cup, jump down someone’s throat, and food 
for thought. They also include expressions which seem ill-formed because they do not follow the 
grammatical rules of the language, for example trip the light fantastic, blow someone to kingdom 
come, put paid to, the powers that be, by and large, and the world and his friend. 

Provided a translator has access to good reference works and monolingual dictionaries of 
idioms, or, better still, is able to consult native speakers of the language, opaque idioms which 

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ
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do not make sense for one reason or another can actually be a blessing in disguise. The very 
fact that s/he cannot make sense of an expression in a particular context will alert the translator 
to the presence of an idiom of some sort.

There are two cases in which an idiom can be easily misinterpreted if one is not already 
familiar with it.

Some idioms are “misleading”; they seem transparent because they offer a reasonable lit-
eral interpretation and their idiomatic meanings are not necessarily signalled in the surrounding 
text. A large number of idioms in English, and probably all languages, have both a literal and 
an idiomatic meaning, for example go out with (have a romantic or sexual relationship with 
someone) and lake someone for a ride (deceive or cheat someone in some way). Such idioms 
lend themselves easily to manipulation by speakers and writers who will sometimes play on 
both their literal and idiomatic meanings. In this case, a translator who is not familiar with the 
idiom in question may easily accept the literal interpretation and miss the play on idiom. 

An idiom in the source language may have a very close counter part in the target language 
which looks similar on the surface but has a totally or partially different meaning. Instances of 
superficially identical or similar idioms which have different meanings in the source and target 
languages lay easy traps for the unwary translator who is not familiar with the source-language 
idiom and who may be tempted simply to impose a target-language interpretation on it.

Apart from being alert to the way speakers and writers manipulate certain features of idi-
oms and to the possible confusion which could arise from similarities in form between source 
and target expressions, a translator must also consider the collocational environment which 
surrounds any expression whose meaning is not readily acces sible. Idiomatic and fixed expres-
sions have individual collocational patterns. They form collocations with other items in the 
text as single units and enter into lexical sets which are different from those of their individual 
words. Take, for instance, the idiom to have cold feet. Cold as a separate item may collocate 
with words like weather, winter, feel, or country. Feet on its own will perhaps collocate with 
socks, chilblain, smelly, etc. However, having cold feet, in its idiomatic use, has nothing neces-
sarily to do with winter, feet, or chilblains and will therefore generally be used with a different 
set of collocates.

The ability to distinguish senses by collocation is an invaluable asset to a translator work-
ing from a foreign language. Using our knowledge of collocational patterns may not always 
tell us what an idiom means but it could easily help us in many cases to recognize an idiom, 
particularly one which has a literal as well as a non-literal meaning.

Once an idiom or fixed expression has been recognized and inter preted correctly, the next 
step is to decide how to translate it into the target language. The difficulties involved in trans-
lating an idiom are totally different from those involved in interpreting it. Here, the question is 
not whether a given idiom is transparent, opaque, or misleading. An opaque expression may be 
easier to translate than a transparent one. The main difficulties involved in translating idioms 
and fixed expressions may be summarized as follows:

a) An idiom or fixed expression may have no equivalent in the target language. The way 
a language chooses to express, or not express, various meanings cannot be predicted and only 
occasionally matches the way another language chooses to express the same meanings. One 
language may express a given meaning by means of a single word, another may express it by 
means of a transparent fixed expression, a third may express it by means of an idiom, and so 
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on. It is therefore unrealistic to expect to find equivalent idioms and expressions in the target 
language as a matter of course.

b) Like single words, idioms and fixed expressions may be culture-specific. Idioms and 
fixed expressions which contain culture-specific items are not necessarily untranslatable. It is 
not the specific items an expression contains but rather the meaning it conveys and its associa-
tion with culture-specific contexts which can make it untrans latable or difficult to translate. 

c) An idiom or fixed expression may have a similar counterpart in the target language, but 
its context of use may be different; the two expressions may have different connotations, for 
instance, or they may not be pragmatically transferable. An idiom may be used in the source 
text in both its literal and idiomatic senses at the same time. Unless the target-language idiom 
corresponds to the source-language idiom both in form and in meaning, the play on idiom can-
not be successfully reproduced in the target text. 

d) The very convention of using idioms in written discourse, the contexts in which they can 
be used, and their frequency of use may be different in the source and target languages. English 
uses idioms in many types of text, though not in all. Their use in quality-press news reports is 
limited, but it is quite common to see idioms in English advertisements, promotional material, 
and in the tabloid press. 

Using idioms in English is very much a matter of style. Fernando and Flaveli discuss the 
difference in rhetorical effect of using idioms in general and of using specific types of idiom in 
the source and target languages and quite rightly conclude that “Translation is an exacting art. 
Idiom more than any other feature of language demands that the translator be not only accurate 
but highly sensitive to the rhetorical nuances of the language” [1: 85].

The way in which an idiom or a fixed expression can be translated into another language 
depends on many factors. It is not only a question of whether an idiom with a similar mean-
ing is available in the target language. Other factors include, for example, the significance of 
the specific lexical items which constitute the idiom, i.e. whether they are manipulated else-
where in the source text, as well as the appropriateness or inappropriateness of using idiom-
atic language in a given register in the target language. The acceptability or non-acceptability 
of using any of the strategies described below will therefore depend on the context in which 
a given idiom is translated. The first strategy described, that of finding an idiom of similar 
meaning and similar form in the target language, may seem to offer the ideal solution, but 
that is not necessarily always the case. Questions of style, register, and rhetorical effect must 
also be taken into consideration. 

Using an idiom of similar meaning and form. This strategy involves using an idiom in 
the target language which conveys roughly the same meaning as that of the source-language 
idiom and, in addition, consists of equivalent lexical items. This kind of match can only oc-
casionally be achieved.

Using an idiom of similar meaning but dissimilar form. It is often possible to find an 
idiom or fixed expression in the target language which has a meaning similar to that of the 
source idiom or expression, but which consists of different lexical items. 

Translation by paraphrase. This is by far the most common way of translating idioms 
when a match cannot be found in the target language or when it seems inappropriate to use 
idiomatic language in the target text because of differences in stylistic preferences of the source 
and target languages. You may or may not find the paraphrases accurate. 
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Translation by omission. As with single words, an idiom may sometimes be omitted al-
together in the target text. This may be because it has no close match in the target language, its 
meaning cannot be easily paraphrased, or for stylistic reasons. 

One strategy which cannot be adequately illustrated, simply because it would take up a 
considerable amount of space, is the strategy of compensation. Briefly, this means that one 
may either omit or play down a feature such as idiomaticity at the point where it occurs in the 
source text and introduce it elsewhere in the target text. This strategy is not restricted to idi-
omaticity or fixed expressions and may be used to make up for any loss of meaning, emotional 
force, or stylistic effect which may not be possible to reproduce directly at a given point in the 
target text. Mason (1982:29) explains that, because they were unable to translate specific puns 
at the points at which they occurred in the text, the translators of Astérix “have sometimes 
resorted to inserting English puns (of equivalent impact rather than equivalent meaning) in dif-
ferent frames of the cartoon” [2:29].

Using the typical phraseology of the target language – its natural collocations, its own fixed 
and semi-fixed expressions, the right level of idiomaticity, and so on – will greatly enhance the 
readability of your translations. Getting this level right means that your target text will feel less 
“foreign” and, other factors being equal, may even pass for an original. But naturalness and 
readability are also affected by other linguistic features. 
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ТРУДНОЩІ І СТРАТЕГІЇ У ПЕРЕКЛАДІ ІДІОМ ТА СТАЛИХ ВИРАЗІВ
У статті розглядаються основні проблеми, що виникають при перекладі ідіом та 

сталих виразів. Всі наявні дані дозволяють стверджувати, що переклад ідіом та ста-
лих виразів на цільову мову залежить від різноманітних факторів. У статті стисло 
розглядаються різні стратегії перекладу ідіоматичних та сталих виразів.

Ключові слова: ідіоми, сталі вирази, буквальна інтерпретація, мова перекладу, ідіо-
ма ідентична за значенням та формою, відповідний рівень ідіоматичності.
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И УСТОЯВШИХСЯ ВЫРАЖЕНИЙ

В статье рассматриваются основные проблемы, возникающие при переводе идиом 
и устоявшихся выражений. Все имеющиеся данные позволяют говорить, что перевод 
идиом и устоявшихся выражений на целевой язык зависит от множества факторов. В 
статье вкратце рассматриваются различные стратегии перевода идиоматических и 
устоявшихся выражений. 

Ключевые слова: идиомы, устоявшиеся выражения, буквальная интерпретация, 
язык перевода, идиома идентичная по значению и форме, соответствующий уровень 
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СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ ЮРИДИЧНИХ 
ТЕРМІНОСПОЛУЧЕНЬ МОВИ ПРАВА ЄС УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

 (на матеріалі Звіту громадського моніторингу виконання порядку 
денного Асоціації Україна-ЄС)

У статті висвітлені загальні питання перекладу мови ЄС, розглянуті складнощі та 
шляхи перекладу терміносполучень юридичної мови ЄС на прикладі Звіту громадського 
моніторингу виконання порядку денного Асоціації Україна-ЄС.

Ключові слова: термінологічне словосполучення, мова ЄС, юридична термінологія.

Постановка проблеми. Сучасні інтеграційні та глобалізаційні процеси на європей-
ському просторі стали новим викликом як для урядовців, так і для правознавців та пере-
кладачів. Підвищення інтересу до юридичної мови ЄС, вивчення її термінологічної бази 
та створення власних глосаріїв на її основі є результатом систематичних спроб адаптува-
ти національне законодавство до європейських правових стандартів. 

Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій свідчить про те, що юридич-
ний переклад був об’єктом науково-теоретичного аналізу таких вчених, як: І. Вороши-
лової, О. Київець, О. Шаблій, В. Шабуніної та ін. Велику увагу розгляду особливостей 
мови ЄС, її термінологічного апарату та перекладу на різні мови присвятили Д. Кася-
ненко, Д. Коробейнікова, В.Стрельцов, В.Муравйов, О. Чередниченко, Г. Друзенко, Т. 
Качка, Ю. Мовчан та інші.
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До невирішених раніше частин загальної проблеми  слід віднести потребу у знахо-
дженні, розгляді та перекладознавчому аналізі окремих словосполучень юридичної мови 
ЄС, що не зафіксовані в термінологічних довідниках, проте можуть вважатися термінами. 

Мета дослідження полягає у комплексному аналізі особливостей перекладу англо-
мовних юридичних термінів мови ЄС; простеженні лексико-семантичних властивостей 
окремих термінологічних сполучень, не внесених до термінологічних джерел, та визна-
ченні основних труднощів їхнього перекладу українською мовою; виокремленні шляхів 
перекладу термінів так званого правничого євролекту. 

Виклад основного матеріалу розвідки. Вже понад двадцять років одним з пріори-
тетів нашої держави є зміцнення її безпеки, а також участь у міжнародних відносинах 
шляхом отримання членства в ЄС. Починаючи з 1991 року, після підписання та рати-
фікації нової Угоди про партнерство та співробітництво між ЄС і Україною, інтеграція 
України до європейських структур стала основним орієнтиром її зовнішньої політики 
[1]. Про це свідчить вступ України до  Ради північноатлантичного співробітництва (сьо-
годні Рада євроатлантичного партнерства) 1992 року, підписання Угоди «Партнерство 
заради миру» з країнами НАТО 1994 року та Хартії про особливе партнерство в рамках 
НАТО 1997 року, членство в Раді Європи та зміцненої Організації з безпеки та співробіт-
ництва в Європі тощо [2: 12]. Враховуючи нещодавні події та поточну загальнодержавну 
ситуацію, можемо стверджувати, що Україна як ніколи впевнено прямує до її визнання 
ЄС та більшістю високорозвинутих країн як достойного партнера та потужного конку-
рента.  Й наразі першочерговим завданням євроінтеграційного процесу постала адапта-
ція українського законодавства до відповідних норм ЄС. Серед таких етапів, як: визна-
чення актів acquis communautaire, що регулюють правовідносини у відповідній сфері, 
здійснення комплексного порівняльного аналізу та підготовка проектів законів та інших 
нормативно-правових актів, гармонізація законодавства України з acquis communautaire 
не можлива без основної процедури – перекладу визначених актів європейського законо-
давства українською мовою та підготовка глосарію його термінів.

[3]. Адже від розуміння, правильної передачі, системності та узгодженості тексту 
законодавчих актів в подальшому залежить входження національного права у правову 
систему європейських стандартів, і, врешті, сприйняття та дотримання законів як орга-
нами державної влади, так і суспільством. 

Відомо, що процесу вступу до ЄС, так само як і адаптації українського законодав-
ства, передує процедура підписання Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, далі слі-
дує проведення круглих столів та зборів, де обговорюється подальша доля нашої держа-
ви в євроінтеграційній історії тощо. Оскільки всі згадані процедури супроводжуються їх 
фіксацією на папері, шляхом створення підсумків, доповідей, розпоряджень, застосовна 
юридична лексика яких дублюється (створюючи так званий євролект), то й аналіз термі-
нів європейського законодавства можна почати з тих, що вживаються і в Угоді про Асо-
ціацію, і в доповідях, звітах та інших супровідних документах ЄС. Таким наприклад вва-
жається Звіт громадського моніторингу виконання порядку денного Асоціації Україна-
ЄС. Його термінологія тісно межує з термінологією acquis communautaire, а тому може 
розглядатися як основа понятійно-категоріального апарату юридичної мови ЄС.

Для дослідження ми обрали поняття, які є частинами заголовків до пунктів доку-
мента. Адже як відомо, розуміння та сприйняття всього тексту починається з перцепції 
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назви самого документа, а також його частин, як основних чинників акумуляції всього 
змісту. Наш перекладознавчий аналіз починаємо з розгляду словосполучення “effective 
checks and balances”:

(1) Promoting an inclusive constitutional reform process designed to further develop a 
constitutional system of effective checks and balances between state institutions [4: 3].

Переклад: Просування процесу всеохоплюючої конституційної реформи, розробле-
ної для подальшого розвитку ефективної конституційної системи стримувань і про-
тиваг між органами державної влади [5: 3].

Звертаючись до іноземних джерел, а зокрема до юридичного словника Уебстера зна-
ходимо, що його авторка С. Уайлд розуміє термін-словосполучення “checks and balances” 
як систему розподілу влади між виконавчою, законодавчою та судовою гілками у відносно 
рівних пропорціях таким чином, що кожна з них може протистояти діям інших двох, а від-
так, запобігати контролю над державою лише однією будь-якою з гілок [6: 69]. 

Хоча в англо-українському юридичному словнику В. Карабана знаходимо переклад 
словосполучення як «(засоби) стримування та противаги» і «принцип взаємозалежнос-
ті і взаємообмеження законодавчої, виконавчої і судової влад», кожен з іменників по 
окремці автор пояснює як «противагу» [7: 106, 166]. Тому виникає питання, що з двох 
англомовних термінів «стримування», а що «противага»? Чи варто відштовхуватися 
лише від порядку, в якому слова стоять у тексті перекладу (далі ТП)? Ще раз звернув-
шись до довідника, зустрічаємо один з українських відповідників до терміна “check” 
– «стримувати» [7: 166]. Відтак можемо зробити висновок, що в досліджуваній термі-
нологічній коллокації «стримуваннями» є поняття “checks”.

Згідно ТП “effective checks and balances” перекладено на українську мову як “ефек-
тивна конституційна система стримувань і противаг”. І хоча слово “effective” в ан-
глійському варіанті є частиною ймовірного термінологічного словосполучення, проте в 
ТП воно відображене не було. Натомість, автором перекладу було здійснено перестанов-
ку, яка в цілому не змінила сенс сказаного в тексті оригіналу (далі ТО). Оскільки система 
стримувань та противаг є засобом конституційних реформаторських процесів [8], прин-
ципово не важливо чи ефективна власне конституційна реформа, чи її засоби.

Переклад самого словосполучення “effective checks and balances” словники не на-
дають, але кожне зі слів в термінологічних довідниках зафіксовано. Тому маємо всі під-
стави вважати дане словосполучення терміном. Оскільки переклад його як “ефективні/
результативні стримування та противаги” не притаманний для української юридичної 
мови, пропонуємо його відповідником вважати термінологічну коллокацію “ефективна 
система стримувань і противаг” та внести її до відповідних лексикографічних джерел.

Наступним пропонуємо розглянути словосполучення “training of judges (personnel of 
court/the prosecution)”: 

(1) Continuation of reforms of the judiciary and the judicial system to further strengthen 
professionalism of juridical branch of power and judges, in particular, by enhancing the 
training of judges, personnel of court and the prosecution [4: 3].

Переклад: Продовження реформування судоустрою та судової системи для подаль-
шого посилення професіоналізму судової гілки влади і судів, зокрема шляхом збільшення 
навчальних програм для суддів, співробітників судів та прокуратури [5: 3].
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В англо-українському юридичному словнику слово “training” перекладається як: “тре-
нування”, “виховання”, “(виправне) перевиховання”, “формування”, “навчання”, “підготов-
ка”, – а також вживається у термінологічних коллокаціях: “training center” – “центр виправ-
ної підготовки”, “training in bomb disposal” – “підготовка зі знешкодження бомб”, “training 
of a terrorist group” – “підготовка терористичної групи”, “training of dogs” – “підготовка/
тренування собак”, “training of mercenaries” – “навчання найманців” [7: 1017].

В англійсько-французько-німецько-українському словнику термінології Європей-
ського Союзу термін тлумачиться як «професійна освіта» (adult training – (професій-
на) освіта дорослих, lifelong training – ціложиттєва професійна освіта) або ж «про-
фесійне навчання» (advanced vocational training – поглиблене професійне навчання, 
continuing vocational training – тягле професійне навчання/подальше професійне навчан-
ня, vocational training професійне навчання) [9: 16, 43, 105, 148, 154]. 

В ТП до згадуваного словосполучення знаходимо еквівалент “навчальні програми 
для суддів (співробітників судів/прокуратури)”. Оскільки існує значна кількість варіан-
тів перекладу слова “training”, при перенесенні його на цільову мову слід з’ясувати, 
що саме мається на увазі у відповідному контексті. Сьогодні в багатьох сферах часто 
чуємо слово “тренінґ”, яке увійшло в українську мову завдяки перекладацькому прийо-
му транслітерації (англ. – training, укр. – тренінґ). Оскільки метою тренінгів є зазвичай 
модифікації відношення та поведінкових навичок, і лише деякою мірою знання через 
набуття навчального досвіду, можна зробити висновок, що поняття “тренінґ” не є все-
охоплюючим. А в нашому випадку йдеться про інтелектуальну, психічну, фізичну тощо 
підготовку співробітників системи органів державної влади. Можна було б вжити термін 
“навчання”, яке є близьким за значенням до інших термінів. Але ми все ж схиляємося до 
того, що точніше смислове наповнення в даному змісті українською мовою передає імен-
ник “підготовка” або складний термін “програми підготовки”, які є найширшими з усіх 
перелічених і включають різні види підготовки – навчання, виховання (фізичне, психічне 
тощо). Ми згодні, що варіант “навчальні програми”, запропонований автором перекладу, 
можна вважати еквівалентом до поняття “training”, а термін-словосполучення “training 
of judges (personnel of court/the prosecution)” перекладати як «підготовка/навчальні про-
грами для суддів (співробітників судів/прокуратури)».

Поняття “framework”, що є наступним, в досліджуваному правничому тексті вжито 
двадцять разів. В ході перекладацького аналізу було помічено, що залежно від слово-
сполучення, в якому іменник бере участь, може змінювати роль терміна на функції зви-
чайного слова. Приміром, в поєднанні з прийменниками “in” або “within”, дане поняття 
має статус звичайного слова, а вирази “in the framework(s)”, “within the framework(s)” 
перекладаються як “в рамках”, “в контексті” тощо: 

(1) Report on civic monitoring of implementation of the EU-Ukraine Association Agenda 
is prepared within an EU-funded project entitled “Enhanced civic engagement with reforms in 
Ukraine in the framework of European Neighbourhood Policy [4: 2].

Переклад: Звіт щодо здійснення громадського моніторингу виконання Порядку денно-
го Асоціації Україна-ЄС, підготований в рамках проекту “Сприяння громадському контр-
олю за реформами в Україні в рамках Європейської політики добросусідства”[5: 2].

У наступних реченнях це поняття перекладається також як «рамки», однак в поєд-
нанні з прикметниками “legal” та “legislative” воно утворює складний термін:
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(1) Exchanging best practices on measures to protect minorities from discrimination and 
exclusion in accordance with European and international standards, with the objective of 
developing a modern legal framework [4: 4].

Переклад: Обмін найкращими практиками стосовно заходів захисту меншин від 
дискримінації та утисків відповідно до європейських і міжнародних стандартів, з ме-
тою створення сучасних правових рамок [5: 4].

(2) Cooperating on the development of a system of public broadcasting, including by 
exchange of best practices, the adoption of a legislative framework [4: 4].

Переклад: Співробітництва щодо розвитку системи суспільного телерадіомовлен-
ня, включаючи обмін найкращими практиками, встановлення правових рамок [5: 4].

Першу термінологічну коллокацію В. Карабан перекладає як «правові межі/рамки» 
[7: 600]. В англійсько-французько-німецько-українському словнику термінології Євро-
пейського Союзу знаходимо відповідник «правові рамки» [9: 137]. С.Оськіна перекла-
дає складний термін як «правовые рамки/пределы», що є «правовими рамками/межами» 
українською [10: 193]. А от перевіривши можливі варіанти перекладу другого слово-
сполучення в англо-українському юридичному словнику, з’ясовуємо, що цей складний 
термін має лише один відповідник – «законодавча база» [7: 607]. Оскільки те, що по-
няття «правові рамки» та «законодавча база» не тотожні очевидно, варто далі визначи-
тися в тому, чи можемо ми перекладати складні терміни “legal framework” та “legislative 
framework” українською мовою однаково? 

Проаналізувавши переклад обох англомовних прикметників у англо-українському 
юридичному словнику В.Карабана, С. Оськіної та словнику термінології ЄС, можемо 
зробити наступні висновки. По-перше, згідно відповідних довідників термін “legal” в 
основному перекладають як «правовий» (і лише в поодиноких випадких як «законодав-
чий»), а поняття “legislative” науковці тлумачать як «законодавчий». По-друге, ми пови-
нні зважати на те, що існує поняття і «правових», і «законодавчих рамок». Однак перше 
є ширшим, оскільки окрім законодавства включає в себе ще й правові принципи, звичаї 
тощо. А друге – лише законодавчі приписи (закони, постанови і т.п.). Відтак, виникає 
думка, що в ТО в різних контекстах скоріше за все мова могла йти про різні види рамок. 
Тому на нашу думку це варто було б відобразити в ТП, і, відповідно, “legal framework” 
перекладати як «правові рамки», а “legislative framework” – як «законодавчі». Адже при 
перенесенні інформації з мови оригіналу на цільову мову пріоритетним є точна передача 
основної думки та змісту розрізнюваних понять. 

Висновки. Отже, під час розвідки було з’ясовано, що Україна, підкорюючи 
эвропейські вершини, повинна зробити чимало необхідних кроків, серед яких вагоме 
місце займає адаптація вітчизняного законодавства до законодавства ЄС. Оскільки про-
цес є поступальним, то й розпочинати його слід з перекладу спочатку таких периферій-
них юридичних документів ЄС як: звіти, повідомлення, регламенти тощо. Зважаючи на 
те, що основною рисою подібних документів є автентичність, для перекладача ключовим 
завданням залишається з’ясування значень та перекладу різних юридичних понять як в 
контексті, так і поза його межами. Також перекладачі правничих текстів ЄС при їх пере-
несенні на українську мову повинні пам’ятати про принцип єдності термінології. Має 
бути розуміння того, що якщо поняття в ТО дублюється, причому разом з контекстом, то 



526

це повинно бути обов’язково відображене в ТП. Інакше втрачається головна риса даного 
виду текстів (тобто автентичність), а разом з нею і основна думка послання. Тому, пере-
кладачам юридичної сфери варто готуватися до перекладу відповідних текстів як тео-
ретично, так і практично. Необхідно спочатку з’ясувати мету, провідну думку, завдання 
та функції тексту оригіналу, а вже потім шляхом системних підходів та згаданих вище 
принципів виконувати передачу інформації.
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(на материале Отчета общественного мониторинга выполнения повестки 

дня Ассоциации Украина-ЕС)
В статье освещены общие вопросы перевода языка ЕС, рассмотрены сложности и 

пути перевода терминосоединений юридического языка ЕС на примере Отчета обще-
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(based on Report on civic monitoring of implementation of the EU-Ukraine 
Association Agenda)
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difficulties and ways of translation of terminological units of legal language of the EU at the 
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The article focuses on the key problems P. Kulish, M. Starytskyi and H. Kochur faced when 
rendering Ophelia`s mad songs into Ukrainian, and discusses their role in creating Ophelia`s 
image and reinstating leitmotifs of the Shakespeare`s famous drama. 
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Thomas Stearns Elliot in his critical essay «Hamlet and His Problems» aptly noted one 
of the main reasons that tragedy stays so popular and entrancing years after it was created: 
«Hamlet the character has had an especial temptation for that most dangerous type of critic: the 
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critic with a mind which is naturally of the creative order, but which through some weakness in 
creative power exercises itself in criticism instead. These minds often find in Hamlet a vicari-
ous existence for their own artistic realization» [1: 87]. The very inconsistency and complexity 
of Hamlet`s character has been inspiring critics, actors, stage and film directors, writers and 
artists of different epochs and artistic trends. However, Hamlet is not the only character in the 
tragedy to have a complex character and symbolic significance, which overcome the boundar-
ies of temporal and spacial frameworks of the drama. One of the continuously overlooked char-
acters is Ophelia, who plays the role of Hamlet`s “mad double”, as Jacqueline A. Fox-Good 
put it in her essay “Ophelia`s Mad Songs: Music, Gender, Power” [2: 223]. Indeed, Ophelia 
is a reverse side of Hamlet`s image that she is closely linked to. Both suffered the murder of 
a father (though Hamlet thinks of vengeance, while Ophelia does not), both suffer insanity 
(Hamlet pretending it to serve his goals, and Ophelia – in truth), Hamlet thinks of suicide, and 
Ophelia present on-stage during the famous “To be or not to be” soliloquy – actually commits 
it, whether by accident or purposefully. As a result, many critics view Ophelia as a part of 
Hamlet`s character representation and thus, more often than not – dispensable. And the fact 
that major English-language cinema productions of “Hamlet” have reduced the screen time, 
dialogue, and singing allotted to Ophelia by nearly half since Laurence Olivier’s film of 1948 
seems just another proof of the Lee R. Edwards` conclusion stated in “The Labors of Psyche: 
Toward a Theory of Female Heroism” that “we can imagine Hamlet’s story without Ophelia, 
but Ophelia literally has no story without Hamlet” [3: 36].

However, the similarities between these two characters do not only allow to better under-
stand Hamlet`s personality in contrast to the Ophelia`s one, but to grasp the moral and psycho-
logical problematics of the drama in its full complexity – for, as Hamlet is the representation of 
action, of the “to be” part of the drama`s moral dilemma, Ophelia is the representation of the 
passivity, of the “not to be” choice (no matter how willing of forced it might have been). And, 
there is also a “method to her madness”, which is a key to Ophelia`s image and to the second 
half of the Shakespeare`s masterpiece.

Both Hamlet`s and Ophelia`s madness is linguistically presented through old ballads, but 
Hamlet quotes the haunting lines as hints with the double meaning obvious to the audience 
familiar with the songs quoted (for example, the scene with Polonius, where Hamlet remarks 
on the ballad of Jephthah`s daughter “The first verse of the godly ballad will tell you all”). 
Ophelia`s madness, on the other hand, is so deeply steeped into the representation through 
ballads that her part in the “mad scene” almost exclusively consists of singing. As Leslie Dunn 
admits, “literary critics tend to stress the visual and verbal signs of her [Ophelia`s – N.D.] dis-
traction”, but the very fact of singing usually goes overlooked as a frequent sign of madness [4: 
51]. Paradoxically, the “mad songs” are the only opportunity for Ophelia to finally voice her 
feelings, though through the folklore words. Sandra Fischer rightfully notes that with Ophelia`s 
usual speech form of half-lines and questions, which “are stunningly empty and rhetorically 
reflective” when examined in vacuum, it is not surprising that she repeatedly insists “Pray you 
mark” [5: 5-7]. But here the “effect of Cassandra” is in action – no matter how truthful she 
may be, nobody would take her seriously. As a result, Ophelia`s mad songs have at least two 
functions, and signifying madness is, in fact, the lesser one of two. Much more important is 
the function of evoking emotional associations related to the ballads performed, and giving yet 
another dimension to the main problems of Ophelia`s and Hamlet`s situation voiced through 
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them: Old Hamlet`s and Polonius`s murder; deception and being used; the death of one`s love. 
All in all, Ophelia sings three complete ballads and fragments of two more [7]. On the 

whole, they are quite typical of English folk song, and share such conventions as meter and 
harmonic structure with others of their type [2: 230] (alternating lines of four and three beats, 
often in quatrains, cross-rhymed). As Erin K. Minear notes, in early modern England it was 
exceedingly common to set multiple ballads to well-known melodies, with the choice of a tune 
being based more on the tune`s popularity than even its suitability for the subject-matter [6: 
2]. Indeed, the melody of Ophelia`s first song derives from a popular sixteenth-century tune 
“Walsingham” [2: 220].

SONG 1 SONG 2

1 «How should I your true love know 7 a
1 «Tomorrow is Saint Valentine’s 
day. 9 a

2 From another one? 5 b 2 All in the morning betime, 7 b

3 By his cockle hat and staff, 7 c 3 And I a maid at your window, 8 c
4 And his sandal shoon.» 5 b 4 To be your Valentine. 6 b

5 «He is dead and gone, lady, 7 d
5 «Then up he rose, and donn’d his 
clothes, 8 d

6 He is dead and gone; 5 b 6 And dupp’d the chamber-door; 6 e

7 At his head a grass-green turf, 7 e 7 Let in the maid, that out a maid 8 f

8 At his heels a stone.” 5 b 8 Never departed more.» 6 e
9 «White his shroud as the mountain 
snow,» – 8 f 9 «By Gis and by Saint Charity, 8 g
10 «Larded with sweet flowers 6 g 10 Alack, and fie for shame! 6 h
11 Which bewept to the grave did 
not go 9 f

11 Young men will do’t, if they 
come to’t; 8 i

12 With true-love showers.» 5 g 12 By cock, they are to blame. 6 h

SONG 3
13 Quoth she, ‘Before you tumbled 
me, 8 j

1 “They bore him barefaced on the 
bier; 9 a 14 You promised me to wed.’ 6 k

2 Hey non nonny, nonny, hey nonny; 9 b 15 He answers:   
3 And in his grave rain’d many a 
tear” – 10 a

16 So would I ha’ done, by yonder 
sun, 9 l

SONG 4
17 An thou hadst not come to my 
bed.’» 8 k

1 For bonny sweet Robin is all my 
joy. 10 a
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SONG 5
1 And will he not come again? 7 a
2 And will he not come again? 7 a

3 No, no, he is dead: 5 b

4 Go to thy death-bed: 5 b

5 He never will come again. 7 c

6 His beard was as white as snow, 7 d

7 All flaxen was his poll: 6 e

8 He is gone, he is gone, 6 f

9 And we cast away moan: 6 f

10 God ha’ mercy on his soul! 7 g

The number of syllables in a line varies from 10 to 5, with the most common pattern being 
7/5 (8/6) lines regularly repeated, with the second and fourth lines rhyming in each stanza (the 
first and the second songs). In the second song “Tomorrow is Saint Valentine’s Day” this rhym-
ing scheme is emphasized with inner rhyming in four lines, and songs 1, 3 and 5 abound in rep-
etitions. The first song also includes an inserted word “not”, and the second one the explanatory 
phrase “He answers” that Ophelia added to the text of the ballads on her own.

All the deviations from the original texts as well as the rather generic nature of the songs 
about the death of a dear one (songs 1, 3, 5) make it possible to refer them to the death of both 
Polonius and late King Hamlet as well as prince Hamlet`s supposed madness (“He`s gone”). 
Therefore, the translators` decisions while rendering the Ophelia`s songs into Ukrainian largely 
define not only the way that Ophelia herself is perceived by the readership/theatre audience, 
but also the extent of reproducing such problematic aspects of the drama that both Ophelia and 
Hamlet struggle with as dealing with lost father, lost love and being deceived.

Let`s now analyse the Ukrainian translations of the Ophelia`s mad songs by Panteleymon 
Kulish, Mykhailo Starytskyi, and Hryhoriy Kochur. As the fragments of the two ballads used 
are three- and one-line long respectively, the analysis will mostly focus on reproduction of the 
three full ballads, earlier indicated as SONGS 1, 2 and 5.

In his translation of “The Tragedy of Romeo and Juliet” [8] Kulish did not translate the 
first stanza of then popular English song “Heart`s Ease” based on Richard Edward`s verse “In 
Commendation of Music” and used instead two stanzas of the Ukrainian folk song “Струни 
мої, струни”. Fortunately, he did not use the same approach in his translation of “The Tragedy 
of Hamlet”, and translated all ballads and their fragments present in the Ophelia`s “mad scene”. 
Obviously, translation rather than substitution for the existing target culture song is a much bet-
ter choice in terms of preserving author’s intent alongside with the context integrity. However, 
some of the lines are obviously domesticated and too ingrained into the Ukrainian folk tradition 
to preserve any similarity to the English one (О, моя ж ти вродо пишна; Спасе мій! Сьвята 
Покрово!; вінка мого не змявши; Голівка як льонок ясненька). 
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SONG 1– Translated by Kulish SONG 2– Translated by Kulish

1 Як твоє коханнє вірне 8 a 1 Завтра в нас день Валєнтина, 8 a

2 Розпізнати від другого ? 8 b 2 Усї встануть в ранцї рано. 8 b

3 По брилю черепащатім, 8 c 3 Під віконцем я, дївчина, 8 a

4 Палиці й сандалях його. 8 b 4 Твоя вірна Валєнтина. 8 a

5 Він умер, тебе покинув, 8 d 5 Тодї він устав, одїг ся. 8 c

6 Панно, вмер, тебе покинув. 8 d 6 «О, моя ж ти вродо пишна! 8 d

7 В головах трава зелена, 8 e 7 І впустив свою дївчину, 8 a

8 А в ніженьках камінь білий. 8 f 8 Та дївчиною не вийшла. 8 d

9 Саван білий – сніг нагірний – 8 g 9 Спасе мій! Сьвята Покрово! 8 e

10 Всипано його квітками, 8 h 10 Лелечко! який же сором! 8 f
11 Та дївочі щирі сльози 8 i 11 Всї вони таке нам роблять, 8 g

12 Не лились по нїм дощами. 8 h 12 Клянусь півнем і докором. 8 f

SONG 3– Translated by Kulish 13 Ще вінка мого не змявши, 8 h
1 Вони його з лицем одкритим 
понесли 12 a 14 Одружитись мав зо мною. 8 i

2 На марах, горе, горе, горе! 9 b
15 «Клянусь сонцем, се й 
зробив би, 8 j

3 І сльози на його могилу потекли… 12 a 16 Та прийшла сама собою”. 8 i

SONG 4– Translated by Kulish

1 Бо любий Робін, се моя вся втїха… 10 a

SONG 5 – Translated by Kulish

1 І він до нас не прийде знов? 8 a

2 І він до нас не прийде знов? 8 a
3 Нї, нї, до нас не прийде мертвий. 9 b

4 Іди лягай на ложе смерти : 9 b

5 Не прийде він до нас ізнов. 8 a

6 Борідка як снїжок біленька, 9 c

7 Голівка як льонок ясненька, 9 c

8 Од`їхав він, од`їхав він. 8 d
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9 Під голосїннє двонить дзвін. 8 d

10 Рятуй же, Боже, душу з пекла! 9 e

In terms of prosody rendering and preserving the form of a typical English ballad peculiar 
to the “mad songs”, the translation cannot be considered successful.

To start with, instead of the consistent in the original combination of a longer line + shorter 
line (usually, shorter by exactly 2 syllables), which are shaped into a 4-line stanza with the help 
of rhyming, for songs 1 and 2; or a longer couplet + a shorter couplet regularly interchanging 
according to the same principle (77/55 or 88/66) for songs 3 and 5, Kulish almost completely 
“smoothed out” the texts (but for the one line of the song 4 and song 5, where the original 
form-shaping principle is more or less preserved). All the lines in songs 1 and 2 consist of 8 
syllables, so no typical ballad pattern can be found. Combined with violations of the rhyming 
scheme, where instead of the original rhyming abcbdbebfgfg and abcbdefeghihjklk present in 
very other line Kulish frequently uses parallel rhyming or omits it altogether abcbddefghih and 
abaacdadefgfhiji, while also omitting the inner rhyming present in the original, the stanzas 
division and shaping is also violated. The parallel rhyming of the song 5 aabbaccdde in the 
Kulish`s translation is also “smoother” than the original aabbcdeffg, making it too predictable, 
calm and stable for a “mad song”. 

As a result of lack of the original highly variable lines, focus on the folklore constituent, 
some omissions (e.g. “Та прийшла сама собою”) and certain lexical choices (e.g. render-
ing rather cheerful sounding “Hey non nonny, nonny, hey nonny” as “горе, горе, горе”), in 
the Ukrainian translation by Kulish Ophelia seems to be a calm, toned down (especially her 
“bawdy” Valentine song) folk girl, set on a single, unchanged melancholy tune. 

In his translation of the “mad songs” [9] Starytskyi already pays more attention to the 
peculiar form of interchanging longer and shorter lines or couplets, though instead of inter-
changing couplets in the song 5, he uses the combination of a shorter couplet + longer (usually, 
10-syllabic) line. An occasional longer line of ten syllables also regularly distorts the formula 
of interchanging longer line + shorter line combination, which in the variant of Starytskyi is 
mostly 8/5 or 8/7 instead of the consistent in the original length difference by 2 syllables. We 
can also mention partial success in rhyming reproduction as the peculiarities of rhyming of the 
first song (rhyming the 2nd and 4th lines of the first two stanzas, and full cross-rhyming in the last 
stanza) were reproduced. However, we cannot but note that the drawbacks of the translation 
drawbacks such as lengthening the songs by 1-3 lines (which is by half, for a 3-lines fragment 
of the song 3) and lack of inner rhyming, which is important for the ballad integrity, violate 
inner links between the lines and shaping the song as a whole. It results in violating the ballad/
stanza form and the original rhyming scheme: song 1 abcbdefeghgh – abcbdbebfgfg (original); 
song 2 ababcdcdefefghig – abcbdefeghihjklk (original); song 3 abcdbc – aba (original); song 5 
aabccbddeffe – aabbcdeffg (original).

SONG 1– Translated by Starytskyi SONG 2– Translated by Starytskyi

1 Як пізнать твого коханця? 8 a 1 На-добридень тобі зрана! 8 a
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2 По яких знаках? 5 b 2 “Валентина” ниньки – знай. 7 b
3 По шлику, по патериці, 8 c 3 Під вікном твоя кохана – 8 a
4 Та по постолах. 5 b 4 Уставай і привітай. 7 b
5 Він умер, умер і зник десь, пані, 10 d 5 Він убравсь в одну хвилину, 8 c
6 Вмер, покинув світ; 5 e 6 Хутко двері одчинив… 7 d
7 В головах – муріг зелений, 8 f 7 Ввів до себе він дівчину, 8 c
8 У ногах – граніт. 5 e 8 Та не дівчину пустив. 7 d
9 Покрив був, як нагірний сніг 
білий… 10 g 9 Боже мій! Святі створіння! 8 e
10 В квіт пахучий уквітчаний скрізь, 9 h 10 Порятуйте сором мій! 7 f

11 І поліг у могилу мій милий; 10 g 11 Хіба в хлопців є сумління? 8 e
12 Під дощем нерозважених сліз. 9 h 12 Всяк те зробить, аби зміг. 7 f

SONG 3– Translated by Starytskyi 13– Ти ж женитись присягався 8 g
1 Понесли його геть 6 a 14 Перед тим, як скоїв жарт. 7 h

2 З непокритим лицем… 6 b 15 А він одрікає: – 

3 Ох і леле! Ніщо не споможе… 10 c 16 І їй богу повінчався б, 8 i
4 І лилися, лились    6 d 17 Та тепер уже не варт. 7 h
5 Сльози дрібним дощем 6 b
6 На могилу. Пожальсь над ним, 
Боже! 10 c

SONG 4 – Translated by Starytskyi

1 Робіне, ти мій коханий, 8 a

2 Ти моя єдина втіха. 8 b

SONG 5 – Translated by Starytskyi

1 Чи не вернеться ж він? 6 a

2 Чи не вернеться ж він? 6 a

3 Ні, ні, ні! Заснув він смертельно; 9 b

4 І заснув, голуб мій, 6 c
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5 В домовині тісній, 6 c

6 Ні, не вернеться зроду він певно. 10 b

7 Голова од чола 6 d

8 Вся сріблиста була, 6 d

9 Борода, наче сніг той, біліла; 10 e

10 Він погинув, умер – 6 f

11Марно плачем тепер… 6 f

12 Його душу там крий, божа сило. 10 e

Violations of the rhyming scheme are, in fact, related not only to the fact of additional lines, 
but to violating the underlying principle of the original rhyming (but for the first song, where 
this principle is preserved): rhyming every other line instead of the parallel rhyming with the 
occasional enclosed rhymes that Starytskyi uses to highlight the 10-syllabic lines.

Combined with the certain lexical choices (“мій милий”, “ти мій коханий”, “голуб мій”), 
the overall effect of these prolonged songs with the ballad metre/form only partially preserved 
transforms Ophelia`s mad scene into sorrowful and slow-paced laments for one`s lost love. As 
to the other aspect of grieving dead father, it goes almost unnoticed. 

The translation by Kochur [10] is the best one in terms of reproducing the original prosody 
peculiarities of alternating shorter + longer lines/couplets (8/5, 8/6 and 8/7 in Kochur`s vari-
ant) and common abcb type of rhyming: there`s only one case of using parallel rhyming instead 
in song 1 (abcbdedefgfg – abcbdbebfgfg [original]), and in the second half of the song 5, which 
is exacerbated due to epiphora “він” (aabbaccdee – aabbcdeffg [original]). In the rest of the 
cases the rhyming scheme, length of the lines and the stanzas form is preserved, reproducing 
the ballad tune of the original. Similarly to the original, the inner rhyming is also preserved in 
4 lines of the song 2, even though in one of the cases it is more of a half-rhyme (юнаки/такі).

SONG 1– Translated by Kochur SONG 2 – Translated by Kochur

1 Як пізнати, хто ваш милий, 8 a 1 Раненько в Валентинів день, 8 a

2 І шукати де? 5 b 2 В передранковий час, 6 b

3 Він убраний, як прочанин, 8 c 3 Як Валентина ваша, йду 8 c

4 З костуром іде. 5 b 4 Я під вікно до вас. 6 b

5 Ой умер він, люба пані, 8 d 5 А він устав, її вітав, 8 d

6 Вмер, не ожива. 5 e 6 І дівчина ввійшла, 6 e
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7 У ногах у нього камінь, 8 d 7 Коли ж виходила, то вже 8 f

8 В головах трава. 5 e 8 Не дівчина була. 6 e

9 Саван білий, наче сніг… 7 f 9 Я присягнусь ім`ям Христа, 8 g

10 Запахущі квіти, 6 g 10 Що це ж ганьба сама! 6 h

11 А любов сльозами їх 7 f 11 Ті юнаки усі такі, 8 i

12 Не змогла омити. 6 g 12 І стиду їм нема. 6 h

SONG 3 – Translated by Kochur 13 Хотів же ти до шлюбу йти, 8 j
1 Його пронесли у відкритій 
труні, – 11 a 14 За жінку брать мене. 6 k

2 Ой леле, ой леле, ой леле! 9 b 15 А він відказує:
3 В могилу котилися сльози 
рясні… 11 a 16 І був би взяв, та переспав, 8 l

SONG 4 – Translated by Kochur 17 То й так тепер мине. 6 k
1 Коханий мій Робін – вся 
радість моя… 11 a

SONG 5 – Translated by Kochur

1 Невже не вернеться він? 7 a

2 Невже не вернеться він? 7 a

3 Лежить він, лежить у труні, 8 b

4 Не жити, не жити й мені, 8 b

5 Бо вже не вернеться він. 7 a

6 Як сніг, борода біліє, 8 c

7 Волосся, як льон, леліє – 8 c

8 Так він у труні лежить. 7 d

9 А ми почнімо за нього 8 e

10 Ревно молитися Богу! 8 e

The more generic nature of the “he`s dead”/”he`s gone” songs is also preserved, making it 
possible to encompass all the topics that Ophelia`s songs refer to in the Shakespeare`s drama. 
The difference between the Shakespeare`s and Kochur`s Ophelia, though, is that the latter one 
seems to be more reserved, soft-spoken and courteous (usage of “Ви” in the “Tomorrow is Saint 
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Valentine’s Day” song, for example). Still, there are no additions/omissions that could greatly 
violate the perception of Ophelia`s image or the whole mad scene.

As a conclusion, it is necessary to note that it is typical of Shakespeare to use texts of other 
genres (sonnets, verses, songs) or even the same genre (play-within-a-play) within his dramas. 
Transformed by the performability requirements, they acquire additional meaning and value, often 
reflected at the external/form level as certain prosodic peculiarities. If for sonnets it may result in a 
peculiar form of a dialogue-sonnet (“The Tragedy Romeo and Juliet”) or abrupt, incomplete sonnet 
on the way to its disintegration (“Love`s Labours Lost”), songs that are a combination of words, 
music and singing voice (which obviously “behaves differently from the speaking voice” [4: 52]) 
even more so should not be treated lightly in terms of their prosodic peculiarities reproduction. Thus, 
we fully agree with Jacquelyn Fox-Good that Shakespeare`s songs “are not ‘incidental’, not ‘pauses’ 
in a play`s action symbolic of some transcendent and elusive ‘order’” [2: 217]. And as the analysis 
showed, ignoring (fully or partially) the prosodic principles that play a key role in shaping the songs 
form (as in the translations by Kulish and Starytskyi) results in corresponding violations of the mad 
songs’– and the whole mad scene dominated by them – meaning as well. 
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В статье рассматриваются проблемы, с которыми столкнулись П. Кулиш, 
М. Старицкий и Г. Кочур при переводе безумных песен Офелии на украинский язык, а 
также их роль для создания образа Офелии и подчеркивания лейтмотивов известной 
драмы Шекспира. 
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ПЕРЕОРІЄНТАЦІЇ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ В ПЕРЕКЛАДІ

Стаття присвячена дослідженню культурного імпорту цінностей як засобу зміни 
вікової групи цільових читачів художнього твору для різновікової аудиторії в перекладі. 

Ключові слова: кросовер-література, культурний імпорт цінностей, цільова ауди-
торія, адаптація, вікова переорієнтація, культурний маркер.

Перекладацький проект передбачає скоординовану роботу всіх його учасників, 
а отже – перекладацьку стратегію, яка від суто перекладацької роботи з текстом має 
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поширюватися й на інші стадії трансферу художнього твору до країни мови перекладу. 
Під час роботи з кросовер-твором (художнім твором для різновікової аудиторії) виникає 
додаткова потреба визначення цільового читача в культурі-реципієнті. Оскільки худож-
ній твір зазвичай несе на собі відбиток національного середовища – контексту країни 
свого походження, зустріч культур у процесі перекладу може створювати перешкоди для 
його сприйняття читачем із чужого культурного середовища. 

Отож виникає потреба в адаптації. Слід зауважити, що віковий фактор ускладнює адап-
тивний аспект перекладу, адже змушує нас не просто зважати на особливості національного 
читача в цілому, а вдаватися в специфіку вимог/потреб/очікувань певної вікової категорії. 

Читацьку аудиторію можна умовно поділити на дві групи: старших (дорослих) і мо-
лодших (молодь). У такий спосіб ми одночасно передбачаємо можливі зсуви спряму-
вання твору: його адаптацію для певних вікових категорій. Адаптацію не слід розуміти 
винятково як спрощення тексту для підвищення читабельності твору для молодших чи-
тачів чи роз’яснення певних понять для дорослих. 

Увиразнення алюзій, активізація асоціацій з певними явищами зарубіжної або ж на-
ціональної культури також представляють способи адаптації, однак із більшим ступенем 
втручання в оригінальний текст, хоча суто “просвітницького” аспекту вони позбавлені. 
Такі засоби спрямовані перш за все на зацікавлення цільового читача перекладу: з одно-
го боку це суперечить очікуваній “демістифікації” змісту першотвору під час адаптації, з 
іншого ж – приваблює саме своєю видимою складністю перекладного тексту. 

Як одомашнення, так і очуження тексту можна розглядати як адаптацію, спрямовану на 
читацькі потреби: як на задоволення таких потреб, так і на їх зміну (у випадку, коли текст 
“кидає виклик” читачеві). Незалежно від того, який саме аспект ми оберемо для використан-
ня в процесі перекладу, загалом така сратегія полягатиме в культурному імпорті цінностей. 

Отже, культурний аспект перекладу важливий перш за все для входження чужорід-
ного культурного елемента – художнього твору – до вітчизняного середовища. Успішний 
перебіг такого процесу – не тільки свідчення якісної роботи над перекладацьким про-
ектом, що звичайно ж передбачає вміле оперування мовнокультурним матеріалом із боку 
перекладача. Це також запорука розвитку ринку перекладної літератури. Тут слід згадати 
слова Л. Венуті про те, що “в країнах, що розвиваються, переклад стає не тільки культур-
ним, а й економічним капіталом” [13: 187]. 

Дослідник зауважує, що цінність будь-якого перекладеного твору залежить від його 
впливу та функцій, які неможливо повністю передбачити або ж контролювати. Однак 
він попереджає про те що, такий елемент випадковості не зменшує, а, навпаки, збіль-
шує відповідальність перекладача за оцінювання впливу проекту шляхом відтворення 
ієрархії цінностей своєї національної культури, які наснажують переклад і його вірогідне 
сприйняття [13: 189]. 

Переклад, як підсумовує Л. Венуті, створюється в певний момент в історії культури. 
Він втрачає комерційну та культурну цінність, коли з’являються нові вітчизняні тенден-
ції та групи, що звужують його ринок і спонукають видавця припинити перевидання тво-
ру або ж інвестувати в новий переклад того самого зарубіжного твору. Переклад зі своєю 
подвійною вірністю зарубіжному текстові й домашній культурі – це нагадування про те, 
що жоден акт тлумачення не може бути остаточним/авторитетним для кожної культурної 
групи, що переклад завжди локальний і залежний від обставин [13: 46-65]. 
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Відзначаючи ситуативність як характерну рису кросовер-літуратури в перекладі, 
слід зауважити релевантність вищезгаданих спостережень до перекладацьких стратегій, 
спрямованих на введення кросовер-тексту в нове культурне середовище з урахуванням 
його можливої/необхідної/знехтуваної вікової переорієнтації. 

О. Ребрій, називаючи перекладацьку творчість “мистецтвом компромісу”, стверджує: 
“Творчий аспект перекладу (...) полягає у вмінні перекладача гармонійно поєднувати 
елементи, скеровані на відтворення культурно-мовної специфіки оригіналу як складової 
вихідного культурного середовища, з елементами, скерованими на задоволення потреб 
реципієнта як представника приймаючого лінгвокультурного середовища” [2: 65].

Проте в даному разі, маючи об’єктом дослідження суто кросовер-твори, необхідно 
поставити запитання: чи завжди перекладацький проект такого типу матиме на меті до-
сягнення компромісу між збереженням автентичності першотвору і задоволенням потреб 
цільових читачів перекладу (якщо цільова аудиторія планується як визначена вікова гру-
па)? Чи взагалі можливий фактичний компроміс між двома культурами саме в перекладі? 

Фактичність у даному разі слід розуміти як реальну здатність первинного адресата 
перекладу в культурі-реципієнті розпізнавати перекладацьке втручання в процес куль-
турного трансферу. Л. Венуті описував один аспект цього питання як “одомашнення, 
кероване популярною естетикою”, у випадку, коли мета полягає у створенні “надзвиай-
ної невимушеності, яка спонукала б до читацької участі в реалістичній ілюзії наративу”, 
вписуючи в інокультурний текст вітчизняні коди та ідеології. Такі кроки, за спостережен-
нями Л. Венуті, сприяють легкій читабельності твору, яка викликає учасницьку реакцію. 
У такому випадку, усунення культурних маркерів, введення домашніх ідеологій та кодів 
може залишатися невидимим для читачів перекладу [13: 142-147].

Моделювання ситуації перекладу як прописування параметрів для перекладацького 
проекту не в жодному разі не зобов’язує перекладача працювати відповідно до вимог 
популярної естетики, яка “ставить інформативну функцію будь-якого тексту вище за ви-
тончене поціновування формальних елементів, як, наприклад, перекладацький дискурс” 
[13: 147]. Проте, все ще існує упередження стосовно того, що в перекладі потрібно пе-
редати все, якомога більше, дорівнятися до оригіналу за інформаційною навантаженіс-
тю, що в принципі неможливо. Тому чи справді “невиправдане вилучення іншомовних 
реалій з перекладів або заміна їх на українські реалії збіднює комунікативний потенціал 
твору” [2: 137-138]?

Якщо категорія “невиправданості” змінюється залежно від сучасного простору іс-
нування передбачуваного перекладного твору, тоді поняття “вилучення” й “заміни” ви-
конують мають виконувати функцію модифікації “комунікативного потенціалу твору”. У 
такому разі ми впритул підходимо до раціональності створення множинних/повторних 
перекладів, серед основних факторів появи яких О. Ребрій називає творче змагання пе-
рекладацьких особистостей та конкуренцію видавництв-замовників перекладів [2: 258].

Зрештою “синтез елітних і популярних інтересів” [13: 156] не обов’язково означає 
компроміс. Перекладачка Наталя Трохим відзначає, що “читання ж перекладних тек-
стів має свою специфіку – твір “з других рук” не може сприйматись як оригінал” [4: 7]. 
Отож, із таких позицій у перекладацький проект заздалегідь закладається неможливість 
встановлення рівнозначних відносин між першотвором і перекладом з боку впливу на 
аудиторію. Зважаючи на це, можна стверджувати, що культурний імпорт цінностей не 
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передбачає “збіднення”, в даному разі йдеться про можливе альтернативне “ціннісне на-
сичення” твору. Тут, як писав Л. Венуті, перекладання не може бути просто спілкуванням 
між рівними, тому що воно в основі своїй – етноцентричне [13: 11]. 

Звертаючись до факту зростання гетерогенної читацької аудиторії, дослідник ви-
окремлює проблему популярної естетики та елітних способів поціновування художнього 
твору. Ним поставлене питання того, чи може фрагментація читацької аудиторії сприя-
ти змінам у режимі одомашнення, що застосовується в сучасних видавничих практиках 
[13: 155-156]. На даний час важко говорити про художню літературу в цілому, однак у 
кросовер-творах фрагментація аудиторії закладається вже на етапі функціонування пер-
шотвору в країні його походження. Зважаючи на це, такі тексти мають потенціал для роз-
ширення варіативності перекладацьких стратегій, а відповідно, й способів використання 
культурного імпорту цінностей для вікової переорієнтації художнього твору. 

За словами Елізабет А. Повінеллі, багато культурних форм набувають цінності за-
вдяки своїй радикальній локальності й обмеженому ринку [10: Х]. Такої думки дотриму-
ється й Емілі Ептер, спостерігаючи, що у “глобальному” ринку існують спеціалізовані 
нішові ринки, які сприяють появі нових модних віянь, розділяючи авторів за категорія-
ми: “інтернаціональні”; “постколоніальні”; “мультикультурні”, “тулбільні” чи “менши-
ни” [7: 2]. При цьому вона зауважує, що становлення перекладу як занадто позитивного 
фактору, може мати й негативні наслідки: все більше й більше керована ринком ситуація 
в індустрії культури, яка прихильно ставиться до творів мистецтва з високим рівнем 
переклалності [7: 11]. Проте дослідниця зауважує, що “для тих, хто схиляється до куди 
більш непростого задоволення тим, що можна назвати зонами неперекладності, твори з 
меншою часткою ринку приносять найбільше задоволення” [6: 91].

Як підсумовує Л. Венуті, загальноприйнятою вважається точка зору стосовно осно-
вної функції перекладу як “асиміляції, введення в зарубіжний текст домашньої зрозумі-
лості та інтересів”. Однак сам перекладознавець стверджує, що “гарний переклад про-
яснює: він демонструє своєю власною мовою чужорідність зарубіжного тексту [13: 11].

За його словами, сприяти культурним нововведенням і розумінню культурних відмін-
ностей – мета нетипового перекладу (minoritizing translation). Стратегії, розроблені в нети-
повому перекладі, залежать головним чином від перекладачевого тлумачення зарубіжного 
тексту. А таке тлумачення завжди спрямоване в двох напрямках, оскільки воно водночас 
враховує суто літературні якості такого тексту і при цьому обмежується оцінкою вітчизня-
ного читача, на якого націлюється перекладач, відчуттям їхніх очікувань і знанням, напри-
клад, лінгвістичних форм, літературних традицій, культурних алюзій [13: 11-16].

Звичайно ж, за типовим сценарієм, перекладач працює в асиметричних стосунках, 
завжди більшою мірою співпрацюючи з рідною ніж із зарубіжною культурою. На прак-
тиці факт перекладу стирається шляхом усунення мовних і культурних відмінностей за-
рубіжного тексту та його пристосування до панівних цінностей у цільовій культурі, що 
робить текст невпізнаваним, а тому позірно неперекладеним [13: 22-31]. 

Однак, за спостереженнями Майкла Норта, насправді дуже важко уявити країну, яка 
б надавала письменникам аудиторію, здатну на негайне розуміння; навіть письменник 
із зовсім невеликою місцевою аудиторією часто наштовхується на нерозміня, навіть на 
незгоду [9: 109]. 
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Показовою в такому контексті є позиція Л. Венуті стосовно перекладацької етики, яка 
передбачає, що “переклади потрібно створювати, читати й оцінювати з більшою повагою 
до мовних і культурних відмінностей. Зрозуміло, що перекладацька етика не може бути 
обмежена поняттям вірності. Не тільки переклад полягає в інтерпретації зарубіжного тек-
сту, змінюючись залежно від культурних ситуацій в різні історичні моменти, а й канони 
точності формуються й застосовуються у вітчизняній культурі, а тому в основі своїй вони 
– етноцентричні, незважаючи на те, наскільки вони виявляються позірно вірними або ж 
правильними з погляду мови. Переклад, що має на меті обмежити свій етноцентризм, не 
обов’язково ризикує стати незрозумілим і культурно маргінальним” [13: 6, 82-87].

Тож на питання Шеррі Саймон про те, повинні перекладачі працювати лише з “сим-
патичними”, а не “антагоністичними” текстами? [12: 30], можна дати ствердну відповідь. 
Адже сама природа перекладацького проекту передбачає роботу з “антагоністичним еле-
ментом”, який у кросовер-текстах ускладнюється ще й потенціальною невизначеністю 
цільової аудиторії. 

“Антагоністичне” в тексті може стати об’єктом культурного трансферу, перетворю-
ючись у процесі перекладу на аспект привабливості тексту, перетворюючи його на носій 
нових культурних віянь (імпорт чужорідних цінностей у домашню культуру) або ж на 
засіб їх нейтралізації (імпорт вітчизняних цінностей у зарубіжний текст). Ш. Саймон та-
кож застерігає про те, що ідеал невимушеності, негайності й прозорості тексту створює 
в перекладі відверто хибне припущення про легкий доступ до тексту [12: 108].

Глобалізація культури, як підсумовує Ш. Саймон, означає, що сфери знань, де ми жи-
вемо, збирають ідеї та стилі різного походження, що транснаціональна комунікація та часті 
міграції перетворюють кожну культурну сферу на перехрестя й на місце зустрічі [12: 134].

Присутність розмаїтих посилань, так само як і словників багатьох різних спільнот 
вказують на зростання важливості “перекладацьких ефектів” як складника сучасної ху-
дожньої літератури. Ці ефекти – результат незавершеності/неповноти перекладу. У такій 
зустрічі з неспівмірними ідіомами значення не може бути негайним. Мова стає частково 
складною для розуміння, лише пропонуючи потенційне значення. Культурний трансфер 
відбувається з часткових (а не універсальних) перспектив, з культурних позицій, що по-
стійно еволюціонують [12: 164-166]. 

Розгляньмо варіанти культурного імпорту цінностей на прикладі роману Салмана 
Рушді “Гарун і Море Оповідок” у перекладі Тараса Бойка. 

1. ‘My holdall!’ yelled a mud-woman. ‘Crazy buffalo! Looney tune! Desist from your 
speeding, or my possessions will be thrown to Kingdom Come [11: 36]!’ // Моя валіза! – репе-
тувала замурзана жінка. – Ти що, сказився, чи що? Навіжений! Припини гонитву, бо всі 
мої пожитки підуть котові під хвіст [3: 21]! 

Виділимо такі культурні маркери: “looney tune”, “crazy buffalo”, “thrown to Kingdom 
come”. В українському тексті бачимо: “навіжений”, односкладне іменне речення пере-
дане простим двоскладним, англійський фразеологізм біблійного походження – україн-
ською приказкою. У даному разі простежується чітка стратегія одомашнення – елементи 
української культури вводяться в текст. Стверджувати, що така стратегія помилкова – 
неправильно. Це один зі способів реалізації потенціалу англомовного тексту в україн-
ському середовищі. Що було закладено автором у першотвір? В такому разі найбільш 
показовим є вислів “looney tune” на позначення “божевільний; такий, що з’їхав з глузду”, 
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що походить від назви анімаційних короткометражок “Looney Tunes” (“Веселі/Божевіль-
ні мелодії”) (1930-1969) від Warner Bros. Цим висловом також називали персонажів цих 
мультфільмів. Як одиничний випадок вищенаведений варіант перекладу не можна на-
звати таким, що позначений втратами інокультурного колориту. 

Однак звернімося до наступного прикладу:
2. GRAND COMPTROLLER OF PROCESSES TOO COMPLICATED TO EXPLAIN. 

I.M.D. WALRUS, ESQUIRE. KNOCK AND WAIT [11: 199]. // Верховний контролер проце-
сів, / Надто складних для пояснення. / Морж, есквайр. / Стукайте і чекайте [3: 141].

Тут бачимо вилучення в перекладі “загадкової” абревіатури “I.M.D.” Сама по собі 
вона нічого не означає, але якщо ми поглинемо на все речення – “I.M.D. Walrus”, а точ-
ніше, прочитаємо його, то виявиться, що це фраза-омофон назви відомої пісні групи “the 
Beatles” “I Am the Walrus” (1967). Знов ж таки, зауваження до першого прикладу справ-
джуються і для даного уривка. 

Для кращого занурення в ситуацію-в-тексті звернімося до ще одного подібного 
прикладу:

3. ‘Gogogol,’ he gurgled. ‘Kafkafka,’ he coughed [11: 129]. // “Ґоґоґоль, – заґелґотів він. 
– Кахикахикахи, – закашляв він [3: 88].

У цьому випадку спостерігаємо прозоре цитування імен письменників М. Гоголя 
і Ф. Кафки також із використанням омонімії, а саме звуконаслідування й омофонії. У 
перекладі бачимо фрагментацію авторської стратегії: перше слово передано у спосіб, 
ідентичний до авторського, проте друге псевдозвуконаслідування перекладач відтворює 
усталеним українським, на відміну від першого, який можна вважати авторським ново-
твором. Зважаючи на це, складається враження, що перекладач або не ідентифікував, або 
не мав на меті передати вищезгадані алюзії. 

Бачимо, що поодинці розглянуті в прикладах 1-3 алюзії не несуть смислового наван-
таження як такого. Проте насиченість оригінального тексту Рушді такими культурними 
маркерами засвідчує авторський стиль, вибудуваний автором інтертекст із фрагментів 
світової культури. В перекладі ця риса тексту втрачається. 

Проте питання в іншому: чи необхідним було її збереження в даному перекладацько-
му проекті? Показовою в такій ситуації виявляється позиція письменниці Маріз Конде. 
В інтерв’ю на питання: “наскільки перекладною є ваша робота?” вона відповіла: “На-
писання художніх творів – це не тільки створення змісту, воно – у звуках, у ритмах. У 
перекладі гра мов руйнується. Звичайно ж, я визнаю, що мої твори мають бути пере-
кладені, але вони – не я. Для мене лише оригінал справді має значення. Дехто каже, що 
переклад збагачує оригінал. Але для мене це вже інший твір, можливо й цікавий, але 
дуже далекий від оригіналу” [6: 92].

В українському виданні “Гарун і Море Оповідок” позиціонується як казкова повість, 
і в книгарнях цей твір знаходиться в розділі дитячої літератури, хоча в англомовному 
середовищі ця книга сприймається і як дитяча, і як доросла – тобто типовий кросовер. 
Якщо доцільність вписування вищезгаданих алюзій у дитячий текст викликає сумніви, 
то проект створення перекладу цього роману для дорослої української аудиторії може ви-
магати прямо протилежної стратегії: послідовного перенесення інокультурних маркерів 
до українського тексту. Така стратегія була б типовим прикладом того, що Лінда Хатчен 
у своїх дослідженнях описує як “один із способів набуття авторитету або ж збільшення 
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культурного капіталу адаптації”, що полягає у її “висхідній мобільності” [8: 91]. До-
слідниця має на увазі використання явищ “високої культури” для створення успішної 
адаптації твору. Проте остаточне рішення щодо використання такої стратегії залежить 
від ситуації перекладу, зокрема від цільової аудиторії та її готовності сприймати запро-
понований художній твір саме в такій формі. 

Культурний імпорт цінностей може проявлятися й на рівні не тільки перекладацьких 
стратегій, а й суто способів перекладу. Проаналізуймо переклад двох власних назв: the 
Roc of Sindbad the Sailor [11: 51] – велетенський птах Рух Синдбада Мореплавця [3: 31] 
та the Whale That Swallowed Men [11: 51] – Кит, що Ковтав Людей [3: 31]. Бачимо, що 
в першому випадку перекладач вдається до пояснення, а в другому відтворює спосіб 
написання англійської назви, хоча для української мови він не характерний. Адже повно-
значні слова у власних назвах в українській мові зазвичай пишуться з малої, як, напри-
клад імена деяких героїв “Лісової пісні” Лесі Українки: “Той, що греблі рве”(.), “Той, що 
в скалі сидить”(.) [5: 5], узяті зі спису діячів. Вони подаються як речення з крапкою в 
кінці, а в пролозі вживаються в лапках: З лісу вибіг “Той, що греблі рве” – молодий, дуже 
білявий, синьоокий [5: 6]. У такий спосіб можна було б відтворити другу наведену назву 
казкової істоти – “Кит, що ковтав людей” (у лапках). 

До того ж, імпорт цінностей може відбуватися не лише безпосередньо з тексту в 
текст, а й із ситуації в текст. Як, наприклад, у виданні “Аліси в Країні Див” Льюїса Кер-
рола видавництва “А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА”, де використані вірші в перекладі Миколи 
Лукаша й передмова Оксани Забужко [1: 4-9]. Обоє – відомі постаті в українському куль-
турному просторі: майстер перекладу й популярна сучасна письменниця. Таким чином, 
книга як результат перекладацького проекту додатково насичується українськими цін-
ностями, пов’язаними з роллю цих діячів, і сама збільшує свою цінність завдяки їм. 

Тут, як відзначає Л. Хатчен, при переході до іншої культури адаптації позначаються 
змінами, які несуть важливу інформацію про ширший контекст сприйняття і створення. 
Щоб досягти успіху на світовому або ж навіть на якомусь конкретному ринку, в процесі 
адаптації може виникнути потреба у зміні культурних, регіональних чи історичних осо-
бливостей тексту [8: 28-30]. 

Л. Хатчен проводить цікаву паралель: “Інколи, культурна адаптація, як і біологічна, 
передбачає міграцію до сприятливих умов: історії потрапляють в інші культури, зміню-
ються способи їх передачі” [8: 31]. 

Тому можемо зробити висновок про те, що культурний імпорт цінностей як стратегія 
має на меті забезпечити читацьку зацікавленість у перекладному творі. Така стратегія до-
зволяє як задовольняти читацькі очікування, так і йти наперекір стереотипам запланованої 
аудиторії, що дає змогу пристосовувати його для молодших/дорослих читачів залежно від 
цілей перекладацького проекту. Комерційна ефективність художнього твору також відіграє 
важливу роль в умовах сьогодення,тому введення в художній твір нових або ж увиразнення 
чи усунення оригінальних культурних маркерів дозволяє пристосовувати твір до вимог ві-
тчизняного соціокультурного середовища, а отже й книжкового ринку. 
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ФРАЗЕОЛОГІЗМИ В РОМАНІ ХУЛІО КОРТАСАРА «ЧИТАНКА 

ДЛЯ МАНУЕЛЯ» З ПОГЛЯДУ ВТРАТ ТА КОМПЕНСАЦІЙ

У статті окреслено особливості компенсації втрат при перекладі фразеологізмів 
на матеріалі роману Хуліо Кортасара «Читанка для Мануеля». Розглянуто випадки 
стилістичної компенсації на рівні речення та на рівні тексту.

Ключові слова: компенсація втрат, стилістична компенсація, семантична компен-
сація, компенсація на рівні тексту.

Проблеми перекладу фразеологізмів завжди привертали до себе увагу, оскільки пе-
реклад фразеології становить для перекладача випробування навичок і знання рідної та 
іноземної мови. Також завдання перекладу ФО ускладнюється тим, що не для всіх пар 
мов наявні фразеологічні словники та перекладознавчі наробки, і тому розробка перекла-
ду фразеологічних одиниць з іспанської на українську мову становить значний інтерес. 
Велику увагу в процесі перекладу ФО варто приділяти компенсації втрат при перекладі 
фразеологізмів, адже В. Влахов і С. Флорин наголошують, що не завжди можливо пере-
класти фразеологізм фразеологізмом[1], і тому, втрати є невід’ємною частиною процесу 
перекладу ФО. Як актуалізується процес компенсації втрат при перекладі фразеологізмів 
з іспанської на українську мову на матеріалі роману Хуліо Кортасара «Читанка для Ма-
нуеля» в перекладі П.В. Таращука, ми проаналізуємо у нашій статті.

Метою статті є проаналізувати текст оригіналу та текст перекладу і визначити, яким 
чином в тексті перекладу компенсуються втрати при перекладі фразеологізмів та можли-
вою мірою встановити чинники, що обумовлюють використання компенсацій.

Матеріалом дослідження є роман Хуліо Кортасара «Читанка для Мануеля» іспан-
ською мовою та українською мовою в перекладі П.В. Таращука.

©   Ф. M. Волошин, 2014
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Прийом компенсації втрат досліджувався такими вченими як Я. Й. Рецкер, М.А. Вен-
гренівська, та іншими видатними дослідниками, найбільш повно це поняття розкрив  
Я. Й. Рецкер. Він надав визначення компенсації втрат: «Заміна елемента оригіналу який 
неможливо передати, елементом іншого порядку у відповідності з загальним ідейно-ху-
дожнім характером оригіналу і там, де це зручно зробити засобами мови перекладу.» [2]. 
Він виділяє такі типи компенсації: 

1. Семантична, яка в свою чергу поділяється на локальну та загальну, застосовується 
для передачі безеквівалентної лексики. 

2. Стилістична, яка полягає у передачі стилістичних відтінків оригіналу засобами 
мови перекладу.

Також компенсація поділяється на локальну – ту, яка застосовується в тому ж речен-
ні, та на рівні тексту – ту, яка застосовується на рівні тексту задля загальної компенсація 
втрат, які, можливо, не вдалося компенсувати локально. [2]

У даній статті ми проаналізуємо всі випадки застосування прийому компенсації 
втрат при перекладі роману Хуліо Кортасара «Читанка для Мануеля», виконаного П.В. 
Таращуком.

Esta bestia talmúdica estaba encargada 
de romper el hielo, pero vos nos sobraste 
desde que sonó el gong y a mí me 
incordian tantas preliminares de puros 
paquetes. [3; с. 18]

–Ця талмудійна бестія мала створити 
атмосферу невимушеності, але ти взяв 
гору над нами від першого удару гонга, а 
мені страшенно набридають усі довгі та 
марні підготовчі заходи. [4; с. 35]

У першому випадку довелося компенсувати відсутність в українській мові відпо-
відного до оригіналу ФО описовим виразом, який, натомість, передав семантику ФО 
оригіналу, а саме, словник Королівської академії іспанської мови подає таке визначення: 
«забезпечити невимушеність, щирість та відвертість під час міжособистісного спілку-
вання»[5] У другому випадку відсутність відповідної ФО в українській мові було ком-
пенсовано також за допомогою описової конструкції, яка передає значення оригінально-
го фразеологізму. 

–Se me importa un reverendo bledo. [3; с. 34] –Анітрохи. [4; с. 62]

У наведеному уривку неможливість передати ФО за допомогою іншої ФО компенсу-
ється за допомогою лексичного перекладу словом-синонімом, яке натомість передає се-
мантику оригінального фразеологізму. Але при такому перекладі втрачається розмовний 
колорит і конотація, яку могли б передати такі сталі вирази як: «мені начхати», «мені по 
цимбалах».

–Tupamaros viejos y peludos –dijo Patricio. 
[3; с. 44]

Молодці тупамарос – вирік Патрісіо [4; 
с. 82]
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У даному випадку відсутність української ФО була компенсована за допомогою сло-
ва-синоніма «молодці» яке, натомість, передає семантику оригіналу.

Yo puedo hablar de Manuel sin que por eso 
me salte la
madre a los ojos. [3; с. 49]

Я можу говорити про Мануеля, але через 
це мені аж ніяк не кортить стати 
матір’ю. [4; с. 93]

У прикладі з наведеного уривку відсутність відповідної ФО була компенсована за 
допомогою описового перекладу, який зміг передати лише зміст, але образність була 
втрачена.

–Le vas a armar un lío –dijo Susana –.[3; 
с. 10]

–Ти заплутуєш його,--озвалася Сусанна 
[4; с. 16]

У наведеному прикладі відсутність українського фразеологізму довелося компен-
сувати за допомогою лексичного перекладу оригінальної ФО, тобто, словом-синонімом 
«заплутати», яке передало зміст ФО оригіналу.

–Y cuánto culo roto –dijo Patricio. [3; с. 16] –І скільки людей у дранті, –зітхнув 
Патрісіо. [4; с. 27]

У цьому випадку компенсація відбувається за допомогою описового перекладу, який 
передає зміст оригіналу, але відбувається втрата негативного образного підтексту(culo 
– сідниця), яку неможливо компенсувати не вдаючись до ненормативної лексики. Відо-
мо, що обмеження на використання вульгаризмів в іспанській та українській художній 
літературі неоднакові. Можливо, проаналізувавши заміну, можна пояснити стратегію 
адаптації до цільової культури.

Cualquiera que pague su entrada tiene 
derecho a un escenario en el que sucedan 
cosas, y una pared de ladrillos, salvo el paso 
más o menos fortuito de una cucaracha o de 
la sombra de alguien que llega por el pasillo 
central buscando su asiento, no da para 
mucho. [3; с. 7]

Кожен, хто заплатить за вхід, має право 
на сцену, де щось відбувається, і цегляний 
мур, де хіба випадково пробіжить 
тарган або майне тінь людини, що йде 
центральним проходом, шукаючи свого 
місця, а втім, і шукати недовго. [4; с. 11]

У даному прикладі компенсація відбулася за допомогою описового перекладу, який 
передав як зміст так і образ ФО оригіналу.

Premio Nobel de teología despedaza a su 
esposa –dijo Patricio–[3; с. 15].

Нобелівська премія з теології розрубала 
його дружину на кавалки, --мовив 
Патрісіо. [4; с. 27]
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Тут була використана компенсація на рівні тексту, яка дозволяє компенсувати момен-
ти, коли в перекладі був використаний нефразеологічний переклад. 

–Bueno, justamente de eso le vamos a ir 
hablando aquí al compañero transandino, 
pero no
es cosa de atorarlo de entrada, che[3; с. 16].

– Гаразд, саме про це ми й скажемо 
нашому заандському товаришеві, але 
це не причина накривати його з порога 
мокрим рядном. [4; с. 27]

У цьому уривку також спостерігається компенсація на рівні тексту, адже перекладач 
використовує фразеологічний еквівалент для того, щоб компенсувати відсутність фра-
зеологізмів там, де з наведених вище причин не вдалося використати фразеологічний 
еквівалент.

З наведених прикладів нам вдалося зробити висновок, що компенсація втрат при пе-
рекладі фразеологізмів відбувається різними шляхами та є багатогранним поняттям, яке 
становить значний інтерес для дослідників на сьогоднішній день і становитиме інтерес 
і надалі. Зокрема, в деяких випадках втрачається образ ФО оригіналу. Частково це по-
яснюється відсутністю великого іспансько-українського фразеологічного словника; від-
сутністю тлумачень для новостворених та оказіональних ФО в іспанській мові; вимогою 
адаптації до цільової культури в зв’язку з обмеженнями на використання вульгаризмів 
та лайливих слів в українській художній літературі в порівнянні з іспанською. Локальна 
втрата конотації й колориту не шкодить відтворенню загального тону завдяки компен-
саторному відтворенню втраченої оцінки в контексті. З огляду на виявлені проблеми та 
способи їх розв’язання, стає очевидним, що оцінювати майстерність при перекладі ФО 
можливо лише в макроконтексті певного перекладу.
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В РОМАНЕ ХУЛИО КОРТАСАРА 
«КНИГА МАНУЕЛЯ» С ПОЗИЦИЙ ПОТЕРЬ И КОМПЕНСАЦИЙ

В статье описываются особенности компенсации потерь при переводе фразеоло-
гизмов на материале романа Хулио Кортасара «Книга Мануеля». Рассматривались слу-
чаи стилистической и семантической компенсации на уровне предложения и на уровне 
текста.

Ключевые слова: компенсация потерь, стилистическая компенсация, семантичес-
кая компенсация, компенсация на уровне текста.

PHRASEOLOGICAL UNITS IN THE NOVEL «A MANUAL FOR MANUEL» 
BY JULIO CORTAZAR AND PECULIARITIES OF THE COMPENSATION 

OF LOSSES IN TRANSLATION
The article focuses on some peculiarities of the compensation of losses in translation of 

phraseological units on the material of the novel «A Manual for Manuel» by Julio Cortazar. The 
cases of stylistic and semantic compensation at the phrase level and at the text level are analyzed. 

Key concepts: losses, stylistic compensation, semantic compensation, compensation at the 
text level.
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Стаття присвячена порівняльному аналізу перекладу власних імен персонажів се-
рії романів Дж. Роулінг про Гаррі Поттера на українську і російську мови. В статті 
аналізується передача як природних імен та імен, запозичених з античної культури та 
міфології, так і смислових або промовистих імен за допомогою транскрипції, транслі-
терації, приблизного або описового перекладу.
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В наш час досить популярні художні твори і кінофільми в стилі фентезі, більшість з 
яких походить з англомовної культури. Через це є актуальним якісний переклад цих творів 
з англійської мови. Зокрема, серія книг Джоан Роулінг була перекладена на 67 мов світу і 
стала однією з книг, які найбільше перекладаються. Серія фільмів про Гаррі Поттера – в 
списку 50 найбільш касових фільмів за всю історію кінематографа. 

При перекладі творів художньої літератури значну роль відіграє передача власних 
імен персонажів. Як правило, власні імена позначають «індивідуальні предмети безвід-
носно до іх ознак»[1:175]. Але в художніх творах, особливо в літературних казках та 
фентезі досить часто зустрічаються смислові або промовисті імена.

Якщо при перекладі звичайних («природних») імен ми використовуємо транскрип-
цію або транслітерацію, то смислові або промовисті імена потребують особливого під-
ходу, тому що вони «виконують не стільки номінативну, як характеристично-оцінюючу 
функцію» [2: 127]. Автори створюють такі імена з метою характеризації своїх героїв, в 
них вони поєднують властивості метафори та порівняння. 

Імена головних героїв класичних творів уже увійшли в культуру і традиційно мають 
усталену форму. При передачі імен другорядних героїв або героїв сучасних творів, пере-
клад імен яких ще не є усталеним, перекладач має більшу творчу свободу. Перед ним 
стоїть вибір – передати зовнішню форму імені, щоб зберегти іншомовний колорит, або 
відтворити внутрішній зміст цього імені. В першому випадку використовується тран-
скрипція або транслітерація, в другому – переклад. Транскрипція або транслітерація до-
дають перекладеним творам колорит іншої культури, але не можуть виявити вплив на 
читача, пов`язаний зі змістом імені, в той час, як переклад передає смислову та емоційну 
інформацію і вживається, коли «перекладач ... вважає за потрібне відтворити художню 
функцію промовистого імені, використовуючи його внутрішню форму» [3: 71].

Всі імена і прізвища героїв серії про Гаррі Поттера можна розділити на три категорії: 
природні, запозичені з античної культури та міфології та вигадані автором смислові або 
промовисті імена.

Природні імена, які використовується в цьому творі, передаються переважно з допомо-
гою транскрибції. Так, імена і прізвища персонажів Harry, James, Lily Potter; Ron, George, 
Fred, Percy, Molly Weasley; Malfoy, Granger, Dumbledore, McGonagall, Flitwick, Neville, 
Cedric Diggory, Dobby, Trelawney, Filch, Lestrange, Victor Krum, Peter Pettigrew, Fudge, 
Vernon, Dudley Dursley передаються як Гаррі, Джеймс, Ліллі Поттер; Рон, Джордж, 
Фред, Персі, Моллі Уїзлі; Малфой, Грейнджер, Дамблдор, Макгонагалл,Флітвік, Невіл, 
Седрік Діггорі, Доббі, Трелоні, Філч, Лестрейндж, Віктор Крам, Пітер Петігрю, Фадж; 
Вернон, Дадлі Дурслі. 

Але і в цих випадках є виключення. В перекладах М. Співак імена Dumbledore, Fudge, 
Dudley передаються як Думбльдор, Фудж, Дудли, тобто транслітеруються. Прізвище 
Weasley перекладач передає як Уеслі. В українських перекладах це прізвище передається 
ближче до англійської вимови як Візлі, тому що в українській мові крім губно-зубного 
/в/, є ще й губно-губний звук /в/ – позиційний варіант /у/ нескладове [4: 52], близький 
за вимовою до англійського /w/. Імена Hermione і Arthur в усіх перекладах передають-
ся за допомогою транслітерації як Герміона і Артур, а не за допомогою транскрипції. 
Як не дивно, найбільше різночитань відбувається з прізвищем Snape, яке можна легко 
транскрибувати як Снейп. Але транскрибується воно лише в українському перекладі. В 
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російському перекладі видавництва «Росмэн» [5] це прізвище передається як Снегг, а 
у М. Співак – взагалі як Злей. Причиною цього, скоріш за все, є загадковість і неодноз-
начність самого персонажа – до виходу останньої книги не лише читачі, а навіть пере-
кладачі не знали – позитивний він чи негативний і через це М. Співак переклала його імя 
та прізвище Severus Snape взагалі як Злодеус Злей, що зовсім не відповідає внутрішній 
сутності персонажа. Прізвище Hagrid в більшості перекладів транскрибується як Хагрід, 
лише М. Співак передає його як Огрід (від слова Огр – велетень з кельтської міфології) – 
явно натякаючи на його величезний зріст і походження від велетнів, а прізвище professor 
Umbridge, яке більшість транскрибують як професор Амбридж, перекладачка передає 
як Профессор Кхембридж, одночасно обігруючи назву всесвітньовідомого британського 
університету і одночасно іронізуючи над персонажем. Отже, в перекладах М.Співак на-
віть природні імена персонажів творчо переосмислюються і перетворюються на смисло-
ві, в більшості випадків досить точно і дотепно характеризуючи і оцінюючи персонажів. 

До другої категорії належать імена, запозичені з античної культури та міфології. В 
кожній мові вони мають традиції перекладу. Так, Albus, Minerva, Severus, Sybill, Argus, 
Sirius, Horace у словянських культурах мають такі відповідники як Альбус, Мінерва, Се-
верус, Сівілла, Аргус, Сіріус, Горацій. Більшість цих імен є також промовистими і ві-
дображають певні риси персонажів, часто в гумористичному або пародійному ключі. 
Наприклад, сівіли в античній міфології – це віщунки, які, входячи в транс, передрікають 
майбутнє, як правило, біди. В серії романів Сивілою звати викладача пророкувань, яка 
постійно лякає всіх бідами і неприємностями, які, на щастя, не збуваються. Найбільш 
строгим і суворим з викладачів школи Хогвартс серії романів є Северус Снейп. Імя Се-
верус в перекладі з латинської мови означає «строгий, суворий». Аргус – багатоокий 
велетень на прізвисько Паноптес («Усевидець»), навіть під час сну бачив частиною очей. 
У переносному значенні Аргус – пильний охоронець, суворий вартівник, доглядач. В ро-
мані Аргус Філч – завгосп Хогвартса, який надто ревно виконує свої обов’язки, сумлінно 
споглядає за виконанням шкільних правил. Він тішиться своєю владою над учнями: його 
кішка місіс Норіс сповіщає його про всі порушення в школі, і Філч миттєво з’являється 
там, щоб до смерті налякати порушника. Засмучується та обурюється, коли порушників 
карають несуворо. Інші імена латинського походження перекладачі просто транслітеру-
ють: Rubeus, Filius, Lucius, Cornelius, Bartemius, Rufus стають Рубеусом, Філіусом, Лю-
ціусом, Корнеліусом, Бартеміусом і Руфусом. При цьому варто зазначити, що латинське 
закінчення us, яке за правилами англійської мови вимовляється як \as\, в українській і 
російській мовах традиційно передається як –ус.

До третьої категорії власних імен належать вигадані автором смислові імена. В цьому 
випадку перекладачі мають більше труднощів і водночас більшу творчу свободу. Прізвище 
грізного і похмурого борця проти злих сил Moody в українському перекладі [6] просто 
транскрибували, зберігши іноземне звучання. В той же час його зміст залишився незрозу-
мілим читачам і глядачам, які не володіють англійською мовою. В російському перекладі 
видавництва «Росмэн» це прізвище передається як Грюм від слова угрюмий, але через те, 
що початок і кінець слова відкинуті, воно стає зовсім незрозумілим. Найбільш вдало його 
відтворила М.Співак за допомогою описового перекладу як Хмурі: тут відображений вну-
трішній зміст і в той же час надається англійський колорит завдяки типово англійському 
закінченню –і. Прізвисько цього персонажа – «Mad-Eye», яке походить від англійського 
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«mad» – «божевільний, шалений» – лише у М.Співак перекладається близько до оригі-
налу як Шизоглаз, в інших перекладах воно пом’якшене і передається як Грозный Глаз. 
Прізвище викладача гербології – науки про чарівні рослини Sprout (від англійського 
sprout – паросток, пагін, стеблина) найчастіше перекладають дослівно – як Стебль, лише 
у М.Співак ботаніка чомусь звуть Спаржелла – переклад дуже описовий, але в той же час 
має форму іноземного жіночого імені. 

Ім’я і прізвище іншого викладача Хогвартсу – Gilderoy Lockhart – в українському 
перекладі передається за допомогою транскрипції як Ґільдерой Локарт, при цьому збе-
рігається зовнішня форма і англійський колорит, але не передається внутрішній зміст. В 
російському перекладі видавництва «Росмэн» воно перекладається близько до оригіналу 
як Златопуст Локонс (від англійського gild –золотити, покривати позолотою і lock – ло-
кон, кучер, пасмо волосся), точно відображаючи його внутрішній зміст – модний пись-
менник, чарівник з хвилястим світлим волоссям, який завжди надягав мантії, що пасу-
вали його очам. М. Співак перекладає це смислове імя описово як Сверкароль Чаруальд, 
не відображаючи його внутрішнього смислу, але при цьому вдало характеризує хвальку-
ватого персонажа, який любить роздавати автографи, фотографуватись, відповідати на 
листи шанувальників. Прізвище скандального журналіста Ріти Скітер (від англійського 
Skeeter – мошка), яка може перетворюватись на комаху, щоб добути конфиденційну ін-
формацію, в більшості перекладів – як українських, так і російських – просто транскри-
бується, втрачаючи при цьому свій внутрішній зміст. Лише в перекладі М. Співак воно 
передається як Рита Вритер, що одночасно нагадує транслітерацію англійського слова 
writer – письменник, і російське «врать» – більшість статей журналіста є неправдою. 

Псевдонім головного негативного персонажа – Lord Voldemort – в більшості перекла-
дів транскрибується як Лорд Волдеморт і лише в перекладі видавництва «Росмэн» пе-
редається як Лорд Волан-де-Морт, фактично це алюзія на персонажа М.А. Булгакова із 
«Майстра і Маргарити», хоча насправді ім’я Волдеморт походить від французького «vol 
de mort» – «політ смерті». Прізвисько привида – Nearly-Headless Nick – і в українських 
і в російських виданнях передакладається дослівно – відповідно як Майже Безголовий 
Нік і Почти Безголовый Ник. Прізвисько іншого привида Хогвартса – Moaning Myrtle 
(від англійського moan – оплакувати) – перекладається теж близько до тексту як Плакса 
Міртл або Плаксива Міртл, а у М. Співак як Меланхольная Миртл.

Отже, можна зробити висновки, що власні імена персонажів творів Дж. Роулінг 
про Гаррі Поттера передаються шляхом транскрипції, транслітерації, дослівного або 
описового перекладу, в залежності від того, природні це імена або смислові, в деяких 
випадках природні імена перекладаються описово, творчо переосмислюються і пере-
творюються на смислові. Кожен перекладач по-своєму відтворює внутрішній зміст, 
вкладений в них автором. 
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Статья посвящена сравнительному анализу перевода собственных имен персона-
жей в серии романов Дж. Роулинг о Гарри Поттере на украинский и русский языки. 
В статье анализируется передача как естественных имен и имен, заимствованных из 
античной культуры и мифологии, так и говорящих имен при помощи транскрипции, 
транслитерации, приблизительного или описательного перевода.
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TRANSLATION OF PROPER NAMES PECULIARITIES IN THE NOVELS 
BY J. K. ROWLING ABOUT HARRY POTTER

The article deals with comparative analysis of translation peculiarities of the proper 
names in the J. K. Rowling’s novels about Harry Potter into Ukrainian and Russian. 
Natural name transmission and mythology names, as well as semantic and expressive 
names by using transcription transliteration, approximate or descriptive translation have 
been analysed.

Key words: translation, approximate or descriptive translation, natural names, semantic 
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ВІДТВОРЕННЯ РЕМАТИЧНИХ ІМЕННИКІВ-ПІДМЕТІВ В 
АНГЛО-УКРАЇНСЬКОМУ ТА АНГЛО-РОСІЙСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДАХ

Стаття присвячена дослідженню та аналізу прийомів перекладу англійських рема-
тичних іменників-підметів на позначення “неозначених” та “нових” об’єктів україн-
ською та російською мовами. У статті досліджено чинники, що зумовлюють викорис-
тання займенника “якийсь” / “какой-то” або прономіналізованого числівника “один” у 
цільових текстах з метою уникнення комунікативних помилок та непорозумінь.

Ключові слова: актуальне членування речення, рема, неозначений артикль, “неозна-
чений” і “новий” іменник, “випадковий” персонаж.

Сучасний етап розвитку лінгвістики та перекладознавства, зокрема, характеризуєть-
ся помітним зацікавленням до вивчення безпосереднього процесу мовної комунікації. 
Речення як основний об’єкт лінгвістичних досліджень поступається висловлюванню, 
оскільки саме у мовленні реалізується комунікативна функція мови. Сьогодні ніхто не 
сумнівається у необхідності врахування логічної структури судження, що виражається 
у реченні, під час передачі багатьох лінгвістичних явищ вихідної мови засобами цільо-
вої мови. Актуальне членування допомагає виявити закономірності у застосуванні пере-
кладацьких прийомів та надати їм відповідного тлумачення. Дослідники стверджують, 
що про адекватний переклад йдеться тоді, коли у ньому правильно передані не тільки 
лексичні значення слів, їхні граматичні форми і синтаксичні відношення, а й адекватно 
відтворена комунікативна структура вихідного висловлювання [1: 22; 2: 5].

Саме тому низка монографій, дисертаційних досліджень та навчальних посібників 
присвячена аналізу та вивченню різних аспектів актуального членування речення як з 
мовознавчої, так і з перекладознавчої позицій [1; 2; 3]. У згаданих працях аналізуються 
та описуються граматико-синтаксичні перетворення вихідних речень у цільових текстах, 
зумовлені передачею компонентів актуального членування. Оскільки артикль є одним із 
формальних вказівників теми та реми, то способи передачі його функціональних значень 
українською та російською мовами розглядаються й у межах комунікативного синтакси-
су. Серед таких перекладознавчих праць зазначимо роботи [3; 4; 5].

Мета статті – дослідити та проаналізувати прийоми перекладу англійських рематич-
них “неозначених” та “нових” іменників-підметів у стилістично нейтральних реченнях 
українською та російською мовами.

Надаючи референту, позначеного іменником, статусу “неозначеного”, мовець пе-
редбачає, що слухач не здатен ідентифікувати цей референт і, відповідно, вибрати його 
серед інших [6: 293]. Термін “новий” характеризує об’єкт чи інформацію як таку, що 
раніше не повідомлялася і є невідомою із конситуації. 

Як зазначають мовознавці, рематизації “неозначеного” та “нового” іменника-підме-
та сприяють конструкції на кшталт there is, there stands тощо та вживання так званих 
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“тематичних” дієслів у функції присудка [2: 58]. “Тематичну” групу складають дієслова 
з широким смисловим об’ємом і малим семантичним навантаженням [2: 72 – 73]. Це, 
зокрема, дієслова, що позначають наявність, існування, статичне розміщення предмета 
у просторі. Сюди також зараховують і процесуальні дієслова, які під впливом структури 
висловлювання можуть набувати буттєвого значення. Поряд із екзистенціальним зна-
ченням вони передають додаткову якісну, локальну, кількісну, темпоральну або оцінну 
характеристику [7: 32; 8: 12]. Повна чи часткова десемантизація таких дієслів відбува-
ється у висловлюваннях, у яких факт ствердження існування об’єкта здійснюється за 
допомогою детермінантів – семантичних конкретизаторів, що вказують на місце і час 
його перебування чи існування.

Незначне інформативне навантаження, зумовлене семантикою буттєвого дієслова-
присудка, дозволяє здійснювати переклад англійських висловлювань, що містять такий 
присудок, за допомогою українських та російських екзистенціальних висловлювань та 
речень характеризації. Обидва речення у перекладі сприймаються читачем як стиліс-
тично нейтральні, незважаючи на відмінності у структурі їхньої предикативної групи: у 
буттєвих реченнях підмет розташовано у постпозиції до присудка, а у реченнях характе-
ризації – у препозиції.

Вибір структури цільового речення впливає на оформлення англійських рематичних 
“неозначених” та “нових” іменникових груп в українському та російському перекладах, 
що зумовлено різними вимогами щодо розташування компонентів актуального члену-
вання у вихідній та цільових мовах. Зокрема, англійська мова характеризується відсут-
ністю фіксованої позиції реми у висловлюванні. Позиція реми визначається синтаксич-
ною позицією того члена речення, який виступає носієм реми, що зумовлено фіксованим 
порядком слів в аналітичних мовах [1: 47, 53]. Саме тому англійська іменникова група, 
виконуючи синтаксичну функцію підмета і, відповідно, займаючи початкову позицію, 
може становити рематичний елемент диреми.

На противагу англійській, правильна логічна побудова стилістично нейтрального 
художнього мовлення української та російської мов вимагає, щоб тема, яка збігається із 
підметом чи групою підмета (тобто підмета і слів, що до нього відносяться), передувала 
ремі – присудку чи групі присудка [9: 13-14]. Виняток із правила складають буттєві ви-
словлювання, у яких препозиційний присудок і постпозиційний підмет утворюють так 
звану “комплексну рему” [10: 262]. Темою нейтрального екзистенціального висловлю-
вання стає детермінант, якщо він присутній у реченні.

Отже, використовуючи буттєві речення у цільовому тексті, перекладач зберігає ком-
поненти комунікативної перспективи вихідного висловлювання, але при цьому змінює 
формально-граматичну структуру речення, зокрема, розташування членів предикативної 
групи стосовно один одного.

Для прикладу розглянемо переклад англійського речення A man entered the room 
українською мовою за допомогою буттєвого речення: У кімнату увійшов чоловік. У пе-
рекладі змінюється лише порядок розташування елементів актуального членування (із 
регресивного на прогресивний), що відображається на формально-граматичній структурі 
речення. Зокрема, рема (а man / чоловік) в англійському висловлюванні розташована у 
препозиції до теми (entered the room / увійшов у кімнату), а в українському перекладі – у 
постпозиції. Оскільки “неозначеність” іменника-підмета а man у перекладі підтримується  
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лінійно-інтонаційною організацією українського речення, то немає потреби використо-
вувати лексичні засоби вираження значення “неозначеності” [9: 72; 11: 63].

У випадку збереження формально-граматичної структури англійського речення у 
перекладі за допомогою речення характеризації – Чоловік увійшов у кімнату – відбу-
ваються зміни у комунікативній перспективі цього висловлювання: рема англійського 
висловлювання – а man / чоловік – стає темою в українському перекладі. Згадані зміни, 
відповідно, зумовлюють зміни в інформативному аспекті: іменник чоловік у позиції під-
мета сприймається як такий, що позначає відому особу, і зазначене речення у таких ви-
падках відповідатиме англійському The man entered the room.

Для того, щоб анулювати значення “означеності”, яке виникає завдяки лінійно-ін-
тонаційній структурі речення, українська та російська мови використовують детерміна-
тиви – неозначений займенник “якийсь” (какой-то) або прономіналізований числівник 
“один”: Якийсь чоловік увійшов у кімнату. Лексичні засоби вираження значення “нео-
значеності”, накладаючись на лінійно-інтонаційну організацію речення, виявляються 
сильнішими, ніж типологічно-акцентна позиція, що свідчить про “означеність” [12: 252].

Отже, вибір типу речення у цільовій мові визначає необхідність чи недоцільність ви-
користання актуалізаторів при перекладі рематичної “неозначеної” і “нової” іменникової 
групи. Для порівняння наведемо різний вибір детермінатива у перекладі англійського 
іменника а tree українською мовою у реченні характеризації та російською мовою у бут-
тєвому: “Piggy stood up and pointed to the smoke and flames... A tree exploded in the fire like 
a bomb. Tall swathes of creepers rose for a moment into view, agonized, and went down again” 
[13]. Переклад рос. мовою: “Хрюша, вскочив, показывал на дым и пламя… В огне бомбой 
взорвалось дерево. Обмотки лиан взметнулись, корчась, и сразу опали” [14]. Переклад 
укр. мовою: “Якесь дерево вибухнуло в огні, наче бомба” [15].

Зауважимо, що зазначений прийом перекладу стосується виключно так званих “ви-
падкових”, “побічних” персонажів [16: 216], поява яких у тексті не зумовлена раніше 
викладеними подіями, і контекст не містить вказівок на те, що вони мають будь-які інші 
зв’язки з головними персонажами, окрім факту перебування в одному просторовому та 
часовому відрізку чи якогось випадкового контакту (на кшталт запитання про те, як ку-
дись пройти), не суттєвого для розвитку основної сюжетної лінії. Додамо, що поняття 
“випадковий персонаж” поширюється не лише на осіб, а й на предмети, ситуації тощо.

У випадках, коли “неозначена” й “нова” іменникова група позначає новий елемент, 
що належить до множини, яка уже згадувалися у попередньому контексті, то такий імен-
ник оформляється нульовим актуалізатором в обох типах речень цільовою мовою. На-
приклад: “In it was an iron cot, a washstand and a chair. A shelf was the dresser. Its four bare 
walls seemed to close in upon you like the sides of a coin” [17]. Переклад укр. мовою: “У 
кімнаті є залізне ліжко, умивальник і стілець. Полиця править за стіл і шафу. Чотири 
голі стіни кімнати сходяться над вами, мов віко труни” [18]. Переклад рос. мовою: 
“Столом и шкафом служит полка” [19].

Вибір типу висловлювання є індивідуальним рішенням перекладача, проте у низ-
ці випадків вихідна точка визначається стилістичними чинниками, наприклад, бажан-
ням перекладача урізноманітнити синтаксичні структури речень у цільовому тексті або 
уникнути громіздкості, інтонаційної неритмічності, що може виникнути внаслідок ви-
користання одного з типів речень. Наприклад, під час перекладу англійського висловлю-



557

вання “A group of boarders were seated on the high stoop upon round, flat mats like German 
pancakes” [17] українською мовою за допомогою буттєвого речення – На високому ґанку 
на круглих та пласких матах, схожих на млинці, сиділа купка пожильців – порушуєть-
ся акцентна і синтаксична рівновага, оскільки за поширеною (“обтяженою”) темою йде 
коротка (“легка”) рема [1: 147]. У зв’язку з цим, українські та російські перекладачі на-
дали перевагу реченням характеризації: “Купка пожильців сиділа на високому ґанку на 
круглих та пласких матах, схожих на млинці” [18] // “Кучка жильцов сидела на высоком 
крыльце, на круглых и плоских матах, похожих на блинчики” [19].

Вибір типу висловлювання у цільовому контексті визначається і прагматичними чин-
никами. Наприклад, з метою привернення уваги до нового референта, перекладач може 
помістити його у позицію теми, оскільки розміщення нового предмета при наявності уже 
відомих об’єктів надає йому відтінку значущості. Саме для створення такого стилістич-
ного ефекту англійська іменникова група а dead leaf розпочинає цільове речення в україн-
ському перекладі поданого нижче контексту: “On his bench in Madison Square Soapy moved 
uneasily. When wild geese honk high of nights, and when women without sealskin coats grow kind 
to their husbands, and when Soapy moves uneasily on his bench in the park, you may know that 
winter is near at hand. A dead leaf fell in Soapy’s lap. That was Jack Frost’s card” [17].

Переклад укр. мовою: “Сопі стурбовано засовався на своїй лаві у Медісон-сквері. 
Коли дикі гуси кричать, летячи по ночах високо в небі, коли жінки, які не мають ко-
тикових манто, стають привітніші до своїх чоловіків, коли Сопі починає стурбовано 
соватися на своїй лаві у парку, це означає, що зима не за горами. Пожовклий лист упав 
на коліна Сопі. То була візитна картка Діда Мороза” [18].

Підсумовуючи вищесказане, можна зробити такі висновки. Перекладацьку парадиг-
му англійських висловлювань, що містять рематичні “неозначені” та “нові” іменники-
підмети, складають два типи українських та російських речень: буттєві (екзистенціальні) 
та речення характеризації. Оформлення згаданих іменникових груп визначається вибо-
ром перекладача структури цільового речення. У буттєвих реченнях рематичний “неозна-
чений” та “новий” іменник оформляється нульовим актуалізатором, а у реченнях харак-
теризації – займенником “якийсь” / “какой-то” або “один”. Згаданий прийом перекладу 
застосовується лише до іменників на позначення так званих “випадкових” персонажів.

Серед перспективних напрямків досліджень можна зазначити вивчення узусного ви-
користання детермінативів у перекладах англійських текстів українською та російською 
мовами.
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ПЕРЕВОД АНГЛИЙСКИХ РЕМАТИЧЕСКИХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ-
ПОДЛЕЖАЩИХ НА УКРАИНСКИЙ И РУССКИЙ ЯЗЫКИ

Статья посвящена исследованию и анализу приемов перевода английских ремати-
ческих имен существительных-подлежащих, которые обозначают “неопределенные” 
и “новые” объекты, на украинский и русский языки. В статье исследованы факторы, 
обусловливающие использование местоимения “некий” / “какой-то” или прономинали-
зованого числительного “один” в целевых текстах с целью избежать коммуникативных 
ошибок и недоразумений.
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TRANSLATION OF ENGLISH RHEME NOUNS INTO THE 
UKRAINIAN AND RUSSIAN LANGUAGES

The article investigates and analyses the ways of translation of an English noun that 
denotes an indefinite and new object into the Ukrainian and Russian languages. The article 
analyses the factors that determine the use of the pronoun “якийсь” / “какой-то” or “один” 
in the target texts in order to avoid communicative error and misunderstandings.
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РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМКІВ ОЧУЖЕННЯ 
ТА ОДОМАШНЕННЯ У ПЕРЕКЛАДАХ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Стаття присвячена дослідженню реалізації стратегій очуження та одомашнення 
у перекладах англійських та українських творів дитячої літератури. Авторка здійснює 
компаративний аналіз українських перекладів англійських літературних казок.

Ключові слова: дитяча література, переклад, очуження, одомашнення.

Вибір перекладачем тієї або іншої стратегії залежить від багатьох факторів: від типу 
перекладу, функції тексту, завдань видавництва, мети, яку перед собою ставить пере-
кладач (віддання основного змісту, локалізація перекладу, відтворення стилю автора чи 
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національного колориту). На вибір стратегії перекладу твору дитячої літератури впливає 
цільова аудиторія перекладу, кількість існуючих перекладів певного твору в цільовій лі-
тературі, функція першотвору у цільовій літературній полісистемі, а також пануючі у 
суспільстві педагогічні традиції та цензурні обмеження. Так, Л. Коломієць зауважує, що 
одивнення-очуження у перекладі найчастіше зазнають класичні літературні твори з ме-
тою повернення їм первинної новизни й свіжості сприйняття, на яку вони заслуговують 
[1: 34]. Метою перекладу-очуження, згідно з новітнім дослідженням дихотомії перекла-
дацьких стратегій В. Подміногіна, є познайомити спеціалістів, а не широку аудиторію, з 
особливостями чужої мови та чужих літературних традицій. Його цільовою аудиторією 
є читачі, які мають за мету не вперше ознайомитись з певним твором, а пізнати його 
глибше чи по-новому. Зазвичай, такий читач є білінгвом, але не є поетом і перекладачем, 
і в процесі стереоскопічного читання може відчути майстерність як автора, що створив 
шедевр, так і перекладача, який відтворив усі нюанси задуму, фігури мови та інтенції 
творця оригіналу [2: 102]. Через це переклад-очуження не дає змоги відтворити всі функ-
ції і завдання дитячої літератури. Адже основною функцією дитячої літератури має бути 
гедоністична функція, тому що не зацікавивши, не розваживши дитину, неможливо спо-
нукати її до подальшого читання.

Перекладачеві дитячої літератури слід остерігатися певних культурних відміннос-
тей між мовами тексту оригіналу та тексту перекладу. Наприклад, українські діти зма-
лечку знають, якщо літаєш уві сні – значить ростеш. А ось 99,99% опитаних амери-
канських дітлахів (Середня школа м. Мостон, штат Вісконсін, США) такого зроду не 
чули. Підтвердження цьому − уривок казки Н. Вовк “Літачок-рятівничок”: “І тоді йому 
снилося, що він літає. А коли сниться, що ти літаєш – ти ростеш” [3: 23]. Переклад 
К. Ющенко було адаптовано до дитини-реципієнта: “Hewouldthendreamthathewasflying. 
Andwhenyoudreamyouareflying – NOTHING IS IMPOSSIBLE!” [4: 23]. У цьому випадку 
така адаптація цілком виправдана, адже маленький читач може не зрозуміти цієї україн-
ської реалії, що, у свою чергу, може відштовхнути читача від подальшого читання.

По-різному і хвалять маленьких діточок у різних країнах, коли вони зробили щось 
добре. Так, у казці Н. Вовк “Літачок-рятівничок” після надзвичайно складного завдання 
великі літаки на аеродромі хвалять маленького літачка: “Великі літаки вишикувалися в 
один ряд, і коли він покотився повз них, кожний сказав йому добре слово: – Молодець!.. 
– Вибач за недовіру!..”[3: 19]. Для англійської мови більш притаманне інше виражен-
ня похвали: “Thebigairplaneslinedupin a row, andasherolledpastthem, theyshouted: “Great 
job!” “Sorrywedidn’tbelieveinyou!” [4: 19]. Адаптація вигуків похвали у даному випадку 
виправдана, адже переклад-очуження міг би викривити зміст даної ситуації та не доне-
сти моралі казки до дитини-читача.

Одомашненнянеобхідне і при передачі звичайних дитячих ігор і забавок. Так, ма-
ленькі дівчатка у всіх країнах полюбляють плести віночки з перших весняних розповсю-
джених квітів. Тому для передачі дитячої забавки головної героїні казки Л. Керола “Аліса 
в Дивокраї”: “Soshewasconsideringinherownmind<…>whetherthepleasureofmaking a daisy-
chainwouldbeworththetroubleofgettingupandpickingthedaisies” [5: 5] більшість українських 
перекладачів вдаються до одомашнення. В. Панченко вирішує замінити “маргаритки” 
на “стокротки”: “З нудьги вона почала вже думати <…> – може, віночка зі стокроток 
сплести? Але ж це треба вставати, йти по ті стокротки” [6: 13]. Вибір перекладача 
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пов’язаний з розповсюдженістю стокроток в Україні, які ростуть на луках, у гаях на схи-
лах у лісових та лісостепових смугах та зацвітають на початку травня й найбільш рясно 
цвітуть весною і в першій половині літа [7: 215]. Перекладачка В. Наріжна вирішує, що 
маленькі дівчатка частіше плетуть віночки з ромашок: “Тож вона міркувала<…>, чи так 
уже захопливо буде сплести собі вінок із ромашок, якщо для цього треба ще підвести-
ся й піти їх назбирати” [8: 5]. Перекладачки С. Суліма та О. Корецька дотримуються 
цього ж варіанту: “Якраз у цей час, коли вона ніяк не могла зважитися <…> підвестися 
й нарвати ромашок для вінка…” [9: 7]. Такий переклад можна пояснити надзвичайною 
поширеністю цієї квітки в Україні. Адже ромашка росте як бур’ян на полях і городах, у 
садах, на пустирях, забур’янених місцях, уздовж доріг, на супіщаних і піщаних ґрунтах 
по всій Україні, але переважно на півдні [10: 132]. Для розвитку дитячої уяви перекладач 
В. Корнієнко використовує більш узагальнений варіант перекладу: “Вона сиділа й дума-
ла <…>, піти чи не піти нарвати квіток – це ж бо така втіха сплести собі з них ві-
ночок” [11: 12]. Цим варіантом перекладач зацікавлює дитину, змушує задуматися з яких 
квітів збирається сплести собі віночок дівчинка, згадати, який віночок навесні плела собі 
сама маленька читачка.

Але деякі елементи української культури та народної медицини відповідають мові 
перекладу і не потребують адаптації. Наприклад, як в українській, так і в англійській на-
родній медицині, мед вважається одним з найкращих ліків проти застуди. Так, в уривку 
казки І. Малковича та С. Ус “Мед для мами” читаємо: “Його мама застудилася, і він хо-
тів купити їй меду, адже найкращі ліки від застуди – чай з медом” [12: 1]. Перекладачка 
К. Ющенко ж вирішує вилучити частину речення: “HisMommyhad a cold, and he wanted 
to buy her some honey” [13: 1]. Із тексту перекладу виходить, що Зайчик хотів пригостити 
маму ласощами під час хвороби, а не вилікувати її, що повністю змінює суть казки.

У деяких випадках не слід остерігатися очуження, адже згадування елементів іншої 
культури може зацікавити маленького читача та спонукати до пізнання інших культур та 
мов. Наприклад, збереження географічних назв у казці Н. Вовк “Літачок-рятівничок”: “Ще 
б пак! – йому доручили доставляти листи і дарунки у всі гірські райони – від Карпат аж 
до Криму” [3: 22]. Перекладачка К. Ющенко зберігає назви українських гір, і цим збуджує 
допитливість маленьких читачів, спонукаючи зацікавитись іншою культурою: “They put 
him in charge of delivering a lthelettersandpresentstomountainousareasfromCrimeatotheCarpa
thians” [4: 22]. І тут можна повністю погодитися з думкою АстрідЛіндгрен про те, що не 
слід остерігатися незнайомих для дитини образів під час перекладу, адже дитяча фантазія 
допоможе яскравіше сприйняти текст та познайомитися з іншою культурою.

Проаналізувавши наведені вище переклади творів дитячої літератури, можна зроби-
ти висновок, що надмірне одомашнення, так само як і надмірне очуження тексту пере-
кладу може призвести до викривлення змісту оригіналу, нерозуміння тексту маленькими 
читачами та неможливості відтворення основних функцій твору.
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ЛИТЕРАТУРЫ
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кации в переводах английских и украинских произведениях детской литературы. Автор 
проводит компаративный анализ украинских переводов английских литературных сказок. 
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SCIENTIFIC APPROACHES TO THE PROBLEM OF LANGUAGE 
INTERFERENCE IN FOREIGN LINGUSTICS

The article deals with the problem of language interference, it considers the nature and 
different approaches to this phenomenon in foreign linguistics. The paper analyses factors that 
can cause language interference, and the effects of its occurrence are explained. 
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Characteristics of bilingual speech have been of special interest for many years. Researchers 
have been studying how language processing actually takes place, how bilinguals mentally 
organize their languages, and in which manner the two codes interact.

The second language learning environment encompasses everything the language learner 
hears and sees in the new language. It may include a wide variety of situations. Regardless 
of the learning environment, the learner’s goal is mastery of the target language. The steady 
accumulation of the mastered entities of the target language, eventually amasses them in 
quantities sufficient to constitute a particular level of proficiency [1: 65-82]. 

This characterization of language learning entails the successful mastery of steadily 
accumulating structural entities and organizing this knowledge into coherent structures which 
lead to effective communication in the target language [2: 58]. If this is the case, then we 
would expect that well-formed accurate and complete target language structures would, one 
after another, emerge on the learner’s path towards eventual mastery of the language. If the 
learner went on to master the language, we could, in principle, tabulate the expansion of his/
her repertoire up to the point where all of the well-formed structures of the target language had 
been accounted for [3: 10].

©   I. Korotkova, 2014
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In reality second language learners appear to accumulate structural entities of the target 
language but demonstrate difficulty in organizing this knowledge into appropriate, coherent 
structures. There appears to be a significant gap between the accumulation and the organization 
of the knowledge [4: (1: 22)]. 

Extensive research has already been done in the area of native language interference on the 
target language, in other words, it is the contrastive analysis to what extent the two language 
systems are separate, and to what extent they share mental representations and mental processes. 
The investigation of such linguistic phenomenon as interference is of great importance because 
it is closely connected to such professional fields as terminology, general or technical translation, 
language teaching, writing interpretation, and computer processing of language. 

Thus, on the basis of the analysis of different approaches in foreign linguistics, the main 
objectives of this article can be formed in the following way: 1. to analyse and differentiate 
the linguistic terms concerning the phenomenon of language interference; 2. to provide a 
comprehensive analysis of the nature of language interference; 3. to explain the factors that can 
cause language interference; 4. to mention the effects of its occurrence. 

In the works of such foreign linguists as N. Chomsky, R. Skiba, S. Corder, J. Richards, 
D. Lott, H. Dulay, R. Ellis, L. Selinker, W. Rutherford, H. Beardsmore and others several 
linguistic terms concerning the language interference can be found, such as language 
acquisition, interlanguage, code-switching, code-mixing, lexical borrowing, language transfer, 
crossmeaning and others. In reality all these terms are different and need to be explained.

In the period 1940s – 1960s language acquisition was studied on the basis of the systematic 
comparison of languages that was to delineate points of similarity and difference between 
native languages and target ones in order to improve pedagogy. 

In the early 1960s behaviorists and linguists established an activity termed ‘contrastive 
analysis’, in which grammatical structures of languages were examined for their similarities 
and differences. The intention of this research was to be able to predict sources of difficulty 
in second language acquisition. The behaviorists viewed language acquisition as habit 
formation: through the linguistic input of their surroundings and positive ‘feedback’ for 
correct speech production, learners were said to develop their proficiency. In this process, 
L1A (Language one Acquisition) was regarded as the ‘building up of habits’, L2A (Language 
two Acquisition) as the process of relating and making good use of them where the two 
languages resemble each other, and overcoming these L1-habits where they differ. The theory 
assumes that learners rely on their L1-habits when acquiring a second language. According 
to the CAH (contrastive analysis hypothesis), structural similarities are learnt without 
difficulty, whereas differences between the codes often cause problems. The CAH has more 
or less been abandoned, as it both failed to predict all of the errors that occurred and falsely 
suggested errors that were never made. Yet it can hardly be doubted that a learner’s mother 
tongue has an impact on the acquisition of the foreign language. However, this phenomenon 
cannot simply be put down to ‘habits’; it is rather a systematic attempt by the learner to use 
knowledge already acquired in learning [5: 55].

The contrastive analysis hypothesis postulated the existence of positive transfer, 
resulting from similarity between languages, and negative transfer (or language interference), 
stemming from difference between languages. The serious limitations of the contrastive 
analysis hypothesis, which failed to predict some learner errors and predicted errors that did 
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not materialize, were nevertheless useful in that they focused researchers’ attention on the 
explanation of learner errors rather than on their prediction.

In 1965, Noam Chomsky, a linguist, proposed the theory that all people have an innate, 
biological ability to acquire a language. He theorized that people possess a Language 
Acquisition Device (LAD), a sort of neurological wiring that, regardless of the language to 
be acquired, allows a child to listen to a language, decipher the rules of that language, and 
begin creating with the language at a very young age. With the LAD they are able to make or 
understand utterances that they have not previously heard. Their first language is acquired with 
no direct instruction, no practice, no drills and with no apparent difficulty. Chomsky suggests 
that, if provided with the correct input, the LAD predisposes all people to the acquisition of a 
second language in basically the same manner. Noam Chomsky brought to the fore the notion 
of universal grammar claiming that human learning in general and language acquisition in 
particular are explainable in terms of an innate human capacity aiding the generation of an 
infinite number of sentence patterns. Hence, it turned out that language acquisition is a product 
of rule formation because learners form hypotheses about target language rules and test them 
in practice [6: 42-50]. 

Chomsky’s nativist theory paved the way for Error Analysis and it then became possible 
for S.P. Corder to point out ‘…that some at least of the strategies adopted by the learner of 
a second language are substantially the same as those by which a first language is acquired’ 
[7: 260-261]. Learner errors can be categorized in terms of various criteria. Interlingual 
errors are said to occur due to L1 interference, whereas intralingual errors are committed 
regardless of L1. Corder makes a distinction between expressive and receptive errors which 
are manifestations of expressive and receptive behaviour and depend upon knowledge of the 
‘formation rules’ of a language: ‘Inadequate knowledge of these rules will therefore show itself 
in both sorts of behaviour. But it is much easier to detect imperfect knowledge in the case of 
expressive behaviour. Expression leaves traces transient, but recordable, in the case of speech, 
permanent in the case of writing.’ [7: 261). Moreover, Corder spells out the widespread ‘belief’ 
among teachers that learners’ receptive abilities usually exceed their productive ones, which is 
probably due to the fact that failures in comprehension are easier to detect in expression rather 
than reception. As a result of this, it is difficult to establish the relations between expressive 
and receptive errors, so it might be that learners’ receptive abilities are actually overestimated. 
Corder also made a distinction between learner mistakes, ‘the selection of the wrong style, 
dialect or variety’, and learner errors, which ‘result in unacceptable utterances and appear as 
breaches of the code’ [8: (3: 48)]. Learner mistakes and errors came to be viewed from a 
more positive perspective, as being an indispensable device for learning with the help of which 
learners test hypotheses and correct them in order to acquire a language. Corder outlines one 
way in which interference can be recast as a learner strategy. He suggests that the learner’s L1 
may facilitate the development process of learning an L2, by helping him to progress more 
rapidly along the universal route when the L1 is similar to the L2 [7: 262]. 

The psychology of second language acquisition (SLA) was also studied from the vantage 
point of learner interlanguage, a notion referred to by Corder and Nemser as idiosyncratic 
dialect and approximative system, respectively. 

Interlanguage, more easily visualized as a continuum between the native (L1) and the 
target (L2) language, was defined by L. Selinker as a ‘psychological structure’ which is ‘latent 
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in the brain, activated when one attempts to learn a second language’ [9, p. 229]. L. Selinker 
claimed that the mastery of a second language largely depends on the degree of fossilization 
of linguistic items, rules, and subsystems in learner interlanguage [9: 229]. He hypothesized 
that fossilization is a signature character of second language acquisition, tied to a unique 
cognitive mechanism – the latent psychological structure, ‘an already formulated arrangement 
in the brain’ [9: 229], which putatively prevents the learner from acquiring the target language 
norms in a permanent way. Selinker also maintained the existence of five central processes 
belonging to this latent psychological structure which bear upon second language learning: 
language transfer, transfer of training, strategies of second language learning, strategies of 
second language communication, and overgeneralization of target language linguistic material. 
The concept and conception of fossilization have not only remained viable to date, but have 
also substantially evolved. Thus, an interlanguage or fossilization is the particular phenomenon 
whereby a semi-developed linguistic form or construction shows permanent resilience to 
environmental influence and hence absence of further progression towards the target, is one 
of the most popular concepts among second language researchers and teachers. In fact, it 
was the empirical motivation for the inception of the field of study that is known today as 
second language acquisition (SLA).

Dulay et al define language interference as the automatic transfer, due to habit, of the 
surface structure of the first language onto the surface of the target language [1: 243]. H. Dulay 
and M. Burt refer to only one type of interlingual error which they callinterference like goofs. 
They are defined as those reflecting mother tongue structure and which do not appear in the L2 
acquisition data of the target language. Apart from these, they also recognize ambiguous goofs 
which are composed of those deviant forms that can be classified as interference-like goofs or 
Ll developmental goofs [10: 112]. 

D. Lott defines interference as ‘errors in the learner’s use of the foreign language that 
can be traced back to the mother tongue’ [11: (37: 256)]. He proposes the classification of 
errors, and three types of interference errors are distinguished. The first one is defined as 
overextension of analogy; it occurs when the student misuses a vocabulary item because it is 
similar, either phonetically, orthographically, semantically or syntactically to another form in 
the Ll. Transfer of structure deviant forms constitute the second group. These happen when the 
student commits a grammar error because the mother tongue rules are followed. The third type 
is called Interlingual / Intralingual. This group consists of the grammar or vocabulary errors 
students make because a word distinction, either lexical or grammatical, which is made in the 
L2 does not exist in their native language [11: (37: 260)]. 

When an individual’s understanding of one language has an impact on his or her 
understanding of another language, that individual is experiencing language transfer. There 
can be negative transfers, otherwise known as interference, when the understanding of one 
language complicates the understanding of another language. Alternatively, there can be 
positive transfers such that knowing one language can aid in developing skills for a second 
language. Language interference is the effect of language learners’ on their production of the 
language they are learning. It means that the speaker’s first language influences his / her second 
or and his / her foreign language. 

The effect can be on any aspect of language: grammar, vocabulary, accent, spelling 
and so on. Language interference is considered as one of error sources (negative transfer), 
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although where the relevant feature of both languages is the same it results in correct language 
production (positive transfer). The greater the differences between the two languages, the more 
negative the effect of interference are likely to be. It will inevitably occur in any situation where 
someone has not mastered a second language.

R. Ellis refers to interference as ‘transfer’, which he says is ‘the influence that the 
learner’s L1 exerts over the acquisition of an L2’. He argues that transfer is governed by 
learners’ perceptions about what is transferable and by their stage of development in L2 
learning. In learning a target language, learners construct their own interim rules with the use 
of their L1 knowledge, but only when they believe it will help them in the learning task or 
when they have become sufficiently proficient in the L2 for transfer to be possible [12: (51: 
36)]. Ellis raises the need to distinguish between errors and mistakes and makes an important 
distinction between the two. He says that errors reflect gaps in the learner’s knowledge; they 
occur because the learner does not know what is correct. Mistakes reflect occasional lapses 
in performance; they occur because, in a particular instance, the learner is unable to perform 
what he or she knows [13: 51].

Albert and Obler claim that people show more lexical interference on similar items. So it may 
follow that languages with more similar structures, e.g. English and French, are more susceptible 
to mutual interference than languages with fewer similar features, e.g. English and Japanese. 
On the other hand, we might also expect more learning difficulties, and thus more likelihood of 
performance interference at those points in L2 which are more distant from L1, as the learner 
would find difficult to learn and understand a completely new and different usage [14: (14: 244)]. 

Thus, interference as one of the most essential features of bilingual speech has several 
approaches to this concept. Uriel Weinreich describes interference as ‘those instances of 
deviation from the norms of either language which occur in the speech of bilinguals as a result 
of their familiarity with more than one language, i.e. as a result of language contact’ [15, pp. 
64-65]; it is thus the interference of structures, rules and elements from the source language 
in the production of the target language. In contrast to code-switching, interference is mainly 
regarded as a rather involuntary process; but this categorization has often been criticized, since 
there is evidence for both voluntary occurrence of all these phenomena. 

U. Weinreich defines some factors that contribute interference [15: 64-65]:
1. Speaker bilingualism background. Bilingualism is major factor of interference as the 

speaker is influenced by both of the source and the target language.
2. Disloyalty to target language. Disloyalty to target language will cause negative attitude. 

This will lead to disobedience to target language structure and further force the bilingual to put 
uncontrolled structure of his first language elements to output in practicing words utterance 
both oral and written. 

3. The limited vocabularies of TL mastered by a learner. Vocabularies of certain language 
mostly are about words of surroundings connected to life. Thus, a learner who is willing to 
master another language will meet new words differ from his native words. In order to be able 
to speak as natives of TL, Vocabularies take a big role. The more vocabularies someone has, 
the better he masters TL. Foreign language learner will try to put deliberately his native word 
to state some points when he cannot find the best words of TL.

4. Needs of synonyms. Synonym in language usage plays an important role as word chosen 
variation in order not to repeat similar word during the communication process. Implementing 
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synonym in a language contact will contribute to interference in the form of adoption and 
borrowing of new words from SL to TL. This need of synonym for certain word from SL to TL 
is seemingly aimed to intensify meaning.

5. Prestige and style. Applying unfamiliar words (foreign words) during a communication 
practice which dominant words are languages of both speaker and receiver is something else. 
Those unfamiliar words usage is aimed to get a pride. Interference will appear as there are 
certain words even though the receiver probably cannot catch the real idea of the speech. The 
usual unfamiliar words usage will become a style of the user. Unfortunately, the user sometimes 
does not understand the real meaning whether the meaning is denotative or connotative.

According to Lott, there are three factors that cause the interference [11: (37: 258-259]:
1. The interlingual factor. Interlingual transfer is a significant source for language learners. 

This concept comes from contrastive analysis of behaviouristic school of learning. It stresses 
upon the negative interference of mother tongue as the only source of errors. 

2. The over extension of analogy. Usually, a learner has been wrong in using a vocabulary 
caused by the similarity of the element between first language and second language, e.g. the use 
of cognate words (the same from of word in two languages with different functions or meaning). 

3. Transfer of structure. There are two types of transfer: positive and negative. Negative 
transfer refers to those instances of transfer, which result in error because old habitual behavior 
is different from new behavior being learned. On the contrary, positive transfer is the correct 
utterance, because both the first language and second language have the same structure, while 
negative transfer from negative language is called interference.

Interference is the deviation of target language as a result of their familiarity with more 
than one language. Duley differentiates interference into two parts, the psychological and 
sociolinguistic. The psychological refers to the influence of old habits when new once are 
being learned, whereas sociolinguistic refers to interactions of language when two language 
communities are in contact [1: 98]. 

Interference may be viewed as the transference of elements of one language to another 
at various levels including phonological, grammatical, lexical and orthographical. Thus, the 
effects of the interference can be of two sides. The background of L1 for learning L2 has 
both advantages and disadvantages. The factor of ‘language universal’ helps in learning. 
All languages have tense system, number, gender, etc. This helps the learner in identifying 
these areas in the target language. But the interference of L1 in L2 leads to errors. One of the 
assumptions of the contrastive analysis hypothesis was that learners with different L1s would 
learn L2 in different ways, as a result of negative transfer imposing different kinds of difficulty.

To sum up it is necessary to admit that to a certain degree, the concept of interference 
seems rather indefinite. In the process of learning and translating, the determination of what 
interference is and what is not is therefore sometimes subjective and, in some cases, it can 
be individual-dependent. What someone considers as interference from the source language, 
someone else can perceive as a different kind of mistake or even as a perfectly acceptable 
solution in the target language. Nevertheless, in most cases, interference is evident at first 
sight. It is obvious that language interference influences in learning target. It has positive and 
negative effects. The greater the differences between the two languages, the more negative 
the effects of interference are likely to be. Generally speaking, in translating interference is 
a phenomenon that is common to many translations and its occurrence varies according to 
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the experience of a translator. In teaching it is important for teacher to know the differences 
and similarities between learner’s native language and the target language. By knowing them 
teacher will be easy to decide what strategy, methodology or what material that will be used in 
teaching second or foreign language.

BIBLIOGRAPHY
1. Dulay H., Burt M. and Krashen S. Language Two / Heidi. C. Dulay. – Oxford: Oxford 

University Press, 1982. – 315 pp.
2. Rutherford W.E. Second language grammar: learning and teaching / William 

E. Rutherford. – New York: Longman, 1987. – 179 pp.
3. Beardsmore H. B. Bilingualism: basic principles / Hugo B. Beardsmore. – Clevedon: 

Tieto, 1982. – 172 pp.
4. Bhela B. Native language interference in learning a second language: exploratory case 

studies of native language interference with target language usage / Baljit Bhela // International 
Education Journal, Vol. 1. – 1999. – No. 1. – Pp. 22-31. 

5. Hoffmann C. An introduction to bilingualism / Charlotte Hoffmann. – Harlow: 
Longman, 1991. – 353 pp. 

6. Chomsky N. Language and thought / Noam Chomsky. – Wakefield, Rhode Island: 
Moyer Bell, 1993. – 94 pp. 

7. Corder S.P. Introducing Applied Linguistics / Stephen P. Corder. – Harmondsworth, 
Middx: Penguin Books, 1973. – 280 pp. 

8. Corder S.P. Error Analysis / Stephen P. Corder / Techniques in Applied Linguistics. The 
Edinburgh Course in Applied Linguistics, Vol. 3. – London: Oxford University Press, 1974. – 
Pp. 45-56.

9. Selinker L., Lakshamanan U. Language transfer and fossilization: The Multiple Effects 
Principle / Larry Selinker, Usha Lakshamanan // Language transfer in language learning. – 
Amsterdam: John Benjamins Publishing Co, 1992. – Pp. 197-216

10. Dulay H., Burt M. You Can’t Learn Without Goofing. An Analysis of Children’s Second 
Language ‘errors’ / Heidi. C. Dulay, Marina Burt / Error Analysis: Perspectives on Second 
Language Acquisition. – London and New York: Longman, 1974. – Pp. 95-123

11. Lott D. Analising and Counteracting Interference Errors / David Lott // English Language 
Teaching Journal, Vol. 37. – London: Oxford University Press. – 1983. – No 3. – Pp. 256-262.

12. Ellis R. The empirical evaluation of language teaching / Rod Ellis // English Language 
Teaching Journal, Vol. 51. – London: Oxford University Press. – 1997. – No 1. – Pp. 36-42.

13. Ellis R. Second Language Acquisition / Rod Ellis / Oxford Introductions to Language 
Study. – Oxford: Oxford University Press, 1997. – 147 pp.

14. Albert M., Olber L. The bilingual brain: Neuropsychological and 
neurolinguistic aspects of bilingualism. / Martin L. Albert, Loraine K. Olber // TESOL 

Quarterly, Vol. 14. – New York: Academic Press. – 1980. – No 2. – Pp. 244-246.
15. Weinreich U. Language in Contact / Uriel Weinrich. – The Hauge-Paris, Mouton, 1970. 

– 467 pp. 

Стаття надійшла до редакції 14.08.14 



570

І. Короткова, ст. викл.
Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпропетровськ

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ МОВНОЇ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ 
В ЗАРУБІЖНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ

У статті розглядаються проблеми мовної інтерференції, вивчається природа і різ-
ні підходи до цього явища в зарубіжній лінгвістиці. Автор також аналізує фактори, які 
можуть створювати мовну інтерференцію, і пояснює наслідки її виникнення.

 Ключові слова: мовна інтерференція, цільова мова, інтермова, порівняльний аналіз, 
оволодіння мовою, помилки в результаті інтерференції, білінгв, білінгвізм.
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НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ ЯЗЫКОВОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ 
В ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

В статье рассматриваются проблемы языковой интерференции, изучается приро-
да и разные подходы к этому явлению в зарубежной лингвистике. Автор также ана-
лизирует факторы, которые могут создавать языковую интерференцию, и объясняет 
последствия ее возникновения.

Ключевые слова: языковая интерференция, целевой язык, интерязык, сопостави-
тельный анализ, овладение языком, ошибки в результате интерференции, билингв, би-
лингвизм.
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БУДДІЙСЬКІ ВПЛИВИ НА КИТАЙСЬКУ КУЛЬТУРНУ ТА 
ЛІТЕРАТУРНУ СПАДЩИНУ І ДРАМАТУРГІЮ 

ДОБИ ЮАНЬ (1271-1368)

В статті розглядається вплив буддизму на культуру та літературу за доби мон-
гольського завоювання Юань(1271-1368).

Ключові слова: Юань, буддизм, Хубілай, цзацзюй, ченець, оповідання, сутра, драма, 
лотос. 

Добу Юань (1271-1368) можна назвати періодом китайської історії, за якого відбу-
вався процес об’єднання всієї території сучасного Китаю, активно проходили процеси 
культурного обміну та етнічної консолідації населення. Племена, які проживали на пів-
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ніч від Китаю,не були об’єднаними до тринадцятого століття, хоча вони утворювали 
численні протидержавні спільноти (зокрема, слід відмітити найбільші об’єднання пів-
нічних племен: протодержава Гуннів на чолі з князем-шаньюєм Моде; перший та другий 
тюркський каганати; тюркська держава північна Вей (386—534), яка довгий час керу-
вала північним Китаєм; уйгурський каганат; держава Ляо (960-1125) та держава Цзінь 
(1115-1234)), де виникла північна драма цзацзюй– перший жанр китайської літературної 
драми. Арії драми цзацзюй-цюймали північну основу. В її основу лягли пісні кочівників 
великої китайської рівнини – прото-маньчжурів та прото-монголів,які хоча й піддалися 
чарам китайської культури, але й додали їй багато своєрідного та унікального – зокрема 
горловий спів. В свою чергу, населення північного Китаю також було етнічно пов’язане з 
північними протомонгольскими, тюркськими, протоманьчжурськими племенами. 

Нова консолідація північних народів під егідою Чингізхана проходила достатньо 
швидко: у 1207 році монгольські війська вторглися на територію р. Селенгі та р. Енісея, 
в тому ж році відбулося захоплення тангутської держави Західна Ся (1038-1227), в 1209 
році пала країна уйгурів, до речі, буддійського народу, який вніс в імперію свою писем-
ність та буддизм, у 1211 році почалося завоювання держави Чжурчженів, яке тривало до 
1215 року.Після 1215 року монгольські війська вирушили до центральної Азії, зокрема в 
1220 році вони захопили Бухару та Самарканд, а згодом, на заході були підкорені держа-
ви Кипчаків та Половців. За доби Юань(1271-1368) вперше об’єдналася територія, що з 
часом стала територією сучасної КНР. 

В імперію Юань(1271-1368) увійшли землі південно-китайської держави Сун (960-
1279), північно-китайської держави Цзінь (1115 -1234), тибето-тангутської держави Сіся, 
тибетське королівство Тубо (саме Тибет), південної держави Наньчжао (сучасна провін-
ція Юннань) .

За часів онука Чингізхана Хубілая серед культурних осередків нової імперії на пер-
ше місце вийшов Пекін (колишня столиця чжурчженської держави Цзінь (1115 – 1234)), 
офіційною державною письмовою мовою залишалася давньокитайська веньянь, а усною 
державною мовою стала пекінська розмовна мова байхуа. 

Фактично, культура Пекіну та північного Китаю (зі значною домінантою буддизму) 
стала офіційною для всього населення юанської імперії. Кочові звичаї Великого Степу 
значною мірою поступилися традиціям китайської культури, і вже через п’ятдесят років 
після заснування імперії Юань(1271-1368) від кочового побуту племен північного Китаю 
залишилося дуже мало. [4]

Пекін отримав статус нової столиці імперії в якій Хубілай побудував палац – перший 
прообраз пекінського «забороненого міста», осередком китайських, монгольських та се-
редньо азійських чиновників, де складалися іспити з китайської філології на вищі чи-
новничі та наукові ступені при дворі юанської імперії. Розвитком Пекіну, бувшої столиці 
держави Цзінь, особисто опікувалася мати Хубілая Соргтані, яка дбала про перетворення 
Пекіну на крупний культурний центр нової імперії, розуміючи необхідність створення 
нового культурного та адміністративного центру (адже середньо-азійські міста були 
спустошені нападами монгольських військ). Мати Хубилая сповідувала несторіанство, 
вивчала північну лінію китаїзованого буддизму та даосизм, наймала для своїх синів кра-
щих китайських вчителів. Взагалі, монгольська верхівка доби Юань швидко китаїзувала-
ся та злилася з місцевим населенням півночі Китаю. Хубілай також вивчав несторіанство 
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та буддизм, значною мірою симпатизував конфуціанцям.Китайцям імператор відводив 
переважно адміністративні посади, монголам – військові посади, а тюркам – диплома-
тію[4]. Ідеологічне місце імператора в Юанській імперії залишилося незмінним: Ху-
білай величав себе Сином Неба, як і повелителі давньокитайської імперії, що були до 
нього. Судячи з укладених ним едиктів, Хубілайпрекрасно володів давньокитайською 
мовою веньянь, (офіційне «храмове» ім’я Хубілая Шицзу також було китайським). Він 
добре засвоїв пекінський варіант розмовної мови байхуа, був прекрасним каліграфом, 
а в його оточенні було багато китайців–ханьців [4]. В цілому, Хубілай підтримував роз-
виток культури та мистецтва, за часи його правління був запрошений відомий в Азії 
непальський архітектор Арніко, який спроектував білу ступу на горі Утайшань, та мен-
шу за розмірами, але більш відому білу ступу в Пекіні, які збереглися до наших часів і 
є яскравими пам’ятками поліетнічної культури тої доби. В цілому, численні елементи 
непальської архітектури доби Юань, що уціліли до сьогоднішнього дня, засвідчують 
сильний вплив санскрито та практритомовних культур на розвиток культури тодішньо-
го Китаю[4]. Також за правління Хубілая була створена потужна економічна система 
та введені паперові гроші, розвивалися торгово-економічні та професійні об’єднання, 
з’явилися професійні групи акторів, які хоча і часто були при буддійських монастирях 
за доби Юань почали відокремлюватися від буддійської сангхи. Друг архітектора Арні-
ко, п’ятнадцятирічний Пагба-лама з держави Наньчжао (сучасна провінція Юньнань), 
приїхавши в Пекін спробував за замовленням Хубілая ввести алфавітну писемність з 
елементами ієрогліфіки – «квадратне письмо», але ця спроба зазнала поразки і юанська 
імперія повернулася до північного варіанта китайського ієрогліфічного письма, яке ви-
користовується до сьогоднішнього дня як офіційна мова Китаю [4].

Як було зазначено вище, злиття культури численних етносів північного Китаю: 
чжурчженів, монголів, північних ханьців ( суто китайці), та численних тюркських на-
родностей ( в першу чергу потомків давніх тюрок та уйгурів), культурою тибетців - 
тангутів та тибетських кочівників кянів – утворило етнонаціональний полікультурний 
сплав юанської імперії. 

Звісно, китайська культура теж зазнала багато змін, але в першу чергу інокультур-
ний влив проявлявся суто в рамках побутової матеріальної культури та мало вплинув 
на китайську духовність,адже деякі монгольські племена, що заполонили Китай були 
неписьменними або мало писемними (тобто вони використовували елементи старо-
уйгурської писемності, яка в автономних районах східного Туркестану та Внутрішньої 
Монголії офіційно використовується до сьогоднішнього дня). Та в вищезазначений пе-
ріод самі потрапили під вплив китайської культури значно більшим чином, ніж впли-
вали на розвиток Піднебесної. З’явилася велика кількість літераторів, що походили з 
північних національних меншин: Гуей Юньши – китаємовний мусульманин, Садула 
– монгол, А Лувей – монгол, Іньфу – тюрок, які були яскравими представниками ки-
тайськомовної поезії часів Юань; серед драматургів доби Юань: ТанЦзінлін – монгол, 
Лі Чжифу – монгол – автор одинадцяти драм цзацзюй.

Саме в таких культурно-історичних обставинах буддійське вчення махаяни і даоське 
синкреїчне вчення цюаньчженьцзяо вийшли на перші місця. Адже,в Юанській імперії ки-
тайський релігійний синкретизм та буддизм відіграли ключову консолідуючу роль. Хубілай 
підтримував розвиток буддизму та давав великі земельні угіддя буддійським монастирям. 
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З буддійським вченням Хубилай ознайомився в 1242р., на це надихнув його че-
нець Хайюнь – начитана та дуже грамотна людина, що з 1219 р. був одним з настав-
ників Чингісхана – діда Хубілая [4, c 46]. Чернець Хайюньвмежах середньовічного 
китайського даосько-буддійського синкретизму вивчав та пропагував конфуціанство, 
але вище за конфуціанство та даосизм ставив китайський буддизм. Хайюнь познайо-
мив Хубілая з Ло Бінчжуном, також буддійським подвижником, каліграфом та відомим 
художником. Ло Бінчжун порекомендував використовувати конфуціанську китайську 
державну систему для управління імперією, але паралельно вивчати буддизм, що і було 
втілено Хубілаєм у життя [4, c 47]. Відомий чиновник Юанської імперії Елю Чуцай 
сформував лозунг управління імперією наступним чином: «Конфуціанство – для того, 
щоб навести порядок в державі, буддизм для того, щоб навести порядок в серці» [4].

Отже, можемо зробити висновок, що атмосферу доби Юань(1271-1368) можна на-
звати віротерпимою, босам Хубілай при цьому паралельно сповідував культ Неба та 
несторіанство, був знайомий з мусульманами, цікавився католицизмом, зокрема спіл-
кувався з Плано Карпіні [4]. 

На розвиток китайської культури в даний період сильно впливали контакти з Се-
редньою Азією. Безумовно, буддизм та буддійська культура відігравали велику роль 
в Імперії Юань(1271-1368), але повернемося до його основ. На сьогоднішній день, за 
останніми науковими дослідженнями нам відомо, що буддизм потрапив до централь-
ної Азії в III ст. д. н. е. на територію держави Гунів. 

«Знахідкі писемних пам’яток індійської культури і археологічні дослідження в 
східному Туркестані показали, що починаючи принаймні з I ст.н.е. і до ІІ ст.. н.е. весь 
цей регіон знаходився під сильним індобуддійським впливом. І, хоча буддизм в самій 
Індії вже перестав відігравати провідну роль, саме східний Туркестан став тією облас-
тю, де індобуддійська культура зберегла своє значення та продовжила розвиватися» [7, 
c 10]. Такі буддійські країни центральної Азії як Парфія, Согдіана, Хорезм відігравали 
велику роль у розповсюдженні цього вчення. Отже, ми можемо розглядати культуру 
східного Туркестану та центральної Азії як місця, що успадкували індійську традицію. 
Серед мов, що збереглися у рукописах слід виділити санскрит, пракрити,сакскьку мову, 
мовубрахміта та ряд інших центральноазійських мов. 

Серед буддійських сутр, які були найбільш популярними в центральній Азії, а зго-
дом були перекладені китайською мовою ми можемо назвати Садхармапундарікусутру 
(妙法莲华经), Махапаранірванасутру(大般涅槃经), Аватамасакасутру (华严经), сутри-
Праджняпарамітри (般若波罗蜜多经), сутру Золотого сяйва (金光明经), Ланакаавата-
расутру (入楞伽經) та тисячі інших пам’яток буддійської літератури, які безпосередньо 
мали вплив як на становлення китайського «хань-буддизму», так і на становлення низ-
ки локальних буддійських шкіл. В цілому, китайський буддійський канон перейдений з 
санскриту та мов центральної Азії становить понад 2600 текстів.

Буддійська література центральної Азії мала значний вплив на розвиток китайської 
літератури до ХІІІ ст., адже великий шовковий шлях, який, окрім експорту товарів екс-
портував також буддійську літературу, проіснував з першого по сьоме століття нашої ери. 
Такий вплив ми можемо побачити і в прозових творах та у драмі і поезії. Також вплив 
буддизму на китайську прозу ми можемо побачити в розвитку короткого буддійського 
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оповідання, найвідоміші збірки, які дійшли до наших днів: «Сюаньяньцзи» Лю Іціна, 
«Мінсяньцзи» Ван Яня, «ЦзінІцзи» Хоу Бо[10].

Автори буддійських оповідань в першу чергу зверталися до середнього читача, адже 
оповідання були пронизані вірою в диво та дивовижний порятунок того або іншого ге-
роя. Постулат безсмертя душі та переродження також знайшов своє відображення в се-
редньовічному буддійському оповіданні. Переродження в раю або в пеклі, відплата за 
гріхи – ось вагома риса середньовічної буддійської оповіді, яка не має нічого спільного 
з буддійською філософією, шастрами та історіографією буддійських шкіл, адже це буд-
дизм з народу, так, як його бачив середній китайський селянин [10].

В оповіданнях серед буддійських персонажів найбільш вагоме місце відводилося 
бодхисатві Авалокітешвара (Гуаньінь). Найчастіше мотиви пов’язані з бодхисатвою Гу-
аньінь зустрічаються в збірках оповідань п’ятого століття, укладених китайським пись-
менником Лю Іціном (що походив з імператорського роду Лю) [10]. 

Зустрічаються в буддійських оповіданнях і образи буди Амітабхи, Майтреї, буддій-
ського раю та пекла. Фактично, середньовічне буддійське оповідання стало мостом між 
буддійським філософським вченням та простонародною літературою. 

Центральноазійські містерії Гуаньінь (наприклад, «Бяньвень про Гуаньінь», «Бянь-
вень по «Лотосовій сутрі» [2, с. 257-282]) вплинули на створення першого літературно-
го жанру китайської драми цзацзюй. Адже фактично саме містерії перевтілень бодхис-
тавти Гуаньінь – перше театралізоване буддійське дійство, під час якого «ченці-актори» 
приймали образ того чи іншого персонажу, в образ якого втілювалася Гуанінь (згідно 
з двадцять п’ятим розділом лотосової сутри, Гуаньінь може з’явитися в будь-якому 
образі). Можна зазначити, що образ жіночої бодхисатви сильно вплинув на жіночі об-
рази драм доби Юань (1271-1368). Фактично, жіноча героїня драм цзазцюй терпляча, 
співчутлива, справедлива. Часто жіночий персонаж Юанської драми – це небожителька 
або бодхисатва, яка впала на землю ( наприклад, головна героїня ,буддійської драми 
«Навернення ЛюЦуй»).

Буддійські сутри перекладалися з китайської на уйгурську, монгольську, тибетську 
мови, таким чином формуючи спільний культурний пласт культури центральної Азії . 
Безумовно, буддійська література написана на уйгурській мові відігравала дуже велику 
роль серед народів центральної Азії, адже саме уйгурський шрифт ліг в основу писем-
ності монгольської та маньчжурської мов. Взагалі, у Китаї центральноазійська, північна 
лінія буддійського вчення претендує на статус найдавнішої. Серед буддійських течій, які 
були присутніми в центральній Азії в даний період найбільш активними були послідов-
ники школи «Чистої землі». Серед пам’ятників буддійської літератури центральної Азії 
знайдених в двадцятому столітті, в першу чергу треба згадати «Сутру общини білого ло-
тоса» [9], написану старотюркським шрифтом на межі Х-ХІ ст.. н.е. Згадаємо, що так зва-
на община «білого лотоса» була створена китайськими подвижником Дао-анем (312-385) 
та Хуей-юанем (334-417) [3, ст.. 314-320]. Лотосова сутра була перекладена китайською 
мовою відомим перекладачем Кумараджівою, одним з патріархів китайського буддизму.

Особливістю цього напрямку, що вміщував у собі як буддійську філософію так і ряд 
містичних вірувань, рецитації імен будд та бодхисатв, та буддійських текстів, було праг-
нення до переродження в раю Сукхарваті. Саме такий напрямок буддизму був простим, 
зрозумілим та прийнятним для більшості китайського населення. «Як вважають синоло-
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ги, вцзінту [ чиста земля ] був особливо помітним вплив даосизму, навіть давньокитай-
ського синізму (Г.Кріл) з його прагненням до щастя та процвітання людства» [3, ст..336]

 Ця течія відгравала ключову роль в становленні китайської драматургії та знайшла 
своє відображення в драматургії доби Юань (1271-1368), адже елементи школи цзінту та 
буддійськіх персонажів (такіх, як бодхисатва співчуття Авалокітешвара (кит. Гуаньінь), 
бодхисатва майбутнього Майтрея) ми можемо знайти в текстах всіх буддійських драм 
доби Юань (1271-1368).

Сутра общини білого лотоса відображала ті сокровенні вірування та прагнення буд-
дистів центральної Азії, які хвилювали буддійських подвижників за часів монгольського 
завоювання. В імперію Юань(1271-1368) уйгурський та тюркський буддизм потрапив 
саме у формі, що є у цій сутрі. Відповідно, течія буддизму «Чистої землі» і на півдні 
Китаю отримала значну підтримку у монгольських правителів тих часів.

Особливе місце в буддійській практиці Китаю та центральної Азії займала «Лотосова 
сутра», перекладена кучанським буддійським перекладачем Кумараджівою [17]. «Світ 
лотоса є превеликою драматичною літературною дією, що розгортається від сюжету до 
сюжету в оточення багатих декорацій і з безліччю діючих осіб. Стиль сутри величавий і 
піднесений: прозовий текст межує з великими поетичними вставками» [10, ст. 387]. «Ло-
тосова сутра» знаходилася під сильним впливом індоіранської культури, з якою, згодом, 
імперія Юань(1271-1368) вступила в тісний контакт. На думку багатьох буддологівіран-
ська культура знайшла своє відображення в образах Амітабхи, Авалокітешвари.

Як образи будд та бодхисатв, так і буддійська сангха, буддійські ченці знайшли своє ві-
дображення в китайській літературі, про що академік В.М. Алексєєв зазначав: «китайська 
інтелігенція знайшла, так би мовити, чисту культуру буддійського ченця поза його спові-
дальним забарвленням. Це був чернець з багатим внутрішнім змістом, з широким кругозо-
ром думки, а головне монах-співець, поетичний тип. Монах не від цього світу, монах істин-
ний, тобто істинно-праведності, прекрасний співрозмовник поета» [1, c.323]. «О, як давно 
осіло моє єство тут, по річках Цзяну и Хуай! Але рідко зустрічаюся з істинним ченцем, 
щоб поговорить з ним про буття і порожнечу» [1, c.323]Так говорив китайський поет Лі Бо 
в перекладах академіка Л.С.Алєксєєва. «Він живе десь у вершинах гір» [1, c.323]. «Йому 
знаком шлях – гостю хмар, його ім’я залишиться серед позамирських ченців» [1, c.323] 
(Ван Чжун)». «Ченець друг за віршем і за шахами» [1, c.325]. Отже, китайська інтелігенція 
мала свої критерії в оцінках буддійських ченців. Буддійський чернець в очах китайської ін-
телігенції, в першу чергу – носій високих позаземних істин, освідчений співбесідник, поет 
та митець. А вже в другу чергу, буддійський чинець – саме чинець, бхікшу. І хоча було б 
дуже несправедливо сказати, що буддійські ченці повністю нехтували зводом буддійських 
дисциплінарних правил (а деякі китайські монастирі, особливо напрямку люй – будд. Ві-
наї були дуже суворими), все-ж таки, буддійські ченці більш вільних та широких напрям-
ків буддизму (наприклад школи чань, школи чистої землі, різних напрямків мантр) вели 
куди вільний спосіб життя. В принципі, китайське суспільство в першу чергу вимагало від 
буддійських ченців дотримання суспільних, конфуціанських норм. Норми суто буддійські 
були вже другою вимогою; «Нехай навіть він п’яний – що за біда, якщо він – талант» [1, c 
323]. Категорія таких ченців знайшла своє відображення в драмі «Навернення Лю Цуй».

Окремою категорією були ченці-відлюдники, яким відведена специфічна роль в ки-
тайській літературі. Такі ченці зазвичай жили або в далеких горах, або поодаль великих 
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міст, та приділяли велику увагу як рідкісним буддійським практикам так і літературній 
творчості. Тому в китайській літературі ченцям такого типу традиційно приділялася зна-
чна увага, образ ченця-відлюдника знайшов відображення не лише в поезії, але також в 
драматургії та прозі, зокрема ченець-відлюдник є одним з головних героїв драми «Сон 
Дунпо» та драми «Мавпа слухає сутри», про що йтиметься нижче.

Звісно, зустрічався і інший, не дуже ретивий типаж буддійських ченців. Вони були 
буддійськими ченцями «з народу», які не надто заповзято ставилися ані до приписань 
буддійського канону, ані до витончених філософських бесід на ту або іншу теми.

Китайський буддизм доби Юань (1271-1368) став народною релігією Китаю та пів-
нічних народів, виражав найкращі прагнення, відображав найкращі сподівання народу. 
Китайський буддизм став по-справжньому народним, увібравши в себе риси народної 
релігії Китаю. Буддійська філософія була достатньо точно представлена китайським 
буддійським каноном, однак індійський вплив на китайський буддизм за часів дванад-
цятого-тринадцятого століть зовсім зник, тому буддизм за доби Юань (1271-1368) мав 
очевидний колорит народного світогляду.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ 
НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ І КУЛЬТУРИ 

У ВНЗ СИСТЕМИ МВС УКРАЇНИ

Використання Інтернет-технологій у навчанні іноземної мови і культури курсантів ВНЗ 
системи МВС України стає важливою частиною навчального процесу та ефективним за-
собом вирішення завдань, що стоять перед викладачами іноземної мови на сучасному етапі, 
оскільки вони суттєво збагачують, урізноманітнюють, активізують та інтенсифікують 
навчальний процес, підвищують мотивацію та пізнавальну активність курсантів.

Ключові слова: Інтернет-технологія, іноземна мова, культурологічна підготовка, 
курсант.

Пошук нових технологій, засобів і методик навчання, зокрема іноземної мови за-
лишається актуальною проблемою, оскільки практичне володіння іноземною мовою в 
сучасних умовах стає необхідною умовою здійснення фахівцем не лише успішної про-
фесійної діяльності, але й його самореалізації в полікультурному просторі. Сьогодні до-
сягнення науки і техніки пропонують нові перспективні, ефективні дидактичні засоби 
навчання іноземної мови і культури, до яких відносяться комп’ютери, комп’ютерні ме-
режі, мультимедійні засоби. Під засобами навчання зазвичай розуміють різноманітні ма-
теріали і знаряддя навчального процесу, за допомогою яких успішніше і раціональніше 
досягаються поставлені цілі навчання. Засоби завжди підпорядковані цілям навчання і 
вибираються відповідно до них.

Головне дидактичне призначення засобів навчання – прискорити процес засвоєння 
навчального матеріалу і сприяти його закріпленню, тобто наблизити навчальний процес 
до найефективніших характеристик, наприклад, у навчанні іноземних мов – створити 
навчальну ситуацію спілкування в іншомовному середовищі.

Інформаційні і комунікаційні технології, зокрема засновані на Інтернеті, телекомуні-
каційних мережах та інтелектуальних комп’ютерних системах, відкривають перед нови-
ми поколіннями захоплюючі, до сих пір не існуючі можливості вільного розповсюдження 
знань і інформації в усьому світі. Це свідчить про існування глобальної системи знань, 
що виходить за межі локальних, вузько національних контекстів. Такі знання об’єднують 
культури різних народів, характеризуються різноманітністю джерел, будуються на основі 

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ 
МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ
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глобальної інформаційної інфраструктури та охоплюють такі сфери людської діяльності, 
як наука й техніка, політика й економіка, культура й освіта [6]. Використання інформа-
ційних і комунікаційних технологій, Інтернет-технологій підвищує мотивацію курсантів 
до навчання іноземної мови, їх пізнавальну активність, розширює можливості доступу 
до необмеженої кількості автентичної інформації, зокрема лінгвокраїнознавчого змісту, 
сприяють забезпечення інтерактивності навчання, створення спеціального навчального 
середовища, уможливлюють застосування особистісно орієнтованого підходу, проблем-
ного та диференційного навчання.

Питання використання комп’ютерної комунікації та Інтернет-технологій в освіт-
ньому процесі розглядають З. Алієв, Т. Балихіна, С. Богданова, О. Гарців, Б. Гер-
шунський, З. Джаліашвілі, Е. Карелова, О. Кончина, М. Леві, О. Лесневський, Є. 
Мащбиц, П. Підкасистий, Є. Полат, І. Роберт, О. Тихонов та інші. Окремі аспекти за-
стосування нових інформаційних технологій у навчанні іноземної мови досліджують 
М. Акопова, Є. Амброва, Л. Артамонова, М. Бухаркіна, О. Дмитрева, М. Золотова, 
Е. Косенко, Т. Лісицина, І. Павлова, Є. Полат, Л. Раицька та інші. Проте, враховую-
чи актуальність, багатогранність, важливість і можливості комп’ютерних технологій 
та Інтернет-ресурсів, такі дослідження необхідно продовжувати і висвітлювати, зо-
крема те, що стосується використання Інтернет-технологій для навчання іноземної 
мови і культури, тобто використання іноземної мови і нових дидактичних засобів 
комп’ютерної мережі в культурологічній підготовці майбутніх фахівців, зокрема сис-
теми МВС України.

Відомо, що мова та культура кожного народу нероздільні, вивчати мову, не вивчаю-
чи при цьому чужу культуру, неможливо, її засвоєння починається з перших же занять 
іноземної мови [8]. Цілеспрямоване навчання чужоземної культури є могутнім засобом 
підвищення ефективності навчання іноземної мови, радикальне підвищення рівня на-
вчання комунікації, спілкування між людьми різних національностей можна досягти 
лише при чіткому розумінні та реальному врахуванні соціокультурного фактора [7: 27]. 
Сьогодні прерогативами сучасної освіти є соціальні та культурні зміни, що передбачають 
формування у майбутніх фахівців ціннісних орієнтирів, життєвих ідеалів, розуміння та 
залучення до цінностей культури, що включають не лише створені віками матеріальні 
цінності та досягнення в галузі культури, але й моральні цінності, норми поведінки, зна-
ння не лише національної культури, але й знайомство, визнання та повагу до культури 
інших народів, наукові знання, професійну культуру тощо.

Доступ до Інтернету надає досить ефективні можливості щодо забезпечення пошуку 
і використання в навчанні іноземної мови текстової, графічної, звукової та відеоінформа-
ції. Слідом за Є. Полат [5: 68], перерахуємо ці можливості;

– викладач може дібрати ті чи інші автентичні тексти для читання з обраної теми до 
занять у комп’ютерній бібліотеці університету;

– на комп’ютер можна записати звукову інформацію (мова політичних чи державних 
діячів, цікаві виступи на різні теми носіїв мови тощо);

– провести усне обговорення отриманих електронною поштою листів партнерів за 
проектом;

– проаналізувати висловлювання носіїв мови, що містять фразеологізми, реалії, ідіоми, 
прислів’я, приказки, які відображають специфіку мови та культури народу, які вивчаються;
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– провести в групах дискусію з тієї чи іншої проблемної ситуації, а потім організу-
вати загальне обговорення;

– використовувати хоча б фрагментарно художні твори авторів країни, мова якої ви-
вчається, отримані у віртуальних бібліотеках;

– використовувати матеріали електронних граматичних довідників, словників, довід-
ників країнознавчого характеру, матеріалів дистанційних курсів тощо.

Необхідно також зауважити, що зміст навчальної інформації в Інтернеті реалізується 
за допомогою гіпертекстового підходу, що дає можливість вивчати матеріал у будь-якому 
порядку, на різних рівнях володіння іноземною мовою, а інтерактивний режим, що є 
невід’ємною рисою Інтернету, перетворює процес навчання в спільну діяльність студента і 
викладача [1], а отже реалізується суб’єкт-суб’єктний підхід, взаємодія, реалізація якої за-
безпечує розвиток особистості, розкриття особистісного потенціалу того, хто навчається.

За допомогою Інтернету можливо вирішувати різноманітні дидактичні завдання: 
формувати навички та уміння читання, використовуючи сучасні матеріали з мережі; удо-
сконалювати вміння писемного мовлення; поповнювати словниковий запас, що формує 
стійку мотивацію до навчання іноземної мови. Інформаційна система Інтернет пропонує 
своїм користувачам різні інформаційні ресурси: веб-сторінки всіх газет світу іноземними 
мовами, країнознавчі сайти, енциклопедії, а також програми і технології, що дозволяють 
спілкуватися з носіями мови [2: 160-161]. Використання в практиці навчання ресурсів 
Інтернету для спілкування з реальними носіями мови уможливлює ділитися враженнями 
і задавати актуальні запитання відразу безлічі користувачів, що перебувають у різних 
частинах світу, за допомогою коротких повідомлень. Широко використовується також 
метод навчальних проектів, що здійснюється у вигляді створення спільних публікацій, 
електронних журналів, комп’ютерних презентацій.

Завдяки можливості доступу до системи Інтернету виникають нові перспективи 
творчої роботи, нові горизонти спілкування та особистого досвіду. Існує ряд e-mail-
проектів, мета яких – розширення знання і розуміння світу і людей, що його населяють. 
Участь у такому проекті особливо ефективно розвиває культурологічну компетентність 
курсантів [9: 75], що є надзвичайно важливим, оскільки культурологічна компетентність 
майбутнього фахівця, на наш погляд, – це складова його професійної компетентності, 
професійно-теоретичної і практичної готовності до здіснення професійної діяльності в 
умовах міжкультурної комунікації у соціокультурному середовищі.

Обмін індивідуальними листами електронною поштою в системі інтерактивного спіл-
кування дає унікальну можливість вести реальний діалог з партнером, перевірити своє пи-
семне мовлення, вміння виразити себе, пересвідчитися, чи партнера правильно зрозуміли, 
запросити додаткову інформацію. Окрім того, під час такого спілкування створюється по-
зитивний психологічний фон. У проектній роботі весь навчальний процес орієнтований на 
курсантів, і, перш за все, враховуються їх інтереси, життєвий досвід та індивідуальні зді-
бності. Участь у e-mail-проектах посилює індивідуальну та колективну відповідальність 
за конкретну роботу: адже кожен учасник повинен представити результат своєї діяльності. 
У цьому полягає ефективність навчання основам культурологічної підготовки курсантів 
вищих навчальних закладів МВС України на заняттях з іноземної мови.

Міжнародні телекомунікаційні проекти як засоби культурологічної підготовки уні-
кальні тому, що дають можливість створити реальне мовне середовище. Міжнародні 
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проекти, які організовуються в мережі Інтернету на основі якоїсь загальної проблеми, 
дослідження якої, її рішення однаково цікаві та значущі для партнерів різних країн, 
створюють справжнє мовне середовище. Учасники стурбовані роздумами, аналізом, до-
слідженням, пошуком, збиранням необхідної інформації, її обговоренням між собою і з 
партнерами.

Головне, що мова тут виконує свою пряму функцію – засобу формулювання думок. 
Навчання іноземної мови вносить вклад у розвиток мислення, розвиток таких розумових 
операцій, як співставлення, аналіз та синтез. Мислення відіграє в мовленні іноземною 
мовою особливо складну та своєрідну роль, що є цілком природно. Рідна мова є для лю-
дини знаряддям та засобом мислення, безпосередньою дійсністю думки, але вона рідко 
сама слугує об’єктом мислення. Іноземна мова, навпаки, рідко слугує знаряддям і засо-
бом мислення, але є важливим об’єктом для мислення в процесі її засвоєння, оскільки 
процес навчання мови будується на принципі свідомості [4: 78]. Ось це і є справжнім на-
вчальним середовищем, справжнім зануренням не тільки в досліджувану проблему, а й у 
саму іншомовну діяльність, в культуру іншого народу, адже під час роботи над проектом 
задіяні найрізноманітніші можливості і ресурси мережі Інтернету: віртуальні бібліотеки, 
бази даних, віртуальні кафе та музеї, різні інформаційні та освітні сервери.

Необхідність живого спілкування з реальними партнерами звертає його учасників до 
можливостей електронної пошти, телеконференцій, чат-технологій. Підготовка спільно-
го продукту того чи іншого проекту вимагає звернення до текстових, графічних редак-
торів, застосування різних мережевих програм, що дозволяють використовувати графіку, 
анімацію, мультиплікацію, тобто мультимедійні засоби. Таким чином, проект стає між-
дисциплінарним. У ході реалізації проектів використовуються найпопулярніші можли-
вості інформаційно-комунікативних технологій, таких як:

– інформаційні банки (з можливістю перегляду, роздруківки, конспектування тощо) 
лекцій, матеріалів для самоосвіти, текстів і завдань, методичних рекомендацій та по-
сібників;

– інтегровані системи;
– програмно-керовані комплекси;
– аудіозасоби, відеокурси та навчальне телебачення;
– інформаційні комунікації.
У процесі навчання слід обговорювати переваги і недоліки різних видів 

комп’ютерних технологій, розглядати запропоновані варіанти рішень, аналізувати до-
пущені недоліки, проектувати можливі варіанти вирішення завдань. Врешті в учасни-
ків проекту формується не тільки мовна компетентність, а й розвивається культуро-
логічна компетентність. Вільний обмін думками під час індивідуального і групового 
вирішення проблеми сприяє зміцненню інтересу до співпраці. Емоційно-сприятлива 
атмосфера навчання, що постійно підтримується ситуацією цікавості – все це орієнтує 
курсантів на оптимальну творчу діяльність.

Проведене нами дослідження підтверджує поглиблення тенденцій до використання 
засобів культурологічної підготовки курсантів вищих навчальних закладів МВС України 
в методиці викладання іноземних мов, серед яких можна зазначити:

– матеріальні засоби (вербальні та невербальні носії навчальної інформації);
– інформаційні засоби (засоби масової інформації, Інтернет);
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– технічні засоби (CD- або DVD-диски, відеозаписи, аудіокасети);
– нетехнічні засоби (демонстраційні, роздаткові).
Використовувати Інтернет для навчання іноземної мови зручно, плодотворно і пер-

спективно. Інтернет – це різноманітні комунікації: електронна пошта, різні конференції, 
форуми, аудіо-чати тощо. Все це можна і необхідно використовувати, оскільки Інтернет 
створює сильну мотивацію до навчання іноземної мови [3].

Ґрунтуючись на матеріалах ряду досліджень, a також на досвіді роботи викладачів, 
можна стверджувати, що ефективність вирішення дидактичних завдань при навчанні 
іноземної мови і культури з використанням інформаційних ресурсів Інтернету підвищу-
ється, що дозволяє:

– удосконалювати навички та вміння читання, аудіювання, монологічного і діалогіч-
ного висловлювання, писемного мовлення;

– поповнювати свій словниковий запас лексикою сучасної іноземної мови, що відо-
бражає певний етап розвитку культури народу, соціального та політичного суспільства;

– закріплювати лексико-граматичний матеріал;
– розширювати світогляд курсантів, знайомитися з культурознавчими знаннями, що 

включають у себе мовленнєвий етикет, особливості мовної поведінки різних народів 
в умовах спілкування, особливості культури, традицій країни мова, якої вивчається, а 
отже, показувати рівень своєї культури, соціальної зрілості, освіченості та готовності 
діяти в полікультурному середовищі як у професійній сфері, так і на побутовому рівні.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ И КУЛЬТУРЕ В ВУЗах 

СИСТЕМЫ МВД УКРАИНЫ
Использование Интернет-технологий при обучении иностранного языка и культуры 

курсантов ВУЗов системы МВД Украины становится важной частью учебного про-
цесса и эффективным способом решения задач, стоящих перед преподавателями ино-
странного языка на современном этапе, поскольку они существенно обогащают, разно-
образят, активизируют и интенсифицируют учебный процесс, повышают мотивацию 
и познавательную активность курсантов.
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USING INTERNET-TECHNOLOGIES IN TEACHING A FOREIGN 
LANGUAGE AND CULTURE AT THE HIGHER 

EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS OF THE MINISTRY 
OF INTERNAL AFFAIRS OF UKRAINE

Using the Internet-technologies in teaching a foreign language and culture of the cadets at 
the higher educational establishments of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine becomes 
an important part of the academic process and an effective means of solving the tasks by the 
teachers of a foreign language at present because they essentially enrich, verify, stir to activity 
and intensify the academic process, raise the motivation and cognitive activity of the cadets.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ПРОФЕСІЙНЕ СПІЛКУВАННЯ ІНОЗЕМНОЮ 
МОВОЮ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ: ЛЕКСИКАЛІЗАЦІЯ ОБРАЗУ 

ІСПАНІЇ В АНГЛОМОВНИХ ТУРИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ

Стаття присвячена розгляду мовних засобів створення образу Іспанії в англомовних 
туристичних текстах. Означені міжнародні традиції формування образу країни від-
починку, проаналізовані теоретичні та практичні праці закордонних дослідників мови 
туризму. Окресленні лінгвопрагматичні засоби англійської мови – аксіологічна, експре-
сивно-емоційна, метафоризована лексика, слова-підсилювачі – прислівники-інтенсифі-
катори, слова, які підкреслюють розмаїття, фразеологізми, молодіжний сленг, імпе-
ративні форми дієслів, лексичні повтори. Визначені уявлення про Іспанію, зафіксовані в 
англомовних туристичних текстах.

Ключові слова: професійне спілкування, туризм, образ країни-місця відпочинку, лінг-
вопрагматичні засоби, лексичні одиниці.

Останні роки індустрія туризму перебуває на піку свої популярності та може з лег-
кістю конкурувати з іншими прибутковими сферами ділової діяльності людства. Як за-
значає дослідниця Разусова М.: «… туристичний дискурс став одним з найрозповсю-
джуваних дискурсів, мільйони людей формують його вступаючи в безліч комунікатив-
них ситуацій. Люди, культура, ландшафт, історія, традиції та інші соціальні, природні 
об’єкти, все це пропонується, обирається, пізнається та використовується, все це фіксує 
мова туризму» [15]. Грехем Ден вперше ввів в наукових тезаурус термін «мова туризму» 
в 1996 році, зазначаючи, що «tourism, in the act of promotion, has its own language» [8: 2]. 
Дослідження мови туризму як форми професійного спілкування знайшло відображення 
в працях багатьох вітчизняних та закордонних спеціалістів. Проте, якщо в Україні та 
Росії дослідження мови туризму – відносно нова сфера інтересів лінгвістів, то закор-
доном це вже сформований напрямок в мовознавстві. Зазначимо, що багато праць з цієї 
теми мають міждисциплінарний характер, наприклад, дослідники Азар В., Іванова Н.А., 
Масленнікова О.Н. зацікавлені в культурологічному та соціологічному означенні явища 
туризму та специфіки його вербальної комунікації [1; 2 ]. Російська дослідниця Лихо-
видова О.П. акцентує увагу на психолінгвістичних особливостях мови інтренет-сайтів 
готелів. Мова туризму багатофункціональна, тому є можливість аналізувати її з марке-
тингових, прагматичних, лексикографічних, неологічних позицій [3]. За справедливим 
зауваженням переважної кількості вчених комунікація англійською мовою є домінуючою 
в туристичній індустрії сьогодення, саме тому вона виступає мовою-донором, надаючи 
професійно-орієнтовану туристичну лексику іншим мовам. Факти запозичення широко 
висвітлюються сучасними вітчизняними лінгвістами [4; 5]. Одним з популярних аспектів 
вивчення туристичної комунікації закордоном є спроба зафіксувати лінгвокультурологіч-
ні, етнолінгвістичні, соціокультурні та інші компоненти образу країни-місця відпочинку 
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туристів [11]. Наукова гіпотеза вчених в тому, що вибір мовних одиниць, які формують 
туристичні тексти, підпорядкований системі комунікативно-прагматичних цілей та уста-
новок адресата, яких намагається скласти найбільш привабливий образ країни у цільової 
аудиторії. Соціологічні спостереження доводять, що туристичний образ країни значною 
мірою впливає на вибір туриста: «… destination image becomes an important component 
of destination selection as soon as an individual decides to travel. Only destinations which the 
decision making body is aware of will be included in the perceived opportunity set. Awareness 
implies than an image of the destination exists in the mind(s) of the decision makers» [10: 193]. 
На нашу думку, особливості вербальної репрезентації образу країни-місця відпочинку – це 
актуальна тема для проведення лінгвістичних розвідок, оскільки туристичні тексти, для 
яких характерні розмаїття форм, засобів та прийомів надання інформації, містять в собі 
значний комплекс знань про оточуючий світ, що формуються під впливом колективного 
та індивідуального досвіду адресатів та адресантів туристичної комунікації. Метою на-
шої роботи стало виокремлення та опис лінгвопрагматичних засобів та заходів організа-
ції текстів англомовних сайтів туристичної спрямованості, що присвячені відпочинку в 
Іспанії, визначення стереотипних та новостворених уявлень про Іспанію як туристичну 
країну. Матеріалом дослідження слугували тексти сайтів туристичних компаній.

Перш за все варто звернутися до питань термінології, власне термін «образ краї-
ни-місця відпочинку» досить дискусійний. Науковці погоджуються з формулюванням 
«враження про місце» \ «сприйняття місцевості» (impression of a place \ perception of an 
area). За словами Ехтнер Ш. та Рітчі Б., більшість дослідників надають дефініцію цього 
терміна, вказуючи основні атрибути, що позначають фізичні особливості туристичної 
місцевості [9]. Але ця позиція залишає поза увагою психологічні компоненти образу кра-
їни-місця відпочинку туристів. Нам здається досить переконливою класифікація, запро-
понована Ехтнер Ш. та Рітчі Б., яка враховує також психологічні характеристики (друж-
ність країни, безпечність, її атмосфера та «настрій») [9: 6-7]. Важливим принципом опи-
су образу країни- місця відпочинку слід визнати «унікальність-типовість», наприклад, 
багата туристична інфраструктура, гарні умови проживання вважаються типовими для 
багатьох курортів, проте Париж асоціюється з романтикою, Бразилія – з карнавалом, що 
реалізується завдяки фізичним та психологічним характеристикам зазначених образів, і 
в цьому їх унікальність. 

На думку сучасних дослідників серед мотивів, що обов’язково зафіксовані в ту-
ристичних текстах, присутні такі – справжність; пошук нового, незнайомого та проти-
ставлення світів (західного та східного) [16]. Образ туристичної Іспанії створюється під 
впливом зазначених мотивів. Так, серед означень місцевості в Іспанії часто присутні лек-
семи origin, real, true, ancient,old, pure, «Whatever kind of holidaymaker you are, you can 
find your own real little paradise in the Costa del Sol. Golfers love the green courses, while 
spa-lovers will fall for the excellent hotels and resorts that offer pure rest and relaxation … 
Restaurants serve everything from origin Spanish cuisine to international dishes and it’s true 
delicious». Мотив пошуку нового, незнайомого знаходить відображення в перерахуванні 
подій та об’єктів, що можна відвідати лише в Іспанії. Деякі туристичні тексти будуються 
за принципом такого перерахування, наприклад, «Semana Santa (Holy Week); throughout 
Spain – In the week leading up to Easter every year, religious processions pass through the 
streets of Spain. Benicàssim International Festival; July; Benicàssim – This music festival held 
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in July attracts world-famous acts who perform in glorious sunshine. La Tomatina; August; 
Buñol – This huge tomato-based food fight takes place on the last Wednesday of August in the 
industrial town of Buñol» [7]. 

Беззаперечним фактом є те, що відпочинок у Іспанії подається як можливість інте-
лектуального відпочинку, автори текстів підкреслюють наявність об’єктів інтелектуальної 
культурної спадщини країни ( «Barcelona is a great choice for lovers of culture as the city has 
world-class museums, winding alleys and stunning architecture … Ideal for families looking for 
a short break and somewhere that is rich in culture and history, Barcelona has plenty to keep 
both parents and children entertained. Experience the magic of Gaudi in Barcelona as you take in 
a day of sightseeing. Be sure to visit the Sagrada Familia Church a favourite with architects and 
artists alike… For art lovers, the entire city is a treasure trove of beautiful works and the Miro 
Foundation, a modern-art gallery, is an absolute must-see» [7]). Традиційно для туристичних 
текстів з метою номінації специфічних для країни понять використовуються варваризми та 
екзотизми: «Festa Major de Garcia takes place in the third week of August and includes a street-
decoration competition, in which residents dress their streets up to look like pirate ships or rain 
forests … Cordoba is famed for the incredible mosque, or mezquita, that crowns the town» [12]. 
Найбільш поширеними ад’єктивами, що позначають місцеве населення, є лексеми friendly, 
hospitable, passionate, interesting. Наведемо приклад: «Do you want to be sure of sun and a 
beautiful summer this year? Then rent a holiday villa in Spain, where you are (almost) guaranteed 
sun and a whole lot more – interesting people, fantastic food and, of course, a beautiful sun tan» 
[7] або «And one factor that makes the country so appealing is the Spaniards’ passionate love 
for life; it can be seen during the many fiestas held throughout the year and every day in the bars, 
restaurants and clubs» [12]. 

В туристичних текстах позиціонування розвиненості країни, її відповідність сучас-
ним тенденціям експлікується завдяки інформації про нічне життя Іспанії: «Nightlife: For 
evening entertainment, the nightlife in Barcelona is legendary … Partygoers and clubbers need 
look no further than the Balearic party island of Ibiza. Warm up during the day on Bora Bora 
beach before heading to Café del Mar in San Antonio to watch the sun set. Then take your pick 
from the numerous bars and world-class clubs such as Pacha, Space and Es Paradis» [7] або 
«Nightlife: Cool clubs and groovy bars are waiting for you when the sun sets, though you should 
follow the lead of the locals and go out late, snack on tapas, drink beer or Cava around Las 
Ramblas and the Gothic Quarter, and wait until later – much later – when the night-time action 
really heats up» [13]. Оскільки цільовою аудиторією таких звернень є молодь, розповсю-
дженими стають неформальні вислови англійської мови, молодіжний сленг. Аби надати 
дружній тон туристичному тексту можуть також використовуватися фразеологізми роз-
мовного стилю англійської мови, наприклад, «With family-friendly resorts, great city break 
options, beautiful beaches and plates of mouth-watering tapas, Spain certainly has a lot up its 
sleeve to tempt holidaymakers» [7], де «have smth up your sleeve informal to have a secret plan 
or idea that you are going to use later» [15: 1651] або «Whether you want to strut your stuff to the 
hottest club tunes, listen to some laid-back jazz, or watch traditional flamenco, there is something 
to suit every taste in the towns along the coast» [13], де «strut your stuff informal to show your 
skills at doing something, especially dancing or performing» [15: 1753]. 

Багато туристичних оголошень серед переваг відпочинку в Іспанії зазначають дружнє, 
приязне, гостинне ставлення іспанців до туристів, особливо дітей, наприклад, «Family and 
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children friendly holiday homes in Spain… There is probably no better country for a family 
holiday than Spain. With its mild climate, the Mediterranean sea and the hospitable and very 
children-friendly Spaniards, Spain is the ideal place for all the family». Стратегія позитивного 
налаштування складає основу авторської поведінки в процесі формування туристичних 
текстів, запорукою ефективної комунікації. Більшість дослідників погоджуються з дум-
кою, що в туристичному дискурсі переважає інформація про позитивні аспекти та пере-
ваги місця-країни відпочинку: «A destination must appear to be problem free and any daily 
difficulties face by the local population are omitted from the tourist brochure» [8: 65].

Визначаючи переваги Іспанії, автори туристичних текстів використовують велику 
кількість окличних речень, наприклад, «The beaches and blue skies of the Costa Blanca are 
popular with families who take advantage of up to 330 days of sunshine a year, and who enjoy 
the endless entertainment options for both children and parents!» [12]. 

Мова туристичних текстів дуже емоційна та експресивна. Аналізовані туристичні тек-
сти насичені прикметниками, які номінують визначні, доведені до абсолюту позитивні озна-
ки об’єктів, а також суперлятивні та компаративні форми прикметників: «If you’re looking 
for a city holiday, then here is a wealth of fascinating worlds to choose from. Spanish art treasures 
are best explored in the biggest Spanish cities, where monuments and museums and historical 
sites abound» або «A city break in Spain is an unforgettable, and unmissable experience» [7]. 
Виключність та оригінальність місця відпочинку нерідко підкреслюється завдяки прислів-
никам-інтенсифікаторам very, absolutely, extremely: «San Bernabe Fiesta; Marbella; June: The 
resort’s annual fair lasts for a week and features flamenco, parades, plus traditional performances 
and piles of extremely delicious food. Virgen del Carmen fiesta; Estepona; July: The fishing 
tradition in this absolutely charming village is celebrated every year» [13]. Практика викорис-
тання зазначених форм є типовою для всієї туристичної сфери в цілому. 

Визначаючи характерні риси образу Іспанії, необхідно вказати діяльнісний фокус се-
мантики аналізованих рекламних текстів. Туристичний відпочинок в Іспанії подається 
як захоплива можливість діяти. Наведемо приклади: «Choose glamorous Ibiza Town for 
a heady blend of ancient sites and party venues, or visit brand new Ibiza Rocks Hotel for 
cocktails by the pool … Dance barefoot on the sand at Bora Bora or on the terrace at mega-
club Space, both on Playa d’en Bossa. During the day clear your head snorkelling, diving or 
jet-skiing in the watery playground of San Antonio Bay. Or trek to the island’s highest point, Sa 
Talaia, definitely worth the climb for the island views» [12]. Зазначений тон підтримується 
завдяки вживанню імперативних форм дієслів («And don’t forget to see the other side of 
the city for its trendsetting bars and lively nightspots») [7]. Проте вживання спонукальних 
форм – характерна риса туристичних матеріалів, спрямованих на популяризацію відпо-
чинку в будь-якій країні. 

Дослідивши туристичні тексти, присвячені відпочинку в Іспанії, ми зафіксували тен-
денцію використання лексичних засобів, визначаючих поняття розмаїття, наприклад, 
plenty, a lot of, a great range \ a huge range, variety, many, much, the is no end («Madrid 
won’t disappoint those in need of a little retail therapy with its variety of shopping areas such 
as the pedestrianised area between Gran Via and Puerta del Sol Then take your pick from the 
numerous bars and world-class clubs such as Pacha, Space and Es Paradis … Thrilling rides, 
a waterpark, attractions and plenty of restaurants make for an exciting and action-packed day 
out or break away») [7].
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Жвавий та рухливий образ країни підкреслюється використанням лексем lively, 
vibrant наприклад, «Think you’ve got the measure of Ibiza? Think again – away from the 
lively nightlife hotspots, the island harbours secluded coves, family resorts, pine-scented hills 
and vibrant Catalan culture» [13]. Метафоричні вирази, вживання яких необхідний компо-
нент формування позитивного образу країни-місця відпочинку, відлунюють ідею руху: 
«Admire the splendid architecture that runs like a vein through the city, then step into the 
residential streets of Barrio of Barceloneta for a fascinating contrast» [7]. Семи «активний», 
«рухливий» вдало подані маркетологами при окресленні тематики відпочинку в Іспанії. 
Туристичні фірми пропонують відпочинок для знавців та аматорів лижних, водних видів 
спорту («Sporty families whoosh down the ski slopes at the Sierra Nevada rugged resort» або 
«Spain has some breath-taking ski resorts») [7].

Серед кольоропозначень, що присутні в образі туристичної Іспанії, домінують позна-
чення синього \ блакитного, рожевого, світло-жовтого (колір піску) та зеленого: «Escape 
across azure waters to the neighbouring island of Formentera or visit out of season (January 
and February) to see the magical almond blossom spread its pinky-white haze across the Santa 
Ines valley» [7]. Створення позитивного враження від країни реалізують завдяки креолізо-
ваним текстам, комбінуючи яскраві фото матеріали із насиченими кольропозначеннями 
метафоричними описами, наприклад, «The beaches and blue skies of the Costa Blanca are 
popular with families … Feria de Abril de Catalunya is a sprawling, joyous, week-long event 
held in April, which involves rows of colourful marquees … the most famous of the Spanish 
Costas is brimming with beaches and bars and surrounded by soaring green mountains, azure 
blue skies, and great tender yellow swathes of sand» [7; 12; 13]. 

Вплив Іспанії, за словами маркетологів, настільки значний, що турист забуде про про-
блеми та побут: «Wake up in your romantic restored townhouse hotel, to fall in love with hot, 
sensual Seville… For solace, it’s easy to lose yourselves exploring Barcelona’s medieval lanes 
in the Gothic Quarter» або «Barcelona is a city with so much soul, one visit is sure to leave 
you wanting more» [12]. Серед ключових слів, що повинні спонукати до подорожі, спеці-
алісти визначають такі, як away, escape, dream, discover, imagination and pleasure [8: 174]. 
Створення позитивного образу Іспанії відбувається із залученням зазначених лексичних 
одиниць та їх синонімів, наприклад, «Possible ways to keep entertained when there (other 
than lounging on a beach) include whooshing down a slide in Tenerife’s Siam Park water park, 
visiting Cesar Manrique’s creations on Lanzarote and enjoying Gran Canaria’s leisure park and 
funfair, Holiday World … a hedonistic week on Ibiza moving from club to club by night and taking 
in the beautiful landscape by day Anyone who wishes to indulge in some retail therapy will feel 
perfectly at home in Barcelona … Go away from problems! Best of Barcelona city breaks for... 
It’s a fascinating and hushed break from the buzz on the streets. Romance: Grab a bottle of 
Cava and claim a prime spot to see the changing colours of the Magic Fountain, which is in the 
Montjuic neighbourhood. The jets spray in time to music and you can’t help but be captivated as 
you sit under the night sky with your loved one at your side» [7].

За зауваженнями більшості вчених туристичний дискурс є тавтологічним, ця особли-
вість реалізується на двох рівнях: по перше, лексичні повтори широко використовуються 
в туристичних текстах, а по-друге, дії туристів повторюють маршрути, прописані в ін-
формаційно-рекламних брошурах, таким чином, інформація, що висвітлена в туристич-
ному виданні набуває реальності в мові туристів (мова блогів та міжособове спілкування 
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в житті) [16: 65]. Формуючи туристичний образ Іспанії, автори текстів також вживали 
лексичні повтори.

Таким чином, вербальні та невербальні одиниці англомовних туристичних текстів 
спрямовані на формування комплексного привабливого образу країни-місця відпочинку. 
В якості лінгвопрагматичних засобів англійської мови слід визначити такі: аксіологіч-
на, експресивно-емоційна, метафоризована лексика, слова-підсилювачі – прислівники-
інтенсифікатори, слова, які підкреслюють розмаїття, фразеологізми, молодіжний сленг, 
імперативні форми дієслів, лексичні повтори. Форми мовної репрезентації образу Іспанії 
свідчать про експлуатацію маркетологами як стереотипних уявлень про Іспанію (при-
страсні танці, кулінарні традиції, пам’ятки мистецтва), так і нових – дружне ставлення 
до іноземців, ідеальне місце для сімейного відпочинку та для розваг молоді.
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К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБЩЕНИИ 
НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ 

ТУРИЗМА: ЛЕКСИКАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗА ИСПАНИИ 
В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ

Статья посвящена вопросам изучения лексикализации образа Испании в англоязычных 
туристических текстах. Определены международные традиции формирования образа 
страны-места отдыха, проанализированы лингвопрагматические средства английского 
языка: аксиологическая, експрессивно-емоциональная лексика, метафоры, слова-усилите-
ли (наречия-интенсификаторы, слова, подчеркивающие разнообразие), фразеологизмы, 
молодежный сленг, императивные формы глаголов, лексические повторы. Указаны пред-
ставления об Испании, зафиксированные в англоязычных туристических текстах.

Ключевые слова: профессиональное общение, туризм, образ страны-места отды-
ха, лингвопрагматические средства, лексические единицы.
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ABOUT BUSINESS COMMUNICATION OF TOUR MANAGERS IN 
FOREIGN LANGUAGE: LEXICAL REPRESENTATION OF DESTINATION 

IMAGE OF SPAIN IN ENGLISH TOURIST TEXTS
This article deals with language ways of forming destination image of Spain in English 

tourist texts. International traditions of forming destination image, the main theoretical and 
practical investigations of foreign researchers at this sphere are analyzed. The author says 
about lingua pragmatic means such as axiological, emotional and expressive lexical units, 
metaphors, adverbs-intensificators, quantifiers, phraseological units, slang and informal 
collocations, imperative forms of verbs, tautology. Stereotypes and new points of view about 
Spain destination image are depicted.

Key words: professional communication, tourism, destination image, lingua pragmatic 
means, lexical units.
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СОЦІОКУЛЬТУРНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ НАВИЧОК 
КРЕАТИВНОГО ІНШОМОВНОГО ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ

Стаття присвячена актуальним прийомам інтенсифікації процесу навчання іншо-
мовному писемному мовленню. Розглянуто кластерний принцип побудови письмового 
повідомлення, основу якого складає використання опорних діаграм. Визначається їхня 
роль у процесі формування ідей у свідомості студента, а також їхнє місце в оволодін-
ні композиційно-логічними структурами, необхідними для продукування зв’язного пись-
мового повідомлення шляхом засвоєння соціокультурного компоненту спілкування, що 
збільшує готовність студентів до взаємодії у сучасному багатокультурному світі.

Ключові слова: креативність, кластерування, опорні діаграми, писемне мовлення, 
навички.

У контексті глобалізації сучасного світу навряд чи сумнівною може видаватися дум-
ка про потребу не лише сформувати особистісні та професійні якості, але й наповнити їх 
вміннями та навичками здатними забезпечити всебічний розвиток комунікативної ком-
петенції. Оскільки повноцінне соціальне функціонування людини в системі міжкультур-
них відносин містить у собі і практичне знання іноземних мов, і розуміння специфіки 
національних культур, особливостей національного сприйняття навколишньої дійсності 
[6: 243], цілком очевидною є необхідність формування, а потім динамічного розвитку 
багатогранної соціокультурної компетенції. Кінцевий етап якої виявляється у здатності 
оперувати необхідними знаннями, концептами й адаптувати власну поведінку до пове-
дінки близької чи притаманної носіям мови [3].

Не можна не погодитися з думкою [див. напр., 9: 277], що поширеність комунікативно-
го підходу змушує, насамперед, здійснювати навчання шляхом використання мови в пев-
них соціальних і культурних ситуаціях, у межах яких соціокультурна складова включає 
знайомство з системою політичних, економічних, історичних, наукових, художніх, релі-
гійних і т. ін. цінностей народу; культурою вербальної та невербальної комунікації; стилем 
і характером життя різних верств населення тощо. При цьому, моделюється мовне серед-
овище здатне підвищити ефективність набуття знань, вмінь і навичок [6: 243]. Разом з тим, 
на наш погляд, не менш важливим у процесі втілення соціокультурної складової процесу 
навчання – навчити студента мислити категоріями культури, мова якої вивчається, зокрема 
у процесі формування навичок писемної комунікації, оскільки поглиблення глобалізації 
усіх форм людської діяльності вимагає швидкої і якісної підготовки студентів, забезпе-
чуючи їхню здатність успішно спілкуватися із представниками світової спільноти [7: 10].

Письмо розглядається як спроба надати вербально-матеріальної форми нашим ідеям, 
явище ототожнюване автором [10: 37] з процесом мислення. Саме тому писемне спіл-
кування як механізм пізнання інших народів і культур, на етапі оволодіння письмом, 
передбачає досягнення елементарної комунікативної компетенції [5: 586]. Це втілюється 
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завдяки, пов’язаним з актуалізацією навичок письма, видам діяльності як-от: складання 
різноманітних листів, розповідей, анотацій, написання розгорнутого плану тощо [2: 219]. 
При цьому найістотнішою тут постає творча складова.

Незважаючи на різноманіття існуючих підходів [див. дет., 10] здатних розширити 
уміння та навички студента ефективно здійснювати писемну комунікацію, найбільш 
продуктивними є такі, що пов’язані з креативністю [8]. Разом з тим, авторкою [8: 7–8] 
указується на першочергову необхідність пояснити не як писати і якими засобами при 
цьому послуговуватися, а чому варто писати і в чому практична цінність писемної ко-
мунікації. Погоджуючись з таким твердженням, все ж відзначимо виникаючі труднощі, 
пов’язані з процесом породження думок та продукування ідей, власне студент не знає 
про що писати, якими словами вести виклад, як пов’язати думки, що притаманно навіть 
досить мотивованим студентам.

Виходячи з того, що писемне мовлення можна поділити на певні етапи підготовки 
та збору інформації, складання варіантів текстових повідомлень, рецензування і пере-
робку тексту, його редагування, переосмислення змісту кінцевого продукування тек-
стів, зосередимо увагу на основних чинниках успішності кожного етапу. Формування 
навичок писемного мовлення передбачає навчання правопису і формуванню техніки 
письма. У подальшому відбувається робота над формуванням вмінь побудови речень. 
Вище зазначене можна окреслити як перший етап формування навичок писемного 
мовлення. Навички написання абзацу на основі логічного поєднання простих і склад-
них речень формуються на другому етапі. На третьому етапі відбувається злиття кіль-
кох абзаців у єдине ціле [1: 71].

Розглянемо на конкретному прикладі розвитку умінь писемної комунікації, здатної 
оптимізувати саме креативну складову, що є важливою умовою будь-якого письмового по-
відомлення. Термін «креативність» передбачає продукування і формування ідей, а саме не-
стандартність мислення [10: 37]. На етапі, що передує основному письму, студенти вчаться 
виконувати підготовчі завдання, які сприяють удосконаленню умінь правильного викорис-
тання лінгвальних одиниць, стилістичних прийомів, граматичних форм і т. ін. При цьому, 
основна мета виявляється у потребі сформувати навички реалізації письмової мовленнєвої 
діяльності як креативної. Розвиток аналітичних умінь і навичок структурно-семантичної 
і лінгвістичної реорганізації творчого тексту складає ціль другого етапу. Третій етап пе-
редбачає роботу над розвитком і удосконаленням умінь складати креативний іншомовний 
текст. При цьому важливо враховувати аудиторію і те, як зробити письмове повідомлення 
одночасно і доступним для розуміння і цікавим для читання.

Найбільш адекватно ці етапи втілюються шляхом застосування прийому відомого як 
кластерування (clustering strategy) [10: 38]. Його використання дає широкі можливості 
для самовираження, самоствердження засобами іноземної мови, розвиваючи процесу-
альну мотивацію, виокремлювати основні аспекти, формувати ціль, спробувати подати 
інформацію оригінальним способом, зосередитися на оцінці явищ, фактів чи вчинків, 
вміти наводити роздуми, цікавитися і досліджувати аспекти, що привертають увагу, ін-
терпретувати і аналізувати складні для розуміння явища, шукати способи переконуван-
ня, тим самим підвищуючи ефективність навчання письма як виду мовленнєвої діяль-
ності. Крім того, це долучає студентів до способу мислення властивого представникам 
англомовної лінгвокультури під час побудови письмового повідомлення.
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Водночас, чи не найскладнішим у процесі побудови письмового текстового повідо-
млення від речення до надфразової єдності та поєднання останніх в одиниці вищих 
рівнів є швидке формування основної думки та її логічне розгортання. Цьому сприяє 
широко використовуване в зарубіжній методиці застосування різноманітних діаграм 
для стимуляції розумової активності студентів і інтенсифікації формування навичок 
писемного мовлення у процесі створення письмово повідомлення дуже поширене яви-
ще [8: 35–37]. Це дає змогу домогтися від студентів не тільки утримувати у полі зору 
основну тему, а і поступово підвищувати кількість додаткових деталей, використання 
яких дозволяє поглибити і якісно покращити суть того що повідомляється. На наш по-
гляд, ефективність застосування діаграм для стимуляції розумових функцій пошуку, 
категоризації, зіставлення у процесі навчання продукування нових письмових повідо-
млень, безумовно має очевидну практичну цінність, оскільки такі моделі тяжіють до 
категоризації і формалізації продукту розумово-мовленнєвої діяльності. Використання 
опорних діаграм для створення письмових повідомлень різних жанрів дає змогу змо-
делювати останні без значних зусиль [7: 9].

Основна складова усіх видів письма – параграф. Його побудова, згідно зазначеного 
вище прийому, ґрунтується на створенні опорної діаграми, яка дозволяє студентам під-
готуватися до писемної діяльності. Такі діаграми позбавляють відчуття безпорадності і 
зміцнюють впевненість у власних силах під час викладу писемного повідомлення, що, 
у свою чергу, активізує і мотивує. 

Загальна схема параграфу на основі діаграми як правило має наступну структуру:
1) тематичне речення, тобто основна думка, пов’язана з темою параграфу (Topic 

Sentence);
2) кілька прикладів для розширення основної думки параграфа (Major Support 

Sentence);
3) кінцева частина містить речення, що узагальнюють описуване вище (Concluding 

Sentence).
Наведемо приклад опису конкретного предмету за допомогою опорної діаграми у 

графічному вигляді, представленому на Рис. 1. У центрі конструкції розмістимо осно-
вну думку параграфа у секції під назвою Topic Sentence. Для розширення основної 
думки пропонуємо навести ряд основних деталей Major Support, з детальним описом 
кожної за допомогою низки другорядних деталей Minor Support, тобто додаткових але 
менш значущих особливостей (див. рис. 1.). 

Для побудови діаграми визначимо у якості основної ідеї, на перший погляд, про-
стий для опису предмет – шматок сухого хліба. Далі, запропонуємо студентам визна-
чити різноманітні особливості за допомогою деталізації другорядних елементів, перелік 
яких охоплюватиме, скажімо, такі характеристики як форма (shape), смак (taste), запах 
(smell) та звук (sound). Потім, запропонуємо деталізувати кожну з основних характерис-
тик, що надасть більший перелік властивостей описуваного предмета. На наступному 
етапі надамо релевантної лінгвальної форми кожній з визначених характеристик. Так, 
скажімо, основну думку параграфа може представити таке речення: Dry bread chunks are 
interesting. Спочатку опишемо форму, наприклад, Most chunks tend to be small., конкрети-
зуємо цю характеристику: They are less than a centimeter from side to side. Далі, викорис-
товуючи іншу ознаку, колір, опишемо її у цілому, наприклад, Dry bread chunks also are 
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often brown. Поглибимо це більш детальним описом його варіативності: They have some 
variation in colour (from light brown to dark brown). Перейдемо до опису запаху: Dry bread 
chunks have a particular smell. Уточнимо в чому виявляється особливий запах, напр., At 
first sniff, these chunks smell a little bit sour, або наведемо іншу особливість: A person can 
detect a roasted scent. Далі слідує опис характеристик пов’язаних зі звуком, створюваним 
шматочками, власне його відсутність. Представимо це у такий спосіб: Bread chunks do 
not make their sound. Проте варто деталізувати навіть таку характеристику вказавши, що 
вони можуть бути інструментом для створення звуку, напр., When dropped, for instance, 
dry bread makes a knocking sound.

Рис. 1. Приклад діаграми, що унаочнює розгортання основної думки шляхом 
визначення основних характеристик описуваного предмета.

Тут, як і в прикладах вище, варто постійно наголошувати на потребі опису будь якої 
деталі, навіть несуттєвої, долучаючи якомога більшу кількість лексико-граматичних 
одиниць, напр., Use your teeth and experience an unbelievably crispy sound. Отримавши у 
такий спосіб опис визначених у діаграмі загальних характеристик певного об’єкту, до-
сить легко перейти до їхньої деталізації, об’єднання в логічно пов’язану текстову оди-
ницю, напр., Dry bread chunks have a memorable taste. Just like they smell they taste a bit 
sour. They also boast a lightly salty taste. They are so delicious that you can hardly resist the 
temptation to try them. Доцільно запропонувати студентам поєднувати речення викорис-
товуючи сполучники, сполучні слова і фрази (and, but, so, even though, thanks to, because 
of, in short, furthermore, finally, al in all тощо). Однозначно, що підготовчий етап до на-
писання параграфу повинен супроводжуватися чіткими інструкціями і допомагати ви-
робити стратегію написання творчого тексту, який дозволяє студентові інтегрувати мовні 
знання, подавати приклади різного мовного оформлення, збільшити рівень комунікатив-
ної компетенції та поглибити знання лексико-граматичного характеру, розвивати вміння 
створювати писемний дискурс соціального та публіцистичного характеру, стимулюючи 
застосування різноманітних форм мовного оформлення. У такий спосіб у свідомості сту-
дента не лише постійно утримується план-образ, власне стиснутий сюжет описуваного, 
що значно сприяє і швидкості, і якості побудови тексту, але також створюються умови 
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для залучення значної кількості синонімів та заохочується вживання слів з одного си-
нонімічного ряду, звертається увага на правильне вживання граматичних конструкцій, 
пунктуацію і орфографію.

Таким чином, використання прийому кластерування значно покращує якість письмо-
вих повідомлень, допомагає уникнути незручностей пов’язаних з недостатньою сформо-
ваністю механізмів продукування нових висловлювань на основі синтезованих, умінням 
їх відтворювати та трансформувати чи компресувати. На нашу думку, такий вид діяль-
ності викликає жвавий інтерес з боку студентів, допомагає зібратися з думками і генеру-
вати ідеї, спонукає до нестандартного мислення і компетентного спілкування письмово 
а, також, робить навчальний процес свідомим, сприяє індивідуалізації навчання. Крім 
того, подібні завдання сприяють розвитку навичок розташовування інформації у логіч-
ній послідовності, вміння виділяти основні риси, відокремлювати суттєве від другоряд-
ного, узагальнювати і підводити підсумки.
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увеличивает готовность студентов к взаимодействию в современном культурном мире.

Ключевые слова: креативность, кластерование, опорные диаграммы, письменная 
речь, навыки 
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SOCIOCULTURAL ASPECT OF CREATIVE 
WRITING DEVELOPMENT

The article focuses on effective techniques that intensify the process of teaching writing. 
It explores a clustering strategy of composing a written message which is based on the use of 
supporting diagrams. It also determines the role of this technique in idea building and the way 
it assists in acquiring compositional and logical structures necessary for producing a written 
message. Sociocultural aspect of communication, involved in this process, increases students’ 
ability to interact in the contemporary multicultural world.
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УДК 378.635.015.31:81
Л. М. Голіченко, кандидат філологічних наук, доцент 
Національна академія Служби безпеки України, Київ 

ФОРМУВАННЯ СТИЛІСТИЧНОЇ УКРАЇНСЬКОМОВНОЇ 
КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ: 

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД 

У статті на основі культурологічного підходу проаналізовано стилістичну 
українськомовну компетенцію майбутніх військовослужбовців. Досліджено сти-
лістичні культурні норми, що формують українськомовну компетенцію майбутніх  
військовослужбовців. Доведено, що українськомовна компетенція майбутніх військовос-
лужбовців – важлива складова їх професійної підготовки. 
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Важливою складовою системи вищої військової освіти на сьогодні є підготовка 
українськомовного фахівця, здатного продукувати знання, уміння, навички зі спеціаль-
них дисциплін державною мовою як в усній, так і писемній формах. Майбутні військо-
вослужбовці як представники українськомовної державної еліти повинні бути взірцями 
мовної поведінки під час виконання службових обов’язків, а також володіти культурою 
мови в усіх сферах суспільної діяльності. 

Сучасний стан розвитку Збройних сил України та реалії ХХІ ст. вимагають якіс-
но нових підходів до підготовки військовослужбовців, особливо офіцерського складу, 
створення і впровадження сучасних педагогічних технологій у навчальний процес ви-
щих військових навчальних закладів, які могли б сприяти забезпеченню ефективного 
розв’язання завдань їх підготовки, зокрема формування українськомовної професійної 
компетенції сучасного фахівця. Українсьмовна освіта має забезпечити формування й 
розвиток комунікативної професійно орієнтованої компетенції особистості, дати їй змо-
гу активно реалізовувати свій творчий потенціал для потреб країни. 

У наукових працях питання комунікативної підготовки фахівців досліджували Н. Бе-
рестецька, О. Мисечко, В. Назаренко, Е. Суслін, О. Щеголєва (офіцери прикордонної 
служби), Р. Гришкова (студенти нефілологічних спеціальностей), М. Коваль (майбутні 
офіцери пожежної охорони), С. Козак (майбутні фахівці морського флоту), Н. Назаренко 
(майбутні документознавці), О. Павленко (майбутні фахівці митної служби), І. Радом-
ський (майбутні офіцери МВС України) та ін. Однак наразі залишаються актуальними 
проблеми формування в майбутніх військовослужбовців українськомовної компетенції, 
зокрема стилістичної, на основі культурологічного підходу. 

Метою статті є окреслення стилістичних особливостей професійного мовлення май-
бутніх військовослужбовців на основі культурологічного підходу відповідно до норм 
сучасної української літературної мови та формування на цій основі стилістичної компе-
тенції як складової підготовки фахівця сучасної військової еліти.

Культурологічний підхід ґрунтується на вченні про цінності та посідає провідне 
місце в дослідженні проблем гуманітарного знання. На сьогодні є актуальним питання 
формування культури сучасного фахівця, в якій поєднують високий професіоналізм, ін-
телігентність, високий рівень культурної освіченості, творчий підхід до виконання своєї 
діяльності. У законі України “Про вищу освіту” в основних вимогах до змісту освіти 
підкреслено, що вона повинна забезпечити “інтеграцію особистості в системі світових і 
національних культур” [1: 21].

Важливим чинником культурологічного підходу є єдність загальнолюдського, націо-
нального й особистісно-культурного. В. Розін у своїх працях зазначає, що освічена людина 
– це не тільки фахівець і не тільки особистість, а саме людина культурна і підготовлена до 
життя, до змін способу життя, своїх уявлень, світоглядів, світовідчуття; освічена людина є 
культурною в тому сенсі, що приймає та розуміє інші культурні позиції. Теоретичне осмис-
лення закономірного характеру взаємозв’язку освіти й культури, їх ізоморфної тотожності 
дозволяє висунути гіпотезу про перспективність і продуктивність використання культуро-
логічного підходу як концептуальної основи модернізації змісту освіти [2: 46].
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Формувати українськомовну стилістичну компетенцію у вищій військовій школі 
необхідно в першу чергу під час вивчення навчальних дисциплін філологічного циклу. 
Кожна тема змістового модуля повинна передбачати культурологічний напрям підготов-
ки фахівця. Культурологічний підхід – це системна організація навчально-виховного 
процесу українськомовними засобами, що передбачає формування в особистості ду-
ховних цінностей, усвідомленого ставлення до державної мови, виховання діяльного, 
справжнього патріотизму, вироблення етичних норм міжнаціонального спілкування. 

Культурологічний підхід ґрунтується на нормах культури. Селіванова Л. визначає 
поняття “культурні норми” як конвенційні регулятивні механізми поведінки людини й 
людського співіснування у складі певних угруповань (етносу, соціальної, локальної гру-
пи), які впливають на різні форми їхньої життєдіяльності [3: 274]. До культурних норм 
належать: традиції (стійкі форми раціональної поведінки у певних ситуаціях, багатора-
зово перевірені на практиці), звичаї (прийняті у групі зразки дій, правила поведінки), 
обряди (узвичаєні процедури поведінки, які супроводжують важливі моменти людського 
життя), закони (система обов’язкових норм поведінки, санкціонована й контрольована 
державою), вдача (моральні оцінки й заборони). Дослідниця зазначає, що “культурно-
мовна компетенція – здатність носіїв певної етнічної культури й мови впізнавати в мов-
них одиницях і мовленнєвих продуктах культурно значимі установки, ціннісні орієнти-
ри, культурні коди й можливість їхньої переінтерпретації, а також організовувати свою 
комунікативну поведінку й текстопородження згідно з цими культурними нормами [3: 
274]. В. Жайворонок зосереджує увагу на тому, що мовний феномен продуктивно ви-
вчати у плані його реалізації в мовленні (усному та писемному), з огляду на реалізаторів 
– мовленнєву особистість і колектив мовців [4: 7]. Отже, мовні одиниці в процесі їхнього 
вивчення розглядаємо як з погляду лінгвоцентризму, тобто коли в центрі уваги перебуває 
те чи те мовне явище як елемент системи, так і з погляду антропоцентризму, коли мовні 
одиниці вивчаємо як творчий продукт їхнього носія, етносоціуму, що породив мовний 
феномен як ключовий елемент мовної культури. 

Професійна українськомовна компетенція майбутнього військовослужбовця перед-
бачає досконале володіння літературними нормами мовної системи, зокрема стилістич-
ними, і на цій основі – формування стилістичної фахової компетенції. 

Л. Мацько зазначає, що стилістична норма діє в межах літературної, але передбачає 
не лише правильність мовлення, а й доцільність і довершеність його відповідно до ко-
мунікативних завдань, умов, ситуації спілкування, відображає авторські уподобання. Їх 
науковці диференціюють на два підвиди:

1. Стилістичні норми мови – це стилістичний арсенал словника; кодифіковані су-
купності (ряди) мовних засобів, які характеризуються певною частотністю щодо різних 
стилів і мають потенційне стилістичне значення, відповідне функціональному стилю.

2. Стилістичні норми мовлення – мовленнєві засоби зі стилістичним значенням і 
прийоми їх організації, які формують мовленнєву системність стилю і встановлюють 
її межі [5: 23]. 

Володіння стилістичними нормами – основа сформованої стилістичної компетенції 
фахівця, яку визначаємо як здатність комуніканта регламентовано використовувати у пев-
них типах мовлення (стилях, підстилях, жанрах) закладені в мові стилістичні можливості 
мовних засобів. 
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Формування українськомовної стилістичної компетенції майбутнього військовос-
лужбовця повинне передбачати реалізацію культурологічного підходу під час освітньої 
діяльності. Адже виховання через предмет – аксіома, необхідна для впровадження в на-
вчально-виховний процес. Виховання засобом рідного слова – основа для формування 
соціально свідомого громадянина, патріота Української держави, гідного захисника 
національних інтересів нашої держави. У Статутах бойової служби військ зазначено: 
“Військовослужбовець особисто відповідає за захист і недоторканність держави. Він 
повинен дотримуватися Конституції і законів України та Військової присяги; бути дис-
циплінованим, чесним, хоробрим, дорожити честю і славою Збройних Сил, своєї військо-
вої частини і гідністю свого військового звання” [6: 1].

Стилістична компетенція військового ґрунтується на нормативному вживанні в офі-
ційно-діловому стилі властивих йому мовних засобів. У правовій сфері спілкування необ-
хідно вживати усталені терміни, терміносполуки, звороти мови, що ввійшли в офіційно-
діловий стиль і характеризують стандартні ситуації в праві. У правовому тексті важливо 
забезпечити однозначне використання юридичних термінів, а отже, кожне правове поняття 
повинно співвідноситися тільки з одним правовим терміном, а кожен термін – з одним 
поняттям (представницька демократія, консультаційний референдум, мажоритарна ви-
борча система, суб’єкти виборчого процесу та ін.). Фахівець не повинен використовувати 
в тексті документів іншомовних слів, що мають відповідники в українській мові (адекват-
ний – відповідний, одіозний – небажаний, екстраординарний – винятковий, незвичай-
ний, конто – рахунок, екстрений – терміновий, окупація – загарбання та ін.). 

Отже, майбутній військовослужбовець повинен досконало знати та володіти всі-
ма стилістичними нормами як в офіційно-діловій сфері, так і в соціально-побутовій. 
Стилістична компетенція військовослужбовця полягає в оволодінні стилістичними 
засобами сучасної української літературної мови, вмінням користуватися ними у 
професійній та повсякденній сферах. Професійна українськомовна стилістична ком-
петенція є показником сформованості системи професійних знань, комунікативних 
умінь і навичок, ціннісних орієнтацій, загальної гуманітарної культури, інтеграль-
них показників культури мовлення, необхідних для якісної професійної діяльності 
військовослужбовця.
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ФОРМИРОВАНИЕ СТИЛИСТИЧЕСКОЙ УКРАИНСКОЯЗЫЧНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ: 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДХОД
В статье на основе культурологического подхода проанализировано стилистичес-

кую компетенцию будущих военнослужащих. Исследованы стилистические культурные 
нормы, формирующие украинскоязычную компетенцию будущих военнослужащих. Дока-
зано, что украинскоязычная компетенция будущих военнослужащих – важная состав-
ляющая их профессиональной подготовки. 

Ключевые слова: стилистическая украинскоязычная компетенция, культурологи-
ческий подход, культурные нормы, языковые единицы. 
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FORMING OF UKRAINIAN STYLISTIC COMPETENCE OF FUTURE 
MILITARY MEN: CULTUROLOGICAL APPROACH

On the basis of culturological approach the Ukrainian stylistic competence of future 
military men is analysed. Stylistic cultural norms that form the Ukrainian competence of future 
military men are investigated. The Ukrainian competence of future military men is proved to be 
an important constituent of their professional training.

Key words: Ukrainian stylistic competence, culturological approach, cultural norms, 
language units.



600

УДК 37.016:811.581-057,87(477)
Iliychuk I., PhD
College of Chinese language and literature, Wuhan university, Wuhan, China 

COMPARATIVE ERROR ANALYSIS OF UKRAINIAN STUDENTS 
USING CHINESE IDIOMS

This article conducts a comparative analysis of both the content and structure of idioms 
in Chinese and Ukrainian languages in order to facilitate the study of Chinese idioms for 
international students. On that basis, the types of errors in practical uses, which the Ukrainian 
students may make in terms of the written and spelling forms, idiom structure, in semantical 
and grammatical understandings, are analyzed and summarized. 

Keywords: Chinese, Ukrainian, idioms, errors, international students.

1. Introduction 
Until very recently, the comparison of idiomatic phraseology in the Chinese and Ukrainian 

languages has not received significant linguistic attention. Consequently, no proper analysis 
of the Chinese and Ukrainian idioms has been developed and made available to the users of 
these languages so far. This area is considered to be a new field of research, and the material 
discussed in this research will help foreign students, especially Ukrainian ones to understand 
the Chinese idioms better, as well as improve their language skills. We believe that availability 
of such information will contribute to the fostering of the students’ profound understanding of 
the differences and similarities between these complex and vibrant languages.

2. Comparative Characteristics of Chinese and Ukrainian Idioms
The origins and structure of idioms are closely associated with the geographic locations 

where they originated from. They are tightly linked with local traditions, customs, history, and 
culture of that region. Both languages are very rich in idiomatic materials: in Ukrainian idiom 
vocabulary by Udovychenko G. there are more than 2200 idioms, while there are thousands of 
Chinese idioms. In our research, we will start to analyze the structure and the plot of the idioms 
in each language. 

2.1 Structural Comparison of Chinese and Ukrainian Idioms
To improve our understanding of the meaning of idioms, let’s look at the structural analysis 

of both the language itself and its idioms. As we know, a simple picture constitutes the basis of 
the Chinese language. This picture forms the Chinese character, the Chinese character further 
forms the word, and a collection of words forms the sentence [1, 5]. One Chinese idiom can 
denote one sentence, or, frequently, it can contain a whole story. This is the reason that the 
structure of Chinese idioms is characterized with some degree of variety. The Chinese idioms 
usually consist of four Chinese characters. There are seven common structural types of Chinese 
idioms. They are grouped as follows:

1) ABCD: 一箭双雕 (yi jian shuang diao, hit two hawks with one arrow) = kill two birds 
with one stone; 三言两语 (san yan liang yu, in two words or three) = in a few words; 祸不单
行 (huo bu dan xing, troubles never come singly) = misfortunes never come alone; 隔墙有耳 
(ge qiang you er, walls have ears) = Pitchers have ears, beware of eavesdroppers.

©   I. Iliychuk, 2014
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2) AABB: 战战兢兢 (zhan zhan jing jing, run scared) = tread on eggs, be scared; 家家户
户 (jia jia hu hu, each and every family) = in every home; 期期艾艾 (qi qi ai ai) = stammer; 
马马虎虎 (ma ma hu hu) = careless, just so-so.

3) ABAB: 悠哉悠哉 (you zai you zai, leisurely) = free from restraint; 彼此彼此 (bi ci bi 
ci, each other, one another) = be the same, so do you.

4) AABC: 喋喋不休 (die die bu xiu, talk endlessly) = chatter without stop, gabble on and 
on;寥寥无几 (liao liao wu ji, very few left, scanty) = can be counted on the fingers of one’s hand.

5) ABCC: 喜气洋洋 (xi qi yang yang, full of joy) = walk on air; 想入非非 (xiang ru fei 
fei, have a maggot in one’s head) = have a head full of bees; 得意洋洋 (de yi yang yang, walk 
on air) = be on the high ropes.

6) ABAC: 一心一意 (yi xin yi yi, undevided attention) = heart and soul; 不伦不类 (bu 
lun bu lei, nondescript) = neither fish nor fowl; 半信半疑 (ban xin ban yi, half in doubt) = 
uncertain.

7) ABCB: 人云亦云 (ren yun yi yun, say what others say) = follow the herd; 种瓜得瓜 
(zhong gua de gua, reap what we sow) = as a man sows, so he shall reap; 拔帜易帜 (ba zhi yi 
zhi, take off someone’s banner) = take someone’s place, replace someone.

From the above examples, we can see that the first type (ABCD) consists of four different 
characters, types 2 (AABB) and 3 (ABAB) consist of two characters, types 4 (AABC), 5 
(ABCC), 6 (ABAC) and 7 (ABCB) consist of three different characters, respectively, which 
form different structures based on the location of these characters in the construction.

In contrast, due to the Ukrainian language specifics, there is no limitation in the number 
of words or the structure of the idiom constructions in this language. That is the primary 
reason that the structure of Ukrainian idioms significantly diverse. The following examples 
demonstrate the vivid diversity of the Ukrainian idioms [2; 3].

•	 AA: Дуб дубом (oak tree like an oak tree) = stupid. Дуб and дубом (Oak tree) are two 
variants of a noun.

•	 AB: Сліпий дощ (blind rain) = the rain that falls when the sun is not covered with 
clouds, also mushroom or fruitful rain. Сліпий (blind) is an adjective, and дощ (rain) is a noun; 
Чути носом (to hear with own one’s nose) = to have a feeling of something happening, usually 
a bad feeling. Чути (to hear) is a verb, and носом (nose) is a noun.

•	 ABA: Зуб за зуб (tooth for a tooth). This is a calque of Hebrew in reference to Exodus 
21:23-25: “And if any mischief follow, then thou shalt give life for life, eye for eye, tooth 
for tooth, hand for hand, foot for foot, burning for burning, wound for wound, stripe for 
stripe” (King James Version)1. This idiom means that an injury caused to one person will be 
compensated with inflicting of an identical injury to the offender. Зуб(tooth) is a noun, and за 
(for) is a preposition.

•	 ABC: Одного поля ягода (berry of the same field) = kindred spirits or of the same 
kidney, i.e. people of the same “family”, behavior or caliber. Одного (one) is a numeral, поля 
(field) is a noun, and ягода (berry) is a noun; Одну пісню співати (one song to sing, to sing the 
same song) = to do / say the same thing, to have the same thoughts. Одну (one) is a numeral, 
пісню (song) is a noun, and співати (sing) is a verb.

•	 ABCD: Одна нога тут, друга там (one leg is here, another is there) = very fast in 
actions. Одна (one) is a number, нога (leg) is a noun, тут (here) and там (there) are adverbs, 
and друга (another) is an adjective. 
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•	 ABAC: Ні риба, ні м’ясо (neither fish nor meat) = to be not good in doing something or 
represent nothing special. Ні…ні… (neither… nor…) is a conjunction, риба (fish) and м’ясо 
(meat) are nouns. 

The above examples demonstrate that Ukrainian idioms do not have a steady sentence 
structure, but rather, the structure is very flexible. Most of Ukrainian idioms consist of two 
words and these words are usually represented by verbs or nouns. In addition to disparities, we 
can notice a lot of similarities, when comparing the Ukrainian and Chinese idioms. Specifically, 
certain idioms have the same structure as well as the same meaning in both languages, e.g., 
the ABAC pattern: Ukrainian Ні шість, ні п’ять (neither six nor five) vs. Chinese 不三不四 
(bu san bu si, neither three nor four), both meaning dubious or nondescript; Ukrainian Ділити 
і радість і горе (to share happiness and sadness) vs. Chinese 同甘共苦 (tong gan gong ku).

2.2 Content Comparison of Chinese and Ukrainian Idioms
An idiom is an expression consisting of a combination of words that has a figurative 

meaning. The figurative meaning is comprehended in regard to a common use of the expression 
that is separated from the literal meaning or definition of the words of which it is made. Idioms 
are numerous and they occur frequently in all languages. An idiom demonstrates a distinctive 
part of the life of local people in the particular region. Chinese and Ukrainian idioms have 
significant differences in structure as well as in content. The content differences include general 
thought process, meaning, life style, customs, traditions, historical background, culture, beliefs 
and religion. 

Idioms usually depict the significant historical events and relics of a certain period of time 
[4, 61]. Chinese idioms of this type are very rich in content, e.g.: 

三顾茅庐 (san gu mao lu, make three calls at the thatched cottage of Zhuge Liang) = to 
invite somebody talented repeatedly for an important post;滥竽充数 (lan yu chong shu, pass 
oneself off as one of the players in an ensemble, being there just to make up the team) = hold a 
post without qualifications or act as a stopgap;掩耳盗铃 (yan er dao ling, the cat shuts its eyes 
when stealing cream) = deceive oneself as in ostrich policy.

Idioms in the Ukrainian language are mostly based on cultural, everyday life and traditions, 
but not so much on historical facts. However, certain idioms offer historic references as well, 
such as “пропав, як Швед під Полтавою” meaning literally “disappeared as a Swedish 
warrior near Poltava (a city in Ukraine).” This idiom refers to the historical battle between the 
Swedish and Russian armies in 1709, during the Northern War of 1700 – 1721. A Swedish army 
attempted to attack the city of Poltava, but was defeated and quickly left their positions. This 
Ukrainian idiom has an equivalent in Chinese, 一败涂地 (yi bai tu di, go to pigs and whistles), 
meaning “fail completely, with nothing left.”

The differences in geographic locality, continent, climate, fauna and flora etc., manifest 
themselves in the variations of the idiom meanings. For instance, in Chinese language there are 
a lot of idioms referring to bamboo. Some examples include 胸有成竹 (xiong you cheng zhu, 
have a well-painted bamboo in one’s mind) = have a well thought-out plan or have a card up 
one’s sleeve; 雨后春笋 (yu hou chun sun, (like) bamboo shoots (springing up) after a spring 
rain) = like mushrooms after rain. In ancient China, bamboo played a vital role in daily life. 
On the contrary, continental Europe including Ukraine is not known to have any native species 
of bamboo. Consequently, no Ukrainian idioms refer to this plant. Because Ukraine is rich in 
forests, many local idioms are associated with wood. Take, for example, чим дальше в ліс, 
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тим більше дров (the farther you go in the forest, the more wood you will find) means the 
more you learn, the more ahead to be learned; хто в ліс, хто по дрова (someone goes to the 
forest, someone goes to pick up wood) means everybody has his or her own interests and goals. 

Ukrainian idioms are widely used in spoken language, and that’s why the word order is 
very flexible. A number of Ukrainian idioms can be translated with one word, for example: як 
кіт наплакав = мало, meaning as cat’s tears = little; крутитися як білка в колесі = зайня-
тий, to spin like a squirrel in the wheel = busy; and вітер у кишенях свистить = бідний, 
means the wind in the pocket whistling = poor.

Religion played an important role in the history and development of each nation. Ukraine is 
a Christian country, whereas Taoism and Buddhism have greatly affected the Chinese culture. 
Certainly, the religion and beliefs had influenced the development of idioms to a great extent. In 
Ukraine, the religious vocabulary, idioms, proverbs and other sayings that are linked to religion 
and beliefs are called “Біблеїзми” (Bible terminology / expressions). 

The following are some of the Ukrainian Bible expressions: before mentioned Зуб за зуб 
(tooth for a tooth); альфа і омега (alpha and omega, the beginning and the end); берегти, як 
зіницю ока (to protect as an eye); сіль землі (the salt of the Earth) etc. Buddhism appeared in 
China at the end of Xi Han Dynasty (East Han), and the following idioms were created: 半路
出家 (ban lu chu jia, become a monk and run late in life) = switch to a job one was not trained 
for; 一面之缘 (yi mian zhi yuan, happen to have met somebody once) = the pleasure of having 
met once; 自作自受 (zi zuo zi shou, stew in one’s own juice) = suffer from one’s own actions.

3. Types of Errors
Due to the differences between the Chinese and Ukrainian culture and the profound 

meaning of the idioms in both languages, it is difficult for the foreign students to completely 
understand the meaning of these idioms, and to learn how to use them correctly. Students from 
around the world are very likely to make mistakes and produce biased conception or confusion 
in using Chinese idioms. The following are the main types of errors international students have 
produced [5, 208].

3.1 Writing and Spelling Errors 
Generally, the inner morpheme of the Chinese idioms cannot be replaced or shifted, 

especially in writing:
(1) 无论我遇到什么问题，她总会*心甘情原（心甘情愿）地来帮我。
No matter what kind of problem I meet, she always helps me without any hesitation.
心甘情愿 (xin gan qing yuan, heart and mind always say yes, be most willing to…) is 

wrongly written as *心甘情原.
(2) 晓峰是一个玩世不恭的家伙，而他弟弟却*知书达里（知书达礼）。
Xiao Feng is a playboy, but his brother is very polite.
知书达礼 (zhi shu da li, highly cultured and steeped in propriety, educated and reasonable) 

is misspelled as *知书达里.
There are some spelling errors in the above Chinese idioms which may be caused by two 

reasons: first, the students might be confused with the words that are spelled similarly as in the 
first example; second, the homonyms can also puzzle the students as in the second example. 

1 See definition at http://en.wiktionary.org/w/index.php?title=%D7%A2%D7%99%D7%9F_%D7%AA%
D7%97%D7%AA_%D7%A2%D7%99%D7%9F&action=edit&redlink=1
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3.2 Structural Errors
As we discussed above, the majority of the Chinese idioms are composed of four characters; 

no more characters can be added, or it may destroy the structure.
(3) 不管你怎么说他，他还是*痛不改前非（不痛改前非）。
No matter what you are thinking about him, he won’t change.
痛改前非 (tong gai qian fei, repent thoroughly of one’s misdeeds or make a clean break 

with one’s past errors) can by no means be negated with an adverb 不 (bu, no or not) within the 
structure itself. But rather, it can have the negative adverb preceding it.

(4) 他总是*小心而翼翼（小心翼翼）地做事。
He’s always cautious of doing things.
*小心而翼翼is mistaken for 小心翼翼 (xiao xin yi yi, with great care or be very 

scrupulous). 而 (er, and) could not be inserted into the idiom.
The examples above show the errors caused by breaking the structure of the idioms. Stable 

structure is a notable characteristic of the Chinese idioms. In general, the structural composition 
and format of the Chinese idioms are fixed. They cannot be changed or replaced. Therefore, 
Ukrainian students should pay particular attention to this fact to avoid incorrect construction 
of the idioms. 

1.3 Semantic Understanding Errors
The Chinese idioms used as fixed phrases can be regarded as one word in function. The 

idiom is used correctly only when the person clearly understands the entire meaning of the 
idiom. However, due to the intricate meaning of the Chinese idioms, it is difficult to understand 
and sometimes students may produce a totally different context. Consequently, Ukrainian and 
other foreign students should be aware and should carefully examine the meaning of Chinese 
idioms, to avoid making the following semantic comprehension errors. 

3.3.1 Rational Semantic Understanding Errors
The complete comprehension of the Chinese idioms is derived from the aspects of original 

meaning, extended meaning and figurative meaning. The Chinese idioms have formed a 
particular individualized meaning based on the history and origins of each idiom. This means 
that specific inferences have been added to the original meaning. However, this inference is 
also what makes it an idiom. Without the inference, it can only be regarded as the ordinary 
phrase. Therefore, even when the original meaning is to be uttered, an idiom should not be 
interpreted just literally. 

As a rule, the Chinese idioms can be neither interpreted nor defined literally (one can 
neither understand, nor explain the idioms literally). However, Ukrainian students tend to make 
such mistakes in the aspect of rational semantic understanding of the Chinese idioms. Usually, 
they attempt to simplify an idiom’s interpretation without real understanding of the context. 
This results in a deviation from the actual semantics, or even in a distorted meaning, based on 
an understanding of part of the morphemes composing the idiom. 

(5) 我们今天去帮同学搬家，忙得*七上八下（热火朝天）。
Today we went to help our classmate to relocate his dormitory, and we were excitedly busy.
热火朝天 (re huo chao tian, be in full swing or buzzing (bustling) with activity) is used to 

depict the busy activities. But 七上八下 (qi shang ba xia, be agitated or very anxious) can only 
describe inner feelings.

(6) 去年的洪水冲来了*宽宏大量（不计其数）的泥土。
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Last year’s flood brought much mud.
不计其数 (bu ji qi shu, uncountable or incalculable) is an adjective meaning numerous, 

and can not be replaced with 宽宏大量 (kuan hong da liang, magnanimous or greatly tolerant) 
which denotes a person’s gentle and noble character.

In the fifth example, the idiom “seven up eight down” (七上八下) means an unset state of 
mind. A literal interpretation as “up and down” will not make sense in its sentential context. 

In the sixth example, the idiom “generous-minded” (宽宏大量) describes a magnanimous 
characteristic. The foreign students should refrain from translating “kindness” as “a large 
number” and thus wrongly interpreting the idiom as “a lot of”.

3.3.2 Denotative Semantic Understanding Errors
A long history constitutes the source of the Chinese idioms, and these idioms therefore 

represent a strong national consciousness orientation. Consequently, they have distinct 
considerations and nuances in their core. Due to the differences in the cultural background, 
the foreigners may fail to comprehend these idioms, let alone using them appropriately. 
Clarifications and explanations are to be sought if necessary. 

(7) 我们做事一定要*求全责备（尽善尽美）。
Whatever we do, we should do it perfectly.
The appreciative 尽善尽美 (jin shan jin mei, reach the extent of perfection) is misused 

as the derogatory 求全责备 (qiu quan ze bei, rigorously demand perfection from or even find 
fault with someone).

Pursue perfection (尽善尽美) represents a strict requirement for a perfection or high quality 
in everything. The idiom 求全责备, however, has some derogatory meaning and is often used 
to criticize demanding behaviors. Therefore, they are subtly different in their denotative senses.

3.4 Syntactical Application Errors
According to the role idioms play in a sentence, they can be divided into substantive 

idioms and predicative idioms. Generally speaking, the substantive idioms usually act as 
the subject, object and sometimes attribute. As to the predicative idioms, they are made up 
of verb and adjective idioms. Therefore they usually act as predicate, adverbial modifier, 
complement or attribute. 

(8) 老师教导我们在生活中遇到不明白的事情时，就去找比我们年长的人，他们*老
马识途（见多识广），他们会有答案。

The teacher instructs us when we have some problems that are hard to solve, we have to 
consult somebody experienced, who will help us out.

见多识广 (jian duo shi guang, have great experience) is an appropriate option when 
describing people with insight to solutions. While “old horse knows the way” (老马识途) refers 
to those who are aged and experienced, and can lead people forward. The idiom老马识途is of 
subject-predicate structure and shows a specified situation. Note that in the example #8, when 
misunderstood, this idiom refers to an experienced person, which equals to “the horse that knows 
the way” and changes the connotation completely. In the wrongly used example, 他们 (they) and 
老马 (old horse) both act as subjects of the sentence, thus breaking the grammatical rule.

(9) 村长对我们村的事*家喻户晓（如数家珍），但是前几天去世了。
The village head knew everything about our village, but he died a few days ago.
如数家珍 (ru shu jia zhen, as if enumerating one’s family valuables) usually describes 

someone who is “very familiar with one’s subject” or “knows everything within his scope.” 家
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喻户晓 (jia yu hu xiao, every family knows that) means a specific person or an event that is well 
known by the masses, with the syntactic subject (person or thing) omitted. This idiom is of subject-
predicate structure and can be interpreted in alignment with its component words. It is important to 
remember one of the attributes of the sentence in the Chinese language, namely, the subject can act 
as a performer as well as an object. The subject in this idiom 如数家珍is a performer, and thus fits 
into the example with 村长 (cun zhang, village head) as the subject / performer. 

If not explained clearly in the dictionary, the syntactic subject might be used, by some 
students, as the logical object (agent) as shown in the example #9 (*村长家喻户晓, The village 
head was well known). However, the real meaning is “the village head knew very well”. Some 
idioms are of verb structure when used to describe certain situation. The misunderstanding 
of this construction as an adjective structure may cause this type of error. With the lack of 
instruction, the students may add some adverbs of degree when using idioms. 

(10) 我叔叔帮我雕刻的木马*非常栩栩如生。
The wooden horse my uncle made for me looks vividly alive.
栩栩如生 (xu xu ru sheng, true to life or as vivid as life) itself contains the degree constituent 

of “very”. It is used to describe the vividness and verisimilitude of images. Additionally, this 
idiom is of verb structure, which describes the highest level of a work of art. However, as 
demonstrated further in the example #10, an adverb of degree, “very” (非常), should not be 
placed in front of the idiom. 

4. Application and Managing Mistakes 
Besides the above-mentioned errors committed in real life, students who learn Chinese as 

their foreign language also have a chance of misinterpreting the intrinsic meaning of idioms, 
which we call application and managing mistakes.

(11) 在武汉你可以和朋友*同舟共济（一起坐船）欣赏美景。
You can enjoy the nice view with friends by boat / ship over the Yangtze River in Wuhan.
同舟共济 (tong zhou gong ji, to sail in one boat to bridge difficulties), in modern Chinese, 

is used only to mean “fighting against hardships together”. In other words, as of the idiom, we 
use only the sense of 共济 (gong ji, fight together) but reject the meaning of 同舟 (tong zhou, 
in the same boat).

In the example #11, the profound meaning of the idiom has not been presented in the right 
way. It only uses the literal meaning of the idiom: “in the same boat”. Having removed the 
emphasis of necessity to help each other when faced the difficulty, the students’ understanding 
of the idiom will focus mostly on the meaning of taking boat and having fun, which is incorrect. 
There will not be any awareness of the potential danger either, and the context of the idiom is 
literally lost in the translation. 

(12) 作为新来的领导，责任很多，所以他常常*亡羊补牢（一丝不苟）。
As a new leader, he has to be responsible for everything, so he is very conscientious in 

doing his work.
Repair the sheepfold after the sheep is missing (亡羊补牢, wang yang bu lao) means 

it will be effective if mistakes are timely rectified. In this example, the focus is on a lot of 
responsibilities, not on a lot of problems (mistakes). In this sense, the idiom interpretation of 亡
羊补牢 does not agree with the context. Instead, 一丝不苟 (yi si bu gou, be scrupulous about 
every detail) is the right choice.

The types of errors discussed above are very common for the students studying Chinese 
around the world, including the Ukrainians. Awareness of these types of errors and how to 
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address them will help the students succeed in understanding the vibrant Chinese language, and 
using the Chinese idioms correctly.

5. Conclusion
After precise idiom research and comparison in Ukrainian and Chinese, and through 

analysis of the errors made by foreign students while learning Chinese, we can see the 
extensive and profound cultural background of Chinese idioms, the rich content of each idiom, 
and especially the difficulties of using them. All these will motivate the foreign students to take 
more interest in studying Chinese, especially idioms. It is believed that this article will help 
the lovers of Chinese language, especially Ukrainian students interested in Chinese idioms, to 
better understand the Chinese language, and to contribute their share to the development of 
educational and cultural relationships between the two countries.
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РОЛЬ НАОЧНОСТІ У РОЗВИТКУ НАВИЧОК 
ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ

Стаття розглядає використання наочності на заняттях з іноземної мови для ви-
рішення комунікативних завдань.

Ключові слова: наочність, мотивація, психологічні особливості, ситуативне та 
контекстне мовлення, комунікативні завдання.

Наукова організація іншомовного спілкування як процесу вирішення комунікатив-
них завдань – опису, пояснення, доказу, переконання, коментування – має суттєве значен-
ня при навчанні іноземних мов. Для забезпечення умов створення та вирішення завдань 
такого типу доцільно використовувати наочність, яку можна визначити як спеціально 
організований показ мовного матеріалу та його застосування у мовленні з метою допо-
моги студенту в розумінні, засвоєнні та використанні мовних одиниць. Загальновідомо, 
що ефективність навчання залежить від ступеня залучення до сприйняття всіх органів 
почуттів людини. Чим більш різноманітні чуттєві сприйняття навчального матеріалу, 
тим краще він засвоюється.

 Відомо два напрямки використання наочності – як засіб навчання та пізнання. У 
першому випадку спеціально підібрані зорово-слухові зразки (таблиці, схеми, навчальні 
малюнки, фотографії, слайди, електронні дошки та інші мультимедійні засоби) допо-
магають студентам оволодіти звуками та лексико-граматичними одиницями навчитись 
зрозуміти мову та висловлювати свої думки у межах відібраного кола тем та ситуацій 
спілкування. У другому випадку засоби наочності виступають у ролі джерела інформа-
ції, знайомої студентам.

Інтерес до проблеми наочності викликаний не лише розвитком науки та техніки, 
які дозволили обладнати навчальні заклади різноманітними технічними засобами, але 
й зміною підходу до її використання в сучасних умовах навчання. У традиційних ме-
тодах наочності відводилась роль допоміжного ілюстративного матеріалу, який підви-
щував мотивацію студентів та полегшував процес засвоєння та запам’ятовування. Сьо-
годні мотивація студентів стала важливою передумовою формування вмінь та навичок. 
Л.С.Панова розглядає мотивацію як “cистему спонукань, які зумовлюють активність ор-
ганізму і визначають її спрямованість” [1:31]. У зв’язку з цим розширюється розуміння 
принципу наочності у навчанні іноземної мови, основною метою якої є розвиток уміння 
практичного використання мови з метою спілкування. Саме наочні засоби здатні забез-
печити мотивацію – спонукальний рівень спілкування, створити середовище, наближене 
до реальних умов, в яких звичайно виникає потреба у спілкуванні людей.

Проблема використання наочності у навчанні іноземних мов розглядалась у низці 
праць. Достатньо вивчено використання наочності для розкриття значення слів [2], їх 
більш ефективного запам’ятовування[3], роль внутрішньої наочності у навчанні інозем-
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них мов [4]. Продовжуючи цю лінію дослідження, ми розглядаємо питання використан-
ня наочності у навчальному процесі для вирішення комунікативних завдань. Виходячи з 
практичної спрямованості навчання іноземній мові, умова мотивації студентів потребує 
такої організації навчального процесу, при якому час мовлення кожного студента був 
би максимальним. У використанні засобів наочності є великі можливості для створення 
умов організації та вирішення комунікативних завдань: їх використання дозволяє значно 
збільшити час мовлення кожного студента та забезпечити практику у мовленні. Спо-
стереження за процесом навчання іноземної мови переконує у тому, що основною при-
чиною недостатньої мовленнєвої активності студентів на заняттях з іноземної мови є 
відсутність відповідного комунікативного середовища, “в якому відбувається навчання 
мовленнєвої взаємодії з певними цілями, відповідними вербальними засадами і очіку-
ваними результатами” [5:20]. Відтворити таке середовище допомагають сучасні засоби 
наочності. Саме наочність є не лише важливим засобом семантизації, але і засобом ово-
лодіння ситуативною обумовленістю мовлення. За допомогою наочності створюються 
навчальні ситуації, в яких відпрацьовується усна комунікація та засвоюється таким чи-
ном мовна реакція на об’єктивну дійсність та життєві ситуації. Унікальність наочності 
також полягає і у тому, що її можна використовувати для будь-якої вікової категорії. Вона 
відіграє важливу роль у процесі вивчення іноземної мови і служить супроводжуючим 
компонентом процесу засвоєння і розуміння. Використання наочності на занятті допо-
магає більш глибше проникнути у тему, стимулює у студентів мислення, викликає твор-
чість та зацікавлення. Вона забезпечує правильне обдумування матеріалу, слугує опорою 
для розуміння матеріалу, створює умови для застосування засвоєного матеріалу, допо-
магає придбати необхідні навички та вміння, визиває інтерес до знань. Наочність робить 
заняття яскравішим, цікавішим та динамічнішим.

Актуальність проблеми в цілому викликає необхідність більш глибокого дослідження 
психологічних особливостей наочності, яка використовується для комунікативних завдань 
в процесі іншомовного спілкування. Це є особливо важливим при вирішенні таких кому-
нікативних завдань як опис, розповідь, коментування. Мета статті полягає у спробі розгля-
нути практику використання наочності для розвитку навичок іншомовного спілкування.

Відомо, що усне мовлення має властивість бути ситуативним чи контекстним, тобто 
воно називає те, що в даний момент сприймається чи розвивається на певну тему без одно-
часного сприйняття того, про що говориться. Характер мовлення залежить від двох умов: її 
предметно-смислового змісту та ситуації спілкування. Джерелом та змістом ситуативного 
мовлення є ситуативний світ, що сприймається у момент мовлення. Контекстне мовлення 
пов’язане з уявою людини про зовнішній світ, для його розуміння немає потреби спеці-
ально враховувати ту ситуацію, в якій воно вимовляється. Але у реальному спілкуванні 
“чисті” види ситуативного та контекстного мовлення звичайно не спостерігаються. Будь-
яке мовлення має хоч якийсь контекст, і всіляке мовлення обумовлене певною ситуацією.

Погоджуючись з позицією, що у реальному мовленнєвому спілкуванні поділ мовлен-
ня на ситуативне і контекстне пов’язане з певними труднощами, необхідно мати на увазі, 
що в певних умовах таке розмежування необхідне. Воно доцільне для науково-обумов-
леної організації умов навчання іноземній мові: конкретні характеристики ситуативного 
і контекстного мовлення беруться до уваги при використанні комунікативних завдань. 
Як показує досвід, при існуючих методах навчання іноземній мові студентів ситуативне 
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мовлення розвивається зі значним відставанням від контекстного. Недостатній розвиток 
ситуативного мовлення приводить до того, що студенти, потрапляючи в умови спілку-
вання в реальній ситуації, використовують розгорнуте контекстне мовлення, перенаван-
тажене надмірною інформацією, ускладнене стилістично та граматично.

Практика викладання іноземної мови у вищій школі показує, що однією з причин ви-
переджуючого розвитку контекстного мовлення у порівнянні з ситуативним є недостат-
нє врахування психологічних особливостей наочності, яка використовується в процесі 
вирішення комунікативних завдань. З цією метою використовується не лише зовнішня, 
але й внутрішня наочність, яка базується на діяльності пам’яті та уяви. При опорі на 
внутрішню наочність розвиток мовлення зводиться до відтворення вивчених напам’ять 
монологів та діалогів і складення на їх основі нових на задану тему. Широко застосову-
ються ситуативні вправи, які полягають у тому, щоб викладач пропонує прокоментувати 
у формі діалогу чи монологу описану ним ситуацію у словесній формі. При вирішен-
ні подібного комунікативного завдання, яке здійснюється при опорі на внутрішню на-
очність, виникає називання не сприйняття предметів реального світу, а уявлень про них 
у зв’язку з уявною ситуацією. 

Як відомо, суттєвою для мовлення є ряд факторів, які відіграють важливу роль у 
його стимулюванні. Мовлення студентів у вирішенні таких комунікативних завдань сти-
мулюється факторами другого сигнального порядку, які викликають діяльність на рівні 
першої сигнальної системи, тобто на її основі виникають певні відповідні уявлення у 
зв’язку з контекстним мовленням і сприяють саме її розвитку.

У реальних умовах спілкування ми користуємось не лише уявленнями, але й сприй-
няттям об’єктивної дійсності. Без розвинутого ситуативного мовлення на основі контек-
стного мовлення справжнє мовленнєве спілкування неможливе.

Для стимуляції ситуативного мовлення необхідна дія самих предметів, явищ та про-
цесів реального світу. В умовах навчального закладу використання реальної дійсності 
для стимуляції іншомовного усного мовлення при вирішенні комунікативних завдань 
пов’язане з певними труднощами. Відтворити її на заняттях дозволяють сучасні засоби 
зовнішньої зорової наочності, які мотивують іншомовну мовленнєву діяльність студен-
тів та сприяють подоланню труднощів.

Відсутність зовнішньої зорової наочності на заняттях приводить до того, що розви-
ток вмінь та навичок зводиться в основному до розвитку їх у контекстному мовленні. 
Володіння мовою передбачає гармонійний розвиток як контекстного, так і ситуативно-
го мовлення, без якого повноцінний процес комунікації неможливий. Для ситуативно-
го мовлення більше значення має відображення динаміки самої реальної дійсності. На 
заняттях з іноземної мови саме засоби зорової наочності замінять реальність в проце-
сі вирішення комунікативних завдань. Немає достатніх підстав для того, щоб вважати 
лише внутрішню наочність суттєво необхідною для процесу оволодіння іноземною мо-
вою. При розвитку іноземного мовлення зв’язки, що утворились з опорою на внутріш-
ню наочність виявляються недостатніми при заміні уявлень відповідним сприйняттям, 
тоді як мовлення, що функціонує при опорі на зовнішню наочність, успішно виникає 
при опорі на внутрішню наочність. Відповідно, для отримання високого рівня розви-
тку усного мовлення необхідно використовувати засоби зовнішньої зорової наочності 
в комунікативних завданнях, що позволить, в першу чергу, удосконалювати навички та 
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вміння ситуативного мовлення, а воно в міру свого розвитку сприятиме удосконаленню 
контекстного мовлення.

Під час використання наочності на занятті необхідно дотримуватись певних умов: 
наочність повинна відповідати віку студентів; використовуватись в міру, поступово і 
лише у відповідний момент заняття;бути узгодженою зі змістом матеріалу. Студенти по-
винні добре бачити наочність, що демонструється. Викладачеві необхідно чітко виділяти 
головне при показі ілюстрацій, детально продумувати пояснення під час показу наочнос-
ті та залучати самих студентів до знаходження бажаної інформації.

Для розвитку навичок мовлення рекомендується використовувати такі комунікативні 
завдання:

•	 Візуальна репрезентація
У цьому випадку використовуються діаграми, картинки, схеми, постери, слайди. Ві-

зуальне подання полегшує сприйняття та розуміння нових лексичних одиниць. Робота з 
наочністю проходить у швидкому темпі. При цьому треба передбачити заміну наочності, 
що використовується як для розвитку вміння студентів відповідати на запитання викла-
дача, так і для самостійних запитань і, нарешті, для створення ситуацій, стимулюючих 
самостійні висловлювання .

•	 Знайдіть відмінності
Завдання передбачає наявність двох картинок з не менш, ніж 10 відмінностями. З 

метою знайдення відмінностей студенти описують картинки і, тим самим проходить ке-
рований процес залучення студентів у активну комунікативну діяльність.

•	 Опишіть та намалюйте
Завдання рекомендується проводити у парах (відкритих чи закритих). Один студент 

називає складові частини діаграми чи схеми, інший – зображує графічно. Тобто обидва 
студенти можуть описати заданий об’єкт.

•	 Проектні завдання
Підготовка та презентація плакатів, проспектів, буклетів як результату проектування 

певного соціально-комунікативного завдання.
Таким чином, наочність у навчанні іноземної мови допомагає розкрити зміст вислов-

лювань та моделює життєві ситуації, в яких проходить комунікація. Принцип наочності 
сприяє придбанню усвідомлених знань, забезпечує міцність їх засвоєння, визиває пізна-
вальну активність студентів, чинить позитивний вплив та сприяє успішному вирішенню 
практичних завдань.
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(на матеріалі документів Львівського Ставропігійського братства) 

У статті розглянуто семантичну структуру прийменника о в українській мові 
ХVI – першої половини XVII ст. З’ясовано, що граматисти відносять досліджувану 
мовну одиницю до класу непохідних прийменників та вказують на її широку функціо-
нальність і сполучуваність зі знахідним та місцевим відмінками. 

Ключові слова: прийменник, семантична структура, семантичні відношення, гра-
матика, пам᾽ятки української мови.

Прийменник о у документах Львівського Ставропігійського братства (далі ЛСБ) вжи-
вається зі знахідним та місцевим відмінками. Загалом у текстах виявлено 250 випадків 
його використання. Також фіксуємо мовну одиницю о, яка оказіонально належить до  
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сполучників: Алє до скү(т)кү длӕ зависти и нєнави(с)ти ѡ(т) всєлүкаваго діавола ѡ ѡ(т) 
злы(х) пріатєлєй сүсѣдо(в) свои(х) ѡ(т) котори(х) знєволєнӕ стиснєнӕ, сповлочєнӕ знищєнӕ 
задво(р)ны(х) И сєймовы(х) пра(в) тє(р)пӕчи При(и)ти и рєчіи На свѣ(т) досконалє 
Показа(т) трү(д)но могү(т) (Львів, 1609 ЛСБ 422 (2).  

Аналіз контекстів дає підставу стверджувати, що найбільш поширеними смисловими 
відношеннями у текстах ЛСБ є об’єктні. Прийменник о вказує переважно на об’єкт, який 
конкретизує дію, виражену головним словом. Зі знахідним відмінком, виражаючи об’єктні 
відношення (59), прийменник о вживається зі словами-назвами адміністративних і юри-
дичних понять (у значенні ‘про (що, кого)᾽; ‘з приводу (кого, чого)᾽): ѡ во(л)ности рүскиє 
[…] знамєниє ходило (Львів, 1599 ЛСБ 1043, 1), з пн҃о(м) Афє(н)дико(м) ѡ мє(м)брановую 
су(м)мү […] зачавши (Львів, 1630 ЛСБ 1052, 4). Також у значенні ‘за (що, кого)᾽: знєвагу 
брати(и) з ѡнѣми ѡ тоє чинити (Львів, 1633 ЛСБ 1043, 35), стрыхаро(ви) ка(м)пѣновы цє-
голни взглєдомъ рады [дано] ѡ склєпни(к) // 9 (Львів, 1627 ЛСБ 1051, 3 зв.).

В окрему смислову групу у рамках об’єктних відношень можна віднести конструкції 
з прийменником о, де він вживається із словами на позначення мисленнєво-мовленнєвих 
процесів та психічних станів (у значенні ‘про (що)᾽: братиӕ … иноковъ пытали ѡ причину 
(Львів, 1634 ЛСБ 1043, 40 зв.), всєгда ѡ ва(с) поминаючи (Кричів, 1600 ЛСБ 352, 1), на(м) ѡ 
васъ росповѣвши (Ясси, 1614 ЛСБ 451, 1). У цьому ж значенні конструкція з прийменни-
ком о може відповідати сучасній безприйменниковій конструкції зі знахідним відмінком: ѡ 
что пи(л)нε ва(ш) мл(с)ти жεдаε(м) (Сучава, 1598 ЛСБ 320, 1 зв.).

Одиничним є випадок, коли прийменник о вживається зі словами, які мають значення 
‘захищати, обороняти, відстоювати (кого, що)’. Таку давню конструкцію можна замінити 
прийменниками про, за: мл(с)тивы(и) бъ҃, має(т) пєчү ѡ васъ (Ясси, 1614 ЛСБ 451, 1). 
Або ж сучасною безприйменниковою конструкцією зі знахідним відмінком: конътровє(р)
түємо, з народо(м) По(л)ски(м) Ѡ ровную во(л)ность (Львів, 1609 ЛСБ 421, 1).

Зі словами на позначення адміністративних і юридичних понять прийменник о ви-
ражає ще й означальні відношення (11): ска(р)га […] ѡ слова нєпочтивыє по(д) пӕны(и) 
вєчо(р) мовӕчиє людє(м) почтивы(м) (Львів, 1638 ЛСБ 1043, 51), Права Ѡ котроє Прє(д) 
Єго Королєвъскою мл(с)тю конътровє(р)түємо (Львів, 1609 ЛСБ 421, 1). Варто додати, що 
прийменник о у таких відношеннях часто може вказувати на явище, зміст якого конкрети-
зується цілим реченням, або ж повторюватися перед уточнювальним членом речення: прє-
то братиӕ лѣмѣнүю(т) тую справү ... до пришлоє схадзки […] ѡ зкгвалтованӕ мц҃а ст҃ого 
(Львів, 1633 ЛСБ 1043, 35), припоминаε(ш) тм(с) ѡ манасты(р) үнε(в)ски(и) ѡ которы(и) 
жадалε(м) твою м(с) абы в нε(м) рӕ(д) вεдε(н) бы(л) (Кореличі, 1593 ЛСБ 246, 1).

Прийменник о зі знахідним відмінком у текстах ЛСБ може виражати причинові від-
ношення (8): позваны(и) будүчи ѡ многиє и вє(ли)киє кры(в)ды (Новогородок, 1595 ЛСБ 
276, 1), Ска(р)жилисѧ […] Іѡанъ бѣлдага и никифо(р) Сага(и)дачникъ ѡ слова нєүчтивыє 
(Львів, 1601 ЛСБ 1043, 5), Үска(р)жалъсӕ […] Касиӕ(н) Сахнови(ч) на Ивана бѣлдагү ѡ 
зєлживость (Львів, 1601 ЛСБ 1043, 5 зв). Тогочасна конструкція зі значенням причини при-
йменник о + знахідний відмінок іменника відповідає сучасним прийменникам за, через + 
знахідний відмінок іменника.

У текстах ЛСБ прийменник о зі знахідним відмінком виражає ще відношення мети, 
переважно у таких випадках головним є дієслово старатися (6): ӕкобы(м)сѧ ѡ нєго по(с)
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тара(л) (Ясси, 1614 ЛСБ 451, 1 зв.), Вы впєрє(д) ѡ то сѧ постара(и)тє (Ясси, 1614 ЛСБ 
451, 2), вшєлиӕки(м) способо(м) стара(ти)сє ѡ то будү (Варшава, 1596 ЛСБ 295, 1). Такі 
конструкція мають відповідник: прийменник для + родовий відмінок іменника.

Двічі у текстах ЛСБ фіксуємо конструкцію прийменник о + знахідний відмінок імен-
ника з просторовим значенням: мєща(н) лвовскы(х) ѡ тои манастыръ поволоча(л) (Бе-
рестя, 1590 ЛСБ 143), ѡ єдєнъ Бокъ З Народо(м) По(л)скимъ становши (Львів, 1609 ЛСБ 
421, 3). Синонімічними до прийменника о у сучасній літературній мові можуть бути 
прийменники в та по.

Із місцевим відмінком прийменник о теж виражає об’єктні відношення. Таку сполучува-
ність та значення мають 136 прийменникових конструкцій у документах ЛСБ (пор.: зі зна-
хідним відмінком виявлено лише 59 конструкцій з об’єктними відношеннями). Прийменник 
о найчастіше вживається зі словами на позначення адміністративних і юридичних понять 
(про (що), за (що), в (чому), з приводу (чого). Тогочасна конструкція прийменник о + місце-
вий відмінок іменника (з об’єктним значенням) відповідає сучасній конструкції прийменник 
на + місцевий відмінок іменника або прийменники про, за + знахідний відмінок іменника: 
має(т) быти промоциӕ ѡ захованюсӕ братии (Львів, 1644 ЛСБ 1043, 63 зв.), вѣдомо(ст) на-
ступила ѡ приє(з)дє єго кролє(в)ско(и) мило(с)ти (Львів, 1634 ЛСБ 1043, 39), позвати вє(д)
лу(г) запису ѡ чыншѣ (Львів, 1645 ЛСБ 1043, 73 зв.), ѡ мл(с)тинѣ цр҃ковнѣи ӕко пишε(т) 
(Перемишль, 1592 ЛСБ 399), могү(т) дати ѡ ти(м) справү (Ясси, 1602 ЛСБ 370, 1), үска(р)
жалъ ѡтєцъ Епископъ гεдεѡ(н) болоба(н) […] ѡ справѣ котораѧ зави(с)ла на рεлӕции εго КР 
м(л) (Львів, 1596 ЛСБ 302, 1). Також тогочасна згадана вище конструкція може відповіда-
ти сучасній безприйменниковій конструкції зі знахідним відмінком іменника (розүмѣємъ 
ѡ блг҃онравии вашємъ (Пустятинці, 1634 ЛСБ 522, 1), дε(р)жишъ нε пра(в)дүючи ѡ чо(м) 
сѧ тобѣ запрѣтило было (Берестя, 1593 ЛСБ 238, 1 – 1 зв.) або сучасній безприйменнико-
вій конструкції з орудним відмінком іменника (два братиӕ ѡ всю(м) маю(т) завѣдовати и 
вшєлюки(х) порӕ(д)ко(в) пєрєстєрѣчати шпиталны(х) (Львів, 1606 ЛСБ 1043, 10).

Виражаючи об’єктні відношення прийменник о вживається у текстах ЛСБ зі сло-
вами на позначення мисленнєво-мовленнєвої діяльності та назвами психічного стану. 
Такі конструкції відповідають сучасним конструкціям прийменник про + знахідний від-
мінок іменника (про( що), про (кого), за (що): ѡни сами ѡ (в)сє(м) ширєи ва(ш) мл(с)
ти ѡповидѧ(т) (Ясси, 1601 ЛСБ 563, 1), любо было ѡ чо(м) пи(л)но ради(т) (Львів, 1634 
ЛСБ 1043, 40), анѣ в мы(с)ли своε(и) ѡ то(м) коли помы(ш)лӕεмы (Львів, 1596 ЛСБ 302, 
1), бүдє(т) ѡ чи(м) ширє(и) […] мовити (Сучава, 1599 ЛСБ 345, 1 – 1 зв.), пытаєтє и ѡ 
замєшка(н)ю пн҃а миколаєво(м) (Сучава, 1599 ЛСБ 336). Також фіксуємо два випадки, 
коли тогочасна конструкція відповідає сучасній безприйменниковій конструкції зі зна-
хідним відмінком: зрозумѣли ε(с)ми ѡ всε(м) (Сучава, 1606 ЛСБ 402, 1), и(з) ѡ(т)данно(г) 
писанїа и(х) ѡ(т) вашєи мл(с)ти зрозүмѣлє(м) ѡ вши(т)ки(м) (Ясси, 1602 ЛСБ 371, 1).

У восьми виявлених випадках прийменник о вживається зі словами, які мають зна-
чення ‘дбати, опікуватися, захищати, обороняти, відстоювати (кого, що)’: пи(л)ность 
вєликую и стара(н)є ѡ црк҃ви ст҃о(и) ѡ повѣдѣлє(м) (Кам’янець, 1609 ЛСБ 433, 1), ү 
мєнє ѡ всѣ(х) васъ вєликоє є(ст) старанѧ (Ясси, 1614 ЛСБ 451, 2 зв.), и(н)шїє ѡ ва(с) нє 
дбаю(т) (Ясси, 1614 ЛСБ 451, 2 зв.), ѡ(т)даны(и) єстъ ... Павлү Лаврѣшєвичү шпиталь ... 
и провѣдова(н)єсѧ ѡ нюмъ пилноє (Львів, 1633 ЛСБ 1043, 31). 
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У групі об’єктних відношень з місцевим відмінком прийменник о також уживається 
при означенні об’єкта як сфери вияву діяльності із займенником (6): ѡ сє(м) єдино(м) 
до(с)тои(н) дабы(с)мо ємү послүжили (Львів, 1607 ЛСБ 408, 1), всѣхъ помєнєныхъ 
винахъ […] справитисѧ станулъ конє(ч)нє (Вільно, 1594 ЛСБ 251, 2), Ѡбличεниε(м) 
ѡбличиши ближнεго своεго и нε при(и)мεши ѡ то(м) грѣха (Перемишль, 1592 ЛСБ 399).

Конструкції з прийменником о, які виражають означальні відношення (21) з місцевим 
відмінком, у текстах ЛСБ є однотипними. Основними іменниками, з якими сполучається 
досліджувана нами одиниця, є Христос та Господь. У такому випадку прийменник о ужива-
ється для означення стану, в якому перебуває особа: мы үбогиє и ѡ(т) всѣхъ мєншиє ѡ хр(с)тѣ 
бра(т)ство цє(р)ко(в)ноє (Львів, 1596 ЛСБ 301, 1), прошү ва(с) всѣ(х) є(ж) ѡ хр(с)тѣ при(и)ти 
(Львів, 1607 ЛСБ 408, 1), ва(с) ѡ хр(с)тѣ имєнүющи(х)сӕ, писа(н)ми своими вбүди(л) (Львів, 
1607 ЛСБ 408, 1), Во(з)люблє(н)номү ѡ х҃ѣ брату нашєму Пн҃у Василию Лεоновичу […] 
ѡ(т)дати налєжитъ (Львів, 1642 ЛСБ 359, 2 зв.), [И(н)стру(к)циӕ] Сослүжитєлє(м) И братіамъ 
ѡ г(с)дѣ возлюблє(н)ны(м) (Львів, 1609 ЛСБ 422 (2), ѡ(т)далъ П. Павєлъ Лавришєвичъ сумү 
данүю єму ѡ(т) нєбощика ... спо(л)брата ѡ х҃ѣ любимаго пана миколаӕ добра(н)ского (Львів, 
1634 ЛСБ 1043, 38). Часто така конструкція є частиною звертання або використовується для 
означення особи, яка є автором певного повідомлення чи листа: Пановε εжε ѡ х҃ѣ бра(т)ство 
лиѡ(в)скаго града (Сучава, 1598 ЛСБ 320, 1), ѡ х҃ѣ мно(г) рачитє(л)наӕ сє(ст)ра и послүшница 
та(т)ӕна боговитило(в)на мали(н)ска (Верба, 1606 ЛСБ 407, 1). У такому значенні приймен-
ник о є синонімічним до прийменника в з місцевим відмінком.

У текстах ЛСБ прийменник о виражає з місцевим відмінком відношення мети (4), 
проте вони є не частотними: трүды […] ѡ ѡ(т)правѣ ихъ дарємъными нє были (Львів, 
1610 ЛСБ 427, 1), посла(н)ци наши ѡ милостинѣ тамъ бывали (Львів, 1610 ЛСБ 427, 1). 
Прийменник о у цьому значенні відвідає прийменникам для (зі знахідним відмінком) та 
з приводу (з родовим відмінком).

У текстах ЛСБ XVI–XVII ст. виявлено лише чотири випадки вживання прийменника 
о у часовому значенні. Цікаво, що у сучасній українській літературній мові прийменник 
о переважно виражає саме часові відношення з місцевим відмінком, а саме: вказує на 
точне або приблизне означення години, коли відбувається дія (о першій годині обід) чи 
зі знахідним та місцевим відмінком вказує на означення приблизних часових меж певної 
дії (бачу я себе о тій порі) [1 (5: 460-461)]. Усі інші часові значення, а також об’єктні, 
кількісні, означальні, просторові відношення є або застарілими, або діалектними [1 (5: 
460-461)]. У текстах ЛСБ прийменник о, виражаючи часові відношення, уживається на 
означення відрізка часу, коли відбувається дія (з назвами релігійних свят): давати за по-
минаниє пръставлшы(х) сӕ. Золоты(и) ѡ ро(ж)твѣ хв҃ѣ (Львів, 1602 ЛСБ 369), за ро(к) 
котры(и) ѡ нн҃ѣшнє(м) ст҃о(м) мїхалѣ скончи(т) чиншү далъ злѡ(т) 35 (Львів, 1631 ЛСБ 
1052, 2), Рєє(стр) приходѡ(в) и ро(з)ходѡ(в) цє(р)кви үспєнїа свт҃ыа бц(д)а во лвовє рокү 
1630 в нє(длю) ѡ мvроносица(х) зачаты(и) (Львів, 1630 ЛСБ 1052 тит. арк.). Один раз 
фіксуємо випадок, коли прийменник о вказує на певну годину, коли відбувається дія: ѡ 
ґодинѣ 4 в ночъ ґро(м) сроґи(и) үдарыл (Львів, 1630 ЛСБ 1052, 4 зв.).

З місцевим відмінком прийменник о виражає також причинові відношення (2): 
позва(н) бы(л) ѡ всє(м) мєщаны лво(в)скими ко св҃тє(и)шому всєлє(н)скому патрїа(р)сє 
(Вільно, 1594 ЛСБ 251,1).
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«Словник Староукраїнської мови XIV–XV століть» теж фіксує прийменник о у тих зна-
ченнях, які були вказані вище [2 (2: 63-64)]. Проте у текстах ЛСБ ми виявили і додаткові се-
мантичні відношення, яких немає у словнику. Це відношення мети, просторові відношення 
зі знахідним відмінком, а також причинові та часові відношення з місцевим відмінком. За 
одинадцятитомним «Словником української мови», активно вживаними є лише два часо-
вих значення прийменника о, усі інші значення та семантичні відношення – застарілі або 
діалектні. Джерельна база «Словника Староукраїнської мови XIV–XV століть» широка, 
тому вважаємо, що інформацію про значення та сполучуваність прийменника є повною.

У більшості давніх граматик окреслено лише частково семантику прийменника о, 
автори або вказують на окремі значення прийменника, або лише наводять приклади, з 
яких можна робити певні висновки. Автори сучасних граматик та мовознавчих праць 
детальніше розглядають прийменник як частину мови загалом та сполучуваність, семан-
тику таких мовних одиниць зокрема.

Автори як давніх, так і сучасних граматик вказують на те, що прийменник о вжива-
ється зі знахідним та місцевим відмінками [3; 4: 138; 5: 69; 6: 321; 7: 51; 8: 168; 9: 211; 10: 
492; 11: 200; 12: 276; 13: 407; 14: 329].

М. Смотрицький зазначає, що досліджувана одиниця з місцевим відмінком означає 
стан, зі знахідним – рух, а також вживається замість прийменника во зі знахідним 
відмінком: возвєсєлися правєдникъ ѡ Г(с)дѣ. Прийменник об подається як варіант о [3].

М. Лучкай вважає, що прийменник о вживається з місцевим відмінком як синонім 
до прийменника про, а зі знахідним відмінком варто вживати варіантний прийменник об 
[15: 122-124].

Г. Шашкевич зазначає, що прийменник о разом зі знахідним відмінком може виражати 
об’єктні відношення, а саме означати предмет за допомогою якого відбувається дія: 
розбилъ собѣ голову о камень, або предмет, з яким що-небудь стикається, зближується і 
т.ін. під час руху: кинь каменемъ о землю, а з місцевим відмінком вказувати на предмет, 
який є об’єктом чиїх-небудь розмов: О комъ говориш? О братѣ [4: 32].

М. Грунський зауважує, що у значенні прийменника о часто вживається прийменник 
про: про кого балакаєте – о комъ говорите [с. 35].

В. Сімович вказує на об’єктні і часові відношення: о мур головою ударилась, о Петрі, 
як будуть бистрії ріки замерзати [6: 321].

Автори «Короткої граматики української літературної мови» М. Угрин-Безгрішний, 
А. Лотоцький сформували у кінці праці словник неправильних висловів української 
мови. У ньому є чимало конструкцій з прийменником о: о великім розумі люди – треба 
люди з великим розумом; о чотирьох ногах стіл (пол.) – треба стіл з чотирма ногами; о 
два кроки віддалений – треба на два кроки, два кроки; о кімось, о чімось говорити, знати, 
думати (пол.) – треба говорити, знати, думати про когось, про щось [7: 100]. Це 1936 рік 
виходу граматики. Форми вважаються неправильними, хоча у СУМ 14-15 ст. та текстах 
ЛСБ фіксуємо деякі зі значень конструкцій, які тут подані як ненормативні.

О. Синявський у праці «Норми української літературної мови» (1941) зауважує, що 
прийменник о функціонує з обмежений застосуванням. З місцевим відмінком він означає 
час: об обідній перерві, о п’ятій годині. Зі знахідним відмінком у цьому значенні він 
теж вживається, про це західноукраїнський «провінціялізм»: о сю пору, о той час. При 
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дієсловах ударитись, стукнутись, битись, розбитись, обпертись прийменник о вказує 
на означення об’єкта дій: розбитись об камінь [8: 168], при дієсловах типу говорити, 
журитися, турбуватися, знати вживається замість звичайних конструкцій з про, за. 
Також автор додає, що частіше такі конструкції трапляються в старіших творах народної 
творчості, а не в живій мові: турбуватися о пригоді, благати о смерті [8: 169].

П. Ковалів зазначає, що зі знахідним відмінком прийменник о означає об’єкт, на який 
натрапляє дія в своєму русі: об камінь розбився, спіткнувся об поріг, вдарився об одвірок, 
а з місцевим означає час: о п’ятій годину, та те саме, що й прийменник про, вживаний з 
іменником у знахідному: не турбуйся о своїй пригоді [9: 211].

Автори підручника «Сучасна українська літературна мова» (1969) за редакцією І. 
Білодіда детально аналізують семантику прийменника о, а саме вказують на те, що зі 
знахідним відмінком досліджувана мовна одиниця вказує на межу якоїсь дії або на межу 
між двома предметами: загурчить дощ об землю, вони були сусіди тин об тин. У народно-
розмовній мові зі знахідним відмінком прийменник вживається на означення предмета, 
що становить об’єкт думки, розмов, турбот тощо: Бога о дощ просити, у такому значенні 
прийменник о синонімічний до прийменника про. У цьому ж значенні прийменник о 
може вживатися і з місцевим відмінком, проте така конструкція застаріла, архаїзувалася, 
а в літературній мові використовується зі стилістичною метою: говорити ні об чім. Також 
з місцевим відмінком цей прийменник означає час: о тій самій порі [10: 492].

Автори посібника «Сучасна українська мова» за редакцією О. Пономарева [11: 200-207], 
монографії «Сучасна українська літературна мова» за редакцією А. Грищенка [13: 407-419], 
а також О. Безпояско, К. Городенська та В. Русанівський [12: 276-299], І. Вихованець та К. 
Городенська [14: 329-346] вказують лише на темпоральні відношення прийменника о.

Хоч у сучасній українській літературній мові прийменник о вживається активно лише 
в одному значенні (вживається при точному чи приблизному означенні години, коли 
відбувається дія), проте діалектне мовлення зберігає у собі значно ширшу функціональність 
досліджуваної одиниці. У «Словнику бойківських говірок» фіксуємо, що прийменник 
о вживається з місцевим відмінком та вказує на предмет думки (синонімічний до про), 
наприклад: о нас не забувàйте, також вказує на приблизний час (синонімічний до коло, під 
час), наприклад: О мàтц’і, або на засоби дії (синонімічний до на, з): ішоў о пàлиц’і [16 (2: 3)].

Для лемківського говору характерною є конструкція прийменник о + іменник у місцевому 
або знахідному відмінках (о н’ім знайу, о два дни, о холоды, о кривих лабах) [17: 310].

«Словник західноукраїнських говірок» фіксує варіант об, який вживається у тому ж 
значенні, що й про [18 (2: 3)].

Отже прийменник о у текстах ЛСБ вживається зі знахідним та місцевим відмінками 
та виражає 6 типів семантичних відношень, а саме: зі знахідним відмінком (подаємо 
за частотою вживання) – об’єктні, означальні, причинові, мети, просторові, з місцевим 
– об’єктні, означальні, мети, часові та причинові відношення. 66% проаналізованих 
прийменникових конструкцій вживаються з місцевим відмінком. Основними 
семантичними відношеннями, які виражає прийменник о у текстах ЛСБ, є об’єктні, 
вони становлять 78% від загальної кількості прийменникових конструкцій. Більшість 
відношень, які ми зафіксували у текстах ЛСБ для сучасної української літературної мови 
є застарілими або діалектними. Нормативними є лише часові відношення (прийменник 
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о вказує на годину, коли відбувається дія). Кількісні відношення, які подані у «Словнику 
української мови» як діалектні, не вдалося виявити у текстах ЛСБ. Натомість у них 
зафіксовано відношення мети та причинові, яких словник не подає.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДЛОГА О 
В ТЕКСТАХ ХVI-XVII ВЕКА 

(на материале документов Львовского Ставропигийского братства)
В статье рассматривается семантическая структура предлога о украинского язы-

ка ХVI–XVII века. Выяснено, что авторы грамматик в своих работах относят исследу-
емую языковую единицу к классу непроизводных предлогов и указывают на ее широкую 
функциональность и сочетаемость с винительным и предложным падежами. 

Ключевые слова: предлог, семантическая структура, семантические отношения, 
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FUNCTIONING OF THE PREPOSITION O
IN THE TEXTS OF THE XVI-XVII CENTURIES 

(based on the documents of the Lviv Stauropegion Brotherhood)
The article deals with the semantic structure of the preposition о in Ukrainian language of 

the XVI–XVII centuries. It is emphasized that grammar authors referred the studied linguistic 
unit to the class of non-derivative prepositions and point to the wide functionality and 
compatibility with the accusative and locative cases. 
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«ДУМИ…» ТАРАСА ШЕВЧЕНКА В АНГЛІЙСЬКОМУ ОМОВЛЕННІ: 
«ЩИРОСЕРДІ», «БОЛІСНІ» ТА «СКОРБОТНІ», ЧИ «ЛЕГКОВАЖНІ»?... 

Статтю присвячено зіставному дискурсивному аналізу перекладів англійською мо-
вою поезій Тараса Шевченка «Думи мої, думи мої, лихо мені з вами!..» та «Думи мої, думи 
мої, ви мої єдині…» в аспекті їх когнітивної та емотивної адекватності авторському 
дискурсу, прив’язки до поетичного бачення автором природи рідного краю; також об-
ґрунтовується важливість досягнення емоційно-естетичного резонансу на переживан-
ня ліричної персони у досліджуваних творах.

Ключові слова: поетичні візії української природи, авторський дискурс, когнітивна 
та емотивна адекватність перекладу, емоційно-естетичний резонанс.

Почнемо висвітлення теми статті з Шевченкових поетичних візій української 
природи, – до неї поет звертався в багатьох її ликах, її олюднював і по-синівському 
любив, у ній із дитинним зворушенням шукав щастя, піднесення і Божої ласки. Дні-
про, кручі, байраки, степи, могили, діброви, гаї та садки – все це символи дорогого 
материнського краю, оселі й храму для поетової душі. 

Гори мої високії, / Не так і високі, / Як хороші, хорошії, / Блакитні здалека.., – писав 
він в Орській фортеці 1847 року, візуалізуючи в своїй уяві рідну українську природу, до 
якої линув у мріях як до живлющого Божого раю: Дай же, боже, коли-небудь, / Хоч на 
старість, стати / На тих горах окрадених / У маленькій хаті, / Хоча серце замучене, / 
Поточене горем, / Принести і положити / На Дніпрових горах [1, с. 39, 43]. 

Нас ніскільки не дивує, що саме цю поему «Сон» («Гори мої високії..») мало пере-
кладали англійською мовою. В ній утілено в довершеній мистецькій формі таку глибоку 
тугу, але і світлу надію, і лагідну, осяйну любов. У фінальних рядках поет ніби благо-
словляє український світ особливим даром – Ґраалем свого чистого серця. 

Мало хто з перекладачів наважиться тут змагатися з поетом у силі словесного виразу. 
Справжнім лицарем Шевченкової поезії була британська поетеса-перекладачка Віра Річ 
(Vera Rich), якій стало б на це мужності та майстерності, але її життя обірвалося 2009 року, 
– в розпал праці над завершенням повного перекладу Шевченкового «Кобзаря», який вона 
планувала оприлюднити до поетового ювілею 2014 року. А у двомовній збірці вибраної 
поезії Тараса Шевченка 2007 року видання, переклади до якої готувала Віра Річ, цієї поеми 
ще немає (до збірки ввійшло 92 переклади поезій Т. Шевченка, з них 36 перекладів було 
зроблено спеціально для цього видання, решту перекладачка подала в новій редакції) [2]. 

Проте поему «Сон» («Гори мої високії..») можна-таки знайти у виданні The Kobzar 
of the Ukraine: Select poems of T. Shevchenko / Done into English verse by A. J. Hunter 
(Winnipeg, 1922), здійсненому коштами перекладача – лікаря-місіонера швейцарського 
походження, який працював серед трудової української еміграції в Канаді. Приїхавши 
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1902 року до Тюлона з метою асиміляції українських дітей, Oлександер-Джердін Гантер 
(Alexander Jardine Hunter, 1868-1940) став одним із перших канадських дослідників та 
перекладачів творів Тараса Шевченка. Працьовиті українці заімпонували йому і він за-
цікавився творами Т. Шевченка, вивчив українську мову, переклав англійською мовою 
23 поезії Шевченка і 1922 року на власні кошти видав свої переклади під назвою «The 
Kobzar of the Ukraine» («Кобзар України»). До збірки ввійшли поезії «Гамалія», «Тарасо-
ва ніч», «Чернець», «Наймичка», «Кавказ», «І мертвим, і живим…», «Заповіт» та ліричні 
поезії. Крім творів «Минають дні, минають ночі…», «Сонце заходить, гори чорніють…» 
(«NN»), «Заповіт», інші 20 перекладені англійською мовою вперше. Оскільки Дж. Гантер 
не мав особливого поетичного дару, то й художня вартість його перекладів виявилась не-
високою, однак до виданої ним книжки довгий час звертались як до найповнішої збірки 
творів Т. Шевченка англійською мовою. Її перевидання здійснила українська видавнича 
компанія «Говерла» у ювілейний 1961 рік за редакцією Я. Б. Рудницького [3].

І якщо початкові рядки поеми в перекладі O.-Дж. Гантера – Oh my lofty hills – / Yet 
not so lofty / But beautiful ye are. / Sky-blue in the distance… [3, с. 97] – звучать доволі 
вдало і вселяють оптимізм щодо перекладу в цілому, принаймні, їх ще можна назвати 
поетичними, то завершальні рядки цього неримованого й неритмізованого перекладу 
– це вже не більш ніж приблизний прозовий переказ, цілковито провальний у поетич-
ному плані: Grand me, Oh God, some time, / In old age, perchance, / To stand again on these 
stolen hills, / In a little cottage, / To bring my heart eaten out by sorrow / To rest at last, on 
the hills above the Dnieper [3, с. 102] («Дай, боже, колись, / У старому віці, можливо, 
/ Стати знову на цих украдених горах / У маленькій хаті, / Принести моє серце, ви-
мучене горем, / На вічний покій, нарешті, на горах понад Дніпром»). У перекладі, на 
жаль, втрачається сила поетичного вислову, прихована в оригіналі у таких деталях, як 
підсилювальна частка же, допустовий спосіб, увиразнений синтаксичним паралеліз-
мом: хоч на старість…, хоча серце замучене…, дієслово стати у значенні «поставити 
оселю», інверсований дієприкметник окрадених (який узагалі був помилково витлума-
чений перекладачем!), епітетна градація: (серце) замучене (метонімія), поточене горем 
(метафора), подвійний присудок принести і положити та фінальний образ-гіпербола 
Дніпрові гори (які, звичайно ж, не так і високі, як хороші, хорошії…), й усе це підкрі-
плене регулярним розміром, чергуванням восьми- та шестискладових рядків і точною 
перехресною римою: стати – хаті, горем – горах. 

У своїх ліричних творах Тарас Шевченко розкривав українську природу з такою екс-
пресією, що вона поставала в них живою й органічно поєднаною з народом, який її на-
селяв. Поет візуалізував образи та легенди рідного краю, вимріював їх зі своєї уяви та 
зі скарбниці народнопісенної творчості, не даремно Шевченкові вірші ще за життя поета 
органічно ставали народними піснями, повертаючись до своєї колиски. Удалині від рідної 
України вимріяні пейзажні образи були предметом ностальгійних поетових дум і виражали 
не тільки його особисту тугу в чужому краї, але й тугу за знищеною козацькою вольницею. 
І в Санкт-Петербурзі, й згодом на засланні Тарас Шевченко створює ностальгійні самореф-
лексивні вірші з однаковим зачином-звертанням: «Думи мої, думи мої…». 

Написаний ще у Санкт-Петербурзі вірш «Думи мої, думи мої, лихо мені з вами!..» слу-
гував програмним вступом до першої поетичної збірки – «Кобзаря» 1840 року видання 
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(вірш датується орієнтовно за часом підготовки рукопису «Кобзаря» та подання його 
до цензури: січень – початок березня 1840 р., автограф не відомий [4, с. 631]). А на-
писаний вже на засланні вірш «Думи мої, думи мої, ви мої єдині…» датується за міс-
цем чорнового автографа в альбомі поета 1846-1850 рр., в якому записано цілі поезії 
та уривки творів періоду Аральської експедиції, орієнтовно: кінець вересня – грудень 
1848 р., Косарал [5, с. 620]. Шевченкознавці дослідили, що з цього чорнового авто-
графа Т. Шевченко, повернувшись з Аральської експедиції до Оренбурга, переписав 
вірш із деякими виправленнями до «Малої книжки» — першим у першому ж зшитку 
за 1846-1847 рр., без номера, як заспів до всієї невольничої поезії [5, с. 620]. А 1858 
р. він переписав цей вірш (також із незначними виправленнями) з «Малої книжки» до 
«Більшої книжки», текст якої остаточний. І знову-таки, вірш «Думи мої, думи мої…» 
був записаний рукою автора на першій сторінці «Більшої книжки», декларуючи «твор-
че кредо поета періоду заслання: думи про батьківщину…» [див.: 5, с. 620].

Звернімося до осмислення змісту цих двох Шевченкових творів перекладачами ан-
глійською мовою. Існує декілька варіантів перекладу обох поезій. Слід згадати, що 
початковий та заключний фрагменти з вірша «Думи мої, думи мої, лихо мені з вами!..» 
стали широковідомою українською народною піснею. Тож розглянемо вибірково лише 
ті фрагменти перекладу цього вірша, які склалися в цілісний текст народної пісні.

Тарасові думи, упізнавані українською мовою з перших слів, поставши англій-
ською, втрачають свою звичну вже канонічність, немовби сакральну в українському 
сприйнятті цілісність і набувають інтерпретаційно-дискурсивної відкритості, варі-
ативності, з волі того чи іншого перекладача стають то глибоко прочутими / щиро-
сердими, то болісними / важкими та скорботними / сумними, то навіть бездумними / 
легковажними… 

Наведімо поезію «Думи мої, думи мої, лихо мені з вами!..» [6, с. 124, 126] в обсязі 
тексту народної пісні у чотирьох відомих і визнаних перекладах відповідно, подаючи 
їх від більш ранніх до найновішого, виконаного британською поетесою, журналісткою 
та літературознавцем Вірою Річ (1936-2009) – лауреатом перекладацької премії імені 
Івана Франка Спілки письменників України, кавалером Ордена Княгині Ольги III сту-
пеня, – чиї переклади творів Тараса Шевченка були видані окремою збіркою напри-
кінці 2007 р. в Києві [2]. 

Першим розглянемо неримований переклад професора-славіста Колумбійського 
університету Кларенса Огастеса Меннінга (Clarence A. Manning, 1893-1972), опублі-
кований 1945 року в збірці виконаних Меннінгом перекладів творів Тараса Шевченка 
(всього 35 віршів і два уривки, перекладені неримованим віршем), яка також містила 
його власну передмову та коментарі до кожного твору [7, с. 64, 66-67]:

Думи мої, думи мої

Думи мої, думи мої,
Лихо мені з вами!
Нащо стали на папері
Сумними рядами?...

Dedication

Songs of mine, O songs of mine,
You’re a worry to me.
Why do you stand out on paper
In sad rows before me?...
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Чом вас вітер не розвіяв
В степу, як пилину?
Чом вас лихо не приспало,
Як свою дитину?...
Думи мої, думи мої,
Квіти мої, діти!
Виростав вас, доглядав вас —
Де ж мені вас діти?..
В Україну ідіть, діти!
В нашу Україну,
Попідтинню, сиротами,
А я – тут загину.
Там найдете щире серце
І слово ласкаве,
Там найдете щиру правду,
А ще, може, й славу...
Привітай же, моя ненько!
Моя Україно!
Моїх діток нерозумних,
Як свою дитину.

Why did not the wind remove you
To the steppe as dust?
Why did fate not overlay you
Like a mortal child?
Songs of mine, O songs of mine,
O my flowers, children,
I have reared you, have caressed you,
Whither shall I send you?
Go to Ukraina, children,
To our Ukraina,
Quietly, as little orphans,
Here – I’m doomed to perish.
There you’ll find a loving heart
And a pleasant greeting,
There you’ll find a purer truth
And perhaps some glory….
Welcome, O my darling mother,
Oh, my Ukraina,
Welcome my unthinking children
As your own dear child.

Перекладач називає Шевченкові думи піснями: Songs of mine, O songs of mine… («Піс-
ні мої, о пісні мої…»). Він пропонує для вірша окрему назву: «Dedication» («Присвята»). 
Не вдаючись у деталі, зазначимо, що Меннінг, який витлумачував твори Тараса Шевченка 
англійською мовою віддано, компетентно і делікатно, з почуттям міри і такту, напевне, в 
цьому вірші припустився неусвідомленого смислового зсуву, який полягав у підміні кон-
текстуально-дискурсивного значення епітета нерозумних у фразі моїх діток нерозумних 
неадекватним значенням: my unthinking children («моїх бездумних / легковажних / несер-
йозних дітей»). Називаючи свої духовні творіння – свої думи – дітьми нерозумними, автор, 
звичайно ж, не вважав їх безтурботними. Навпаки. Підберімо до авторського епітета низ-
ку контекстуальних синонімів: думи – щирі, правдиві, нехитрі, необачні, необережні, але 
не безтурботні! Синонімами ж до прикметника unthinking виступатимуть такі: thoughtless, 
insouciant, careless, light-hearted.

Хоча Кларенс Меннінг слушно переклав лексему думи як songs («пісні»), однак цим 
він підготував для себе й небезпечну пастку, якої щасливо уникли інші перекладачі, об-
равши відповідником до лексеми «думи» не менш доречний варіант: thoughts («думки»). 
Назва думи як різновид народних епічних пісень, виконуваних кобзарями чи лірниками, з 
якими асоціював себе й поет, не має прямого відповідника в інших мовах, адже вона позна-
чає українську культурно-мистецьку реалію. Проте, навіть абстрагуючись від конкретного 
твору, якщо пісні припустімо й бувають «бездумними» (unthinking), то позбавлений реаль-
ного змісту оксюморон «думи (чи думки)…бездумні» міг би слугувати лише поетичним 
прийомом, але в жодному разі не в контексті авторського мовлення в цьому вірші. Тож у 
разі вибору К. Меннінгом іменника thoughts як відповідника до Шевченкового ліричного 
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адресата думи, можна було б уникнути недоречного епітета unthinking при перекладі рядка 
Моїх діток нерозумних. Адже потрактування прикметника нерозумних як unthinking пору-
шує авторський дискурс: Шевченкові думи не можуть бути бездумними! Подібна ключова 
зміна у фабульній структурі перекладу, безумовно, віддаляє його від оригіналу, хоча при 
цьому він є цілком прийнятним на власному дискурсивному рівні, оскільки порівняння 
ліричних творів / пісень (songs) із бездумними / легковажними / несерйозними дітьми 
(unthinking children) ізольовано від Шевченкового дискурсу сприймається як когерентне й 
не становить дискурсивного парадоксу. 

Далі погляньмо, як інтерпретує цей твір канадський письменник, журналіст, діяч укра-
їнської еміграції та робітничого руху Канади Іван Федорович Вив’юрський, відомий як 
Джон Вір (John Weir, 1906-1983), – талановитий інтерпретатор і популяризатор творчості 
Тараса Шевченка, визнаний радянською владою завдяки своїм комуністичним переконан-
ням і друкований в СРСР на правах офіційного упорядника та перекладача творів Тараса 
Шевченка [8, с. 27]: 

Думи мої, думи мої

Думи мої, думи мої,
Лихо мені з вами!
Нащо стали на папері
Сумними рядами?...
Чом вас вітер не розвіяв
В степу, як пилину?
Чом вас лихо не приспало,
Як свою дитину?...
Думи мої, думи мої,
Квіти мої, діти!
Виростав вас, доглядав вас —
Де ж мені вас діти?..
В Україну ідіть, діти!
В нашу Україну,
Попідтинню, сиротами,
А я – тут загину.
Там найдете щире серце
І слово ласкаве,
Там найдете щиру правду,
А ще, може, й славу...
Привітай же, моя ненько!
Моя Україно!
Моїх діток нерозумних,
Як свою дитину.

My thoughts

My thorny thoughts, my thorny thoughts,
You bring me only woe!
Why do you on the paper stand
So sadly row on row?...
Why did the winds not scatter you
Like dust across the steppes?
Why did ill-luck not cradle you
To sleep upon its breast?...
My thoughts, my melancholy thoughts,
My children, tender shoots!
I nursed you, brought you up – and now
What shall I do with you?...
Go to Ukraine, my homeless waifs!
Your way make to Ukraine
Along back roads like vagabonds,
But I’m doomed here to stay.
There you will find a heart that’s true
And words of welcome kind,
There honesty, unvarnished truth
And, maybe, fame you’ll find…
So welcome them, my Motherland,
Ukraine, into your home!
Accept my guileless, simple brood
And take them for your own!

Передусім розгляньмо переклад першого рядка, звернувши увагу на появу в ньому 
епітета thorny при іменнику thoughts: My thorny thoughts, my thorny thoughts. У зворот-
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ному перекладі рядок означатиме: Мої трýдні / тяжкі думки, мої трýдні / тяжкі дум-
ки... А далі, у рядку-рефрені переклад варіюється і в ньому з’являється синонімічний 
епітет – melancholy: My thoughts, my melancholy thoughts («Мої думки, мої похмурі / 
пригнічені / скорботні / сумні думки…»). У перекладі наступного за цим рядка – Кві-
ти мої, діти! – зауважмо трансформацію однослівної метафори квіти у метафоричне 
словосполучення tender shoots («ніжні пагінці / парості»): My children, tender shoots! 
(«Мої діти, ніжні парості!»). Разом з тим однослівна метафора діти далі по тексту 
теж трансформується у метафоричне словосполучення my homeless waifs («мої бездо-
мні / безпритульні / блудні діти»), суголосне з подальшим порівнянням like vagabonds 
(«як бродяги / блудьки») на місці іменника з обставинним значенням сиротами, по 
відношенню до якого словосполучення my homeless waifs виступає компенсаторним 
засобом, а порівняння like vagabonds – його смисловим розвитком. У перекладі рядка 
Моїх діток нерозумних також з’являється нова метафора my simple brood, де збірний 
іменник brood («виводок / сім’я / діти») має іронічне забарвлення, із додаванням імпе-
ративного дієслова accept та епітета guileless: Accept my guileless, simple brood («При-
йми сім’ю моїх нехитрих / довірливих, простих діток»). Одначе, семантичні модуляції 
Шевченкової метафорики в цьому перекладі хоч і привносять зміни на дискурсивному 
рівні, але в цілому не становлять загрози для адекватної ідентифікації голосу ліричної 
персони. Ба більше, метафора tender shoots «підказала» перекладачеві як успішно по-
долати пастку словникового буквалізму при перекладі епітета нерозумних, який він 
розклав на два контекстуальні відповідники – guileless і simple, – підібравши для озна-
чуваного ним іменника діток фонетично близький до лексеми shoots іменник brood, 
поєднаний із нею асонансом. 

Нижче подамо і текст перекладу англійського поета, перекладача. кінопрацівника 
Герберта Маршалла (Herbert Marshall, 1890-1966), включений самим Джоном Віром до 
редагованої ним ювілейної збірки вибраних творів Тараса Шевченка, виданої в Москві 
на відзнаку 150-річчя від дня народження поета [9, с. 30, 33]:

Думи мої, думи мої

Думи мої, думи мої,
Лихо мені з вами!
Нащо стали на папері
Сумними рядами?...
Чом вас вітер не розвіяв
В степу, як пилину?
Чом вас лихо не приспало,
Як свою дитину?...
Думи мої, думи мої,
Квіти мої, діти!
Виростав вас, доглядав вас —
Де ж мені вас діти?..

Oh thoughts of mine…

Oh thoughts of mine, oh thoughts of mine,
Grief we bear together!
Why stand you in such sad black lines
To the paper tethered?...
Why has the wind dispersed you not
Dust-like into flight?
Why sorrow overlay you not
Like her babe at night?
Oh thoughts of mine, oh thoughts of mine!
Flowerings of my birth!
I nurtured you, cared for you –
But where’s your home on earth?
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В Україну ідіть, діти!
В нашу Україну,
Попідтинню, сиротами,
А я – тут загину.
Там найдете щире серце
І слово ласкаве,
Там найдете щиру правду,
А ще, може, й славу...
Привітай же, моя ненько!
Моя Україно!
Моїх діток нерозумних,
Як свою дитину.

To Ukraine, my children, go!
To our Ukraine fly!
Like homeless orphans find your way,
For here I’m doomed to die.
There you’ll find a heart that’s dear
And a word that’s kind,
There you’ll find truth sincere
And maybe fame you’ll find….
Welcome them, my motherland!
Oh, Ukraine mine own!
These my foolish children greet
As children of thine own.

Відразу наголосімо, що у рядку Моїх діток нерозумних – These my foolish children 
greet дискурсивна заміна прикметника нерозумних на foolish («Цих моїх дурних / 
пустотливих / нерозсудливих / нерозважливих діток привітай») є небезпечною з точ-
ки зору можливого спотворення авторського дискурсу, але вона все ще не критична, 
бо, як бачимо, містить у собі сему «нерозсудливий / нерозважливий», що частково 
передає контекстуально-авторське значення цього прикметника. 

Проте переклад Г. Маршалла містить і таке відхилення від авторського дискурсу, 
яке можна назвати істотним. Це використання лексеми tethered при тлумаченні тре-
тього та четвертого рядків: Нащо стали на папері / Сумними рядами?... – Why stand 
you in such sad black lines / To the paper tethered?... («Нащо ви стали такими сумними 
чорними рядками / До паперу припнуті?»). Дієприкметник tethered є формою ми-
нулого часу від дієслова tether, семантика якого – припинати тварину, що пасеться, 
а в переносному значенні – обмежувати (свободу руху). Ба більше, синонімом до 
tethered – «припнутий, обмежений (у рухах)» – є дієприкметник shackled – «прику-
тий, скутий». Відтак перекладач створив алюзивний образ несвободи, вимушеності 
поетичного письма, припнутого (наче кайданками) до паперу, тоді як автор вільно 
виливав свою журбу в поетичні послання, записував свої потаємні думи не з при-
мусу, а за внутрішнім покликом, без страху перед царською цензурою, за що його 
згодом жорстоко покарають. Тож символіка припнутих, прикутих до паперу поетич-
них рядків суперечить Шевченковій ідеї письма як найвищого прояву свободи митця 
в репресивній, поліційній державі й цим порушує глибинну смислову канву цілого 
вірша: Шевченкові думи «стали на папері» вільно, попри всі перепони та заборони, 
щоб задекларувати його екзистенційну свободу як українського поета й безсмертя як 
національного співця. 

Нарешті, звернімося до перекладу цього твору у виконанні Віри Річ, який був 
опублікований у вищезгаданій збірці 2007 року видання [2, с. 141, 147]: 
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Думи мої, думи мої

Думи мої, думи мої,
Лихо мені з вами!
Нащо стали на папері
Сумними рядами?...
Чом вас вітер не розвіяв
В степу, як пилину?
Чом вас лихо не приспало,
Як свою дитину?...
Думи мої, думи мої,
Квіти мої, діти!
Виростав вас, доглядав вас —
Де ж мені вас діти?..
В Україну ідіть, діти!
В нашу Україну,
Попідтинню, сиротами,
А я – тут загину.
Там найдете щире серце
І слово ласкаве,
Там найдете щиру правду,
А ще, може, й славу...
Привітай же, моя ненько!
Моя Україно!
Моїх діток нерозумних,
Як свою дитину.

O my thoughts, my heartfelt thoughts…

O my thoughts, my heartfelt thoughts,
I am troubled for you,
Why have you ranged yourselves on paper
In your ranks of sorrow?
Why did the wind not scatter you,
Like dustmotes, in the steppe?
Why did ill-fate not overlie
You, her babes, while she slept?
O my thoughts, my heartfelt thoughts,
Children mine, my flowers!
I have reared, watched over you, –
Where to send you now?
Go to Ukraina children,
Our Ukraina dear,
Like poor orphans trudge your way,
While I shall perish here.
There a true heart you will find,
A word of kindness for you,
There sincerity and truth…
And even, maybe, glory.
Bid them welcome, my dear mother,
Ukraina; smile
On these thy children still unwise,
As on thy own true child.

Тут доречно пригадати, що цей переклад являє собою відредаговану в кількох міс-
цях самою перекладачкою версію тексту, що з’явився ще у виданні 1961 року: збір-
ці поезій Тараса Шевченка в перекладах Віри Річ під назвою «Song out of Darkness» 
(«Пісня із темряви»), куди ввійшло 38 творів поета, в тому числі 9 поем (це видання 
було здійснене заходами Шевченківського комітету Великобританії до сторічного юві-
лею вшанування пам’яті українського поета) [10].

Характерною особливістю перекладу Віри Річ (обох її версій цього твору), на від-
міну від інших перекладів, є введення до першого рядка епітета heartfelt («щирий, від-
вертий, глибоко прочутий, щиросердий»), який зберігається і в рядку-рефрені: O my 
thoughts, my heartfelt thoughts («О мої думки, мої щирі / відверті думки»). Цей епітет 
вдало увиразнює характер Шевченкового дискурсу. Фразеологізм лихо мені з вами, 
який недоречно перекладати буквально, Віра Річ, на нашу думку, відтворила якнай-
точніше: I am troubled for you («я вболіваю за вами»), адже не в тому річ, що думи 
приносять ліричній персоні горе / скорботу / лихо / нещастя чи завдають лише три-
воги та страждання, а в тім, що лірична персона по-батьківському вболіває за своїми 
духовними дітьми, поетичними творіннями, тривожиться їхньою долею, як люблячі 
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батько-мати тривожаться долею своїх рідних дітей і, звертаючись до них із вічними 
тривогами, часто промовляють: «Лихо (ж) мені з вами!». До речі, підсилювальна частка 
ж була вставлена до рядка у виданні 1844 року «Чигиринський Кобзар і Гайдамаки». 

У рядку On these thy children still unwise відредаговано варіант 1961 року видання On 
these my children, still unwise, [10, с. 10], де змінено присвійний займенник «my» на «thy», 
як це було зроблено, до речі, й у рукописній збірці «Поезія Т. Шевченка. Том первий», 
виготовленій протягом лютого – квітня 1859 р. У вірші, переписаному до збірки рукою 
І. М. Лазаревського, рядок «Своїх діток нерозумних» Тарас Шевченко спершу випра-
вив на «Твоїх діток нерозумних», а потім на «Моїх діток нерозумних», повернувшись 
урешті-решт до друкованого тексту 1840 та 1844 рр. [див.: 4, с. 631].

Найбільш вірогідно, що британська перекладачка ознайомилася з історією авторе-
дакції цього вірша, яка вплинула і на її власні редакторські виправлення, схиливши вибір 
на користь проміжної версії цього рядка: «Своїх / твоїх діток нерозумних». 

Фразовий відповідник still unwise (все ще нерозумних / немудрих) до епітета нерозум-
них було запропоновано ще у версії перекладу 1961 року видання [10, с. 10]. Його цілком 
можна вважати коректним тлумаченням авторського дискурсу, – контекстуально най-
ближчим з усіх раніше тут розглянутих. Ба більше, прикметник unwise із його синоніміч-
ним рядом (ill-advised, imprudent, injudicious) у значенні нерозважливий, нерозсудливий, 
необережний, необачний, безоглядний виступає і найближчим контекстуальним відпо-
відником, і словниковим еквівалентом до прикметника «нерозумний», завдяки чому він 
здатен «накликати» на себе найменше критики з боку вимогливих двомовних читачів. 

Порівняно з текстом 1961 року, у виданні 2007 року перекладачка повернулася до 
транслітерації етнічної назви України – Ukraina, замінивши нею лінгвістично й полі-
тично некоректну, штучну совєтсько-кремлівську офіційну версію – Ukraine, яка була 
нав’язана західній громаді після Другої світової війни. Звернімо увагу, що в незалежно-
му від упливу Кремля перекладі Кларенса Меннінга 1945 року видання ще використову-
валась автохтонна власна назва Ukraina. 

Вірш «Думи мої, думи мої, ви мої єдині…» теж став народною піснею, щоправда із 
вилученням в радянські часи рядків 9-12. Наведімо його текст повністю [11] та відповід-
ні переклади, подаючи першим переклад 1945 року Кларенса Меннінга, у якому пере-
кладач дублює рядок Songs of mine, O songs of mine із запропонованим у тексті перекладу 
вірша «Думи мої, думи мої, лихо мені з вами!..» хоч у тринадцятому рядку – Fly to me, my 
darling thoughts – він конкретизує Шевченкове звертання мої любі за допомогою згодом 
одностайно вживаного перекладачами іменника thoughts («думки») як відповідника до 
Шевченкового вокативу думи [7, с. 184]:

Думи мої, думи мої, ви мої єдині…

Думи мої, думи мої,
Ви мої єдині,
Не кидайте хоч ви мене
При лихій годині.

Songs of mine, O songs of mine…

Songs of mine, O songs of mine,
You are all I have.
Do not leave me now, I pray,
In this dreadful time.



629

Прилітайте, сизокрилі
Мої голуб’ята,
Із-за Дніпра широкого
У степ погуляти
З киргизами убогими.
Вони вже убогі,
Уже голі... Та на волі
Ще моляться Богу.
Прилітайте ж, мої любі,
Тихими речами
Привітаю вас, як діток,
І заплачу з вами.

Fly to me, my little dovelets,
With your wings of gray.
From the spreading Dnipro fly here
To the steppes and stay
With the poor and needy Kirghiz.
They are really poor,
Yes, and naked, but in freedom
They can pray to God.
Fly to me, my darling thoughts,
With calm words and true,
I shall greet you as my children
And shall weep with you.

Професор факультету германських та слов’янських мов і літератур університету штату 
Пенсільванія, відомий американський перекладач Майкл Найдан (Michael M. Naydan) 2004 
року запропонував добірку своїх неримованих перекладів із Шевченка у нью-йоркському ча-
сописі перекладів творів української літератури Ukrainian Literature: A Journal of Translations, 
виданому заходами Наукового товариства імені Шевченка у США [12]. Нижче подаємо текст 
перекладу вірша «Думи мої, думи мої, ви мої єдині…» з цієї добірки [12, с. 128]:

Думи мої, думи мої, ви мої єдині…

Думи мої, думи мої,
Ви мої єдині,
Не кидайте хоч ви мене
При лихій годині.
Прилітайте, сизокрилі
Мої голуб’ята,
Із-за Дніпра широкого
У степ погуляти
З киргизами убогими.
Вони вже убогі,
Уже голі... Та на волі
Ще моляться Богу.
Прилітайте ж, мої любі,
Тихими речами
Привітаю вас, як діток,
І заплачу з вами.

Thoughts of mine, thoughts of mine…

Thoughts of mine, thoughts of mine, 
You are all that is left for me, 
Don’t you desert me, too, 
In this troubling time. 
Come fly to me my gray-winged 
Doves, 
From beyond the wide Dnipro 
To wander in the steppes 
With the poor Kirghiz. 
They already are destitute 
And naked... But they still pray 
To God in freedom. 
Fly here, my dear ones. 
With peaceful words 
I’ll welcome you like children, 
And we’ll weep together. 

На відміну від перекладу М. Найдана, Переклад Віри Річ, уперше опублікований 2007 
року, в якому перекладачка, як і К. Меннінг, продублювала початковий рядок із власного 
попереднього перекладу вірша «Думи мої, думи мої, лихо мені з вами!..» – O my thoughts, 
my heartfelt thoughts, – відзначається ретельним відтворенням перехресної Шевченкової 
рими: only – lonely, dovelings – roving, needy – freedom, speaking – weeping [2, с. 371]: 
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Думи мої, думи мої, ви мої єдині…

Думи мої, думи мої,
Ви мої єдині,
Не кидайте хоч ви мене
При лихій годині.
Прилітайте, сизокрилі
Мої голуб’ята,
Із-за Дніпра широкого
У степ погуляти
З киргизами убогими.
Вони вже убогі,
Уже голі... Та на волі
Ще моляться Богу.
Прилітайте ж, мої любі,
Тихими речами
Привітаю вас, як діток,
І заплачу з вами.

O my thoughts, my heartfelt thoughts…

O my thoughts, my heartfelt thoughts,
All I have, mine only!
In this evil hour of trouble
Do not leave me lonely!
Fly to me, now, you grey-plumaged
Birds, my dearest dovelings,
From beyond wide Dnipro’s waters,
In the steppe go roving
Here with the poor Kyrgyz folk!
They are poor and needy,
They are naked, but yet make their
Prayers to God in freedom.
Fly then hither to me, dear ones,
And so quietly speaking
I shall welcome you like children,
And with you sit weeping.

Усі три наведені вгорі переклади семантично точно відображають зміст першотвору. 
Кларенс Меннінг подекуди відтворив і римування оригіналу (gray – stay), а деякі рими 
намагався передати за допомогою асонансів (poor – God, true – you). Загалом він пока-
зав себе вправним, поінформованим перекладачем. Його вдумливе проникнення у зміст 
Шевченкового вірша можна продемонструвати на прикладі перекладу фрази Та на волі 
/ Ще моляться Богу: …but in freedom / They can pray to God, де прислівник ще замінено 
рівноцінною контекстуальною експресемою – модальним дієсловом can; або ж на при-
кладі смислового розвитку словосполучення тихими речами, де експресивність епітета 
тихими (calm) підсилено його контекстуальним синонімом true: with calm words and true 
– «тихими і щирими / правдивими / чистосердними словами». 

Майкл Найдан у багатьох місцях конкретизує семантику оригіналу. Так рядок Ви 
мої єдині перекладач уточнює як You are all that is left for me – «Ви все, що мені залиши-
лось». У рядку Не кидайте хоч ви мене він конкретизує й дещо зміщує значення дієс-
лова не кидайте, яке у Шевченковому тексті означає «не залишайте / не відходьте / не 
віддаляйтесь», актуалізуючи семантику зрадництва: Don’t you desert me, too – «І ви теж 
не покидайте мене / не відмовляйтесь / не відрікайтесь від мене». У рядку Вони вже 
убогі перекладач, знову-таки, конкретизує семантику прикметника убогі, підібравши 
відповідником до нього прикметник destitute, який означає «дуже убогий, нужденний; 
такий, що перебуває в жахливому стані»: They already are destitute – «Вони вже нужденні 
/ окрадені / позбавлені засобів до існування». Але поетично М. Найдан свій переклад 
ніяк не розвиває, принципово уникаючи будь-якого «прикрашання».

Віра Річ була прихильницею кардинально відмінного підходу до перекладання по-
езії, що відображається навіть на пунктуаційному рівні тексту: звернімо увагу на три 
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знаки оклику в різних місцях її перекладу. Крім того, перекладачка вводить високопое-
тичний епітет heartfelt, емфатичні звороти, наприклад, рядок Ви мої єдині перекладено 
з додаванням звороту mine only: All I have, mine only! («Усе, що я маю, тільки мої!»), а 
відповідником фразеологічного вислову «при лихій годині» у перекладі стає емфатич-
ний зворот in this evil hour of trouble, тоді як попередній рядок з обмежувально-пестли-
вою часткою хоч (Не кидайте хоч ви мене) сміливо перефразовується: Do not leave me 
lonely! («Не кидайте мене на самоті!»). Пестливе звертання мої голуб’ята зберігається за 
допомогою найвищого ступеня порівняння прикметника: my dearest dovelings. На місці 
означення убогі з’являється синонімічна пара з об’єктивно вищим експресивним ефек-
том: poor and needy («вбогі й нужденні»). Заради досягнення емоційного резонансу на 
переживання ліричної персони, створення адекватного в когнітивному та емотивному 
планах дискурсу перекладачка вдається і до розмовних вставних елементів (прислівник 
then у ролі підсилювальної частки), і до використання поетичної лексики (як-от hither): 
Fly then hither to me, dear ones («Прилітайте ж сюди до мене, любі мої»), а також до 
перестановки семантичних елементів та конверсії: And so quietly speaking («І так тихо 
мовлячи…»). Лише у перекладі Віри Річ збереглася поетична емфатика заключного ряд-
ка І заплачу з вами, в якому автор використав префіксальну форму дієслова майбутнього 
часу доконаного способу заплачу, де префікс за- має значення початку, ініціації дії. Це 
дієслово виконує у творі роль катарсичної розв’язки: лірична персона тільки тоді відчує 
полегшення, коли оживе її натхнення, повернуться її поетичні візії. Проте ні у Кларенса 
Меннінга (And shall weep with you – «І плакатиму з вами»), ні у Майкла Найдана (And 
we’ll weep together – «І ми плакатимемо разом») не відтворено ефекту очікуваної катар-
сичної розв’язки, тоді як у Віри Річ цей авторський прийом компенсовано інверсією та 
синтаксичною конструкцією зі значенням початку дії sit doing (smth) – «почати робити 
(щось)»: And with you sit weeping – «І з вами заплачу».

Шлях поета від романтичних українських пейзажів у ранніх його творах (таких як 
Реве та стогне Дніпр широкий / Сердитий вітер завива, / Додолу верби гне високі, / Го-
рами хвилю підійма… або Вітер віє-повіває, / По полю гуляє. / На могилі кобзар сидить 
/ Та на кобзі грає. / Кругом його степ, як море / Широке, синіє: / За могилою могила, / А 
там — тілько мріє…) до сумно-віщих Шевченкових візій рідного краю в невольничій 
поезії (як-от За байраком байрак, / А там степ та могила / Із могили козак / Встає 
сивий, похилий…) та осяйних ідилічних його замальовок з уяви (Садок вишневий коло 
хати, / Хрущі над вишнями гудуть…), – це відстань від перших «Дум…», що відкри-
вали першу поетичну збірку Тараса Шевченка, до других «Дум…», що стали заспівом 
до його невольничої поезії. У першому вірші лірична персона відпускає і направляє 
своїх діток нерозумних – свої поетичні візії рідного краю – із чужини в Україну, а в 
другому вірші та сама лірична персона просить їх повернутися з України і провідати її 
на чужині. У вимушеній ізоляції від України поет із особливою вірою шукав у власних 
візіях рідного краю, забуття яких означало б для нього духовну смерть, розради від 
самотності, духовної підтримки і зміцнення.

Словесні пейзажі, ліричні картини української природи невіддільні від грома-
дянсько-патріотичних мотивів лірики Тараса Шевченка і саме їх найважче передати у 
перекладі без істотних втрат. Час місіонерських та просвітницьких українофільських 
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перекладів давно минув. Семантично точний академічний підрядковий переклад нібито 
задовольняє вимогу наукової коректності й тішить двомовного читача адекватним тлу-
маченням екзистенційної ситуації ліричної персони, але чомусь такий протокольно-дис-
тиляційний переклад жахає своєю подібністю до карикатури на оригінал, переведений із 
жанру поетичного послання у жанр ділової записки. 

Тараса Шевченка читають і читатимуть в англійських перекладах не тому, що він 
був великим українським поетом, а лише за умови, що в англійському омовленні його 
поетичні рядки все ще здатні розчулити, «торкнути за живе». Відтак більше шансів на 
читацький успіх матимуть переклади, які крім змістової точності відзначатимуться ще й 
поетичною виразністю, цінуватимуться за власну поетичну вартість, а цього поетичного 
мірила покищо досягла серед сучасників лише Віра Річ. 
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«ДУМЫ…» ТАРАСА ШЕВЧЕНКО В АНГЛИЙСКОМ ОРЕЧЕВЛЕНИИ:
«ИСКРЕННИЕ», «ТЯЖЕЛЫЕ» И «СКОРБНЫЕ», ИЛИ 

«ЛЕГКОМЫСЛЕННЫЕ»?... 
Статья посвящается сопоставительному дискурсивному анализу переводов на ан-

глийский язык поэзий Тараса Шевченко «Думи мої, думи мої, лихо мені з вами!..» и «Думи 
мої, думи мої, ви мої єдині…» в аспекте их когнитивной и эмотивной адекватности 
авторскому дискурсу, привязки к поэтическому видению автором природы родного края; 
также обосновывается важность достижения эмоционально-эстетического резонан-
са на переживания лирической персоны в исследуемых произведениях.

Ключевые слова: поэтические визии украинской природы, авторский дискурс, 
когнитивная и эмотивная адекватность перевода, эмоционально-эстетический 
резонанс.

Kolomiyets L.V., Doctor of Philology, Prof.
(Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv)

TARAS SHEVCHENKO’S «THOUGHTS…» IN ENGLISH-LANGUAGE 
DISCOURSE: “HEARTFELT”, “THORNY” AND “MELANCHOLY,” OR 

“UNTHINKING”? …
The article deals with a comparative discursive analysis of the Ukrainian-to-English 

translations of Taras Shevchenko’s poems «Думи мої, думи мої, лихо мені з вами!..» and 
«Думи мої, думи мої, ви мої єдині…» in terms of their cognitive and emotive adequacy to the 
author’s discourse and in the tight connection with his poetic vision of the native motherland 
nature. The article also substantiates the importance of achieving the reader’s emotional and 
esthetic response to the poetic persona’s emotional experience in the considered poems. 

Key words: poetic vision of the Ukrainian nature, author’s discourse, cognitive and 
emotive adequacy of translation, reader’s emotional and esthetic response.
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АРГУМЕНТАЦІЯ ПРОПОВІДІ
«СЛQВQ В$•НА$НЕ!ЛЮ$ | ПQ СQШЕ$СТВIИ$ СТ+Q ДХ+А• 

АНТОНІЯ РАДИВИЛОВСЬКОГО

У статті розглядається українська проповідь другої половини XVII ст., яка під 
впливом західноєвропейських схоластичних традицій зазнає корінних змін. Серед най-
поширеніших рис – доступність та комунікативний характер текстів. Спираючись на 
трактат Х. Перельмана про аргументацію, було зроблено аналіз проповіді Антонія Ра-
дивиловського, а також виявлено найбільш вживані засоби аргументації.

Ключові слова: бароко, проповідь, гомілетика, аргументація.

В останні десятиліття все більшу увагу дослідників привертає проповідницька спад-
щина українських барокових письменників. Однак, не зважаючи на існування великої 
кількості наукових розвідок, присвячених вивченню проповідей Антонія Радивиловсько-
го, не всі тексти належно проаналізовано, осмислено та науково обґрунтовано в сучасно-
му літературознавстві.

Актуальність теми дослідження зумовлена потребою переглянути творчу спадщину 
видатного письменника і проповідника Антонія Радивиловського з урахуванням культур-
ного контексту та інтертекстуальних зв’язків, що є важливим для створення об’єктивної 
концепції історії української літератури.

Проповідницька література XVII століття – один із найпоширеніших видів україн-
ської писемності цього періоду. Кінець XVI – початок XVII ст. позначився поширенням 
на українських землях Речі Посполитої європейських реформаційних і ренесансно-гума-
ністичних ідей. Тогочасна література намагалася звернути увагу на проблеми, що поста-
ли перед суспільством у період напруженого конфесійного й культурного протистояння 
православ’я з іншими релігіями, особливо, з католицизмом.

Бароковий текст, особливо це стосується жанру проповіді, набуває комунікативного 
характеру. Важливе значення в прагматиці тексту відігравала постать автора та його по-
зиція. Як стверджує харківська дослідниця О. Матушек, завданням проповідника було 
приєднати аудиторію до точки зору, носієм якої був суб’єкт висловлювання. Основний 
засіб переконання в проповіді був аргумент [3:73].

Аргумент, за Ф. Прокоповичем, – це виклад доказу. Винайдений доказ має подаватися у 
певній формі слів і речень і вдало поєднуватися з твердженням, яке обґрунтовується [4:37].

Об’єктом дослідження є проповідь «СЛQВQ В$•НА$НЕ!ЛЮ$ | ПQ СQШЕ$СТВIИ$ СТ+Q ДХ+А• Анто-
нія Радивиловського. Предмет аналізу становлять барокові особливості та засоби аргу-
ментації казання «СЛQВQ В$•НА$НЕ!ЛЮ$ | ПQ СQШЕ$СТВIИ$ СТ+Q ДХ+А•.

Мета нашої статті – на прикладі проповіді «СЛQВQ В$•НА$НЕ!ЛЮ$ | ПQ СQШЕ$СТВIИ$ СТ+Q 
ДХ+А» проаналізувати найбільш вживані Антонієм Радивиловським засоби аргументації.

Для написання казання «СЛQВQ В$•НА$НЕ!ЛЮ$ | ПQ СQШЕ$СТВIИ$ СТ+Q ДХ+А» Антоній Радиви-
ловський обрав євангельський сюжет про зцілення Христом біснуватих у Капернаумі. Цей 
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же сюжет казнодія використав для написання інших своїх проповідей, зокрема «СЛQВQ 
В, НА НЛdЮ Е$, ПQ СQШЕ$СТВiН СТ$АГo ДХ$А», яке теж було написане для збірки «Вінець Хрис-
тов». Це й недивно, оскільки згідно з порадами Іоаникія Ґалятовського, існувала можли-
вість написання на одну тему кількох проповідей. Отже, відповідно до гомітетичних засад, 
письменник розпочинає свою проповідь з епіграфа, взятого зі Святого Письма: «Сей рwd 
не йсходњ то1кмо мЃтвою й по1стом» [1:179 зв.]. На початку ексордіума автор, апелюючи 
до названого євангельського сюжету, звертається до православного слухача з риторичним 
питанням, яке, по суті, є переповіданням діалогу зцілених Ісусом Христом: «НЕ$ вем причи1ны 
Хrтосъ Спcтель йзгнаcши бё1са з` чЃка на нw1вы мцcя веснующагося, ре1клъ до u„никикwвъ свои1х` [Гды2 e#гw2 
запыта1ли: По чтw2 мы не возмого1хомъ й Kгна1ти e#гw ?] Се1й рw1дъ не йсхо1дитъ, то1кмо мл=твою й по1стомъ, 
Слуха1чу Правосла1вный» [1:179 зв.]. Проповідник дає короткий коментар-пояснення цитати: 
«Ты1лкw а3бы чре1з4 то1е да1лъ зна1ти, же кто2 хо1че звё1тяжити дiа1волов, ктw2 хо1четъ наd ни1ми трiумфова1ти; 
того2 доказа2т без4 мл=твы й по1сту жа1днымъ спо1собомъ не мо1жетъ [1:179 зв.]. Для переконливос-
ті своїх слів, Антоній Радивиловський посилається на Іоана Золотоустого: «На зв ётяжете 
бёсw1въ, не ты1лкw потре1ба по1сту, а4ле те1жъ й мл=твы, нёчw1го бовё1мъ такъ небои11тся дiавол4, я4кw мл=тву й 
по1сту [1:179 зв.]. Цитата цього церковного авторитету використовується як ілюстрація для 
казання. За словами Х. Перельмана і Л. Ольбрехт-Титеки: «Призначення ілюстрації – зміц-
нити переконаність слухача у правильності вже відомого і прийнятого шляхом наведення 
окремих випадків, які пояснюють загальне викладення, демонструючи його значення за 
допомогою цілого шерегу можливого застосування, і, що найважливіше для проповіді, по-
силюють ефект присутності у свідомості слухача» [4:214]. Слід зауважити, що Антоній 
Радивиловський дуже часто звертається до названого прийому. Ми зможемо переконатися 
у цьому протягом усього аналізу казання. Цитування і посилання на святих, євангелістів 
і церковних авторитетів – теж одне з правил, яке радить застосовувати Іоаникій Ґалятов-
ський у своїй «Науці»: «До того, що мовиш на казанню, доводи того Письмом Святим з 
Біблії, альбо свідоцтвом святого отця якого, учителя церковнаго, альбо прикладом, альбо 
подобенством, альбо яким-кольвек доводом потверди і подопри свою мову, то вдячній-
шая твоя мова будет людєм, которії тебе слухають, і віритимуть тому, що мовиш» [2]. Для 
більшої переконливості казнодія цитує тут же святого Петра, який теж радив молитися і 
поститися, оскільки це найважливіші духовні «ліки» кожного віруючого. Закінчується екс-
ордіум словами Ісуса Христа: « экw Се1й рw1д4 не йсходи томо мл=твою й по1стом. Что2 бы то былъ за 
рwd, который з4 чл=вё1ка й зго1ни мл=тва й постъ, w3томъ се1е будете слw1во» [1:180].

Автор розпочинає свою нарацію з оповідання про перворідний гріх, який скоїли пер-
ші люди, перший рід на землі – Адам і Єва, особливо підкреслюючи, що саме дияволь-
ська спокуса стала причиною найтяжчих гріхів, а молитва є єдиним способом вигнання 
«бісівського духу». Проповідник завершує свою думку алюзією до найголовнішої мо-
литви християн «Отче Наш»: «Бдё1те й мл=и1теся да не вийдете въ йскушенiнiе» [1:180]. Слід під-
креслити, що проповідник нехтує правилами свого вчителя Іоаникія Ґалятовського, який 
радив давати моральні настанови наприкінці твору, – Антоній Радивиловський уже в на-
рації вдається до повчань. Х. Перельман і Л. Ольбрехт-Титека наголошують на тому, що 
мета ілюстрації – це посилення ефекту присутності, який досягається шляхом конкрети-
зації абстрактного правила за допомогою окремого випадку, інші схильні бачити у ній 
образ, «живу картинку абстрактної речі». Проте ілюстрація не виконує функцій аналогії, 
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вона є не більше, ніж окремий випадок, що підкріплює чи навіть пояснює правило [4:216-
217]. Наголошуючи на важливій ролі молитви, автор звертається до ілюстрації в казанні. 
Ілюстрацію можна поділити на дві частини. У першій частині проповідник порівнює Бога 
з царем, а людину з Гетьманом, який не може подолати свого неприятеля (під неприятелем 
мається на увазі гріховність віруючого), а молитва у метафоричному значенні виступає тим 
послом, якого висилає Гетьман до Бога, просячи про допомогу. Для більшої авторитетності 
Антоній Радивиловський звертається до слів Псаломника: «Призови2 мя въ дн=ь печа1ли Твое1я, 
й йзбавлю тя» [1:180] і переходить до другої частини, в якій конкретизує те, про що йшлося 
у першій. Проповідник переповідає уривок із Святого Письма про юдейського царя Йоса-
фата, який опинився у небезпеці, воюючи проти своїх ворогів Аммоніта і Моавітона. Каз-
нодія без найменшого сумніву робить висновки стосовно чудодійної сили молитви царя 
юдейського: « ... чему" то Цр=ъ Iwсафа1тъ ви1дячи на себе2 такъ вели1кое мнw1жество во1инства непрiя1теске 
наступу!ючwg, [‰стра1шишися о5ного] не шука и5ншогw ратунку, а%ле выправилъ до Бг=а мл=тву?Пе1вне а5бы 
показа1лъ, и5жъ ничо1гw не e5стъ та1къ си1лиw на звётяже1не дш=евныхъ й телесных непрiя1телей, э5кw Мл=тва, з 
чcитого й щи1рогw срdца до Бг=а посла1ная...» [1:180 зв.]. Отже, молитва – це основний елемент, який 
виступає загальним поняттям для обох частин. Вартий уваги той факт, що проголошені 
слова обіймають два виміри: сучасний проповідникові та історично-біблійний. Письмен-
ник поєднує обидві частини, які виступають ілюстрацією до одного з найголовніших по-
стулатів нарації, – молитва рятує у будь-якій ситуації. Закінчується ілюстрація посиланням 
на авторитет (Іоан Золотоустий): «Нёчо1гw не ма1ш силнё1шогw наd чЃвка щи1ре мЃя1щагося• [1:180 
зв.]. У такий спосіб казнодія переходить до наступного пункту – щирості молитви кож-
ного парафіянина. Оскільки для кожного віруючого християнина метою життя є досягти 
Царства Небесного, то й однією з основних передумов, є дотримання молитви. Проповід-
ник не забував про те, що проповідь мала бути спрямована не тільки до високоосвічених 
парафіян, але й простої людини, і саме тому добирав приклади, максимально зрозумілі для 
всіх. Через це він знову ж таки апелює до реалій свого часу: Бог виступає царем, а небесна 
ієрархія – шляхтою, яку Всевишній посилає для зустрічі з новоприбулим. Казнодія недар-
ма ставить риторичне питання: «Чи неми1лежъ й в дя1чне й Цр=ъ Нбcный з ‰стъ чл=вка првdногw посла1ную 
до него2 прiймует мл=тву?», вочевидь, з попереджуючою метою, бо тільки праведна людина, яка 
щиро любить Бога й молиться, може увійти до Царства Небесного, де удостоїться усіх по-
честей. Антоній Радивиловський, підводячи підсумок, наводить антиприклад людей, які 
під час молитви не спрямовують свої думки безпосереднього до Бога, а відволікаються на 
злободенні справи. Використаний прийом, на нашу думку, дуже показовий, оскільки, як 
зауважують автори трактату про аргументацію: «…коли йдеться про поведінку, то окре-
мий вчинок може не тільки слугувати для обґрунтування чи ілюстрації, але й спонукати до 
певної дії» [4:219]. Для посилення задуманого ефекту проповідник використовує антитезу: 
«поверхнево віруючий» – «істино віруючий». Автор підводить підсумки посиланням на 
святого Єфрема, у якому подається чітка вказівка щодо дотримання правил молитви: «Е233%гда1 
прdестои1ши Бг=ови мл=я1ся, стра1хомъ й тре1петомъ прdестой e3му!, tсёци1 t срdца свое1гw по1мыслъ й печа1ль t всё1хъ 
зе1мных ве1щей, бу!ди же не са1мъ А$гг=ъ Нбcный в годи1ну мл=итвенную; й та1 кw поdвиза1йся, да бу!детъ Мл=тва 
твоя2 ст=а, чи1ста, безскве1рна й непоро1чна...» [1:181].

До другого роду, на переконання Антонія Радивиловського, належить покарання лю-
дей за вчинення гріхів. До цих покут належать різного роду хвороби, переслідування 
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ворогами, голод та ін. Саме молитва, як наголошує проповідник, має рятівну силу. Він 
доводить свою думку, цитуючи Біблію: «…самъ Бг=ъ реклъ до люду Iи=дскогw:... : Не се1я ли вся2 
собра1шася ‰ мене, й запечатаё1шася въ сокровищихъ мои1хъ? в дн=ь tмще1ния возда1мъ въ вре1мя, e3гда2 
соблазнитъся нога2 и4хъ. й t тыхъ э^къ йзба1влении быва1ем, e3сли2 не чрез Мл=тву?» [1:181]. Крім 
рятівної функції молитви, письменник виділяє і захисну: «...та1к мо1ви Златоу1стый ст=ый: 
Мл=тва не тыко w3чища1етъ t грёхw1въ, а4ле найболшiе ‰трапеи4я, й небепече1нства tганя1етъ...» [1:181]. 
Для посилення значення молитви, автор використовує градацію, говорячи про те, що 
юдейський народ був урятований від чисельних бід завдяки саме їй, непорочній і не 
спаплюженій. 

Казнодія закликає молитися не тільки на самоті, але й приходити «на собо1рную», 
бо «... Мл=тва собо1рная мнwжества2 люде1й, рыхлё1й Бг=а потяга1етъ къ млgрдiю» [1:181 зв]. Отже, як ми 
бачимо, проповідник мав на меті довести слухачеві не тільки, наскільки невід’ємною 
частиною життя праведного християнина мусить бути молитва, але, що не менш важ-
ливо, заохотити його систематично ходити до церкви. Ця точка зору підтверджується 
наступним доріканням казнодії: «А$ тепе1ръ e4стъ нема1ло таки1х ме1жи хрcтiа1нами, кото!рыи а3ни на 
Собо1рную до Цр =кви хо1чутъ приходи1ти мл=тву, а3ни2 вдома2 w3со1бно ра1ди моли1тися» [1:181 зв].

Аби переконати слухача в необхідності ходити до церкви регулярно, Антоній Ради-
виловський використовує прийом взірця й антивзірця. Робить він це за допомогою ан-
титези. Казнодія порівнює часи старі й нові. Це й не дивно, оскільки, як відомо, минуле 
завжди виглядає привабливіше. Письменник на контрасті намагається показати, на-
скільки важливим і на які жертви міг піти християнин заради участі у церковній служ-
бі. Ось деякі приклади: «Да1вныхъ вё1кwвъ Хрcтiа1не на Мл=тву встава1ли въ полу!нощи•, «Да1вныхъ 
вё1кwвъ Хрcтiа1не ско1рее почу!ли зво1н, за1разъ встава1ли й йшли2 до Цр =кви...» [1:181 зв]. За словами 
проповідника, сучасні люди дуже змінилися, і на перше місце, на жаль, ставлять аж 
ніяк не службу в церкві, а ледарство, зловживання спиртними напоями, картярство та 
інші вади, від яких можна позбавитися за допомогою молитви.

Друга частина нарації присвячена не менш важливому елементу духовного життя 
кожного християнина – посту. Для проповідника молитва і піст – дві невід’ємні части-
ни, оскільки, за словами Августина: «Без по1сту жа1денъ не звё1тяжилъ дiа1вола [1:182]. Піст 
стимулює людину бути щиро відданою Богові, «легкою до поклонів», відкритою для 
чеснот, і водночас застерігає: «...бw кто2 тё1лу свое1му розными потра1вами й напо1ями ‰го1дiе 
тво1ритъ, таковы1й e3сли2 в себё2 экiе добрwдё1тели тво1ритъ, тра1ти w5ные...» [1:182]. Намагаючись 
переконати слухача у правильності своїх доводів, Антоній Радивиловський звертаєть-
ся до біблійного сюжету, який змальовує падіння Єрусалима під натиском війська царя 
Вавилону Навуходоносора. Одержати перемогу Навуходоносору допоміг Навузарадан. 
Оповідаючи цю історію, ймовірно, з метою привернути увагу, проповідник неодноразо-
во ставить питання стосовно того, кому саме належить перемога і підкорення Єрусали-
ма. Автор намагається таким чином заінтригувати та зацікавити слухача: «Ту!т же ‰ва1жмо, 
кто2 збу!рилъ Iерqли1мъ? кто2 му!ры й дwмы2 в не1м сплюндрова? чи кто2 з силны Самсо1нw, чи кто2 з страшныхъ 
Голiа1довъ? чи кто2 з tва1жных Гергуле1сwвъ? нё1тъ. а3кто1жъ? Наузарда1й, то e5стъ, Кухаръ» [1:182]. Це 
оповідання автор використовує для обґрунтування своєї тези: нічого не може бути кра-
ще для диявола, ніж зруйнування душ, спустошення їхнього дому (скоріше за все, ма-
ється на увазі тіло людське), чеснот на догоду плоті. Проповідник порівнює кухаря  
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Навузарадана з диявольською «постаттю», що чинить гріхи, а зруйнований ним Єру-
салим – з душею кожного віруючого. Завдяки цій метафорі автор застерігає слухача 
і наголошує на тому, що: «..Гды w3бжи1рство, й пя1нство владё1етъ, что2 лю1де з пра1цею вели1кою 
набыли2, тое1 тра1тятъ, а3 гды2 чрjво по1стомъ, и воздержа1нiемъ не быва1етъ сти1снено, w4разъ ‰го1дiе пло-
1ти добродё1тели тра1титъ...» [1:182 зв.]. Як ми могли зауважити, Антоній Радивиловський 
часто посилається на святих, євангелістів та церковних авторитетів з метою обґрун-
тування своїх думок. Проте не тільки цитати слугували «ілюстративним елементом» 
проповідей казнодії. Майже наприкінці нарації «СЛQВА В$•НА$НЕ!ЛЮ$ | ПQ СQШЕ$СТВIИ$ СТ+Q 
ДХ+А» автор оповідає притчу про пташку-смоквоїдку і дрозда. Смоквоїдка живилася 
смоквами, а дрізд – сухими і гіркими ягодами. Смоквоїдка, побачивши це, здивувалась 
і запропонувала летіти до краю, де росли найсмачніші фрукти. Дрізд погодився і по-
летів за смоквоїдкою. Край дійсно виявився багатим на смачні фрукти, але й серед усієї 
цієї розкоші вгледів він ув’язнене в клітках птаство. Вражений цим, дрізд попрощався 
з пташкою і полетів геть. Дрізд постановив годуватися все життя гіркими ягодами й 
бути вільним, ніж жити заради плотської угоди у неволі: «... неха1й с тобо1ю на ты роско1шны 
солоdкостя перестава1етъ то1й, кто го1ркую сме1рть лю1бит, а3 мнё2 лё1пшое eстъ по1длоее й несма1чное по-
живе1не; а3 не1жели роско1шное й сма1чное, а3 небезпе1чное...» [1:182 зв.]. Завдяки цьому сюжету, 
притча мала пояснити, чим є тіло для кожного з нас. На думку проповідника, тіло – це 
смоквоїдка, яка може годуватися різними смачними стравами, незважаючи на всілякі 
небезпеки, дрізд же – людська душа. Душа «зачинена» у тілі. І часто людина керується 
плотськими потребами, нехтуючи духовними. Через це казнодія закликає, аби кожний 
віруючий відмовляв собі: «... жегна1ю Тебе2 сла1доная пре1лести тё1ла, волю2 э2 само1гw хлё1ба й воды2 
‰жива1ти а3 безпечный спqнiя свое1го бы1ти, а3 ниже1ли притвоий ро1скоша впаqти в сё1ти дiа1волскiе ро1зныхъ 
грёхwвъ» [1:183].

Закінчується нарація моральною настановою і нагадуванням про те, що багато на 
світі грішних людей, які перебувають у потребі й біді. Проповідник використав анало-
гію як спосіб, за допомогою якого розвинув і розгорнув провідну думку всього казання 
– найголовнішою зброєю проти всіх існуючих лихоліть є піст і молитва. Людина може 
досягти благодаті лише за умови нероздільного дотримання посту і молитви: «а3ни мл=ва 
без по1сту, а3 ни постъ без мл=вы си1лу мё1ти мо1жетъ» [1:183].

Конклюзію проповідник починає з поради: якщо християнин й не дотримував-
ся посту і молитви, то конче необхідно покаятися «с альбою, й съ пла1чемъ, й съ жа1лею», 
оскільки саме так можна позбавитися гріховного «рwду». Антоній Радивиловський 
закликає щиро молитися і поститися, бо Господь Бог є милосердним. Автор закінчує 
проповідь закликом-проханням, зверненим до Всевишнього: «Гдcи, пом=луй ны, э4кw sлё2 
страждемъ. а3 о4нъ э4кw Tц=ъ щедрwта1м, й Бг=ъ вся1кiя ‰тё1хи рече1тъ: да1м ва1м мать, й пом=лую ва1съ, 
Ами1нь» [1:зв. 183].

Отже, на прикладі проповіді «СЛQВQ В$•НА$НЕ!ЛЮ$ | ПQ СQШЕ$СТВIИ$ СТ+Q ДХ+А» ми спро-
бували з’ясувати, які засоби аргументації Антоній Радивиловський використав при 
написанні твору. Серед найбільш вживаних – аргументація за допомогою прикладу, 
ілюстрації й антиприкладу, аналогії. Крім цього, ми могли помітити строге дотримання 
гомілетичних правил у побудові проповіді, а також високий рівень обізнаності автора 
в Святому Письмі.
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АРГУМЕНТАЦИЯ ПРОПОВЕДИ 
«СЛQВQ В$•НА$НЕ!ЛЮ$ | ПQ СQШЕ$СТВIИ$ СТ+Q ДХ+А» 

Антония Радивиловского
В статье рассматривается украинская проповедь второй половины XVII века, ко-

торая под влиянием западноевропейских схоластических традиций коренным образом 
видоизменяется. Среди отличительных черт – доступность и коммуникативный ха-
рактер текстов. Ссылаясь на трактат Х. Перельмана об аргументации, была про-
анализирована проповедь Антония Радивиловского, а также исследованы наиболее 
распространенные способы аргументации.

Ключевые слова: барокко, проповедь, гомилетика, аргументация.

S. Azovtseva, postgraduate 
V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

THE ARGUMENTATION OF 
СЛQВQ В$•НА$НЕ!ЛЮ$ | ПQ СQШЕ$СТВIИ$ СТ+Q ДХ+А SON 

BY ANTHONY RADIVILOVSKI
The article analyzes Ukrainian sermon of the second half of XVII century being radically 

altered under the influence of Western European scholastic traditions. One of its specific traits 
is the simplicity of the sermon and the communicative pattern of texts. The analysis of Anthony 
Radivilovski's sermon and the study of its principal methods of argumentation were carried out 
with the use of C. Perelman's treatise on argumentation.

Key words: baroque, sermon, homiletics, argumentation.
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ДЕТЕРМІНОЛОГІЗАЦІЯ ЯК СЕМАНТИЧНИЙ ПРОЦЕС
 МОВНОЇ ДИНАМІКИ (НА МАТЕРІАЛІ ТЛУМАЧНОГО

 СЛОВНИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 20-ТИ ТОМАХ)

У статті розглянуто інноваційну термінологію, яка увійшла в новий Словник укра-
їнської мови. Акцентовано увагу на лексико-семантичних неологізмах, показано, що се-
мантична неологізація стала одним із процесів, який активно сприяв розширенню слов-
никового складу українського мови.

Ключові слова: інноваційні процеси, неологізація, термін, модифікація, семема, 
сема, архісема.

В статье рассматривается инновационная терминология, которая вошла в новый 
Словарь украинского языка. Акцентируется внимание на лексико-семантических неоло-
гизмах, показано, что семантическая неологизация стала одним из процессов, который 
активно отобразился на расширении словарного состава украинского языка.

Ключевые слова: инновационные процессы, неологизация, термин, модификация, се-
мема, сема, архисема.

In the article we study the innovation terminology which is shown in the new dictionary on 
Ukrainian language. The special emphasis is made the lexico-semantic neologismus, we show the 
fact semantic neologisation begame one of the processes, which actively favoured the enlarge-
ment of Ukrainian language vocabulary. Based on component analysis investigates semantic ne-
ologisms encountered by determinologization, Generating set basic model that formed the basis 
for them, as well as the functioning of innovative items in the Ukrainian literary language.

Key words: processes of innovation, neologisation, term, modification, sememe, seme, ar-
chiseme.

Питання мовної динаміки завжди було в полі уваги науковців, оскільки процес змін у 
системі мови, спричинений ускладненням форм суспільного буття, розвитком людського 
пізнання навколишньої дійсності, а також різноманітними перетвореннями у світі речей, 
є постійним і безперервним. Останніми десятиліттями, у період значних перетворень у 
різних сферах життя соціуму, така увага мовознавців посилилась.

Зрозуміло, що найвиразніше відображає зміни в мовній системі її лексичний рівень, 
адже, як відомо, лексико-семантична система (на відміну від інших мовних систем) ха-
рактеризується найбільшою відкритістю для постійного поповнення новими одиницями 
(словами та значеннями), безпосередньо пов’язана з об’єктивною дійсністю, віддзерка-
ленням якої вона є [1].

Нині цікавість учених торкається різних аспектів розвитку лексичного рівня мови. 
Питання процесу неологізації на сучасному етапі функціонування лексико-семантич-
ної системи представлено в працях таких дослідників, як Т.О. Бевз, Л.А. Лисиченко,  
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С.С. Лук’яненко, Д.В. Мазурик, Л.Б. Мартинова, О.Г. Муромцева, І.А. Самойлова 
О.А. Стишов, О.О. Тараненко, Л.М. Філюк та ін. Проте вивчення неологічних входжень 
лишається актуальним з-поміж важливих питань сучасного мовознавства. 

На сьогодні можливість провести об’єктивний аналіз динаміки української лек-
сики надає новий Словник української мови в 20-ти томах (надалі – СУМ–20). Ця лек-
сикографічна система являє собою найбільш повне зібрання лексики української мови 
– понад 180 тис. реєстрових словникових одиниць, а також з максимальною повнотою 
представляє неологічні входження в різних сферах функціонування української мови. 
СУМ–20 укладено вченими Національної академії наук України та викладачами вищих 
навчальних закладів у межах національної програми «Словники України». У його осно-
ву ліг тлумачний Словник української мови в 11-ти томах (надалі – СУМ–11), матері-
али лінгвістичного корпусу Українського мовно-інформаційного фонду НАН України, 
що нараховує понад 76 млн слововживань, та лексичної картотеки Інституту української 
мови НАН України, яка містить понад 6 млн карток. СУМ–20 створений із викорис-
танням нової комп’ютерної технології лексикографування, розробленої в Українському 
мовно-інформаційному фонді НАН України.

Процес неологізації лексичного складу мови здійснюється різними шляхами, й од-
ним з основних є семантична неологізація. Дослідники стверджують, що останнім часом 
збагачення складу лексики здійснюється через появу лексико-семантичних новотворів, 
які виникли в результаті модифікації значення наявних у мові слів: «Відбулося своєрідне 
«збільшення» української мови в комунікативному просторі України, розширення її функ-
цій, збагачення структурних засобів» [2 (2: 8)]. Зазначена тенденція виявляється в тому 
числі й у появі нових термінологічних найменувань, яка відбувається на фоні нового нау-
ково-технічного прогресу: розширення функцій науки в сучасному суспільстві, лавинопо-
дібне зростання інформації в науковому середовищі, розвиток нових галузей знань та ін.

У лексичній системі інтенсивність змін відображається в значному збільшенні термі-
нів, а також у виході термінологічних одиниць за межі вузькопрофесійного використання.

Зверненість мовних терміносистем до динамічних процесів реалій сьогодення спри-
чинило до пошуків нових найменувань, серед яких одним із провідних явищ став процес 
детермінологізації, який охопив широке коло слів літературної мови та обумовив рух в 
їхній семантиці, сприяв змінам семантичної структури. 

Як показав досліджуваний матеріал, значна кількість термінів розширила свої по-
тенційні можливості й вийшла за межі окремої спеціалізованої сфери. Ця тенденція роз-
витку лексико-семантичної системи мови, відзначають науковці [3; 4; 5], пояснюється 
перш за все популяризацією слів із різних терміносистем – через мас-медіа, художню, на-
уково-популярну літературу, Інтернет та ін., а здатність слова виступати терміном іншої 
сфери є потенційною властивістю термінологічних одиниць лексичного складу. 

Вплив дії детермінологізації поширюється на найрізноманітніші тематичні групи 
слів. Зокрема, серед лексики наукової сфери найбільш піддалися семантичній трансфор-
мації лексеми на позначення понять біології та медицини.

Так, у досліджуваний період значно збагачується склад біологічної лексики. Ця тер-
мінологічна система в пошуках нових слів нерідко використовує внутрішні ресурси ін-
ших термінологічних систем. 
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Наприклад, семантична інновація в слові інгібітор постала як наслідок переосмис-
лення лексичної одиниці, що раніше належала до словника хімії. Первинне значення ‘ре-
човина, що сповільнює хід хімічних реакцій або припиняє їх’ (хім.) стало мотивуючим 
для похідного (‘природна або синтетична речовина, що пригнічує активність ферментів 
або цілком припиняє їх дію, у результаті чого порушується нормальний обмін речовин в 
організмі)’ (біол.), що проілюстровано в СУМ–20: Природними інгібіторами в організмі 
є продукти обміну речовин (з наук. літ.). Семантичні трансформації вихідного значення 
відбуваються за такою схемою: збереження архісеми ‘речовина, що сповільнює (пригні-
чує) якийсь процес’, та заміна диференційної семи в результативному значенні (‘фермен-
ти, організм’), яка вводить цей ЛСВ в терміносистему біології.

Творення біологічних термінів відбувається й за іншою семантичною моделлю. Так, 
на основі значення лексеми ендодерма – ‘внутрішній шар клітин первинної кори в сте-
блах і коренях вищих рослин’ (бот.) з’явилося нове – ‘внутрішній шар стінки тіла киш-
ковопорожнинних тварин’ (біол.), проілюстроване наступним прикладом: Ендодерма 
кишковопорожнинних виконує травну функцію (з навч. літ.). Архісема ‘внутрішній шар 
клітин кори’ зазнала модифікації; трансформувавшись в іншу – ‘внутрішній шар стінки 
тіла’; диференційні семи ‘у стеблах і коренях вищих рослин’ змінюються на інші – ‘стін-
ка тіла кишково-порожнинних тварин’). 

Так само розширився семантичний обсяг слова альтерація. Первинне його значен-
ня стосувалося музичної сфери й мало значення ‘підвищення або пониження звука на 
півтон або на цілий тон’. На його основі розвинулася твірна семантика ‘зміна функції 
та будови клітин, тканин, органів під впливом пошкоджувальних дій’, яку можна про-
слідкувати через ілюстрацію: На основі морфофункціональних і експериментальних до-
сліджень установлена головна роль первинної судинної альтерації, яка призводить до 
тромбоутворення (з наук. літ.). При цьому відбулася модифікація архісем ‘зміна звука’ 
→ ‘зміна функції та будови клітини, тканин, організмів’ та зміна диференційних сем 
‘півтон, тон’ → ‘вплив пошкоджених дій’.

Крім того, процес детермінологізації значною мірою задовольнив потреби номінації, 
розширивши засоби мовного вираження й в інших галузях науки. Мовознавці зазнача-
ють, що «Інтеграція і «синтезування» різних наук настільки характерні для нашого часу, 
що неминуче ведуть і до взаємопроникнення термінологій відповідних наукових дис-
циплін» [6: 103]. Завдяки взаємодії терміносистем наявні в мові термінологічні одиниці 
постійно мігрують з однієї галузі знань в іншу, розширюючи межі свого функціонуван-
ня. «Розширення сфери функціонування терміна, знання його більшою частиною носіїв 
мови можуть викликати розгалуження семантичної структури терміна в новій системі 
внаслідок нового термінологічного значення. Тобто термін використовується в новій 
номінативній функції, отримавши іншу денотативно-сигніфікативну зіставленність, він 
стає двоплановим словесним знаком» [7: 210].

Розглянемо інноваційні лексико-семантичні варіанти, що відображають поняття ме-
дичної галузі діяльності, у яких описана вище модель (збереження архісеми і зміна дифе-
ренційних сем) стала основною для утворення семантичних новацій. Саме таким чином 
відбулося переосмислення слова аспіратор, яке використовувалося в технічній терміно-
логії із семантикою ‘прилад для всмоктування газів, повітря та ін. з метою визначення їх 
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хімічного складу, вмісту вологи і т. ін.’ У новому СУМ–20 цей мовний знак розширює 
свою семантичну структуру через вживання слова в іншій термінологічній системі – у 
сфері медицини – відповідно із значеннями ‘прилад для проведення аспірації (у 2 знач.)’ 
(аспірація – ‘відсмоктування різних рідин, дрібних часточок чого-небудь або повітря з 
порожнин, дихальних шляхів і т. ін. за допомогою спеціального приладу’). Вторинну 
номінацію цієї лексеми можна простежити через наступну ілюстрацію: Ще кілька ко-
ротких серій електрогідравлічних ударів і камінці у вигляді піску вимивають з операцій-
ного поля за допомогою спеціально сконструйованого аспіратора (із журн.). Архісема 
‘прилад’ є спільною для всіх ЛСВ, відмінною є диференційні семи, які вказують на при-
значення приладів.

Таким же чином утворилися семантичні новації у структурі слів ганглій (‘скупчення 
нервових клітин, волокон та їхньої супровідної тканини у людини і тварин; нервовий 
вузол (анат.) → ‘невелика пухлина, кіста на суглобі’ (мед.) (Найчастіше ганглій виникає 
в ділянці лучезап’ястного суглоба (з навч. літ.)), гіпотонія (‘зниження в людини напру-
ження (тонусу) будь-якої тканини, органа’ (фізл.) → ‘знижений артеріальний тиск’ (мед.) 
(Гіпотонія може бути наслідком інфаркту, нервово-ендокринних та інших захворювань; 
існує також фізіологічна гіпотонія у здорових людей (з наук. літ.); Хронічна первинна 
гіпотонія виявляється головними болями, запамороченням, поганим сном, серцебиттям 
та ін. (з наук.-попул. літ.)).

За подібною схемою з’являється семантичний неологізм у слові абразія. Значення, 
яке фіксував до цього СУМ–11, уживалося на позначення терміна геології ‘процес руй-
нування берегів морів, озер, водосховищ хвилями’. Розширення семантики цього слова 
сприяло поповненню термінологічної системи медицини. Прихований елемент архісеми 
первинного значення – ‘руйнування, тобто порушення цілісності’ – стимулював появу 
нового ЛСВ ‘вискоблювання матки, ямки зуба’ (Робити абразію матки).

Розвиток нового значення в сфері медицини характерний також для лексеми грану-
ляція (‘надання речовині форми гранул; гранулювання’ (спец.) → ‘утворення сполучної 
тканини із зернистою поверхнею внаслідок гоєння ран та виразок’) (мед.) (Бджолиний 
клей розм’якшує рубцеву тканину, стимулює грануляцію й регенерацію пошкоджених 
ділянок шкіри (з наук.-попул. літ.); При пораненнях застосовуються примочки з настою 
свіжої рослини споришу (заспокоює біль і сприяє розвиткові грануляцій) (із журн.)), яке 
відбулося на основі актуалізації семи ‘зовнішня ознака’. Вказівка на подібність за фор-
мою міститься в диференційних семах семем ‘форми гранул’ та ‘зерниста поверхня’. 

В інших випадках семантичних трансформацій слів медичної галузі спостерігаємо 
процеси зміни архісеми вихідного значення та появу нових диференційних сем. Моде-
лювання нових значень відбулося на основі використання семантичної близькості архі-
сем вихідних значень та диференційних сем деривата: гіпотрофія (‘зменшення об’єму 
органа або його частини’ (біол.) → ‘хронічний розлад харчування у дітей, що виража-
ється у схудненні або недостатньому наростанні ваги і супроводжується низкою хворо-
бливих порушень’ (мед.) (Гіпотрофія зустрічається переважно у дітей до двох років, 
частіше на першому році життя (з наук. літ.); За часом виникнення гіпотрофії ділять 
на вроджені (внутрішньоутробні, пренатальні) і набуті (постнатальні) (з наук.-попул. 
літ.)), синкопа (‘зміщення музичного наголосу з сильної долі такту на слабку’ (муз.), 
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‘випадіння звука або групи звуків у середині слова’ (лінгв.) → ‘глибока непритомність, 
спричинювана раптовим занепадом серцевої діяльності’ (мед.)).

Як бачимо, розвиток термінологічного пласту лексики відбувається за тими ж закона-
ми, що діють в лексичній системі в цілому, «як ферментуючий компонент наукової мови 
термінологія формується під впливом тих закономірних еволюційних змін, яких зазнає 
мова у ході свого поступу. Семантичне ядро кожної термінологічної системи становить 
невелику групу поняттєво об’єднаних лексем, які… зазнають певної концептуальної се-
мантизації» [7: 34]. Внутрішня властивість лексичної системи – здатність до семантич-
ного мігрування вербальних знаків, а також зовнішній стимул мовної динаміки – роз-
виток наукової діяльності людини – дають можливість реалізуватися власне мовному 
потенціалу в збагаченні словникового складу.

Вивчений лінгвістичний матеріал дозволяє дійти висновків, що розширення ме-
дичної та біологічної терміносистем за рахунок процесу детермінологізації, у якому 
термін мотивує появу нового терміна, відбувається за такими основними семантичними 
моделями: збереження архісеми та зміна диференційних сем, модифікація архісеми 
та зміна диференційних сем, зміна архісеми та додавання (зміна, випадіння) дифе-
ренційних сем. Аналіз цього неологічного процесу дає можливість стверджувати, що 
однією з основних тенденцій лексико-семантичної системи української мови на сучасно-
му етапі її функціонування є інтелектуалізація, оскільки словник мови збагатився інно-
ваційними термінами, зафіксованими в СУМ–20, які демонструють активний розвиток 
галузей наукового знання, зокрема біологічної та медичної.
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