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ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМУЛЫ КАК СРЕДСТВО ЭКСПРЕССИВНОСТИ 

В АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ СКАЗКАХ

В статье на материале взятых из азербайджанских сказок примеров рассматрива-
ются традиционные формулы – речевые клише как средство создания экспрессивности. 
Прослеживаются пути структурно-семантического развития традиционных формул. 

Ключевые слова: экспрессивность, речевые клише, семантика, традиционные 
формулы.

 
Термин «экспрессивность» выступает как синоним выразительности. С этой точки 

зрения в сказках употребляются специальные стереотипные выражения, которые усили-
вают в тексте экспрессивность. Такими выражениями являются традиционные формулы, 
речевые клише. 

Формула относится к поэтическим категориям. Это не явление лингвистики. Но за 
пределами лексико-семантической, синтаксико-функциональной системы формулы не 
существует (1, с.29).

Изучению стилистических фигур, способствующих созданию в фольклоре экспрессив-
ности, и выявлению фактов усиления традиционными формулами художественности, вы-
разительности текстового единства посвящены отдельные исследования (2).

Формулы – продукт поэтического мышления, и эти структуры в различных фоль-
клорных жанрах прошли процесс исторического развития. В ходе исторического раз-
вития поэтика прозы была заменена поэзией.

В Азербайджане автор первых достойных внимания исследований на эту тему 
К. Велиев определил принципы классификации формул в азербайджанском фольклоре. 
Разъяснив особенности структурно-семантического и функционального развития фор-
мул на материале языка дастанов и сопоставив интересные языковые факты, исследова-
тель произвёл их сравнительный анализ (3, с.231-252). 

Обычно азербайджанские сказки начинаются выражением-формулой: «Кто-то был, 
кого-то не было». Заканчиваются выражением, основанным на игре слов: «С неба упали 
три яблока: одно моё, другое своё, а третье – сказителя». «В соответствии с той или иной 
ситуацией употребляются стереотипные выражения. Фразы, используемые при привет-
ствии, при встрече гостя и прощании, в описании картин боя, в изображении красавиц, 
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очень часто представляют собой шаблонные выражения, много раз использованные фор-
мулы. Язык сказок и дастанов создают как слова и выражения, употребляемые в высших 
слоях общества и пронизанные высоким пафосом, так и слова молитвы, благопожелания 
и проклятий, передающие простоту, дружелюбие представителей низшего сословия. Эти 
формулы, употреблённые в языке сказок и дастанов, в зависимости от конкретной си-
туации произносятся в определённой последовательности и содержат примерно одни 
и те же слова. Каждая сцена имеет свою особую формулу. Поход богатыря, его битва 
и, наконец, одержанная им победа изображаются посредством многочисленных формул. 
Связанные друг с другом по смыслу, эти формулы дополняют друг друга и образуют се-
мантическое целое. Формулы считаются главной специфической особенностью и языка 
сказок. Эти формулы, с помощью которых осуществляются различные экспрессивные 
способы выражения, считаются традиционными. «В соответствии с различными условия-
ми и обстоятельствами в языке имеются готовые речевые клише, уже запечатлённые в па-
мяти, отшлифованные в течение столетий, отточенные, широко распространённые в на-
родном разговорном языке слова и выражения. Эти формулы – украшение языка сказок 
и дастанов, их основа и, наконец, источник их существования. Без них нельзя представить 
ни одну сказку и ни один дастан. Формулы – важный фактор, способствующий сохране-
нию языка сказок, их неповторимого стиля» (4, с.22). 

Формулы – это пронизанные высоким пафосом выражения, которые, безусловно, 
усиливают элемент экспрессивности. Связанные друг с другом по смыслу, они дополня-
ют друг друга и образуют семантическое целое.

О формулах много говорилось в научной литературе. Но до сих пор не выявлены воз-
можности формул для создания экспрессивности в тексте.

По нашему мнению, эти конструкции в сказках способствуют усилению экспрессии, 
направляют основную мысль на содержание сказки, развитие её действия.

Формулы в сказках по объёму могут быть большими и малыми. Использованные 
в отдельных сказках речевые клише-формулы в зависимости от определённых условий 
заменяются сказителем в результате импровизации другими, и таким образом возникают 
новые формулы. 

В сказках формулы могут употребляться и в диалоге. Например: «Бабушка, нам не-
где переночевать, не впустишь ли ты нас, гостей Аллаха, на одну ночь?» Старуха ответи-
ла: «Да буду я жертвой Аллаха и его гостей. Что мне скрывать от Аллаха и от вас, место 
переночевать найдётся, но еды у меня нет».

Исследование показывает, что в азербайджанских сказках формулы употребляются 
в соответствии с теми или иными условиями:

1. Формулы, с помощью которых осуществляется переход от одной мысли к другой, 
одно событие сменяется другим: «Пусть они продолжают свой путь, а я расскажу тебе о том, 
кто эта женщина (АС, II, 249); «Пусть они живут радостно и счастливо, поглядим, что стряс-
лось с дервишем» (АС, II, 115); «Пусть они живут, а я расскажу тебе о мужчине, срывающем 
в поле кусты, продающем их и таким образом содержащем свою семью» (АС, II, 118).

2. Во многих сказках девушка (парень) изображается с использованием одинаковых 
клише-формул: «Девушка, услышав эти слова, вышла из-за дерева. Купец Ахмед уви-
дел, что это была такая красавица, перед которой затмевались луна, солнце и звёзды. 
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Она была похожа на молодой месяц, выглядывавший из-за облака. Чёрные волосы спа-
дали ей на плечи, как две змеи, пытающиеся обхватить шею» (АС, II, 248); «А девуш-
ка… как чистый источник, как молодой месяц» (АС, II, 119); «А мальчик-то… Когда 
ему исполнился год, он был похож на десятилетнего» (АС, II, 121); «А девушка… 
Блещет, как луна, светит, как солнце. Можно не есть, не пить, а только любоваться её 
статью, красотой» (АС, II, 143). 

3. Традиционные формулы используются и в словах проклятия, которые произносят-
ся в момент тревожного душевного состояния: «Да разорится твой дом, что ты сидишь?» 
(АС, II, 262).

4. Традиционные формулы передают информацию в экспрессивной форме: « Такое 
было сражение, что в жизни подобное редко увидишь» (АС, II, 268). 

5.Традиционные формулы выражают экспрессивность, когда сообщается о чём-
либо: «Сообщу-ка я тебе о падишахе области Бендеруш» (АС, II, 163); «Расскажу-ка 
о богатыре Кашкаше. Богатырь Кашкаш был влюблён в Пери ханум» (АС, II, 164); «Пока 
принц подрастает, сообщу-ка я тебе о падишахе» (АС, II, 121). 

6. Традиционные формулы, выражающие экспрессивность во фразах ругани: «Эй, 
негодяй, какими судьбами?» (АС, II, 169).

7. Традиционные формулы, выражающие экспрессивность в форме антитезы: «Такой 
удалец, как Меликаждар, не может быть трусом» (АС, II, 167); «Ни юноша не слушал де-
вушку, ни девушка не слушала юношу. Но юноша не отставал от девушки.» (АС, II, 262); 
«Поднял Ибрагим голову, а перед ним ведьма: нижней губой землю метёт, а верхней 
губой небо скребёт. «Я тебя на небесах искал, а ты мне попалась на земле» (АС, II, 224).

8. Традиционные формулы, выражающие экспрессивность в форме сравнения – упо-
добления: «Ветром промчавшись по горам, потоком спустившись по долам, после семи 
месяцев пришёл он наконец в то место» (АС, II, 223); «Если даже рыбой нырнёшь в воду, 
птицей взлетишь на небо, змеёй заползёшь в нору, всё равно не сможешь уйти от меня» 
(АС, II, 224); «Ветром промчавшись по горам, потоком спустившись по долам, ноги про-
дев в стремена, коленями подперев бока коня, где-то пешком, где-то верхом, впереди 
всех, быстрее птицы, резвее гончей, оставив позади себя множество жилищ, наконец 
дошёл он до тёмного леса» (АС, II, 205); «Ахмед увидел сидящую у двери старуху, у ко-
торой нижняя губа землю мела, верхняя же небо скребла» (АС, II, 214); «Увидел он здесь 
уродливого человека. У него были такие большие уши, что, постелив одно из них под 
себя, а другим укрывшись, он крепко спал» (АС, IV, 72). В этой речевой формуле, наряду 
с антитезой, имеет место и гипербола.

9. Традиционные формулы, выражающие экспрессивность посредством после-
довательного повтора одного и того же события. Например: Птицу запустили в воз-
дух. Она села на голову Салима. Птицу второй раз запустили в воздух, снова она села 
Селиму на голову. Птицу опять запустили в воздух. Снова в дороге она села ему на 
голову (АС, II, 190). 

10. Традиционные формулы, употребляемые в конце сказок, указывают на то, что 
сказка заканчивается. В этом случае экспрессивность достигается с помощью синони-
мичных выражений и художественных средств выражения. Например: «И я там был, 
плов ел, руками брал, на язык клал, а в рот не попало. Ешьте и вы на здоровье! Живите 
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сто лет, я же – дважды по пятьдесят. Выбирайте большее. Будьте здоровы, а я и так здо-
ров» (АС, II, 229). Иногда повторное употребление слов, выраженных глаголами, создаёт 
ощущение того, что событие совершается в течение долгого времени. Например: «Идёт 
он, идёт, и вот перед ним возникает гора» (АС, III, 130).

11. Использованные в начале сказок традиционные формулы выражают экспрессив-
ность посредством повторения одних и тех же слов, создающих определённую ритми-
ку. Например: «У банщика шайки нет, у дровосека топора нет, видел собаку, у которой 
ошейника нет» (АС, II, 138).

 В нижеследующем тексте как средство создания экспрессивности выступает литота: 
«Выпив из родника напёрсток воды, прошли путь с полторы иглы» (АС, II, 200); «Из-за 
худобы прошёл бы в игольное ушко» (АС, IV, 27); Самед от страха превратился в малень-
кий клубок» (АС, III, 67). 

12. В традиционных формулах значение времени уходит на задний план. Одно и то же 
число употребляется с различными словами, имеющих временное значение. Например: 
«Девять месяцев, девять дней, девять часов, девять минут, девять секунд минуло, и бог 
миловал ей ребёнка, похожего на молодой месяц (АС, IV, 6).

13. Посредством традиционных формул, с одной стороны, действие делается болееин-
тенсивным, с другой стороны, время совершения действия укорачивается до минимума. 
Это становится возможным благодаря литоте. Например: «Долго ли шёл, коротко ли через 
горы, долы и поля, прошёл путь с полторы иглы и оказался на одной равнине» (АС, IV, 72). 

Формулы состоят из стандартных предложений. Такие конструкции предложений 
в художественном тексте усиливают экспрессию. Нижеприведённые формулы использу-
ются как сильное изобразительно-выразительное средство. Например:

1. «Получи известие о чернобровом» (АС, II, 10).
2. «Теперь расскажу тебе о дервише» (АС, II, 11).
3. «О ком тебе хочу сообщить? О везире» (АС, II, 11).
4. «Расскажу-ка тебе о французском короле» (АС, II, 11).
5. «Забудем о них, сообщу-ка тебе о дервише» (АС, II, 16).
6. «Пусть Симург продолжает свой путь, а ты узнай о жене садовника» (АС, II, 24).
7. «Узнай-ка о Симурге» (АС, II, 24).
8. «Оставим мать с ребёнком, узнай о Симурге» (АС, II, 25).
9. «Расскажу-ка я тебе о Симане. Симан, вскочив на коня, отправился в город» (АС, II, 39).
В сказках можно встретить и другие традиционные формулы:
«Только бы видел, какой здесь шум поднялся» (АС, II, 170).
«Так заревел, что войско от страха стало бежать» (АС, II, 170).
«Семь дней, семь ночей справляли свадьбу» (АС, II, 171). 
«Потоком спустившись по долам, ветром промчавшись по горам, ноги продев 

в стремена, коленями подперев бока коня и пришпорив его, оставил он позади себя мно-
жество жилищ и наконец дошёл до того места» (АС, II, 205).

Птицу запустили в воздух. Она села на голову Салима. Птицу второй раз запу-
стили в воздух, снова она села Селиму на голову. Птицу опять запустили в воздух. 
Снова в дороге она села ему на голову (АС, II, 190). Это – повторяющиеся формулы, 
носящие характер устойчивой модели, клише. 
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Вступительная фигура – традиционная формула напоминает стихотворную речь. 
Часто она имеет юмористическое содержание. Такая традиционная формула богата 
средствами художественной выразительности, как, например, преувеличение («муравей 
лягнул – сломал верблюду ногу»), метафора и метонимия («верблюд занимается в старой 
бане брадобрейством» и др. В азербайджанском фольклоре они обладают своеобразной 
ритмической организацией: « У банщика шайки нет, у дровосека топора нет, видел там 
собаку, у которой ошейника нет» (АС, IV, 71).

Традиционные формулы напоминают фигуры. Однородность их создаёт своео-
бразную музыкальность. Внутри этих фигур ложь и правда чередуются. Например: 
«Сообщу-ка вам о молчунах, о неразговорчивых, о болтливых женщинах, о нелающих 
собаках, о невоюющих шакалах, о любящих поговорить женщинах, о быстро обижаю-
щихся, о ворах, о лжецах, о предателях, о непреданных, не выполняющих своё обеща-
ние, о переходящих реку на телёнке, пьющих довгу вилами, разводящих огород на пе-
тушином хребте, о плешивых и ещё о многом… Да сгинет ложь, да здравствует правда. 
Человек уйдёт – пусть слово останется, добро пусть останется, а зло уйдёт. Друг пусть 
здравствует, враг да будет уничтожен, умный благоденствует, глупый бедствует. А теперь 
перейдём к сути» (АС, IV, 38).

Это первая часть фигуры. В ней заранее сообщается о противоречивых явлениях при 
помощи антонимичных и синонимичных выражений ( хвостатая ложь- бесхвостая прав-
да, человек уйдёт – правда останется, молчаливая женщина – болтливая женщина, пусть 
добро останется, а ложь уйдёт), перечислением необычных ситуаций (перейти реку на 
телёнке, пить довгу вилами, развести огород на петушином хребте), использованием 
слов приветствия и проклятия (да здравствует друг – да будет проклят враг).

Во второй части фигуры внимание направляется на текст: «Кто был, кого не было. 
В одном городе жил купец по имени Сулейман. У него креме дочери по имени Гямяр 
больше детей не было. Когда речь заходила о сыне, губы у него вздрагивали, сердце 
у него холодело. А Гямяр ханум была такой красавицей, что ни в сказке сказать, ни пером 
описать – как солнце излучала свет, как луна, блистала. Так и хотелось любоваться ею, её 
тонким станом, нежным подбородком, румяными щёками» (АС, IV, 38).

Становится понятно, что в основных частях сказки речь идёт о прошлом, с помощью тра-
диционных формул сообщается о том, кто жил в то время, и о том, что у купца Сулеймана не 
было сына, и поэтому речь пойдёт о несравненной по красоте его дочери Гямяр. Экспрессия 
сказки проявляется в красочности средств, с помощью которых сказитель передаёт красоту 
Гямяр. Фразеологические обороты (когда речь заходило о сыне, у него холодело сердце), 
сравнительные конструкции (Гямяр ханум была такой красавицей, что ни в сказке сказать, 
ни пером описать – как солнце излучала свет, как луна, блистала), художественные определе-
ния (эпитеты) (тонким станом, нежным подбородком, румяными щёками) в синтаксическом 
целом (микротексте) последовательно усиливают выразительность.

В последних фигурах – традиционных формулах очень часто используются названия 
фруктов, овощей, как например, яблоко, дыня: «На грядке выросло три дыни. Одна ваша, 
одна наша, третья их. Поели они и отправились в ту сторону, мы поели – направились 
в эту сторону» (АС, IV, 110); «С неба упали три яблока: одно мне, другое моё, а третье – 
сказителю» (АС, III, 150). 
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Последняя фигура носит характер каламбура. Каламбур – это игра слов. Игра слов 
является одним из сильных средство создания экспрессивности: «С неба упали три ябло-
ка: одно мне, другое моё, а третье – сказителю. Будьте здоровы, а я и так здоров Живите 
сто лет, я же – дважды по пятьдесят. Выбирай то, что больше (АС, IV, 75). Каламбур 
в этом тексте состоит из синтагм, различных по форме, но одинаковых по значению: 
«сто лет и два по пятьдесят» означает одно и то же количество, а в выражении «упали 
три яблока: одно мне, другое моё, а третье сказителю» речь идёт об одном и том же лице. 

Иногда конец сказки, представляющий собой традиционную формулу, имеет иную 
форму: «С неба упали три яблока. Одна – птице счастья, другая – мне, а третья – скази-
телю» (АС, V, 268). 
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ТРАДИЦІЙНІ ФОРМУЛИ ЯК ЗАСІБ ЕКСПРЕСИВНОСТІ 
В АЗЕРБАЙДЖАНСЬКИХ КАЗКАХ

У статті на матеріалі прикладів з азербайджанських казок розглядаються 
традиційні формули – мовні кліше як засіб експресивності. Досліджуються шляхи 
структурно-семантичного розвитку традиційних формул. 

Ключові слова: експресивність, мовні кліше, семантика, традиційні формули.
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ПРОБЛЕМА ЛИТЕРАТУРНОГО ГЕРОЯ В ДРАМАХ А.ШАИГА

Абдулла Шаиг в своих драмах («Эльоглу», «Родина», «Халиф на час» и др.) создал не-
сколько ярких образов литературных героев. С их помощью автор прививал молодежи 
любовь к родине, чувство гражданского долга, дружбу, терпение в трудную минуту, 
упорство. 

Ключевые слова: Абдулла Шаиг, драматургия, азербайджанская детская литера-
тура, пьеса, воспитание молодёжи.

В драматургии Абдуллы Шаига много произведений воспитательного характера. Его 
драматургическое творчество от пьесы к пьесе становится более совершенным. В этом 
плане пьеса «Эльоглу» является художественно-фантастическим отражением борьбы 
народа против ханского господства. Эльоглу [в переводе на русский язык означает «сын 
народа»] – главный герой произведения. Событийная цепь начинает развиваться после 
того, как хан заметил старинный ковер в доме крестьянина Полада. Хан является в про-
изведении символом гнета, эксплуатации. Ему противостоят бесправные крестьяне. Он 
же, пользуясь неограниченными привилегиями, наказывает плетьми любого, кого поже-
лает. Отец Эльоглу – Полад также был наказан по приказу хана. Как художник, А. Шаиг 
не мог оставаться равнодушным к такому угнетению. Поэтому, создав образ Эльоглу, он 
еще раз подчеркивает свою приверженность к борьбе за освобождение народа. 

Жизнь бедняков была одной из основных тем в творчестве А. Шаига. Автор продол-
жил эту линию и в пьесе «Эльоглу». Как и в других драмах, в данной пьесе представле-
ние образа со стороны драматурга так же происходит на фоне классовых противоречий. 
А. Заманов тоже определяет сюжет этой пьесы как драматический конфликт на почве 
классовых противоречий [А. Заманов 1956: 228]. В этом произведении герои А. Шаига 
являются образами, которым присуще национальное самосознание. С этой точки зрения, 
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образ Эльоглу был нарисован драматургом как герой, обладающий интеллектом, защи-
щающий права угнетенных, способный своим умом управлять массами. Его подобную 
принципиальность подтверждает следующая мысль автора: «Уводишь подданных в сто-
рону, говоришь крестьянам, что сколько бы вы ни трудились, ни суетились, все равно 
как были, так и остаетесь голодными; заработок ваш съедают собаки, а вас самих едят 
блохи» [А. Шаиг 1977: 429].

А. Шаиг поставил перед собой цель решить одну важную проблему. Хотя объясне-
ние крестьянам их прав, подготовка их к борьбе против угнетателей и не является для 
него непосредственной целью, все же он придает первоочередное значение этим вопро-
сам в лице образов. Об этом можно узнать и со слов, высказанных Поладом: «Я ем не 
ханский хлеб, а хлеб, заработанный своими руками» [А. Шаиг 1977: 429].

Пьеса, написанная А. Шаигом, охватывает тот исторический период, когда у кре-
стьян не было никаких прав: ханы или беки могли по желанию убить их [М. Агамиров 
1983: 86]. И драматург в пьесе «Эльоглу» отражает именно данное время. Для того, что-
бы найти пути борьбы с эксплуататорами, Шаиг поместил образ Эльоглу в центр собы-
тий. Автор с самого начала пьесы формирует его сознание, готовит его к борьбе, первая 
искра которой уже чувствуется во фразах главного героя. Эльоглу говорит отцу: «Ты 
прав, отец. Мы не отдадим наши ковры хану. У хана и так много земель, стад, табу-
нов. А все, что есть ценного у нас, – только этот ковер, который хотят отнять» [А. Шаиг 
1977: 430]. Автор не ограничивается изображением в произведении лишь отражений 
экономических реалий, социальной несправедливости. Он, в то же время, изображает 
открытый протест и сопротивление крестьян, направленные против тирании ханов и бе-
ков [М. Агамиров 1983: 87]. В пьесе между богачами и бедняками существует резкая 
дифференциация. А. Шаиг, хорошо знавший жизнь народа, показав разделение на два 
противоположных полюса [помещиков и крестьян], устами Полада говорит: «Все знают, 
что народ работает, а хан ест» [А. Шаиг 1977: 436]. Угнетение ханом подчиненных более 
ясно проявляется в бедах, выпавших на долю конюха. Хан говорит ему: «Если с конем 
что-нибудь случиться, то я с тебя заживо сдеру кожу» [А. Шаиг 1977: 442]. Автор, защи-
щающий права народа, считает протест крестьян пока еще стихийным, и видит залог их 
освобождения в единении с рабочим классом. 

В произведении драматург создал немало образов угнетенных крестьян: Атакиши, 
Самандар, Анаханым, Зухра, Зумруд, Балоглан, Гахраман и др. С помощью этих образов 
А. Шаиг обрисовал общую бедственную картину сельской жизни того времени. События 
здесь развиваются на фоне бытовых проблем. Вводя образ Эльоглу в центр событий, 
драматург меняет их направленность. С его помощью Шаиг, стоявший на позициях ти-
раноборчества, выступает против гнета. Он приводит своего героя прямо в усадьбу хана, 
где царит беспредельная жестокость помещиков по отношению к подчиненным. Хан бес-
пощадно избивает их; поэтому они, безропотно подчиняясь, даже не думают выступить 
против его власти. К тому же, это был тот исторический период, когда еще отсутство-
вало крестьянское самосознание, способность к консолидации. Драматург прекрасно 
осознавал, что для воздействия на сознание народных масс необходимо идеализировать 
образ главного героя, придать ему необычайную силу для успешной реализации этой 
задачи. Прежде всего, А. Шаиг поднимает Эльоглу до уровня очень умного, умелого, 
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способного найти выход из ситуации образа. Например, он ловко спасает от гнева хана 
конюха Балоглана, для начала спрятав его, а затем проводив в безопасное место. 

А. Шаиг видит причину безропотного подчинения Балоглана и других крестьян воле 
хана в слабости их характера. И поэтому следующая цель драматурга состояла в том, 
чтобы повысить роль Эльоглу в искоренении этой бесхарактерности. Фантазии автора, 
его широкого воображения оказалось достаточно, чтобы Эльоглу стал героем. А. Шаиг, 
широко используя фольк лор, помещает героя в различные ситуации, из которых он вы-
ходит победителем. 

Эльоглу – это образ, варьирующий между сказочным и современным героем. Он берет 
свои корни из фольклора, но не может возвыситься до народного героя. Национальный 
герой – это личность, прошедшая через испытания на пути к свободе и принявшая на-
ционально-освободительные идеи. Мы не обнаруживаем этих качеств у Эльоглу, – героя, 
который вырос в узкой мировоззренческой среде. Причина его становления как героя 
вовсе не в стремлении оказать помощь народу, находившемуся под гнетом помещиков. 
Это для Эльоглу второстепенная проблема. Прежде всего, им движет кровная месть за 
отца, а потом уже он превращается в борца за освобождение народа. В связи с этим и ис-
пользование А. Шаигом фольклорного мотива для превращения Эльоглу в народного 
героя исходит из собственных стремлений автора. Для этого центральный образ должен 
был обладать более высокими идеалами. Вначале он похож на сказочно-мифологическо-
го персонажа, далекого от реальности: чтобы отомстить хану, он воспользовался вол-
шебной палочкой. В конце пьесы Шаиг превращает Эльоглу из фантастического образа 
в народного героя. Следует отметить, что образы первых произведений драматурга во 
многом напоминают фольклорных героев. 

Э. Мамедов писал о пьесе «Эльоглу»: «Основная мысль пьесы заложена в мудрых 
словах «Матери-Родины» – этого светлого женского образа: «Я горжусь умными, че-
столюбивыми сыновьями. Иди, и освободи Родину от Рустам-хана! Не делай ничего без 
народа. Один в поле – не воин»» [А. Мамедов 1983: 150]. 

В пьесе «Эльоглу» А. Шаиг идеализировал народ и Родину. Свирель здесь является 
выразителем голоса народа, а Родину автор олицетворил в образе прекрасной женщины. 
Таким образом, драматург создал художественные символы народа и Родины. Эльоглу 
всецело верит в силу народа, в его единство. Основными лозунгами героя являются 
Родина и революция. Эльоглу выражает протест хану: «Ты падаешь от одного взмаха 
моей руки. Как же ты сможешь устоять перед народной стихией?» [А. Шаиг 1977: 466]. 
Также следует отметить, что основной идеей в подобных произведениях А. Шаига яв-
ляется претворение в жизнь идеалов народа о свободе, достойной жизни. А. Заманов, 
говоря о пьесах «Эльоглу» и «Родина», отмечал, что автор мастерски используя азер-
байджанские народные сказки, объединил в этих произведениях реализм и притягатель-
ную романтику, создав тем самым сюжеты, направляющие детскую психику и сознание 
[А. Заманов 1956: 21]. 

Пьеса Абдуллы Шаига «Родина» так же посвящена борьбе народа за освобождение 
от гнёта и деспотизма. Она была написана в преддверии Великой Отечественной войны. 
В тот период многие писатели-драматурги создавали драмы о героизме советских лю-
дей, о любви к родине. В Азербайджане в те годы были написаны такие драматические 
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произведения, как «Низами», «Джаваншир» М. Гусейна, «Фархад и Ширин» С. Вургуна, 
«Любовь» М. Ибрагимова, «Возмездие» З. Халила, «Львиное лежбище» М. Тахмасиба. 
В пьесе «Родина» А. Шаиг, так же, как и в «Эльоглу», выбрал тему из устного народного 
творчества, иносказательно выразив освободительную борьбу народа. Для этого он взял 
образы легендарных героев, которые, являясь олицетворением Добра, ведут борьбу про-
тив злых сил – Гузгун-шаха, ведьм, Шимшада и дивов. Как и в других произведениях 
драматурга, Родина здесь так же представлена в образе красавицы. Герои Шаига спасают 
свою любимую Родину от врагов. А. Мамедов так охарактеризовал атмосферу этой борь-
бы: «Этим самым Шаиг выразил героизм и мужество, проявленные нашими славными 
солдатами в годы Великой Отечественной войны, укрепив веру в то, что «и на нашей 
улице будет праздник» [А. Мамедов 1983: 155].

Академик Б. Набиев, подчеркивая героическую стойкость советского народа в борь-
бе с фашизмом как идейную основу «Родины», писал, что эта пьеса является одним из 
лучших произведений, созданных на базе героических мотивов азербайджанского фоль-
клора. Драматург оживил с помощью интересных художественных средств характерный 
для военного периода конфликт между добром и злом, и обосновал победу первого над 
вторым [Низами Гянджеви 1983: 244]. 

В отличие от других пьес драматурга, «Родина» базируется исключительно на ска-
зочном сюжете. Эльман, главный герой пьесы, является народным героем. В начале пье-
сы действия разворачиваются в деревне. Эльман вместе с друзьями Туганом и Асланом 
вышел на охоту. Они – защитники народа, и кажутся счастливыми и довольными. Они 
даже шутят с односельчанином Лалашем. Дальнейшее развитие событий до конца пьесы 
протекает по сказочному образцу. 

Для того чтобы связать начало произведения со сказочным сюжетом, автор использу-
ет мифологический образ красавицы. Словами Тугана Шаиг говорит, что она живет за го-
рами, в краю Красавиц. Связь красавицы с горой указывает на ярко выраженное в фоль-
клорных текстах представление горного духа в виде красивой девушки. В исследованиях 
Дж. Бейдили так же представлена связь горного духа и красавицы [Джалал Бейдили 
2002: 165-167]. И в самой пьесе говорится, что красавица появляется на вершине горы, 
как звезда среди разноцветного рассвета [А. Шаиг 1977: 474]. Отсюда явно следует, что 
образ красавицы является антропоморфным. Известно, что в сказочных мотивах герои 
также влюбляются в девушек, живущих в космогоническом пространстве. В пьесе мы 
фактически видим трансформирование сказочного космогонического пространства в ре-
альную действительность. Эльман с помощью птицы Симург [Феникс] прилетает в край, 
где живёт Красавица и её подруги. Изображённый здесь мир – это наш мир. И процессы, 
протекающие в космическом мире, представлены как реальные. Космическое простран-
ство, в котором живёт Красавица, связано со средним миром. Фольклорное мышление 
народа объединяется с эпическим мышлением драматурга в единой плоскости. 

В этом произведении использованы многие сказочные мотивы и образы, например, 
мотив хвастуна. В пьесе в роли хвастуна изображён Лалаш. В сказке «Мастер Ахмед» 
главный герой Ахмед тоже является хвастуном. Однако, по сравнению с ним, Лалаш 
представлен в пьесе просто умным плутом. Он настолько хитёр, что собственную ложь 
умело прикрывает умными словами. При встрече с Шахмаром Лалаш представляется 
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как богатырь, с корнями вырывающий деревья и легко бросающий массивные глыбы. Он 
якобы руками способен убить льва, тигра, а за один раз может съесть двух быков, арбузы 
величиной со скалу [А. Шаиг 1977: 448]. Этот образ разработан в соответствии с ха-
рактерными образами сказочных хвастунов. Используя его, А. Шаиг выражает протест 
против поведения глупых дивов, пытается доказать превосходство спокойствия в мире 
над всякими проявлениями зла. 

Отрицательными образами в пьесе являются Гузгун-шах, Шахмар, Визирь, Шимшад, 
Ведьма, дивы. Дивы по приказу Гузгун-шаха совершают нападение на село Эльмана 
и похищают Красавицу. Мотив похищения девушек дивами взят из «Авесты», и очень 
часто встречается в азербайджанских сказках. Так же, как и в сказках, Эльман вступает 
в противоборство со злыми силами, что освободить любимую девушку. В этой борьбе 
дивы кажутся очень сильными. А. Шаиг противопоставляет этой силе меч, который при-
готовил Билиджи-баба, чья миссия в пьесе совпадает с функцией Хизра, Али, дервишей. 
Всякий раз, когда сказочный герой попадал в затруднительную ситуацию, ему на помощь 
поспевал Хизр. И здесь Билиджи-баба помогает Эльману в тяжелую минуту. Волшебный 
меч, который он вручил герою, так же является неотъемлемым атрибутом сказочного 
богатыря. Волшебство злых дивов оказывается бессильным против этого меча, олице-
творяющего в пьесе народную силу. 

Использованный А. Шаигом образ птицы Симург (Феникс) является характерным 
мифологическим персонажем. Подобно сказке «Мелик Мамед», в пьесе «Родина» эта 
птица так же возвращает Эльмана в родные края в награду за спасение её птенцов. Кроме 
этого, она спасает его, когда див Шимшад сбросил Эльмана со скалы. 

Из других сказочных средств, использованных драматургом в этой пьесе, следует на-
звать колодец, куда бросает Эльмана Ведьма. Колодец здесь выступает в роли посредни-
ка, связывающего героя с потусторонним миром. Посредством колодца Эльман попадает 
во владения Гузгун-шаха, где встречается с Ведьмой. Она околдовывает его, но пришед-
ший на помощь герою Билиджи-баба своим волшебным жезлом спасает его от чар злой 
Ведьмы, которую убивает своим мечом. Эльман продолжает борьбу за освобождение 
Красавицы, и добивается цели, убив Гузгун-шаха и его дивов. 

Что касается галереи образов, созданных драматургом в пьесе «Родина», то их 
можно разделить на две группы: добрые (положительные) и злые (отрицательные). 
Мастерство А. Шаига заключается в том, что он добился полной художественной за-
вершенности в обрисовке образов: и положительные, и отрицательные образы запоми-
наются своими характерными чертами. Например, в образе Лалаша автором нарисова-
ны такие черты, которые надолго остаются в памяти читателей и зрителей. Или образ 
Гузгун-шаха, отличающийся своей жестокостью и эгоизмом. 

А. Шаигу хорошо известна и психология образов. Он проверяет выносливость сво-
их положительных героев, заставив их пройти через трудные испытания. Например, 
Эльман, всегда выходивший с честью из затруднительных ситуаций. В целом, драматург 
старается по возможности рельефно изобразить психологические характеристики сво-
их героев. Лалаш, будучи трусом и хвастуном, часто оказывается в трудных ситуациях. 
Эльман и его друзья, наоборот, мужественны, способны идти на бой с любым врагом. 
Образ Билиджи-бабы, взятый из народного творчества, создан А. Шаигом с любовью. 
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Он так же, как и эпический Деде Горгуд, является всенародным аксакалом, олицетворя-
ющим в себе многовековую народную мудрость и опыт. Именно советы этого аксакала 
призвали Эльмана и его друзей к борьбе. Атабаба, Алагёз – это образы простых сельчан, 
доживших до седин и много видавших на своем веку. 

Представители народа заняты свободным трудом. Гузгун-шах и другие сторонники 
деспотизма, наоборот, склонны к развлечениям и пустому, бессмысленному времяпро-
вождению. Хотя эти отрицательные герои и являются в пьесе мифологическими образа-
ми, всё же они сохраняют в себе негативные черты, присущие людям. Драматург видит 
свои идеалы в положительных героях. Мечта Шаига – увидеть родину свободной, а на-
род счастливым. 

Одним из произведений, имеющих особую весомость в драматическом творчестве 
А. Шаига, является пьеса «Халиф на час». Спектакли по этой пьесе, написанной драма-
тургом в 1911 году, были поставлены на сценах Критико-агитационного Театра (1920) 
и Азербайджанского Государственно го Театра Юного Зрителя имени М. Горького (1958). 
Мирза Ибрагимов так оценил это произведение: «В пьесе, не отягощенной высоким пе-
дагогическим чувством и сухой назидательностью, созданы живые образы, с помощью 
интересных драматических сюжетов подвержены критике лень и тунеядство. В произ-
ведении подняты и художественно решены такие проблемы, как уважение к старшим, 
честный труд, дружба и самопожертвование, любовь к прекрасным традициям народа» 
[М. Ибрагимов 1961: 468]. 

А. М. Мамедов писал о том, что тема этой пьесы восходит к сказкам «Тысяча и од-
ной ночи». «В пьесе, содержание которой взято из арабского фольклора, с помощью 
оригинальных образов выражено отрицательное воздействие лени на характер человека 
и облагораживающая сила труда. Автор обогатил сюжет новыми оттенками, образами 
и характерами, и, заново переработав, приблизил его к уровню, вкусу молодежи, а так-
же к требованиям театра» [А. Мамедов 1983: 189]. Это произведение написано в ключе, 
в духе воздействия на этическое воспитание и духовный мир молодых людей. Для еще 
большего усиления идеи произведения Абдулла Шаиг объединил её идеалы с фольклор-
ными мотивами и сюжетами. Одним из таких мотивов является широко распространен-
ная тема «правителя-самозванца» или «временного правителя». 

Основными участниками пьесы являются Малик ибн Саид, его мать Сакина, его се-
стра Наиля, его друзья Фахир и Йасир, соседский мальчик Халид, Бахлул Даненде, Гарун 
ар-Рашид, Визирь, Абу Тавваб, Абу Максуд и другие. А. Мамедов делит участников на 
три группы: 1. Халиф Гарун ар-Рашид и его придворная свита; 2. Бахлул Даненде и про-
стой трудовой люд; и 3. беззаботная молодежь [А. Мамедов 1983: 189]. 

Малик, Ясир и Фахир не заняты полезным трудом, а проводят все свое время за азарт-
ными играми. Малик даже настолько увлечен этим занятием, что, притворившись боль-
ным, берет у матери последние деньги для ставки в игре. Мечта Малика – стать халифом 
на час. Он говорит, что если Гарун ар-Рашид согласился бы сделать халифом всего на 
один час, то он разрешил бы пьянство и азартные игры [А. Мамедов 1983: 54]. Для того, 
чтобы спасти Малика от этих зол, Наиля и Халид обращаются за помощью к Бахлулу 
Данандану, у которого есть армия. Бахлул хочет привести его в армию и исправить. 
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А. Шаиг построил интересную сюжетную линию. Для того, чтобы реализовать меч-
ту Малика, автор вводит в его дом Гаруна ар-Рашида под видом гостя. Малик превратил 
свой дом в гостиницу, чтобы привлечь капитал. В разговоре с халифом он говорит о сво-
ей мечте. Гарун ар-Рашид посыпает ему в кофе снотворное и велит привести во дворец. 

Здесь использован мотив «временного правителя». В фольклоре падишахи прибега-
ют к нему из вынужденной необходимости. Однако, драматург, изменив некоторые осо-
бенности этого мотива, передает Малику временную власть по собственной воле самого 
Гаруна ар-Рашида. Драматург здесь преследовал определенную цель. Конечно, он рас-
считывал, прежде всего, превратить жестокого Гаруна ар-Рашида в справедливого пра-
вителя и реализовать свои общественные идеалы. Мечта Малика была для халифа своего 
рода развлечением, по завершении которого голова «халифа на час» должна была быть 
отсечена. Шаиг с присущей ему дальновидностью вводит в произведение образ Бахлула 
Дананде и меняет ход событий. 

Надо было убедить зрителя и читателя основной идеей пьесы, заключавшейся в оди-
наковости характеров Малика и Гаруна ар-Рашида (оба – лентяи и тунеядцы, живущие 
за счет чужого труда, оба любят праздную жизнь и развлечения). А. Шаиг возлагает 
миссию по воспитанию их обоих на Бахлула Даненде. После изображения драматургом 
реальной картины той эпохи, становится очевидным то, что в стране господствует не-
справедливость. Наместник избивает и отправляет на виселицу любого, кого пожелает; 
в стране нет спокойствия и безопасности, народ живет в тяжелых условиях и т. д.

Бахлул Даненде говорит временному халифу Малику о важности открытия школ для 
детей, прокладывания торговых путей, ограничения прав сельских судей, а так же о не-
обходимости принятия мер по пресечению пьянства, воровства, азартных игр. Малик, 
согласившись с ним, отдает приказ о выполнении данных работ. Услышав об этом, Гарун 
ар-Рашид приходит в ярость. По истечении срока правления Малика халиф снова усы-
пляет его при помощи снотворного и отправляет обратно домой. Гарун ар-Рашид думает, 
что Малик из Бармакидов, находящихся в оппозиции, и пришел просить у него халиф-
ство на час с целью отомстить ему. 

В доме Малика никто не верит в то, что он был халифом. Он отдает приказы, как ха-
лиф, и хочет доказать всем, что находился у власти. Его сочли сумасшедшим и стали бить 
в темной комнате, чтобы образумить. После этого Малик признается в том, кто он на самом 
деле. Однако остаются фактом сто золотых, посланные им домой во время часового прав-
ления. Для выяснения этого «темного» вопроса Бахлул Даненде приходит в дом к Малику, 
где объясняет присутствующим, что Гарун ар-Рашид устроил все это для своего личного 
удовольствия. После этого он увозит Малика в свою армию, чтобы спасти его от лени. 

Абдулла Шаиг устраивает беседу между Гаруном ар-Рашидом и Бахлулом на осно-
ве анекдотов Муллы Насреддина, посвященных Тамерлану. В анекдотах Мулла говорит 
Тамерлану о его жестокости, о том, что никто не видел смерти Муллы Насреддина, в то 
время как он сам проводил на тот свет двух-трех правителей. Бахлул Даненде так же го-
ворит Гарун ар-Рашиду о его жестокости и что ни один халиф не видел его смерти, в то 
время как он проводил нескольких халифов. 

Бахлул Даненде является главным героем восточных анекдотов и идеалом А. Шаига. 
В одном из анекдотов говорится об Абу Максуде, который, не желая отдавать обратно 
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горшок с золотом, сказал, что оно превратилось в мёд. Для разрешения этой проблемы 
Бахлул Даненде применяет интересный способ: он говорит, что сыновья Абу Максуда, 
принятые им в свою армию, превратились в медведей. Абу Максуд не верит этому и гово-
рит, что и сам не верит превращению золота в мёд. Он должен вернуть золото, иначе его 
сыновья останутся медведями. Используя этот анекдот, А. Шаиг хочет изменить отрица-
тельный имидж Гарун ар-Рашида в пьесе: своей предприимчивостью Бахлул направляет 
халифа на стезю справедливого правителя. Этот положительный образ проявляется так-
же в момент спасения Малика от неминуемой казни. Все приказы, отданные Маликом 
в период его халифства, исполняются. И даже должен быть испол нен отданный им при-
каз о повешении на самой большой площади Багдада – Джамейи-Мансур – Малика, сына 
Саида (т. е. самого себя; он отдал этот приказ, вообразив себя на месте Гарун ар-Рашида). 
Мудрые слова Бахлула и поучительная история, рассказанная им, спасают жизнь Малику 
[А. Шаиг 1978: 50-94]. 

Как уже было указано, Абдула Шаиг написал пьесу «Халиф на час» в 1911 году, 
а в 1957 году провел её художественную обработку [А. Шаиг 1978: 435]. Хотя сюжет пье-
сы и взят из арабского фольклора, всё же драматург придал ему национальный колорит. 
Всё вышесказанное можно вкратце обобщить следующим образом. Герой пьесы, Малик, 
является отменным лентяем. А. Шаиг, применяя в произведении свой собственный пе-
дагогический метод, хотел исправить отрицательные черты его характера, в поощрении 
которых немалую роль сыграла и мать Малика Сакина (она, из материнской любви, по-
такала его капризам, даже отдавала ему последние деньги). В противовес Сакине дра-
матург создаёт образ Наили, с приходом которой создаются условия для исчерпывания 
бытового конфликта. 

Последователи А. Шаига так высказывались о творчестве драматурга: «Абдулла 
Шаиг прекрасно знал все тонкости детской психологии. В своих произведениях он всег-
да избегал ненужных назиданий и долгих рассужде ний. Такие его пьесы, как «Говорящая 
кукла», «Мстительный петух», «Весточка», «Чабан», «Обманутые звезды», «Мать», 
«Молния», «Хасай», «Родина», «Эльоглу», «Халиф на час», по своему сюжету и дра-
матическим конфликтам очень интересны для детей. А. Шаиг в своих пьесах, так же, 
как и в сказках, рассказах, выражал значительные социальные мысли, показав извечный 
конфликт добра и зла, хорошего и плохого» [И. Эфендиев 1989: 138].
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ПРОБЛЕМА ЛІТЕРАТУРНОГО ГЕРОЯ В ДРАМАХ А.ШАІГА
Абдулла Шаіг у своїх драмах («Ельоглу», «Батьківщина», «Халіф на годину» тощо) 

створив декілька яскравих образів літературних героїв. З їхньою допомогою автор при-
щеплював молоді любов до батьківщини, почуття громадянського обов’язку, дружбу, 
терпіння у важку хвилину, наполегливість. 
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THE PROBLEM OF LITERARY IMAGE IN PLAYS BY A. SHAYIG
 A. Shayig created a number of literary images in his plays (in «Eloghlu», “Motherland”, 

«A Caliph on an Hour» and others). By these images the author inspirited such feelings as 
the love for the motherland, true citizenship, sincere friendship in youth. 
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УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА БІОГРАФІКА: 
ДОСВІД ТА ФІЛОСОФІЯ ШІСТДЕСЯТНИКІВ

В статті на основі понять “біографія” та “біографічний твір” простежується 
еволюція української літературної біографії, її динаміка, злети та падіння траєкто-
рій розвитку впродовж другої половини ХХ ст. відомої як епоха шістдесятництва. 
Постановка проблеми та її вирішення зумовлені багатьма факторами, які автор нама-
гається розкрити на багатьох джерелах – поезії, романному життєписі, “Літературній 
Україні” як одному з найвагоміших важелів періодики, конкретних авторах. Стаття є 
скоріше ознайомчою базою до ключових питань дослідження.

Ключові слова: біографія, біографічний твір, дослідження, літературно-критичні 
праці, літературний портрет.

Мета нашої розвідки – роздуми на основі корінних трансформацій, що сталися 
в науці в кінці ХХ ст. – початку ХХІ ст., пов’язаних з осмисленням принципово нових 
горизонтів раціонального мислення, побачити та простежити евристичні можливості 
в біографічному письмі. Відомо, що біографія є не просто ірраціональним компонентом 
жанрової різноманітності художньої літератури, вона здатна акумулювати в собі різно-
манітні типи дослідницьких практик та способів викладу і порівняння різноманітних 
теорій “наук про людину”. І при цьому не перестає бути власне біографією, тобто, жит-
тєписом особистості.

Документальні історико-біографічні літературні праці несуть читачам високі уроки, 
освітлюють “покликання, здібності, талант особистості світлом громадянськості”, – пи-
сав у свій час відомий український педагог В. Сухомлинський [14].

При осмисленні даного питання ми намагалися на основі документального матеріа-
лу простежити шлях розвитку основного об’єкта літературної біографіки – біографії та 
біографічних творів другої половини ХХ ст. відомої як епохи шістдесятництва, показати 
особливості цього розвитку. 

Образ сучасної людини з її стилем життя та якістю знання змінюється внаслідок 
процесів інформаційної революції. Технологічні іновації впливають на мобільність та 
відкритість інформаційних процесів, якими користується людина. За твердженням аме-
риканського літературознавця Г. Блума, сьогодні, коли відчутне “ігнорування культури”, 
є надзвичайно актуальним питання канону “як мистецтва пам’яті, автентичного підму-
рівка культурологічного мислення” [2, с. 43].

Найбільшого сплеску біографічна література зазнала в творчості літераторів шіст-
десятників. Те, що маємо в літературній біографіці сьогодні, насамперед завдячуємо 
їм. Оскільки, поети та прозаїки 1960-х, найбільш точно відчуваючи добу, ототожнюючи 
поняття “час – доля”, “доля – вибір”, не могли та й не хотіли стояти осторонь самого 
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життя, прагнули повернути літературу до дійсності, вивільнити творчу індивідуальність 
від одіозних ідеологічних догм. Все це знайшло відображення в автобіографічній поезії 
шістдесятників, характерній духовним новаторством, справжньою художньою силою, 
безкомпромісним національним самоствердженням, героїзмом. Слова В. Симоненка “Ти 
знаєш, що ти – людина”…, стали символом мудрої життєвої філософії. Одна із основних 
заповідей шістдесятників – прагнення бути собою: “Будьте схожі самі на себе… Тільки 
не будьте штучні й смішні” (В. Симоненко).

Для кращого розуміння духу шістдесятників, найкраще, на наш погляд, заглибитися 
в психологію їх буття, що корегувало думки, вчинки та інші якості митців та їх героїв, 
прототипами яких вони часто й були. Передували цьому, на наш погляд, і багато в чому 
уроки зарубіжної практики, які формували і збагачували український андерграунд. Так, 
С. Екзюпері із романом “Маленький принц”, який став символом для багатьох шістде-
сятників, сповідував одну і ту ж мораль: мораль героїки людського духу, і мораль від-
повідальності. Нехай ідеал – якась фікція, як та троянда, яку зміг з’їсти баран, як і злі 
сили – знищити Планету, проте маленький принц лишається вірним своїй моралі. Для 
французьких патріотів та наших шістдесятників цей урок відданості був просто необхід-
ним. Час Опору сформував багатьох французьких і наших письменників. 

А Б. Брехт із п’єсою “Матінка Кураж та її діти” (1939) – у відповідь Ф. Вольфу, який 
1933 року емігрував до СРСР, щодо зміни кінцівки твору, відповів: “Поки маси –– це 
об’єкт політики, жертви нічому не навчаться. Доля для них –– рок, фатум, а не досвід, 
і розуміють вони історичний зміст подій, що відбуваються, не більше, аніж піддослідні 
кролики, на яких здійснюють біологічні експерименти”… Це стало знаковим для свідо-
мості не лише передвоєнної молоді, а, скоріше, повоєнної, і, особливо, шістдесятників . 
І сліпота Кураж, – на думку Б. Брехта, – примушує прозріти читача.

У світі в цей час (1961) відбувається рік Карибської кризи. Кінець 1950-х – початок 
1960-х років – гонка озброєнь у США, непевність у завтрашньому дні, особливо у мо-
лоді. Течія хіппіїзму, як протиставлення себе світові: Д. Стейнбек у творі “Зима тривоги 
нашої” (1959), в якому ліричний герой говорив: “Я буду з тими, хто не стерпить і за-
кричить”. В цей же час американський письменник Д. Селінджер протестував світові 
із романом “Ловець у житі” – підручником для бунтарів, довідником для тих, хто хотів 
пізнати американське міщанство. Це – “Біблія” для молоді. За рік книга була видана 19 
разів. Героя Д. Селінджера Холдена американська молодь вважала месією. Звісно ж, ця 
література ставала для наших шістдесятників тим знаряддям, щоб змогти протестува-
ти – проти невизначення (чи – навпаки, особливо окресленого майбутнього), проти того, 
що ж насправді відбувалося – за вікном, у кожного в житті, від окозамилювання, від 
стоїцизму програм чергових з’їздів КПРС, від обов’язкових політінформацій. Перелік 
можна продовжувати безкінечно.

Л. Тарнашинська, досліджуючи епоху шістдесятників та її героїв, посилається на 
термін “Дух часу”, що свого часу активно використаний у дослідженнях Д. Чижевського. 
Він, пишучи про російське середовище 1840-х років, звертав увагу на подібність ситуа-
цій в інших слов’янських країнах, означуючи причини подібних тенденцій “духом часу” 
[15]. Він пояснював, що, визначивши, таким чином, означення “сорокові роки” в історії 
російської культури, все-таки визнавав, що це назва умовна, оскільки “духовне життя 
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не розвивається, ділячись на десятиріччя... воно вже вкорінилося в історії російського 
духу” [15, c. 29]. Л. Тарнашинська, проводить паралелі, зазначаючи про подібність си-
туації, але в 1960-ті роки, оскільки поняття “доба шістдесятництва”, як і саме поняття 
“шістдесятництво” – “явище передусім соціокультурного рангу, уже також укорінилися 
в суспільній свідомості” [16, с.23]. Ми можемо розділити цю думку.

Якщо світ був охоплений Карибською кризою, а холодна війна між соціалістичним 
та капіталістичним таборами лише отримувала свою динаміку, в нашій країні ситу-
ація 1960-х визначалася подіями, коли, опісля воєнного лихоліття та відбудовного за-
тяжного періоду, кардинально змінювалося ставлення особи до свого майбутнього, що 
мало б сприяти розвитку інтелекту, моральному оновленню суспільства. Поезія ставала 
виразником ідей, настроїв, почуттів цілого покоління… Не відставала від неї й проза. 
Наприклад, позитивний герой літератури (а найчастіше й автобіографічний) 1960-х ро-
ків “уявляється нам сильною й цілісною особистістю, людиною багатої вдачі, з глибоко 
розвиненим почуттям громадянськості, з усвідомленням того, що її людське право є пра-
во реальне, так само, як і її обов’язок перед суспільством. Наш сучасник – це син свого 
народу” [3, с. 244]. Так міг сказати письменник тоді, в 1980-ті. Після “провалу” його 
“Собору”. Зовсім інакше він “звірявся” в шухляду, в своїх щоденниках, які побачили світ 
після його смерті.

Кількісно та якісно міцніє конкретно-реалістична та біографічна течії в радянсько-
му романі. Окрім “Сестер Річинських” І. Вільде, “Артема Гармаша” А. Головка, “Виру” 
Г. Тютюнника, повісті “На калиновім мості” П. Панча, сувору прозу в 1960-х роках зба-
гачували романи А. Дімарова, Ю. Мушкетика, М. Томчанія, Б. Харчука, Р. Андріяшика 
та інших, у новелістиці – Г. Тютюнника. Іронічність, іронізм героя у літературі 1960-х 
рр. часто пов’язували з “інтелектуальним началом” прози, що утверджувався на протива-
гу емоціональному, і, як основне достоїнство, виступав раціоналізм, рафінована думка. 
Таку літературу визначали як “конструйовану”, або, за словами А. Марченко “адапто-
вану” [10, с.246]. У жанрі такої літератури виступали О. Гончар, В. Дрозд “Семирозум” 
(1967), деякі оповідання Є. Гуцала, Гр. Тютюнника, у повісті Ю. Щербака “Як на ві-
йні” (1966), гумористичних повістях В. Міняйла “Блакитна мрія” (1963), В. Лігостова 
“Катастрофа в раю” (1967) – такі зразки, що раніше їх бачимо у поезії – цикл “Словослів’я” 
В. Коротича, окремі вірші І. Драча, Б. Олійника та інших майстрів слова.

Інтерес до проблеми історичної пам’яті, традицій, зв’язку часів, наступних поколінь, 
“коріння й витоків” мало свою суспільну, соціально-психологічну, етичну й естетичну 
зумовленість. Уже тоді, в 1980-ті, В. Дончик, досліджуючи специфіку еволюції україн-
ського роману, констатував: “Вижили тут, безумовно, виразні елементи внутріхудожньої 
полеміки літератури з деякими негативними явищами життя, зокрема, з витратами й 
крайнощами НТР – національно-духовною нівеляцією, технократичними настроями... 
Мало значення і те, що буквально на очах демонстрували свою нежиттєздатність гостро 
актуальні твори першої половини 1960-х років, яким, навіть кращим із них, бракувало 
історичної вертикалі і відповідно художньої багатомірності, народного начала” [5, с.297]. 

Біографія, природно, займала завжди центральне місце в літературі, оскільки будь-
який художній твір, чи публіцистика, майже завжди містили авторську позицію лірич-
ного героя – у випадку, коли твір не мав яскраво вираженого біографічного начала. 
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Поєднувалася біографічна лінія з пафосом історизму – духовного, наукового, худож-
нього, який був відчутний повсюди, і виражався він по-різному, часто і навіть в ретро. 
Письменники губилися в темах, пошуках “як потрібно жити”, у відкритих роздумах 
схвильованості своєї причетності до історії та культури рідного народу.

Тоді ж, у 60-ті роки почався розквіт романного життєпису. Його небезпідставно 
пов’язують з появою таких творів як “Тарасові шляхи” (1961) О. Іваненко, “Поетова мо-
лодість” (1963) Л. Смілянського, “В степу безкраїм за Уралом” (1964) З. Тулуб, “Григорій 
Сковорода” (1969) Вас. Шевчука, “Дочка Прометея” (1966) М. Олійника тощо. 

Значно ширшає коло художньо відображуваних постатей – крім творів про 
Т. Шевченка, І. Франка, Лесю Українку, з’являються романи й повісті про Сковороду, 
Гоголя, Котляревського, Марка Вовчка, Гребінку, Грабовського, Панаса Мирного, 
Драгоманова, Максимовича, Глібова, а також про Кармелюка, Довбуша, Юрія 
Коцюбинського, Ювеналія Мельникова та ін. Це – “найпомітніше пожвавлення за весь 
час розвитку українського біографічного роману” [5, с. 303]. Не менш істотне, а і впер-
ше в історії української радянської літератури відчутне пожвавлення, що засвідчувало-
ся не окремими творами, а цілою тенденцією, спільністю творів, і спостерігається на 
ниві мемуарного жанру, автобіографічної повісті чи роману: “Гуси-лебеді летять” (1964), 
“Щедрий вечір” (1967) М. Стельмаха, “На калиновім мості” (1965) П. Панча, трьох кни-
гах “Розповідай про неспокій” (1968–1972) Ю. Смолича, “Що відстоялося в серці” (1965) 
В. Лозового, “Київські зустрічі” (1965) Є. Кротевича, “Моя Минківка” (1962–1969) і 
“Червоний Парнас” (1972) В. Минка, “Роман пам’яті” (1970) Т. Масенка, “Украдені 
гори” (1969) і “Підземні громи” (1970) Д. Бедзика, твори В. Гжицького, А. Турчинської, 
М. Рудницького, М. Шаповала, С. Олійника тощо.

Починаючи з 1957 року видавництво “Дніпро” майже щороку друкує невеликі за 
обсягом книги літературно-критичних нарисів про українських митців слова в серії 
“Літературний портрет”.

Літературний портрет– жанр літературної критики, науково-популярного нарису про 
життя і творчість письменника. Літературний портрет близький до наукової біографії, 
від якої відрізняється стислішим і доступнішим для широкого кола читачів викладом: 
“Павло Тичина” Л. Новиченка, “Іван Петрович Котляревський” П. Хропка, “Андрій 
Головко” П. Орлика, “Володимир Сосюра” В. Моренця тощо. 

Свідченням великої зацікавленості життям видатних особистостей, проблемами “істо-
ричної пам’яті” в 60–90-ті роки була всезростаюча популярність біографічної серії “Життя 
славетних” (заснована 1966 р. видавництвом “Молодь”, з 1972 р. виходила під назвою 
“Уславлені імена”), а також багатьох позасерійних видань, в центрі яких долі відомих пись-
менників: “Леся Українка” (1971) А. Костенка, “Євген Гребінка” (1972) О. Цибаньової, 
“Іван Карпенко-Карий (Тобілевич)” (1976) І. Пільгука, “Олександр Довженко” (1980) 
С. Плачинди, “Терен на шляху” (1980) про І. Франка П. Колесника та багато інших. 

Література зламу 1960–1970-х років характеризувала в різних форматах кращі рома-
ни цього й попереднього періоду, концентрувала пафос неформального, усвідомлювано-
го й одуховленого зв’язку часів, історії і сучасності. В. Дончик, досліджуючи еволюцію 
роману, переконаний, що романи про сучасність поч. 1970-х років знову поверталися до 
історичної пам’яті, до коріння національного характеру, виявлення духовних витоків і 
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традицій, елементів багатовікового досвіду народу з нинішніми духовними надбання-
ми людини, тобто це були твори з усілякими спробами, рисами, прикметами й історії, 
дальшої або ближчої – такої, як Велика Вітчизняна війна [5, с. 297]. Інакше твори були б 
приреченими на нежиття відразу з’явившись. Тобто, біографізм був присутній, як зазна-
чалося, завжди. Патріотичний інтерес до коріння й витоків, довженківський наголос на 
питанні про немаліючу і в час космічних польотів вагу вічних духовних цінностей на-
роду, любов до рідної землі і про небезпеку замулення криниць народного досвіду з не 
меншою вагою виявляються і в поезії: “Полудень віку” А. Малишка (1960), і в новеліс-
тиці “Батьківські дороги” (1972) Гр. Тютюнника та ін. – тільки ще гостріше, оголеніше.

Події в світі, які не могли бути прихованим явищем, накладали свій вплив і на україн-
ське суспільство, що в 70-і роки започаткувалися “відлигою”. Але процес тривав недовго 
і змінився репресіями проти незгідних до режиму. Роль опозиції, як не парадоксально, 
в Україні є явищем до сих пір невивченим, так само, як і не претендують на повноту 
поодинокі біографічні довідники чи аналіз споминів-мемуарів колишніх вигнанців з ве-
ликої літератури [1].

Так само, належно непоціновано і введення науково обгрунтованої історії україн-
ського дисидентського руху в історії антикомуністичної опозиції в Україні, а також і 
у світі, що є необхідною передумовою для розуміння механізмів радянського варіанту 
тоталітарної системи, і не лише у вузько національному його аспекті. Вважаємо, що 
з’явилися лише перші спроби, хоча і здобуткові, проте це лише початок великого шляху 
до пізнання самих себе на непростих голгофних чи постголгофних дорогах.

Гострі питання, яким давало поштовх літературне шістдесятництво, особливо зараз 
увиразнилися на шпальтах філологічної преси. Це тим більш на часі, оскільки шістде-
сятники художньо утвердили справжню цінність тих духовних начал, які творять духо-
вну реальність нації, запоруку її майбутнього. 

Однією із найважливіших рис письменників-шістдесятників є їх глибинна одухотво-
реність, їхня увага до внутрішнього світу людини, зацікавленість проблемою людської 
пам’яті, національної ідентичності, добра і зла. М. Наєнко пояснює характер шістдесят-
ників їх зв’язком з історичними процесами у світі, “коли з початком розпаду світових 
імперій уся література стала пройматися ліричним теплом”… [12, с. 266 – 318].

На жаль, з кожним днем їх, очевидців та героїв-шістдесятників, все меншає. Вони 
ідуть, мов стомлена шеренга, залишаючи нам свої свідчення та роздуми тієї чи ниніш-
ньої доби. Та, здається, всі вони так і не переступили той поріг – звідти до нас, зберіга-
ючи відданість часові і собі.

В. Коротич, письменник, поет-шістдесятник, невеличкою заміткою “Ничто не про-
ходит бесследно” (Бульвар Гордона. – квіт. – 2014), говорить про те, що листи, маргіналії, 
спогади тоді частково з’являлися всупереч публічним настроям, а також, і достеменно – 
в країні з нікчемною владою. Люди писали не до відомств, окремим конкретним чинов-
никам, а поетам та прозаїкам – про наболіле. Не сподівалися на вирішення проблем, але ж 
на те, що хоча б бути почутими. Мова про ті ж таки,1960-1970-х рр. З тих пір немало чого 
змінилося, та, успадковане радянщиною, все ж не відійшло. І хоча Спілка письменників 
ще жива, та літератури, як такої, узаконеної на 1-му з’їзді письменників, уже немає. Тоді 
письменників, – пише він, – зобов’язували створювати позитивного героя, художники 
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зображували чудо-богатирів, кінофільми відтворювали їх на екрані. Шеренгами йшли 
від нас у вигадане майбутнє Павки Корчагіни, продукти і жертви жорстокого соціального 
експерименту. Але творилися й інші, справжні книги. Вони й вижили – всупереч системі, 
створені не завдяки, а з точністю до навпаки соціалізму – ранній Тичина, Мандельштам, 
Воронько. Ласкава, на поверхню, державна машина сортувала і тим часом безжально 
перемелювала навіть найбільш догідливих, – тих вигадників, хто зумів без дозволу щось 
зрозуміти, відсилала на нари ще вчорашніх своїх героїв, які вжахнулися й прозріли, ре-
альних свідків будівництва заводів і каналів руками рабів із концтаборів.

Дореволюційна література подібного досвіду зі створення ідеальних образів не мала. 
Тарас Бульба М. Гоголя, напевне, є винятком. В останні десятиліття з’ясувалося, що саме 
таку літературу нині читають і читатимуть, а позбавлені життя літературні кульки луснули, 
не змігши злетіти. Смерть радянської літератури – благодатна тема для багатьох дослі-
джень, у тому числі й того факту, як гинули й молоді талановиті паростки, а геній і зло-
дійство перепліталися у долях Ейзенштейна й Довженка, Маяковського, Хвильового та ба-
гатьох інших, хто був уражений системою чи вбивав себе сам – творчо чи кулею в скроню.

В. Коротич переконаний, що в світі нічого не зникає безслідно. Всі ми формувалися, 
виховуючись на радянській літературі, дивлячись радянські кінофільми, слухаючи пісні 
СРСР. Це був час великих надій і трагедій. Жорстокий, справедливий урок, так і не осяг-
нутий до кінця.

Таким чином, аналізуючи особливості розвитку біографії, яка розвивалася в тісній 
єдності з політичним і літературним життям, звертаючись до феномену 60-х, коли пись-
менство боролось не на життя, а на смерть: “Бути чи не бути?”, інтерес до окремої особи, 
біографії митця – все ж не новий, та досвід шістдестдесятників на сьогодні є найвищим 
мірилом досконалості й героїзму, критерієм мужності та самоусвідомлення себе не як 
раба-кріпака, істоти, а великим результатом неконформізму. 

На жаль, мусимо визнати, що попри те, що українське дисидентство повнозначно не 
вивчене у світовому вимірі, воно допоки не підняте і до європейських аналогій, омина-
ючи проблематику питання художника та історії. Іншомовні джерела при всіх їх багато-
гранних чинниках мають діяти в єдиному руслі на світову українську проблему, допоки 
ситуація з місця не зрушиться. Це тим більш необхідно, що події 2014 року змусили 
багато питань переглянути, доводячи, що рух шістдесятництва нікуди безвісти не зникав. 
Він притаївся на застійний період, пересидів Януковичевську “халяву”, щоб гостріше 
проступитися в 2014-му, боронячи честь і славу Вітчизни. Хтозна, якби не було попере-
днього досвіду, а до того ще й вантажу тисячоліть, і славної доби Богдана та Мазепи, ми 
спромоглися б на все це сьогодні.

Проблему шістдесятників “Бути!” не оминула в дослідженнях і Л. Тарнашинська, 
яка вважала, що цей предикат цілком приналежний сфері ідентичностей – індивідуаль-
них, соціальних, культурних тощо. Але, на відміну від “бути” європейських авторів, 
у шістдесятників “дискурс донкіхотства, уведений в інтерпретаційне поле..., лежить 
у дискурсивній площині ідентичностей ідеального виміру” [16, с. 35]. Буття окремого 
героя переростає в атмосферу буття народу, нації. В тоталітарній державі це – відчут-
тя – не лише прагнення свободи, вивільнення від пут кріпосництва, а й потужний заклик 
до оновлення, оздоровлення окремого індивіда, народу, країни. Зрозуміло, що в рамках 
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моделі СРСР окремі гасла виглядали боязкою потугою до боротьби. Ніби озираючись 
довкола, людина могла тільки мріяти, і боятися. Чи не боятися, і бути в конфлікті, дис-
идентом. Ті письменники, які не побоялися “Бути”, обов’язково якоюсь мірою постраж-
дали, інші – писали в шухляду, і змогли бути зреалізовані лише зараз. Здебільшого, їхні 
зізнання в добу, коли було не можна, зараз виглядають наївно, по дитячому, без гостроти. 
Справжня цінність їх, на нашу, думку, в мемуарах, описуванні середовища.

Література художня з її героями та оцінками, зрозуміло, відстає від гострої пу-
бліцистики. І все ж, “без переосмислення феномену шістдесятництва в ширшому іс-
торико-культурному контексті неможлива коректна діагностика сьогоднішнього стану 
України в синтезі її політичних та культурних еволюцій. І так само неможливе про-
ектування та прогнозування її подальших перспектив у європейській історії” [13,с.67]. 
Це не лише збіднює світову біографічну літературу, а, як виявилося, “на граблі ми 
ступили вже сьогодні, коли російська розхристана пропаганда уривалася до нас та й до 
світової спільноти впродовж усього повоєнного періоду, втовкмачуючи, що радянська 
людина – це все-таки продукт СРСР. Ми не можемо бути просто українцями, а зна-
чить, суверенно жити не здатні, а маємо бути все ж у купі, з російським братом, який 
зневажає, обкрадає, й топче. Війна двох світів, які поділили не лише на Україну та 
Росію, а й саму Україну навпіл (хоча вона й унітарна), не закінчилася й досі, вона три-
ває на багатьох рівнях – вбивчих, інформаційних, літературних. Зараз пишеться нова 
сторінка історії. Ось чому необхідний для нас досвід 60-х, лише перезавантажений 
у сучасному форматі. Оскільки 60-ті роки так ніколи і “не переставали бути сутністю”. 
“Їхня пам’ять, їхня філософія, їхній спадок, їхня еволюція є палючою магматичною 
основою української сучасности. Тому й непросто зрозуміти їхню сутність, дати аналіз 
генеалогії, виокреслити в контекст, простеживши еволюцію їх парадигми. Це – як діа-
гностичний центр… вся їхня література – “література попередження”. Протиставлення 
шістдесятникам стало хворобливою модою чи не всіх літературних дебютантів, чи-
мось на зразок літературної ініації. В зіткненні “старих” і “нових” методологій відбу-
валася небезпечна підміна понять і аберація явищ” [13,с. 65]. Ситуція поглиблювалася 
і станом сучасного літературознавства, а відтак – і біографіки.

Виразною тенденцією часового простору є поява автобіографічної оповіді-есе, т. зв. 
мемуарної прози, художньо-біографічної прози, спогадів письменників епістолярного 
набутку, що дає багату інформацію про стосунки між кореспондентами, уточнює деякі 
моменти біографії письменника, його світогляд, настрій, обставини написання і публі-
кації творів, коло спілкування, участь у громадському житті тощо. Автобіографічно-
мемуарні твори українських шістдесятників – “Спогади і роздуми на фінішній прямій” 
(2008) І. Дзюби, “Книга споминів” М. Коцюбинської (Х.: Акта, 2006. –– 288 с.), “Homo 
feriens: Спогади” І. Жиленко (К.: Смолоскип, 2011. –– 816 с.), “Шістдесятники поза па-
фосом” Р. Корогодського (“Укр. мова і література”. – 2003. – Ч.16. – С. 1–24; № 39–40), “З 
живучого племені Дон-Кіхотів” (К.: Грамота, 2008. – 816 с.; упоряд. М. Коцюбинської, 
О. Неживого; передмова, прим. та бібліографія М. Коцюбинської) Н. Світличної, “Таємна 
музика сосон. Сад житейських думок, трудів та почуттів: Автобіографічні замітки” (К.: 
Акцент, 2003. – 448 с.) В. Шевчука, “Не тільки про себе: докум. роман-колаж”(У 3 кн.; 
К.: Університ. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2006–2010 Б. Гориня.). Це твори – не лише свідчення 
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очевидців епохи – про себе та про добу – а й вчать своїх спадкоємців, тобто нас, бути 
кращими на тлі того, що маємо сьогодні, глибше зрозуміти соціально-культурні процеси 
й порівнювати їх з тими, в які жили й творили вони – тобто, кінець 1950-х – з серединою 
та кінцем 1990-х, і нинішнім днем. 

Л. Касян назвала книгу спогадів І. Дзюби , яку він приготував до свого 75-річчя, як 
таку, в якій можна “виокремити автобіографічний та історичний час”… [8,с. 55]. Перший 
(особистісний) план містить періоди життя автора: а другий –дитинство, юність, моло-
дість, зрілість, процес формування автора як особистості, творчі та духовні пошуки, гро-
мадську активність, стосунки в родині. Обидва ж плани у романі – автобіографічний та 
історичнй – абсолютно рівноцінні, і щільно переплетені між собою. 

З шістдесятниками повертається в літературу ідея її елітарності, до якої входив ви-
мір солідарності: на тлі плебейства цей час породив лицарські почуття честі.Такою є 
книга С. Кириченко “Люди не зі страху: Українська сага. Спогади” (К.: Смолоскип, 2013; 
Переднє слово Ю. Бадзя. – 920 с.), що вийшла в серії “Шістдесятники”, де йдеться на-
самперед про епоху та її атмосферу, а також про людей, яким довелося протистояти сис-
темі. Людина – не гвинтик, який зламався і викинули. У вступному слові на презентації 
книги в Київському будинку вчителя якнайточніше висловився В. Дончик, попереджаю-
чи, що книгу не можна читати воднораз: “У нас багато мемуаристики, і вона достойна, 
але на цьому тлі книжка Світлани Кириченко – унікальна. Однак це не художній твір 
лише тому, що тут кожна деталь – документ. Це книжка від імені подружжя борців: бо-
рець – чоловік у засланні, але борцем є й дружина, а їхнє спільне життя – повите мороком 
пропаганди й агітації” [6].

Закономірно, що сьогодні літературна біографіка все частіше занурює свій погляд 
у далекі 1960-ті роки, оскільки осучаснена біографіка, хоч і називає нові твори з їх ана-
лізом, не може піднятися своєю значущістю та накалом з серединою минулого століття. 
Тут показовим є видрук матеріалу в “Літературній Україні”, яка в шести номерах за сер-
пень-вересень 2008 р. розмістила “статтю-спогад” М. Наєнка “Шістдесятництво: в іс-
торії і в сучасності”. Літературна біографіка має розвиток екстремальності, ущільненої з 
літературознавством, реліктами художньої спадщини. Шістдесятництво живе й сьогодні. 
Не тільки фізично, а й своїми естетичними й ідейними напрацюваннями, без яких не 
могли б розвиватися наступні покоління літераторів. Це – покоління, народжене в 30-х 
роках ХХ ст. (1930–1939), яке заявило про себе як нова творча й ідеологічна сила в шіст-
десятих роках (1960–1969), і засвідчило свою опозиційність до усталених тоталітарною 
системою норм літературно-мистецького життя, політичне і мистецьке інакодумання і 
спротив, чи критику панівної комуністичної ідеології і всієї радянської політичної сис-
теми. Літературні біографічні твори розділялися на ті, які дозволялося бути видрукува-
ними, і ті, що були за різних причин забороненими. В тих поезіях, які написані були “за 
гратами” (“Гратовані сонети” І. Світличного, “Палiмпсести” В. Стуса…), відбувається 
помітна зміна світоглядної позиції авторів. Насильницька відірваність від родини, свого 
краю, окрім особистого горя та страждання з приводу скаліченого життя Вітчизни, ви-
кликають появу поетичних текстів, в яких митці прагнуть самоутвердження поетично-
го відтворення свого філософського бачення Всесвіту як духовного джерела Людини. 
Доля В. Стуса стала прикладом послідовного втілення “Мужності бути” як “здатності 
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збереження і розвитку можливостей власного духу”, душевного захисту… Для В. Стуса 
теми й мотиви – тільки виходи у внутрішній світ, у щоденник душі, у невислані листи до 
інших про власне внутрішнє” [18, с. 227]. Лише 1990 р. побачила світ поетична книжка 
В. Стуса “Дорога болю”. Його творчість стала “документом не тільки людської мужності 
й непримиренності перед лицем зла й несправедливості, а й документом великої худож-
ньої сили” [7, c.29, с. 43].

І. Жиленко бачить у своїй долі долю всього покоління шістдесятників, пам’ять 
про яких хоче зберегти. Окремі розділи твору складаються зі щоденників авторки, 
листів до чоловіка письменниці, Володимира Дрозда, та авторських коментарів до 
них. Все це сприяє максимально точному відтворенню минулого й посилюють до-
кументалізм оповіді.

Авторка розгортає галерею образів друзів-шістдесятників – М. Коцюбинської, 
І. Світличного, А. Горської, В. Зарецького, Є. Сверстюка, І. Дзюби, І. Драча, 
В. Симоненка та ін. Кожен із них знаменує собою якийсь особливий етап в біографії 
письменниці і її творчості. Точність і місткість образів, створених І. Жиленко, розширює 
горизонти духовного досвіду людини ХХІ століття [19, 816 c.].

Л. Тарнашинська не погоджується з думкою В. Даниленка про зарахування 
до шістдесятників усіх, народжених між 1928 та 1940-1947 років [4,с.125–126]. 
Оскільки, українська література ХХ ст., зокрема 1960-х років, “по-перше, як істори-
ко-хронологічного поняття – явище ширше, ніж літературне шістдесятництво. По-
друге, всередині цієї літератури 1960-х років – про літературу покоління, що його 
умовно можна назвати шістдесятництвом. А по-третє, про пасіонарну генерацію 
українських шістдесятників (когорту), яка завдяки цій пасіонарності виокремилася 
зі свого покоління громадянським нонконформізмом стосовно тоталітарної влади та 
спробами максимально модернізувати монументалізовану соцреалістичними кано-
нами літературу, спираючись на досвід як письменників Розстріляного Відродження, 
так і зарубіжних авторів” [16, с. 34].

В книзі І. Кульської та І. Мойсеїва “Щоденники ХХ-го століття” [9,352 с.], розповіда-
ється про “всі події України (насамперед Києва) ХХ століття, як вони відбилися в жит-
ті конкретної людини і родини. Моральний і художній вимір суперечливого часу крізь 
душу, серце і долю жінки (oral history)” (з анот.). 

Книга, за висловом І. Мойсеїва, – “не літопис…”, а “ліричний щоденник особистос-
ті ХХ століття… Це духовний портрет доби… Власне – габітусу кількох діб уподовж 
складного сторіччя” [11, c. 5]. Автор впевнений, що найбільш вразливими у людини за-
вжди були і є Правда, Краса, Любов, Гідність, Людяність, які опинялися під найпершим 
ударом від ідеології та облудної політики. А особливістю “портрета” обрано жіночий 
“пензель”, ключ, підхід. 

ХХ ст. , на його думку, завжди було “дуже конспіративне”. Ззовні – “парад позірнос-
тей”, а справжнє сховане “у скрині на дні”, “у валізі з подвійним дном”. Письменники 
писали “в шухляду”. Інші ховали “кінці у воду”.

“Проблема розсекречення – прояв загальної потреби крізь-часового спілкування (зо-
крема, історичної та родовідної ідентифікацій, завбачення майбутнього). Тут діє джерело 
енергії, здатної долати смерть. Мати живила натхнення з пекучої пам’яті. Мене (під час 
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роботи) проймало дивне враження співприсутності, неймовірне й ошелешливе “ніщо не 
зникає”! Вони продовжують існувати…” [11, c. 5].

Книга ставить за мету “збагнути ХХ століття в його “людиновимірній конкретиці”, 
“живій екзистенції”, oral history. З іншого боку, типові суперечності доби (конспірація, 
двомовність, “атеїстична релігійність”, “матеріалістичний ідеалізм”, “міфопрагмати-
ка”, самострим та ін.), закликають дослідити цю шалену антропологічну сполуку” [11, 
с. 5]. Це “самовидець” – “документалістика недремного духу” в його переживанні “ось-
цього”: взаємин, стану природи, викликів буття” [11, с. 5]. 

На закінчення додам трохи з родинного архіву. Моя мама, Рева Ніна Максимівна, біблі-
ограф-джерелознавець, педагог, 1970 р. видала у Львові систематичний покажчик змісту 
часопису “Життя й революція”, з закресленими на сторінках прізвищами письменників 
та їх творів (оскільки – недозволені). Але покажчик був опублікований, а її дисертація з 
цього питання – захищена у Київському університеті імені Тараса Шевченка. У Києві його 
друкувати злякалися. У Львові – ні. А через два роки його поява була б неможливою і там.
Тобто, відчуття внутрішньої свободи може діяти всупереч звичайному. Ситуація провокує 
вчинок, ставить людину на межу буття, підводить до умови вибору, будучи продиктованою 
логікою попереднього досвіду, системою звичних соціальних обставин.

Літературній біографіці 1980-х не вистачило духу шістдесятників, впевненості й 
самоповаги. 
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УКРАИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ БИОГРАФИКА: 
ОПЫТ И ФИЛОСОФИЯ ШЕСТИДЕСЯТНИКОВ

В статье на основе понятий “биография” и “биографическое произведение” просле-
живается эволюция украинской литературной биографии, ее динамика, взлеты и паде-
ния траекторий развития на протяжении второй половины ХХ в., вошедшей в историю 
как эпоха шестидесятников. Постановка проблемы и ее решение обусловлены многими 
факторами, которые автор стремится раскрыть на многих источниках – поэзии, ро-
манном жизнеописании, “Литературной Украине” как одному из самых важных источ-
ников периодики, конкретных авторах. Статья является скорее ознакомительной базой 
согласно ключевым вопросам исследования.

Ключевые слова: биография, биографическое произведение, исследование, литера-
турно-критические труды, литературный портрет.
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The article is based on the concepts of «biography» and «biographical work» traces and 
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КОНФЛИКТ КАК СЮЖЕТООБРАЗУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ 
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ В. Ф. ОДОЕВСКОГО

В статье рассматривается литературоведческая категория конфликт как сюже-
тообразующий элемент в повестях и рассказах известного русского писателя ХІХ века 
В. Ф. Одоевского.

Ключевые слова: конфликт, литературоведение, повесть, рассказ, сюжет. 

Конфликт (коллизия) – одна из основных литературоведческих категорий, характе-
ризующих содержание художественного произведения. Это – противоречие, столкнове-
ние, образующее сюжет, формирующее систему образов, концепцию мира, обуславлива-
ющее особенности жанра, реализующееся в композиции, накладывающее отпечаток на 
речь и способы описания героев. 

Обычно в произведениях (особенно в крупных формах) присутствуют несколько 
конфликтов, образующих систему конфликтов. В ее основе лежит определенная типо-
логия конфликтов, которые могут быть открытыми и скрытыми, внешними и внутрен-
ними, острыми и затяжными, разрешимыми и неразрешимыми и т. д. В этой связи ака-
демик В. А. Луков отмечает: «Конфликт может характеризовать не систему персонажей, 
а систему идей, становясь философским, идеологическим и формируя философскую, 
идеологическую, жанровые генерализации» [1]. В качестве примера ученый приводит 
философскую драму П. Кальдерона, философский роман и новеллу Т. Манна, Г. Гессе, 
М. А. Булгакова, идеологический роман Н. Г. Чернышевского «Что делать», роман 
Ф. М. Достоевского «Бесы».

Проблему конфликта в произведениях представителя философского течения в рус-
ском романтизме В. Ф. Одоевского (1803-1869) в контексте исследования всего творче-
ства писателя рассматривали Г. Б. Бернандт, В. Е. Вацуро, В. В. Гиппиус, О. Д. Голубева, 
Н. А. Котляревский, Б. А. Лезин, Е. А. Маймин, Ю. В. Манн, П. Н. Сакулин, 
И. В. Соловьева, М. А. Турьян и др.

В результате исследований ученые пришли к выводу, что в повестях В. Ф. Одоевского 
встречаются несколько типов конфликтов: внутренний (внутриличностный), происходя-
щий в душе героя; социальный; мистический (реализующийся одновременно в рацио-
нальном и иррациональном мирах); религиозный; конфликт между повседневной реаль-
ностью и порывами души; трансцендентальный. 

И. В. Соловьева утверждает, что конфликт у писателя подчинен области нравствен-
ного выбора и проблеме нравственного самосознания личности. «Человек есть мир», – 
утверждает герой его повести «Косморама» Владимир. Это своего рода микрокосм, и то, 
что происходит с одним человеком, находящемся в конфликте с самим собой, как считает 
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автор произведения, существенно влияет на происходящее вокруг, на нравственную ат-
мосферу семьи, государства, человечества и даже всего макромира – космоса [2: 9]. 

Наиболее ярко внутренний конфликт представлен в повести «Себастьян Бах», ко-
торой В. Ф. Одоевский открывает галерею «великих безумцев». Бах у В. Ф. Одоевского 
величественный и спокойный, равнодушный к признанию и мнению толпы. Живущий 
исключительно музыкой, он слишком возвышен, даже ирреален. «Никогда земная 
мысль, земная страсть не прорывались в его звуки», он был «церковным органом, 
возведенным на степень человека» [3: 173]. Однако в этом заключается и трагедия ве-
ликого композитора. В конце своего земного существования маэстро «…все нашел: на-
слаждение, искусство, славу, обожателей – кроме самой жизни» [3: 181]. Перед нами – 
страдающая душа, испытывающая внутренний надлом, по-другому смотрящая на мир, 
музыку, искусство, ощущающая в глубине тоску и беспокойство. Мысли и их выражения 
герой повести называет «вероломными союзниками души человека». Конфликт теряет 
свой частный характер и выходит за рамки судьбы одного человека, трансформируясь 
в трансцендентальный. 

В отличие от Баха, главный герой повести «Последний квартет Бетховена» не понят 
толпой. Гениальный Бетховен, умирающий в нищете и безвестности, находится в му-
чительном поиске истины. Творя свои музыкальные произведения, композитор живет 
в «цепи бесконечных терзаний», потому что ищет (и не находит) гармонию, заключен-
ную в «единстве мысли и выражения». «С самых юных лет я видел бездну, разделя-
ющую мысль от выражения», – размышляет Бетховен в монологе-исповеди. [3: 119]. 
Внутренний конфликт героя сталкивается с конфликтом социальным: толпа выносит ему 
свой приговор, наглухо закрывая перед ним двери взаимопонимания и участия. 

Внутренний конфликт у В. Ф. Одоевского зачастую происходит не по логике 
событий, а по логике суждений. Так, в повести «Бригадир», главное не события, 
а мысли и чувства героя, его суждение о трагическом одиночестве бытия, отсут-
ствии душевного покоя. Вся событийность выходит в метафизическую сферу 
размышления, в особые пространственно-временные рамки (действие происхо-
дит в разных временных измерениях, отражая страшную фантасмагорию бытия). 
Подобное разрешение конфликта у писателя лишает героя психологической одно-
значности, делает его образ сложным и противоречивым. Средством изображения 
является монолог-исповедь безымянного героя в минуту кульминации – похорон, как 
это ни парадоксально – своих собственных. 

Как и в предыдущем произведении, конфликт выходит здесь за пределы собствен-
ного «Я». Герой сожалеет о том, что в жизни своей не научился мыслить и действовать, 
а только «ел, пил, не делал ни добра, ни зла, не был никем любим и не любил никого» 
[3: 70]. На вопрос героя, слушавшего мертвеца, «Кто же мешал тебе?» следует долгий 
и исполненный горечи монолог о напрасно прожитом детстве, юности и всей жизни в це-
лом. Муки совести о своей никчемной жизни без любви, мысли и деятельности терзают 
его, результатом чего становятся страдания. «Я начал думать! Думать – страшное сло-
во после шестидесятилетней бессмысленной жизни. Вот и страдания! Чем заглушишь 
их?...» [3: 75]. Мертвец духовно «прозревает» лишь в последнюю минуту своего суще-
ствования на земле, но тщетно – его жизнь оборвалось. Безымянный слушатель молится 
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теперь лишь о мертвом, о спасении его грешной души. Конфликт перенесен в сферу 
чувств, определяя психологическую жанровую генерализацию.

В «Бригадире» два сюжета – внешний и внутренний. Внешний – похороны, смерть 
человека. Внутренний – это воспоминания героя-мертвеца, сожаление и как доминан-
та – раскаяние. Хотя персонаж «путешествует» в прошлое, время в повести условное. 
В монологе-исповеди героя В. Ф. Одоевский уводит нас в сферу нравственной филосо-
фии. У главного героя нет имени. Не нарисован автором и его портрет, мы не знаем, как 
он выглядит. Нет имени и у рассказчика. Монолог-исповедь прерывается лишь одним 
вопросом его слушателя: «Кто тебе мешал?». Писатель показывает в произведении кон-
фликт, возникающий глубоко в душе человека, но отразивший его нравственный выбор. 
А нравственный выбор влияет на смысл человеческой жизни. 

Фигура безымянного бригадира идейно-тематически примыкает к образу Пиранези – 
итальянского архитектора из одноименной повести В. Ф. Одоевского [3: 55]. Здесь – та же 
трагедия бытия и нереализованности своего назначения, та же тема одиночества и нрав-
ственного выбора. Но перед нами уже не безымянный герой, а человек, наделенный 
от природы большим талантом. Пиранези талантлив, но его безумные проекты – 
бессмысленны, а фантазии – безжизненны. Это человек с раздвоенным сознанием. 
В отличие от бригадира, ощутившего эту раздвоенность лишь перед смертью, Пиранези 
мучается ею всю жизнь. Владимир Одоевский проводит своего героя сквозь круги ада – 
темницы, бесконечные своды, бездонные пещеры, замки, цепи, поросшие травой стены 
и приспособления для казней и пыток – сквозь изобретения самого Пиранези, которые 
мстят своему творцу [3: 59]. Пиранези попал в ад человеческой души, в которой живет 
зло. Писатель лишает героя ненаказуемости, поставив его в зависимость от нравственных 
законов человеческого бытия, придает ему черты Вечного жида. Внутренний конфликт, 
как в и «Бригадире», выливается в конфликт трансцендентальный. 

П. Н. Сакулин отмечает, что сам В. Ф. Одоевский признавался в желании выразить 
в «Пиранези» «собственное психологическое состояние, когда самопроизвольно родив-
шаяся мысль начинает мучить, разрастаясь в материальную форму» [4: 134].

Герой повести «Импровизатор» Киприяно для того, чтобы избежать творческих мук 
и обрести «способность производить без труда», идет на сознательный сговор с дьяво-
лом. Киприяно – посредственный поэт, не наделённый большим талантом, сам делает 
свой выбор, за который ему впоследствии приходится отвечать. В «Импровизаторе», как 
и в «Последнем квартете Бетховена», несмотря на различия характеров главных героев, по-
казан внутренний конфликт «мысли» и «выражения». «Нет у меня способности мыслить, 
нет способности выражаться… Я уверен, что мое несчастье происходит от какой-то нрав-
ственной натуги», – жалуется герой повести враждебной человеку силе [3: 96]. 

Социальный конфликт в рассказе «Живописец», как и в повести «Себастьян Бах», 
«завуалирован» внутриличностным конфликтом, который доминирует в произведении. 
Поиски красоты и гармонии духовно богатого, но нищего художника, так и не оставив-
шего после себя ни одной завершенной картины, приводят к трагической коллизии нрав-
ственного выбора – выбора между добром и злом.

В своих поздних произведениях («Сильфида», «Косморама», «Саламандра») 
В. Ф. Одоевский уводит читателя от злой действительности в мир мистики, которая 
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позволяет ему перейти в иную нравственную плоскость, противопоставить действи-
тельности иррациональное начало, реализовав, таким образом, идею «двоемирия». 
Подсознательное, инстинктивное, постоянно борется с разумным в человеке, и зачастую 
понять истину помогает только связь с естественным, «наивным» сознанием.

Как видим, оригинальность прозы В. Ф. Одоевского определена и спецификой 
конфликта как сюжетообразующего элемента, и особенностями характеров героев. 
Романтизм как художественная система формулирует основной конфликт искусства как 
конфликт между идеалом и действительностью.
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ГРУЗИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
В КОНТЕКСТЕ РУССКО-СОВЕТСКОЙ 

КУЛЬТУРНО-ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Хронологические рамки грузинской литературы советского периода включают 
в себя период, начиная с советизации Грузии и до распада Советского Союза (1921-
1991 гг.). В развитии грузинской советской литературы мы выделили четыре периода: 
I. 1921-1932 гг.; II. 1932-1956 гг. III. 1956-1985 гг.; IV. 1985-1991 гг. В статье прослежи-
ваются основные тенденции данных периодов в контексте русско-советской культур-
но-идеологической политики.

Ключевые слова: периодизация, русско-советская культурно-идеологическая поли-
тика.

 
После распада советской империи прошло значительное время; сменилось поколе-

ние как учёных-филологов, так и читателей, у которых возникает множество вопросов 
относительно памятников литературы советского периода. На эти вопросы, как правило, 
невозможно найти адекватные ответы в советских апологетических литературоведче-
ских трудах, многие из которых сегодня представляют собой анахронизм. Следует уста-
новить, какие ценности эпохи соцреализма были истинными и какие – ложными, какова 
была его художественная идеология, оценить его опыт и место в контексте мировой ли-
тературы с сегодняшней точки зрения.

Мы различаем между собой два понятия: советская литература и литература со-
ветского периода. Как синоним термина «советская литература» мы используем поня-
тие литература социалистического реализма, но если мы хотим охватить весь период 
(1921-1991 годы), то употребляем термин «грузинская литература советского периода», 
который является наиболее корректным для обозначения литературного процесса этого 
периода. Вместе с тем следует отметить, что «советская литература» более узкий тер-
мин и его следует осмысливать как составляющую более широкого термина «литерату-
ры эпохи социалистического реализма» (или «эпохи советской литературы»). В период 
существования т. н. «железного занавеса» это была находящаяся в культурной самоизо-
ляции литература, границы которой частично открылись после завершения сталинской 
эпохи. Именно в постсталинскую эпоху началось превращение монистической культуры 
в плюралистическую культуру, и этот процесс завершился в постсоветский период. 

Помимо литературы грузинского соцреализма, которая имела свои политические 
и идейно-художественные требования, существовала грузинская несоциалистиче-
ская литература, которая основывалась на совершенно других идейно-художествен-
ных принципах, нашедших своё эстетическое выражение в авангардизме, футуризме, 
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постмодернизме и других типах оппозиционной литературы (нонконформистской, дис-
сидентской). Хронологические рамки грузинской литературы советского периода вклю-
чают в себя период начиная с советизации Грузии и до распада Советского Союза (1921-
1991 гг.). В развитии грузинской советской литературы мы выделили четыре периода: I. 
1921-1932 гг.; II. 1932-1956 гг. III. 1956-1985 гг.; IV. 1985-1991 гг.

Первый период грузинской советской литературы характеризуется резкой дифферен-
циацией литературно-творческих сил и серьёзным противостоянием, напряжённой идео-
логической борьбой. Установление советского строя в Грузии вызвало трагические пере-
мены как с политико-экономической, так и культурной точки зрения. Широко развёрнутая 
и пропагандируемая коммунистической партией культурная революция вызвала настоя-
щий шок в тех, кому были дороги истинные ценности, а не коммунистическая идеология.

Руководители коммунистической партии хорошо осознавали, что в Грузии ещё были 
сильны писатели, ориентированные на истинно культурные ценности. Их считали писа-
телями, «стоящими на позициях чуждой пролетариату, буржуазно-дворянской и мелко-
буржуазной идеологии», и объявили им войну. Особенно яростная борьба развернулась 
против представителей декадентского направления, которые были признаны идейными 
врагами советского строя. Принцип тоталитарных режимов «Искусство должно быть по-
нятно народу» стал основным мотивом борьбы против модернистского искусства, так 
как считалось, что модернистское искусство, с определённой точки зрения, было ори-
ентировано на избранных, а широкой общественности было более понятно предметное, 
реалистическое искусство. В указанный период политэлита всячески пыталась силой 
внедрить в творчество грузинских писателей коммунистическую идеологию и пролетар-
ское мировоззрение. Писателей принуждали прославлять всесильные идеи коммунисти-
ческой партии, саму партию и её вождей.

Господство большевистских идей в Грузии осуществлялось не только путём насилия. 
Для некоторых большевизм стал «душой эпохи». Они воспринимали его как историче-
ский императив. Большевизм приобрёл признаки религиозной веры, в распространении 
идей которой важную роль сыграли писатели. В советской идеологической структуре 
характерный для русской и, соответственно, грузинской культуры литературоцентризм 
оказался существенным фактором. Власть использовала этот фактор себе на пользу. 
В виде литературы, выражающей советские интересы, она приобрела весьма автори-
тетного посредника, с помощью которого пыталась навязать обществу свои позиции. 
Писатели заняли важное место в иерархии идеологической теократии. Исходя из этого, 
неудивительно, что одной из особенностей написанных о соцреализме трудов является 
именно литературоцентризм. В указанный период советское государство разделило пи-
сателей условно на три категории: сторонников, врагов и «попутчиков». Попутчиками 
считались те писатели, которые в определённой степени проявляли желание сотрудни-
чать с революционной властью. Хотя это желание было, по большей части, только фор-
мальным и служило цели самосохранения.

Второй период развития грузинской советской литературы охватывает 1932-1956 
годы. В 1934 году в Москве на первом съезде писатаелей был создан Союз писателей 
СССР [5:98]. Именно на этом съезде социалистический реализм был истолкован как 
художественный метод, который требует от писателя правильного и исторически кон-
кретного изображения революционной действительности. Это толкование прямо вело 
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искусство к политическому ангажированию. Указанный съезд фактически администра-
тивно искоренил эстетический плюрализм, объявив высшими жизненными ценностями 
вождя, партию и её интересы. Писатели были обязаны абсолютно подчиняться дирек-
тивам партии, воспитывать нового человека в духе социализма и коммунизма и отка-
зываться от истинных ценностей, творческой свободы и индивидуальности. „Весь про-
цесс создания, издания, производства, распространения и потребления книги к середине 
1930-х годов оказывается под контролем государства. Целая серия директив и постанов-
лений, начиная с 1918 года, закрепляет новый социальный статус книги“ [4; 152].

Советское искусство и литература оказались под строгой «опекой» коммунистиче-
ской партии. Давление особенно усилилось с конца 30-ых годов. В это время арестовали 
и расстреляли множество писателей и мастеров искусства, которые не могли свыкнуться 
с советским режимом и идеологией соцреализма. Многие представители культуры стали 
диссидентами. В указанный период бросающейся в глаза и вызывающей раздражение 
стала теория «бесконфликтности», вредность которой осознали и правящие круги: писа-
телям было официально указано, чтобы они отражали не только положительные сторо-
ны советской действительности, представляли не только образы положительных героев, 
но и показывали бы и недостатки жизни, изобличая при этом отрицательных героев. 
Писатели в определённой степени учли это указание, но главная особенность соцреа-
лизма – одностороннее отражение действительности и «приукрашивание» жизни – всё-
таки оставалась в силе. В ином случае социалистический реализм никогда не смог бы 
выполнить ту задачу, которую перед ним ставили лидеры коммунистической партии. 
Литература этой эпохи “отличается ярко выраженной мифологичностью и со временем 
все более превращается в «официальный резервуар государственных мифов». При этом 
мифологизации подлежат не только литература и другие виды искусства, но и вся совет-
ская культура, включая и господствующую идеологию” [3].

Третий период развития советской литературы охватывает 1956-1985 годы, в котором 
условно можно выделить два подпериода – «оттепели» и «застоя». В эпоху «оттепели» 
(1956-1968 гг.) партийная бюрократия стала более милостивой относительно писателей 
и работников других отраслей искусства в том случае, если они не прямо осуждали и кри-
тиковали партию и соцреализм. Партия частично ослабила строгость цензуры по отноше-
нию к искусству и литературе; стало возможным более широкое и неодностороннее от-
ражение явлений действительности. Несмотря на вышеуказанное, соцреализм оставался 
единственным художественным методом признаваемым официозом. Правда, в конце 60-
ых годов в постановлениях творческих союзов началась своего рода ревизия «канониче-
ской» дефиниции соцреализма. В конце концов согласились на небольшую корректировку; 
в частности, из первоначальной формулировки убрали вторую часть, которая касалась пер-
спективы воспитания коммунистического поколения посредством искусства.

Вышеперечисленные тенденции, которые были характерны для советской литера-
туры периода «оттепели», полностью отразились в творчестве тех грузинских писате-
лей, которые вышли на литературную арену в 60-ых годах. Идейное объединение гру-
зинских «шестидесятников» было обусловлено не пафосом укоренения, а отрицания. 
«Шестидесятники» отвергли то, что стало невыносимым анахронизмом для окружаю-
щей действительности: фальшь, псевдомонументальность, схематизм, институт «со-
циального заказа», «ложный неоклассицизм» (то же что и «сталинский классицизм») 
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и др. В то же время им первым удалось «прорвать» нормативную эстетику соцреализма, 
заполнить существующий в грузинском литературном пространстве дефицит искренно-
сти и правды, частично изменить укоренившиеся в предыдущие десятилетия сталинские 
тропы и приблизить их к жизненной реальности грузинской литературы.

В 60-ые годы не произошло полного отрицания метафор, характерных для текстов 
сталинского периода, которые определяли модели основного повествования (напр., троп 
положительного героя, троп семьи, троп войны); их только переработали и осмыслили 
по-новому. Весьма интересны тропы, которые занимают центральное место в сталин-
ской культуре; одно из значительных табу соцреализма – ирония – в сталинскую эпоху 
и в первый период «оттепели», правда, не запрещалась, но и не пользовалась одобрением 
официоза. Важным приобретением периода «оттепели» стало упрочение иронической 
манеры повествования, которая стала своего рода разграничением культурного ареа-
ла между периодами «оттепели» и «застоя». Ирония стала основой несовместимости 
культурных ценностей «оттепели» (антимонументальности, искренности, культа чувств 
и др.) и стагнации культурных ценностей «застоя».

Одна из значительнейших тенденций, укоренившихся в литературе периода «за-
стоя», связана с иносказанием, т.е .эзоповым языком. Системой советской жизни было 
обусловлено то обстоятельство, что эзопов язык оказался весьма удобным для литерату-
ры 70-80-ых годов. Значительное приобретение литературы периода «застоя» т. н. «про-
изведение-концепция», в котором представлена драма не людей, а идей. Соответственно, 
в произведениях указанного типа персонажи олицетворяют ту или иную идею автора 
и представляют различные стороны его художественной концепции. Исходя из этого, 
писатель предлагает своеобразную модель художественного осмысления современно-
сти; его интересуют не «типические характеры в типических обстоятельствах», а пред-
ставление во всей полноте той или иной проблемы. В 70-ых годах в литературоведческих 
кругах в связи с произведениями указанного типа укоренилось понятие параболизма. 
Под этим понятием подразумевались такие образцы реалистической прозы, которые 
с духовной и философской точки зрения выражали гораздо больше, чем это было видно 
с первого взгляда передаваемыми в нём явлениями [6:2].

В 70-ых годах в искусстве соцреализма усилилась тенденция, которая была связа-
на с показом союза индивида, личности с национальным бытом народа, традициями, 
историческим прошлым. Этот процесс можно объяснить складывающейся в указан-
ный период обстановкой: партийным и литературным функционерам не удалось обно-
вить модель «положительного героя»; поэтому в литературе и искусстве возникла не-
обходимость представления исторических героев и поиска литературно-исторических 
аналогов.

После прихода к власти в советском государстве М. Горбачёва завершился тре-
тий период развития грузинской советской литературы и начался четвёртый, который 
продолжался до 1991 года, т. е. распада Советского Союза. Это был период прене-
брежения и упадка соцреализма, а затем и его завершения. В 1984-1991 годах ста-
ло очевидно, что позитивные идеалы, программы, художественная концепция мира, 
которые в течение десятилетий проповедовал соцреализм, оказались беспомощными 
и обанкротившимися. Разумеется, это не исключает того, что творчество отдельных 
писателей имело истинно художественную ценность. Спустя много лет Грузия вновь 
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обрела независимость и перешла на новый этап своего политико-культурного разви-
тия. Падение идеологического диктата и упразднение цензуры создали отличающиеся 
от советского строя условия для развития литературных процессов и литературоведе-
ния. В 1980-1991 годах в научный оборот вошли те документы, которые до тех пор 
были лишь частично доступны литературоведам или эта информация была для них 
закрыта. «Гласность» и «перестройка» создали такие условия, когда учёные начали 
заполнять «белые пятна» литературоведения.

В указанный период в грузинской литературе и искусстве укоренился плюрализм. 
Происходящие в Советском Союзе демократические культурные и политические про-
цессы создали благодатную почву для полнокровной литературной жизни, демократи-
зация общества способствовала тому, что было напечатано множество таких произведе-
ний, в которых неприкрыто были показаны проблемы грузинского общества. 

“Время шлифует и отбирает лучшее, люди нового поколения видят “свежими и ны-
нешними очами” произведения соцреализма, читатели и зрители воспринимают их на 
основе жизненного опыта новой эпохи” [1: 18]. На рубеже тысячелетий в грузинской ли-
тературе завершилась эпоха социалистического реализма. Грузинская литература уже не 
является рупором коммунистической партии, она вернула свою эстетическую функцию 
и получила возможность свободного творческого развития. 
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ЕТАПИ РОЗВИТКУ ГРУЗИНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В КОНТЕКСТІ 
РОСІЙСЬКО-РАДЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРНО-ІДЕОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
Хронологічні межі грузинської літератури радянського періоду містять в собі пері-

од, починаючи з радянізації Грузії і до розпаду Радянського Союзу (1921-1991 рр.). В роз-
витку грузинської радянської літератури ми бачили чотири періоди: І. 1921-1932 рр.; ІІ. 
1932-1956 рр.; ІІІ. 1956-1985 рр.; ІV. 1985-1991 рр. В статті виділяються основні тен-
денції даних періодів в контексті російсько-радянської культурно-ідеологічної політики.

Ключові слова: періодизація, російсько-радянська культурно-ідеологічна політика.

STAGES OF THE GEORGIAN SOVIET LITERATURE DEVELOPMENT IN THE 
CONTEXT OF RUSSIAN CULTURAL AND IDEOLOGICAL POLITICS

 Сhronological frames of the Georgian literature of the Soviet epoch covers the period 
from Sovietization of Georgia up to the disintegration of the Soviet Union (1921-1991). In the 
evolution of the Georgian Soviet literature we have singled out and analyzed four periods: 
I – 1921-1932; II – 1932-1956; III- 1956-1985; IV – 1985-1991. The article analyzes the main 
tendencies of those periods in the Context of Russian cultural and ideological politics.
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МЕТРИЧНИЙ СКЛАД ВЕРЛІБРУ: АНДРІЙ БОНДАР 

Статтю присвячено вивченню структури верлібру. Її неоднорідність, змінний не-
регулярний ритм робить актуальним дослідження цього виду некласичного вірша. З 
огляду на те, що верлібр нині доволі популярний як в Україні, так і в світі, аналіз його 
метричних характеристик виглядає доречним. Оскільки ж співвідношення некласичних 
(дольника, тактовика, акцентного вірша) і класичних (хорея, ямба, дактиля, амфібра-
хія, анапеста) розмірів і їх ритмічних форм, а також різних типів анакруз і клаузул 
у кожного автора індивідуальне, варто використовувати формат персональних студій. 

Ключові слова: верлібр, некласичний вірш, дольник, тактовик, акцентний вірш, кла-
сичні розміри, анакруза, клаузула, ритмічні форми. 
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У сучасній науковій думці утвердилося розуміння верлібру як досить неоднорідного 
явища: «від неримованої і неврегульованої тоніки до «синтаксичних» і «антисинтаксич-
них» форм, що спираються тільки на інтонаційний ритм рядків та неперіодичні повтори 
різних рівнів» [1: 5]. Та й саме поняття верлібру трактується достатньо широко: 1) форма 
некласичного вірша; 2) система віршування. 

Відмова від ізотонії і рівноскладовості зближує верлібр з фольклором (за-
мовляння; думи), а також із книжним віршем «низького» Бароко, написаним на 
світські теми. Про відмову від «складового ритму» говорити не випадає, радше, 
треба говорити про його характер. Беручи сукупно, цей ритм не регулярний (як 
у силабо-тоніці), а змінний (як у віршових формах, які прийнято називати некла-
сичними, – дольнику, тактовику, акцентному вірші). Саме ця обставина дає змогу 
трактувати верлібр, як різновид некласичного вірша, якому властива «відсутність 
правильного ритму і рими, а також задане членування на рядки, що відрізняє верлібр 
від прози» [2: 15]. 

Під правильністю мається на увазі наскрізність рими і незмінність ритмічного ма-
люнка. Одне і інше верлібру не властиве, але так само, як у верлібрі може бути спо-
радична рима, так само можуть бути і спорадичні «правильні ритми» (рядки силабо-
тонічні, або метричні). Про поділ верлібру російської поезії на метричний, з опертям 
на трьохскладники, та дисметричний (інтонаційно-фразовий вірш і акцентний вірш з 
однаковою кількістю наголошених слів у рядках) писав іще Олександр Квятковський [3: 
75, 314, 323]. Дана неоднорідність підштовхує розглядати верлібр як метасистему (адже 
у верлібр «входять» рядки, написані різними розмірами) [3: 322-324]. Оскільки це не нові 
розміри, а вже відомі з силабо-тонічного чи тонічного віршування, то не можна говорити, 
що верлібр – це окрема система віршування. 

Очевидно, верлібр – це форма некласичного вірша (студенти-філологи, як показує 
анкетування, проведене автором статті 2009 р., частково схильні інтерпретувати її як 
поетичний жанр), щодо якої існують три концепції: 1) метричності; 2) неметричності; 
3) поєднання цих концепцій: «верлібр і метричний, і неметричний, розмірний і нероз-
мірний. На метричному рівні він обіймає головним чином розміри некласичного вірша: 
включення класичних, силабо-тонічних, метрів і розмірів у верлібрі обмежене саме вна-
слідок їхньої однорідності, єдиномірності. На неметричному рівні верлібр організову-
ється ритміко-синтаксичними фігурами» [4: 124-125].

Нині з’являються дослідження верлібру в творчості певного автора, наприклад, 
Василя Голобородька [5]. Студії такого типу мають перспективу, бо допомагають як ви-
явити індивідуальне в творчості кожного верлібриста, так і показати спектр верлібрових 
форм на певному хронологічному відрізку української літератури. В контексті активізації 
верлібру на стику ХХ-ХХІ ст. вивчення його метричної складової видається актуальним. 
Предмет пропонованої студії – добірка Андрія Бондаря «Псалом братерству» [6: 11-22]. 

Назву добірці дав однойменний вірш, який можна вважати своєрідною «енциклопеді-
єю», оскільки у ньому наводиться перелік осіб, які є братами (Коени, Тютюнники, Маркс, 
Лєтови, Кличко, Бранко, Шумахери, Старостіни, Баджо, Інзаґо, Чорноволи, Суркіси, 
Савлохови, Медведчуки, Хачелаєві, Бараєві, Прохаськи, Лучуки, Покальчуки, Капранови, 
Ворнери, Вайнери, Стругацькі, Гонкури, Еліоти, Голмси, Ґрімм1 та. ін.); перелік осіб, які 
видаються братами, а насправді мають однакове прізвище – Скуратівські, Марчуки; гурти, 
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організації і книги, у назві яких фігурує поняття «брат»: «Брати Гадюкіни», «білі брати», 
«серапіонові», «гедеонові», «Брати Карамазови», «Йосиф і його брати» і т. ін.

«Структурна організація псалмів підводить до думки, що вони призначалися для ан-
тифонного співу, тобто по черзі двома хорами. Слово антифон походить від грецького 
звучить у відповідь. Своєрідний момент отримання відповіді від Бога у деяких псалмах 
(6, 9, 17, 19, 24 та ін.) цілком відчутний і зафіксований ритмічно, вербально й компози-
ційно. Значна частина з них максимально наближені до молитви, в якій висловлюється 
прохання (6), є й псалми розповідного характеру (48). Взагалі палітра жанрових різно-
видів доволі широка: зустрічаються пісня (45), повчання (31), пророцтво (40), прослав-
ляння (62), плач (21) тощо» [7: 3]. 

«Псалом братерству» Андрія Бондаря за характером оповідний, з елементами оцінки 
досягнень певних людей або їх життєвої долі:

з братів Джексонів у люди вийшов лише Майкл  1-0-3-1-2-1  Акц5
з братів Нобелів – лише Альфред   1-0-3-0-1  Акц4
з братів Ульянових – лише Володимир   1-1-3-2-1  Тк4
з братів Бушів – лише Джордж    1-0-2-0-   Тк4
з братів Зерових – лише Микола    1-0-3-1-1  Акц4
але Михайлові пощастило більше   -2-4-1-1   Дк5 ХХІІІ
братам Люм’є пощастило обом    1-1-2-2-   Дк4 ІІ 
         [6: 19] 
Він дуже різнорідний не тільки за метричним чи ритмічним складом, але й за лексич-

ним – від зневажливої до фольклорної фразеології [6: 20]:
братіки братки братухи братани брателли   -3-1-3-1-1  Тк5
брати по нещастю і брати по зброї   1-2-3-1-1  Тк4
тріє як рідні брати самому чорту брат   -2-2-1-1-1-  Дк6 ІV 
ні сват ні брат на брата брат о де ж ти брате  1-1-1-1-1-1-1  Я6
братовбивці братолюби братопродавці   2-3-4-1   Акц3
брати во Христі брати-мусульмани брати-слов’яни  1-2-1-2-2-1-1  Дк6 ХІІІ 
брати-пілоти брати-акробати брати Ґавз   1-1-2-2-2-1  Дк5 ІІ
бувають брати більше схожі на коханців   1-2-0-1-3-1  Акц5
бувають брати взагалі між собою не схожі   1-2-2-2-2-1  Дк5 І
До якого б жанру не належали псалми (пісня, прохання, прославлення, плач, про-

роцтво, повчання), вони передбачають наявність нададресата (Бога, Богородиці, святих), 
у силу, милосердя, справедливість яких, в їх бажання та змогу допомогти молільник 
вірить, навіть, якщо «полемізує» з ними, чи в чомусь не розуміє. Характерно, що при 
певному несприйнятті («братів Суркісів краще не знати», «братів Покальчуків навіть 
не хочу бачити») чи сприйнятті у порівнянні з кимось («Брати Стругацькі вплинули на 
кілька поколінь / але мене чомусь обійшли бо / мене більше цікавили брати Гонкури») 
образ брата ліричного персонажа «Псалма братерства» означено позитивно, бо він по-
яснив відмінність між чоловіком і жінкою, вислухав таємницю першого кохання, пояс-
нив різницю між штрафним і вільним ударом. Брат – це особа, яка є поряд. У цьому 
проглядається подібність із нададресатом псалмів, який поряд, навіть, якщо людина це 
не завжди відчуває, розуміє, не завжди пам’ятає про це. Ось як звучить фінал «Псалма 
братерству» [6: 21]: 
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хтось обов’язково мусить бути поряд   -3-1-1-1-1  Х6
якщо у вас немає брата дай вам бог сестру  1-1-1-1-1-1-1-1-  Я8
із сестрами навіть ще цікавіше    1-2-4-1  Дк4 ХІ
Цікаво, що у моменті високої оцінки наявності брата (чи сестри) не лише виникає 

підтекстова алюзія на Бога («хтось мусить бути поряд») чи пряма апеляція до Бога («дай 
вам бог сестру»), а й класичний ритм. Але фінальний рядок переводить текст у іроніч-
ну площину і у некласичну версифікацію, хоча і в найбільш урегульованому різновиді 
(дольник), що межує із більш розхитаними некласичними розмірами (тактовиком, ак-
центним віршем), так і з класичними. 

До складу добірки Андрія Бондаря «Псалом братерству» входить п’ять верлібрів 
загальним обсягом – 230 рядків. Верлібр автора базується на некласичних розмірах. 
Загалом вони складають 169 рядків (73,48%), а рядків, написаних класичними розмі-
рами – 61 (26,52%). Домінування некласичних розмірів над класичними простежується 
у всіх творах добірки: «Ви також безсилі – 70 рядків, з них – 46 некласичних (65,71%), 
класичних – 24 (34,29%); «Дівчинка. Дніпропетровськ. 7.04.2006» – 37 рядків, з них – 
29 некласичних (78,38%), класичних – 8 (21,62%); «Креспо» – 46 рядків, з них – 28 некла-
сичних (60,87), класичних – 18 (39,13%); «Псалом братерству» – 68 рядків, з них – 58 не-
класичних (85,29%), класичних – 10 (14,71%); «Не називайте мене іронічним поетом» – 
9 рядків, з них – 8 некласичних (88,89%), класичних – 1 (11,11%).

У добірці цього автора не побачимо чітко вираженої метричної домінанти у викорис-
танні некласичних розмірів. Дольник перевищує тактовик на 11 рядків – 69 і 58 рядків 
або 40,83% і 34,12% від рядків, написаних некласичними розмірами, відповідно; частка 
акцентного вірша дещо менша – 42 рядки (24,85%). Поміж класичних розмірів перева-
жають двоскладними – 40 рядків (66,67%) від рядків, написаних класичними розмірами. 

Дольник в структурі верлібру. Як показує статистика, Андрій Бондар застосовує 
6 ритмічних форм триіктового дольника2, який є найбільш актуалізованим серед доль-
никових форм – 25 рядків (36,76%). Найактивніше поміж ритмічних форм Дк3 викорис-
товується ІІ (-1-2-) і ІІІ (-2-1-) ритмічні форми – сім і шість рядків відповідно. Далі за 
чисельністю йдуть І (-2-2-) та V (-4-) – по чотири рядки; ІV (-1-1-) та рядки з нульовим 
інтервалом (-0-1-) – по 2 рядки. З-поміж Дк3 тринадцять рядків мають двохскладову 
анакрузу, десять рядків – односкладову, два – нульову. Щодо клаузул, то домінує одно-
складова – п’ятнадцять рядків, а двохскладова і нульова зустрічається у п’яти рядках 
кожна. Структура Дк3 у добірці Андрія Бондаря «Псалом братерству» має такий вигляд: 
ІІ+ІІІ+І+V+ІV, тобто його можна зарахувати до авангардистського типу, бо він не уникає 
ІV ритмічної форми у своїй структурі [8: 49]. Разом з тим, співвідношення трьох най-
чисельніших форм у Дк3, які входять до складу верлібрів Андрія Бондаря, нагадують 
ритми Дк3 в Олександра Блока [8: 87].

Друге місце за частотністю посідає чотириіктний дольник – вісімнадцять рядків 
(26,47%). У Дк4 Андрія Бондаря налічується 10 ритмічних форм, з-поміж яких домі-
нуючі позиції належать V (-2-1-2-) і І (-2-2-2-) – по чотири рядки; решта форм вико-
ристано або двічі, як ІІІ (-1-2-1-) і ХІ (-2-4-), або по одному разу: ІІ (-1-2-2-), VІ (-2-2-
1-), VІІ (-2-1-1-), VІІІ (-1-1-1-), ІХ (-1-4-), Х (-4-1-). З-поміж Дк4 дев’ять рядків мають 
двохскладову анакрузу, три – односкладову, п’ять – нульову, один – трьохскладову. 
Щодо клаузул, то домінує односкладова – дев’ять рядків, двохскладова – у п’яти рядках, 
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нульова – у чотирьох. Структура Дк4 у добірці Андрія Бондаря «Псалом братерству» має 
такий вигляд: V+І+ІІІ+ХІ. 

Наступний за частотністю п’ятиіктний дольник – сімнадцять рядків (24,64%). Дк5 
поета нараховує 11 ритмічних форм, найчастотніша ХІ (-2-4-) – 6 рядків, а також по од-
ному рядку І (-2-2-2-2-), ІІ (-1-2-2-2-), ІІІ (-2-1-2-2-), ІV (-2-2-1-2-), V (-2-2-2-1-), VІІІ (-2-
2-1-1-), ІХ (-1-2-2-1-), ХІV (-1-1-2-1-), ХХІ (-2-4-2-), ХХІІІ (-2-4-1-). З-поміж Дк5 чотири 
рядки мають двохскладову анакрузу, вісім – односкладову, два – нульову, три – трьох-
складову. Щодо клаузул, то домінує односкладова – тринадцять рядків, двохскладова – 
у двох рядках, нульова – у двох. 

Шестиіктного дольника у добірці Андрія Бондаря – вісім рядків (11,76%): ХІ / ІІІ+І 
(-2-1-1-2-2-); ХVII / ІV+ІІ (-1-1-1-2-) – 2 рядки; ХХ /ІV+V(-1-1-1-4-); ХVІІІ / ІV+ ІІІ (-1-
1-2-2-1-); ІV / І+ІV (-2-2-1-1-1-); ХІІІ / ІІІ+ІІІ (-2-1-2-2-1-); VІІІ / ІІ+ІІІ (-1-2-1-2-1-) – по 
одному. З-поміж Дк6 один рядок має двохскладову анакрузу, шість – односкладову, 
один – нульову. Щодо клаузул, то односкладова – у двох рядках, нульова – у шести. Про 
структуру Дк5 і Дк6 у добірці Андрія Бондаря «Псалом братерству» не можна нічого 
певного сказати, бо виразно домінує над рештою тільки ХІ ритмічна форма. 

Є у поета і одиничний рядок Дк7 (1,47%): 1-1-1-2-2-1-2-1 Дк7 (Дк4 ІV + Дк3 ІІ) з 
односкладовими анакрузою та клаузулою. 

Тактовик у структурі верлібру. Триіктний тактовик репрезентовано 10 рядками 
(17,24% від тактовиків) у чотирьох ритмічних формах: (-3-2-) – 5 рядків; (-2-3-) – 2 ряд-
ки; (-2-0-) – 2 рядки; (-0-2-) – 1 рядок. Щодо анакруз, то переважає двохскладова – 5 ряд-
ків, односкладова – 4 рядки, а нульова – 1 рядок. У Тк3 в складі верлібрів Андрія Бондаря 
домінує односкладова клаузула – 8 рядків, з двоскладовою та нульовою клаузулою – по 
одному рядку. 

Тк4 у складі верлібрів представлено вісімнадцятьма ритмічними формами: (-2-3-1-
) – 2 рядки; (-3-2-1-) – 2 рядки; (-1-3-2-) – 3 рядки; (-3-2-3-) – 2 рядки; решта форм подано 
одиничними рядками: (-2-3-3-); (-2-3-1-); (-1-3-2-); (-1-0-3-); (-2-1-3-); (-3-1-2-); (-1-2-3-
); (-0-2-2-); (-3-2-2-); (-2-2-3-); (-0-1-2-); (-0-2-0-); (-1-3-0-); (-3-3-4-). Загальна кількість 
Тк4 у верлібрах поета – 23 рядки (39,66% від тактовиків). Щодо анакруз, то переважає 
односкладова – 17 рядків, двохскладова – 4 рядки, трьохскладова і нульова – по 1 рядку. 
Подібний і розподіл клаузул. Домінує односкладова – 14 рядків, з нульовою клаузулою – 
8 рядків, з двохскладовою – 1 рядок. 

Тк5 має чотирнадцять ритмічних форм: (-1-2-3-2-) – 2 рядки; (-2-1-2-3-) – 2 рядки; 
решта – по рядку: (-2-2-3-2-); (-3-2-2-1-); (-2-0-2-2-); (-1-0-2-0-); (-2-0-3-2-); (-1-2-0-2-); 
(-1-3-1-2-); (-1-1-3-2-); (-2-2-3-1-); (-2-3-3-1-); (-2-3-1-2-). Загалом Тк5 – 15 рядків (25,86% 
від тактовиків). Щодо анакруз, то переважає односкладова – 9 рядків, двохскладова – 4 
рядки, чотирьохскладова і нульова – по 1 рядку. Подібний і розподіл клаузул. Домінує 
односкладова – 9 рядків, з нульовою клаузулою – 4 рядки, з двохскладовою – 2 рядки. 

 Тк6 репрезентовано вісьмома ритмічними формами: (-2-0-2-0-2-); (-2-1-3-3-1-); (-2-2-
1-1-3-); (-1-1-0-1-3-); (-3-2-1-1-3-); (-1-0-2-0-2-); (-0-2-2-2-2-); (-0-2-1-2-1-). Щодо анакруз, 
то переважає односкладова – 6 рядків, двохскладова і нульова – по 1 рядку. Подібний і 
розподіл клаузул. Щодо клаузул, то з односкладовою і нульовою – по 3 рядки, з двохскла-
довою – 2 рядки. Тк7 репрезентовано двома ритмічними формами: (-2-1-0-2-1-1-); (-2-1-
2-2-1-0-). Анакруза у рядках різна – нульова і односкладова, а клаузула – односкладова. 
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Акцентний вірш у структурі верлібру. Андрій Бондар застосовує 3 ритмічних форми 
триіктного акцентного вірша (2-5-4-1; 2-0-4; 2-3-4-1) з двоскладовою анакрузою, та пе-
ревагою односкладової клаузули над нульовою. Загалом Акц3 становить 7,14% від усіх 
акцентних форм у верлібровій добірці Андрія Бондаря. 

Акц4 має 13 ритмічних варіацій, з яких одинадцять використано по одному разу (-2-
3-4-; -2-1-4-; -3-2-0-; -1-4-4-; -5-2-3-; -2-0-5-; -1-3-4-; -0-3-0-; -0-3-1-; -1-4-0-; -5-3-2-), а дві 
(-2-3-0-; -3-0-2-) – по двічі. Загалом Акц4 наявний у п’ятнадцяти рядках (35,71% від 
акцентних форм). Анакрузи у Акц4 розподілено так: десять – односкладових, нульових і 
трьохскладових – по дві; чотирьохскладова – одна. Щодо клаузул: вісім односкладових, 
чотири – двоскладові, трьохскладова – одна, нульових – дві. 

Акц5 має 16 ритмічних варіацій: (-2-4-2-1-; -1-2-1-5-; -0-5-4-1-; -1-2-5-3-; -2-0-3-2-; 
-1-3-2-4-; -1-1-1-4-; -0-3-4-1-; -0-2-2-3-; -0-2-3-1-; -0-3-1-1-; -0-3-1-2-; -5-2-1-3-; -3-4-3-4-; 
-0-2-3-5-; -2-0-1-3-). Загалом Акц5 наявний у шістнадцяти рядках (38,1% від акцентних 
форм). Анакрузи у Акц5 розподілено так: одинадцять – односкладових, нульових і двох-
складових – по дві; трьохскладова – одна. Щодо клаузул, то маємо десять односкладових, 
три – двохскладові, трьохскладова – одна, нульових – дві. 

Акц6 налічує 7 ритмічних варіацій: (-0-3-3-2-1-; -2-3-2-2-0-; -1-1-2-3-0-; -2-4-1-2-4-; 
-0-3-0-2-1-; -0-3-4-2-2-; -2-3-2-0-3-). Загалом Акц5 наявний у семи рядках (16,67% від 
акцентних форм). Анакруз у Акц6 шість – односкладових, двохскладова – одна. Щодо 
клаузул, то маємо п’ять односкладових і дві – двохскладові. Акц7 репрезентовано однією 
ритмічною формою з нульовою анакрузою і такою ж клаузулою: -2-0-2-1-3-2-. 

Класичні розміри у складі верлібрової добірки Андрія Бондаря «Псалом братерству» 
розподілилися так: хорей – 22 рядки (36,07%); ямб – 19 рядків (31,15%), дактиль – 1 
рядок (1,64%); амфібрахій – 9 рядків (14,75%); анапест – 10 рядків (16,39%). Поміж хо-
реїчних рядків наявні Х1 (2 рядки); Х2 (3 рядки); Х3 (4 рядки); Х4 (домінуючий різновид 
хорея – 6 рядків); Х5 (4 рядки); Х6 (2 рядки); Х7 (2 рядки). Х4 репрезентовано такими 
ритмічними формами: ІV (пірихій на 3-й стопі) – 2 рядки; ІІ (пірихій на 1-ій стопі); ІІІ 
(пірихій на 2-й стопі); VІІ (з пірихієм на 1-ій і 3-ій стопах); V (з пірихієм на 1-ій і 2-ій 
стопах) – по одному рядку. У Х5 три рядки з альтернуючим ритмом, зі слабкими 1-ою та 
4-ою стопою; один рядок з пірихіями на 1-ій, 2-ій і 4-ій стопі. 

Серед ямбічних рядків є такі різновиди: Я1 (1 рядок); Я2 (4 рядки); Я3 (3 рядки); Я5 
(домінуючий різновид ямба – 7 рядків); Я6 (2 рядки); Я7 (1 рядок); Я8 (1 рядок). Ритмічні 
форми Я5 розподілено так: ХІ (з пірихієм на 2-ій і 4-ій стопах) – 4 рядки; V (з пірихієм на 
4-ій стопі); VІІІ (з пірихієм на 3-ій і 4-ій стопах); ІХ (з пірихієм на 1-ій і 3-ій стопах) – по 
одному рядку. 

Трискладовики розподілилися так: Д3 – 1 рядок; Ам2 – 9 рядків; Ан1 – 3 рядки; 
Ан2 – 4 рядки; Ан3 – 2 рядки; Ан4 – 1 рядок. 

Перспектива досліджень полягає у зіставленні метричного складу верлібрів 
А. Бондаря з верлібрами, написаними іншими авторами. 
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1 Брати Коени – американські кінорежисери, сценаристи та продюсери.
 Брати Маркс – американські коміки, п'ять братів, що виступали у театрі, кіно й на телебаченні. 

Протягом періоду з 1929 по 1949 вони зробили загалом 13 фільмів.
 Брати Лєтови – Ігор та Сергій – музиканти. 
 Брати Старостіни – футболісти московського «Спартака»: Микола (1902 -1996); Олександр 

Старостін ( 1903 – 1981); Андрій Старостін (1906 – 1987); Петро Старостін ( 1909 – 1993). 
 Брати Баджо, Брати Інзагі – італійські футболісти. 
 Брати Чорноволи – Тарас і Андрій – політики різних ідеологічних позицій. 
 Брати Суркіси – Ігор і Григорій. 
 Руслан і Таймураз Савлохов – брати заслуженого тренера України Бориса Савлохова, затримані 

за хуліганство. 
 Віктор і Сергій Медведчуки – політики. 
 21 травня 1998 р. – у Махачкалі салафіти – прихильники братів Хачилаєвих захопили будинок 

уряду й Держради республіки. 
 Брати Прохаськи – Тарас і Юрій (перекладач). 
 Брати Покальчуки – Юрій та Олег – письменники. 
 Скуратівський Василь Тимофійович – український народознавець, письменник, видавець. 

Скуратівський Вадим Леонтійович – український мистецтвознавець, історик, літературозна-
вець, публіцист. 

 «Брати Гадюкіни» – український рок-гурт. 
 Брати Ворнери – Гаррі Джек, Сем и Альберт. 
 Брати Вайнери – Аркадій і Георгій автори книг и кіносценаріїв. 
 Брати Гонкури – французькі письменники ХІХ ст. 
 Брати Еліоти – Джордж Элиот (англійська письменниця); Томас Еліот – американський поет. 
 Майкрофт Холмс – рідний брат Шерлока Холмса.
 Томас Манн «Йосиф і його брати».
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 «Серапіонові брати» – Об’єднання письменників, що виникло в Ленінграді 1 лютого 1921. Назва 
запозичена з циклу новел Е. Т. А. Гофмана «Серапіонові брати». Члени: Л. Лунц, І. Груздєв, М. 
Зощенко, В. Каверін, М. Нікітін, М. Слонімський, В. Шкловський, Вл. Певзнер, Є. Полонська, 
К. Федін, М. Тихонов, Вс. Іванов.

 «Гедеонові брати» – це протестантська організація (не окрема конфесія), створена у м. Боскобел, 
штат Вісконсін, США, в 1899 р., з метою поширення знання Біблії. 

2 Записуючи ритмічні схеми дольника, тактовика і акцентного вірша, опускаємо анакрузи (кіль-
кість складів до першого наголосу – ікту) та клаузули (кількість складів після останнього ікту). 
У такий спосіб узагальнюємо схеми. При підготовці матеріалів параметр анакруз і клаузул вра-
ховано, у тексті статті відображено співвідношення різних клаузул і анакруз в усіх рядках, на-
писаних некласичними розмірами, що дає змогу, наприклад, конкретизувати відмінності між 
рядками, витриманими в одній ритмічній формі.
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МЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВЕРЛИБРА: АНДРЕЙ БОНДАРЬ
Статья посвящена изучению структуры верлибра. Ее неоднородность, переменный 

нерегулярный ритм делает актуальным исследование этого вида неклассического сти-
ха. Учитывая, что верлибр сейчас достаточно популярен как в Украине, так и в мире, 
анализ его метрических характеристик выглядит уместным. Поскольку соотношение 
неклассических (дольника, тактовика, акцентного стиха) и классических (хорея, ямба, 
дактиля, амфибрахия, анапеста) размеров и их ритмических форм, а также различных 
типов анакруз и клаузул у каждого автора индивидуально, следует использовать фор-
мат персональных студий верлибра.

Ключевые слова: верлибр, неклассический стих, дольник, тактовик, акцентный 
стих, классические размеры, анакруза, клаузула, ритмические формы.

Gavrilyuk N., candidate of Philology
Institute of Literature, NASU, Kiev

METRIC COMPOSITION OF FREE VERSE: ANDRIY BONDAR
Article covers the structure of vers libre. Its heterogeneity, variable irregular rhythm makes 

it relevant to study this kind of non-classical verse. Given that free verse is now quite popular 
in Ukraine and worldwide analysis of its metric structure looks appropriate. Since the ratio of 
non-classical (accentual verse) and classic (chorea, iambic, dactyl, amphibrach and anapest) 
sizes and rhythmic forms, as well as different types of clauses and anacrusis and every website 
is different, you should use the personal studios of vers libre.

Keywords: free verse (vers libre), non-classical verse, accentual verse, classic dimensions, 
anacrusis, clause, rhythmic forms.
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О. Бігун, канд. філол. наук, докторант
КНУ імені Тараса Шевченка, Київ

ОБРАЗ КНИГИ У ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
(КОНТАКТНО-ГЕНЕТИЧНИЙ ТА ІСТОРИКО-ТИПОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ)

 
Аналізується візантійська/давньоруська культура Слова та її рецепція в Шевченко-

вих творах. З’ясовуються типологічні паралелі образу книги в давньоруських текстах 
та творах українського митця.

Ключові слова: книга, візантійська культура, давньоруська література, рецепція, 
типологія, Т. Шевченко.

У сучасному літературознавстві зв’язок між давньою українською літературою та 
творчістю Шевченка досліджували Ю. Барабаш, Я. Дзира, С. Задорожна, І. Ісіченко, 
Є. Лебідь, В. Микитась, О. Мишанич, О. Сирцова, В. Соболь, С. Росовецький та ін. 
Сучасні дослідники, вдаючись до порівняльного інструментарію, головну увагу сво-
їх розвідок концентрують переважно довкола подібностей у стильовій площині чи на 
«універсальних» мотивах та образах. Осмислюючи своєрідність генетичних зв’язків 
української літератури, для нашого дослідження важливим є з’ясування образу книги 
у творчості Т. Шевченка, оскільки це дозволить розглянути процеси спадковості та на-
ступності українських літературних традицій, осмислити у порівняльному аспекті тра-
дицію візантійсько-християнських книжкових канонів у давньоруських текстах та тво-
рах Т. Шевченка. 

Як відомо, невід’ємною частиною візантійської культури разом з християнською кон-
цепцією світовлаштування була книжність. Перейнявши християнство та отримавши 
слов’янську азбуку від Кирила та Мефодія, на давньоукраїнських землях почали активно 
перекладати візантійські книги, переважно богослужбового та морально-релігійного змісту, 
а також створювали свої, укладаючи за візантійськими зразками з додаванням нових еле-
ментів, що відображали специфіку місцевих звичаїв. Про те, що книжна культура у давніх 
слов’ян користувалась особливим пієтетом залишилось чимало свідчень. Так, Костянтин-
Кирил Філософ в «Прогласі святого Євангелія» пише про могутність писемного слова, за 
допомогою якого можливе зцілення як фізичне, так і духовне. «Слово буквенное», вважає 
богослов, доступне навіть глухим. Воно прийшло до слов’ян і відкрило їм Істину. Слово свя-
тих книг має божественну природу, наповнює силою душі і зміцнює серця та уми людей. Як 
для очей потрібне світло, щоб радіти красі сотвореного світу, так душе без писемності («без 
буковъ») не бачить ясно Божого Закону: «Закона книжна духовного, закона раи Божии явля-
юще». Без писемності, без книжної культури, вважає Кирил, неможливе справжнє людське 
життя, бо «душа бузбуковна мертва являет се вь человецех» [цит. за: 1: 7]. 

«Вчення книжне» у період хрещення Русі та багато століть після нього взяло на 
себе роль соціокультурних інститутів освіти протягом усього давньоруського періоду. 
У вітчизняній культурі знання сконцентрувалось у межах книжкового тексту, тому мож-
на говорити про наявність у книжковій культурі Русі власного знання-концепту [2: 7]. 
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Безперечно, що світовідчуття, детерміноване книжністю, включає в себе перш за все 
усвідомлення того, що всіма досягненнями людина завдячує книгам [3: 50]. Вважають, 
що у давньоруській культурі знання не набуло самостійних інституціональних форм, 
воно залишилося існуючим в книзі, збереженим у книзі й переданим через книгу – 
Святе Письмо, тому поняття книги, знання та християнства, особливо на початкових 
етапах, ототожнювались. Цьому сприяв культурно-історичний фактор, адже давньо-
руська книжність починалась з перекладних християнських текстів, перенесених із 
південнослов’янських земель. Тому книжність на Русі виконувала місію християнсько-
го контексту, адже першими книгами були книги Біблії, з яких найбільше перекладали 
Євангеліє, Апостол, Псалтир. Із службових книг популярними були службова Мінея, 
Служебники, Тріоді, Требники, Часослови, а ще житія святих, праці Отців Церкви тощо. 
Відтак, першою усталеною ознакою книги у давньоруській культурі стала її ідеологіч-
ність, тобто пов’язаність з системою поглядів християнства. 

За середньовічними уявленнями, людина і книга становили певну двоєдність, при 
цьому книга стояла вище, ніж людина; слово було суттєвішим, важливішим і реальні-
шим, ніж сама дійсність [4: 117]. Літературна праця цієї доби мала ознаки сакрального 
дійства: «Велика бо бывает полза от учения книжного; книгами бо кажеми и учими есмы 
пути покаянью, мудрость бо обретаем и воздержанье от словес книжных; се бо суть 
ряды, напаяющие вселенную, се суть исходяща мудрости, книгам бо есть неисчетная 
глубина, сими бо в печали утешаемы есмы, ки суть узда воздержанию … Аще бо по-
ищеши великую ползу души своей; иже бо книгы часто чтеть, то беседует с Богом, или 
святыми мужи» [5: 65-66]. Середньовічний текст переважно був зорієнтований у пара-
вербальну сферу комунікації, коли семантичний потенціал слова реалізувався у комп-
лексі обрядових дій. Відтак, писане слово виступало символом обрядового знака, вклю-
ченого у загальну систему містичного спілкування людини з Богом (Біблія, гімнографія, 
житіє, проповідь) або з іншими членами християнської громади, як живими, так і помер-
лими (літопис, послання, хожденіє тощо) [6: 42]. Книжність за середньовіччя постає як 
духовне явище, як моральна досконалість, а не лише як уміння читати й писати; вона є 
атрибутом, нeвід’ємною світоглядною характеристикою цієї доби, знаком давньоруської 
культури. За цим знаком «постають не лише будь-які пам’ятки писемності, але і їх осо-
бливий вплив на давньоруського читача; зв’язок людини з книгою, який передбачав ду-
ховну трансформацію («входити в Книгу одним, а виходити іншим»); семантична аура, 
створювана книгою, коли «акт читання поставав як життєвий акт» [7: 71]. 

У пам’ятках давньоруської писемності збереглася інформація про номінативну та 
функціональну специфіку книги у суспільному житті. Важливим у цьому аспекті є зі-
ставлення образу книги в літературі духовно-релігійного змісту та світського. Так, 
в Києво-Печерському патерику, який вважають репрезентантом рафінованої культури ін-
телектуалів та тогочасної філософської культури, що ґрунтувалась на канонічному у пра-
вославній традиції уявленні про світ, його структуру, місце й покликання людини у світі, 
книзі, книжному вченню і книжності відводиться високе місце в позитивній шкалі цін-
ностей. У Печерському монастирі, що з перших десятиліть свого існування став най-
важливішим книжним центром Київської Русі, суворий Студійський статут велів усім 
ченцям, крім багатьох інших обов’язків, старанно займатися читанням: «Потрібно знати, 
що в ті дні, в які ми вільні від тілесних справ, вдаряє книгозберігач одноразово в дерево 
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і збирається братія в книгозберігальну кімнату і бере кожний книгу і читає до вечора; 
перед клепанням же до світильничного вдаряє знову одноразово книжний приставник і 
всі приходять і повертають книги по запису; хто ж уповільнить (запізниться) повернути 
книгу, підлягає епітимії» [цит. за: 8: 776]. Однак, в переказах Патерика можна віднайти 
різнорідні характеристики книги – від захоплення та обожнення до сумнівах у її значи-
мості. Причиною цьому є зміна в уявленнях про ідеал християнської досконалості – свя-
тості. На початковому етапі впровадження християнства покликання святого передусім 
вбачалось у просвітництві, звідси головними моральними якостями поряд з любов’ю 
до ближнього та милостинею, були мудрість та вчительство, що передбачали тісний 
зв’язок з книгою та книжністю. Звідси й поняття про християнський ідеал святості як 
про апостолоподібність. Так, у Патерику простежується зміна уявлень про святість – на 
зміну апостолоподібності приходить ангелоподібність. Зі зміною уявлень відбувається й 
зміна у ставленні до книги: якщо на етапі утвердження апостольського життя як ідеалу 
святості знання книжність вшановувалась як чи не найвища доброчинність, то на етапі 
ангелоподібних устремлінь питома вага книжної мудрості в образі святості знижується. 

Незважаючи, що книжність у патерикових переказах переважно означена позитив-
ними цінностями, книга як засіб спілкування з Богом важить менше, ніж молитва. Книга 
сприймається більше як цінна річ, що може прислужитися як на добро, так і на зло. Тому 
у ставленні до писемного слова у Патерику проглядає двоїстість, що в цілому притаман-
на християнському ставленню до світу земного. За приклад може слугувати «Житія пре-
подобного Феодосія», авторства Нестора, в якому мовиться про перевагу богообраності, 
тобто ангелоподібності над книжним знанням: «Хто сповідає милосердя Боже! Це ж бо 
не обрав ні з премудрих філософів, ні з властителів міст вівчаря та вчителя інокам, але – 
хай і за те прославиться Ім’я Господнє! – що неосвічений і ненавчений премудрішим 
од філософів виявився» (Слово 8) [9]. В іншому переказі мовиться про єдине багатство 
Григорія Чудотворця, яке складали книги, і які він був змушений був продати чи віддати, 
щоб не вводити злодіїв у спокусу (Слово 28) [9]. Прикладом двоїстого характеру книж-
ного знання є оповідь про Микиту-затвірника, який, будучи спокушений бісом, надавав 
перевагу читанню книг старого Завіту замість молитви: «Не міг же ніхто зрівнятися з 
ним [у знанні] книг Старого Закону, весь бо напам’ять знав: Буття і Вихід, Левіти, Числа, 
Судії, Царства і всі Пророцтва по порядку. І всі книги жидівські знав добре. Євангелія ж і 
Апостола, які в Благодаті надані нам, святі книги, на утвердження наше і виправлення, – 
цих ніколи не хотів бачити…» (Слово 25) [9]. Коли ж ченці відігнали біса, то з’ясувалось, 
що монах не володіє грамотою і не пам’ятає жодного слова зі Старого Завіту. Звідси, 
книга тлумачиться як засіб диявола, що вводить людину у спокусу. 

Словом, образ книги в Патерику відображає систему цінностей тогочасної духовної 
культури. В. Горський вважає, що книга «несе не стільки радість пізнання, скільки ду-
ховне просвітлення від дотичності вищим, непідвладним людському розуму цінностям 
духу» [10: 91], а це відповідає загальним критеріям давньоруської літератури духовно-
релігійного змісту. Тут образ книги поставав і як засіб комунікації з Богом, як засіб при-
четності до духовного просвітлення, водночас в цьому образі відображалась двоїстість 
християнського ставлення до дольнєго гріховного світу, де навіть книга може стати 
знаряддям в руках «бісів», щоб відвернути людину від стремління до Бога. В давньоу-
країнських літописах апологія книги та книжності була тісно пов’язана з поширенням 
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світоглядних орієнтирів християнства. Вважають, що у літописах, як в принципі і в ін-
ших жанрах давньоруської літератури, сприйняття книжного слова розглядалось як мож-
ливість прозріння (на противагу іншим релігія), осягнення вищої істини (Божа воля і 
смиренність проголошувались найкращими у будь-якій ситуації), самопізнання, само-
освіти, помилування (формування комплексу вини перед Богом і спрямованість на спа-
сіння), отримання інформації про культурно-політичне становище держави (переважно 
в літописах), оскільки тематика творів зумовлювалась суспільною значущістю [11: 152]

Рецепція феномена книги у творчості Шевченка є різноаспектною, однак її ідеологіч-
ний вимір, що зберіг своє конотативне навантаження ще з початкових етапів формування 
християнської культури, залишив відображення і на сторінках його творів. Так, суттє-
вим є емоційне забарвлення, що супроводжує образ книги у творах Шевченка. Епізоди, 
у яких домінує палітра почуттів адорації книги, присутні і в Шевченкових творах, і 
в листах, і в щоденникових записах. Наприклад, із захопленням, майже з благоговін-
ням описано примірник Біблії у повісті «Варнак». Йдеться про те, що у головного героя 
на столі «лежала большая книга, вроде Четьи Минеи, в красном сафьяном переплете, 
с золотыми вытиснутыми и почерневшими от времени украшениями. Это была Библия 
(как я после узнал) – изящное киевское издание 1743 [года], с высокопарным посвяще-
нием гетьману Разумовскому» [12: 124]. Цінність цієї книги у житті персонажа втілено 
у проникливих фразах: «Святая! божественная книга!», «Мое единственное прибежище, 
покров и упование!» [12: 151]. 

Упадає у вічі художньо-естетична концепція книги у Шевченкових творах, оскільки 
вона є знаковим штрихом, що перекинула місток у давньоруську добу. Такою вважаємо 
згадку про «книжку з кунштиками», яку прихопив з собою малий Тарас, як щось най-
дорожче, утікаючи від дяківської науки [13: 191]. Оскільки Шевченко не залишив ніякої 
інформації про її назву чи зміст, Д. Антонович припускає, що цієї книгою могло бути 
«якесь із дешевих видань, друкованих старими черенками, з друкованими ілюстрація-
ми, заставками, кінцівками, а може й заголовними літерами, словом, – книжка старо-
го українського «куншту»…» [14: 35]. Можливо, саме про подібну книгу, оформлену 
«кунштиками», йдеться у Шевченкових поезіях. Так, у поемі «Княгиня» читаємо: «І 
книжечок з кунштиками / В Ромні накупила / <…> / І азбуку по кунштиках / Заходилась 
вчити» [15: 29]. Якщо азбуку тоді вивчали за Псалтирем чи Часословом, то вірогідним 
видається припущення, що саме одне з цих видань, прикрашене кунштом – старовин-
ною гравюрою – й стало випадковою здобиччю школяра-утікача. Наслідком захоплень 
бароковим кунштом у дяківській школі стало те, що почерк Шевченка в подальшому 
зберіг деякі прикметні риси українського скоропису ХVIII ст. Д. Антонович вважає, що 
у поета «зосталось на все життя естетичне сприйняття рисунку літер старих українських 
книжок. Шевченко завжди і, здається, до кінця життя рисував у стилі заголовних літер 
наших стародруків. Пізніше любив великими заголовними літерами рисувати написи на 
перших листах своїх альбомів або всередині альбомів вирисовувати заголовки окремих 
віршів, і завжди літери цих написів рисував так, як з дитинства ці літери, ще за часів на-
уки у дяків, усталилися в його дитячій зоровій пам’яті і якими зосталися в його уяві до 
кінця життя» [14: 36]. Отже, Шевченкова рецепція орнаментування книги сягає традицій 
українських стародруків. До прикладу, згадаємо рядки з поезії «А. О. Козачковському»: 
«… куплю / Паперу аркуш і зроблю / Маленьку книжечку; хрестами / Та візерунками 
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з квітками / Кругом листочка обведу / Та й списую…» [15: 58]. Дослідники стародру-
ків описують подібний орнамент у рукописних книгах XVI–XVII ст., зокрема наявність 
геометричних фігур хрестів вказувала на духовно-релігійний зміст книги [16: 20], тому 
логічно, що у свою рукописну «книжечку» ліричний герой поезії записував колядки та 
щось із Сковороди. Таким чином, старе традиційне мистецтво орнаментування книги 
у рецептивному осмислення поета стає необхідним атрибутом, що супроводжує образ 
книги в уяві індивіда. І цей образ, найімовірніше, співпадав з образом книги середньо-
вічних християнських кодексів, в яких, на переконання дослідників, символічна функція 
превалювала над комунікативною [17: 102]. 

Однак, книжну мудрість Шевченко не завжди трактує у виключно позитивному клю-
чі. Тут проявляються збіги з давньоруською літературою, у якій простежується харак-
терна двоїстість образу книги, а звідси й розуму, книжності, освіченості. Неодноразово 
проступає ця особливість у Шевченкових творах. Наприклад, у «Москалевій криниці» 
грамотність головного героя є дещо амбівалентною: незважаючи на те, що він у церкві 
співає за дяком та читає Апостола, безперечно, викликаючи особливу шану серед про-
стого люду, однак він все ж виглядає «непевний»: «На крилосі / Стане, та й співає / За 
дяком таки, та возьме / Та ще й прочитає / Апостола серед церкви. / Вивчився читати / 
У москалях. Непевний був / Максим отой, брате» [15: 240]. Аналізуючи смислове на-
вантаження епітету «непевний», Л. Плющ приводить рядки з першої редакції поеми, де 
цей епітет застосовано до панів: «Нехай би вже були непевні / Які вельможі просвіщенні: 
/ То і не жаль було б; чи так? / А то сірісінький сіряк / Отак лютує» [15: 65]. Дослідник 
переконаний, що в обох випадках слово «непевний» пов’язане з освітою. «Просвіщенні» 
пани непевні на тлі темної норми життя темних селян, бо панські злочини є звичаєвою 
нормою панів, не селян, їхня писемність лише допомагає їм не бачити, не чути благодаті 
Апостолів, Закону Божого. Однак, «непевність панів та Максима виявляється в їхньо-
му відхиленні від закону людського – в одному випадку в бік свідомого зло чинення 
та, в другому, в бік свідомої благодаті любови, праведности» [18: 162-163]. Тут можна 
провести паралелі з переказами Києво-Печерського патерика, де мовиться про двоїстий 
характер освіченості/книжності, який можна застосувати і на добро, і на зло. 

Отже, образ книги у Шевченкових творах має низку типологічних подібностей 
з образом книги у давній українській літературі. Насамперед, це сприйняття книги 
як невід’ємної частини християнської традиції, звідси – ототожнення образу книги зі 
Святим Письмом чи з іншою духовно-релігійною лектурою. Прикладом цього слугують 
доволі численні уведення до контексту Шевченкових творів найменувань богослужбової 
та духовно-релігійної літератури, цитувань тощо. Важливим є духовно-емоційне забарв-
лення, що супроводжує образ книги у творах Шевченка, серед яких виразно проступає 
адорація книг Святого Письма. Однак, серед «позитивних» ознак образу книги у тво-
рах Шевченка проглядає рецепція середньовічного статусу двоїстості книжного знання. 
Амбівалентність у ставленні до освіченості взагалі є характерною для Шевченкових 
творів, що переконує у засвоєнні ним цього релігійно-світоглядного стереотипу, актив-
но постулюваного у пам’ятках давньої української літератури. Упадає у вічі й візуальне 
сприйняття книги як давнього стародруку, образ якого постає у поетичних та прозових 
творах митця.
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СЛОВО-СИМВОЛ В ПОЭЗИИ И.Ф. АННЕНСКОГО

В данной статье предложено новое определение символического слова как бытие-
общение образа и знака. На основе анализа стихов И. Анненского доказано значение 
этого определения для анализа конкретных литературных призведений, его спосо-
бность демонстрировать в тексте новые смысловые моменты. 

Классическое определение символа принадлежит А. Ф. Лосеву: «Символ есть знак 
в функции образа. Символ есть образ в функции знака» [1, с. 195]. Это значит, что сим-
вол, с одной стороны, самоценен, выражает самое себя, как образ, но употреблен для 
того, чтобы указывать на что-то, вне его находящееся. И, с другой стороны, символ, как 
знак, немотивирован, он представляет собой условное соотношение идеального зна-
чения и предметной данности, но эта предметная данность становится значимой сама 
по себе, как образ. Существует также традиция истолкования символа как «некоторого 
знакового выражения высшей и абсолютной внезнаковой сущности» [2, с. 189], а также 
риторическое определение символа как многозначного иносказания.

Проблема всех этих определений в том, что здесь символом может быть все, что 
угодно, любое явление, которому в определенном культурном контексте или в воспри-
ятии данного субъекта придается такое значение: условность знака и самоценность об-
раза, связь с сакральным миром, возможность указывать на целый ряд явлений. В сущ-
ности, символ в данном случае представляет собой, как у Р. Барта, «пустые формы» [3, 
с. 375], то есть в нем не заложено ничего, кроме бесконечного процесса развертывания 
смыслов, практически не связанных друг с другом, порождаемыми различными воспри-
ятиями («произведение предлагает, человек располагает» [3, с. 371].

Так, возможно, происходит в культуре в целом. Именно в силу этой возможности 
придания особой значимости любому явлению, в символе, как пишет С. С. Аверинцев, 
есть «теплота сплачивающей тайны» [4, с. 53].

Но для литературного произведения, и особенно в связи с необходимостью его ана-
лиза, определение А. Ф. Лосева, так же как и все остальные, представляется слишком 
широким. Во-первых, когда символ – «пустые формы», в которые каждый волен вкла-
дывать любое содержание, то это чревато разрывом связей между автором и читателем, 
общение между ними становится невозможным. Во-вторых, когда мы имеем дело со 
словом, которое изначально, уже в языке, образно, а с другой стороны, всвоей условной 
прикрепленности к предмету, знаково, возникает путаница: любое слово может быть на-
звано символом, образом, а также мотивом, при конкретном анализе эти понятия часто 
употребляются как тождественные.

Яркий пример – монография Л. А. Колобаевой «Русский символизм». Определение 
символа здесь выглядит следующим образом: «Символ – это образ знаковой природы, 
условный в основе. Он мыслится как образ, в котором видимое, конкретное, событийное 
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выступает лишь неким иероглифом, иероглифом лежащей за ним тайны, знаком ”ино-
го”» [5, с. 18]. Это определение явно восходит к лосевскому, к тому же на протяжении 
этих двух фраз символ трактуется то как знак, то как образ. Если у А. Ф. Лосева дан-
ные категории были поставлены в какое-то соотношение, то здесь возникает их некри-
тическое смешивание, и к лосевской трактовке присоединяется еще и та, которая была 
свойственна русским символистам. Поэтому при анализе конкретных текстов исследу-
ется, по сути, не их символическая структура, а их мотивная организация. Это можно 
заметить, например, при характеристике творчества К. Бальмонта: «У автора мы видим 
стремление беспредельно расширить значение символа до планетарной, космической 
всеохватности смыслов. В стихотворении «Океан» образ «безбрежного океана» – это об-
раз Вселенной, мироздания в целом, его неразрешимой загадки. Таков же общий смысл 
символа горящих зданий – «здание» здесь именно мироздание» (выделено мною – Э.С.)
[5, с. 62]. Непонятно, почему «безбрежный океан» – образ, а «горящие здания» – символ, 
если смысл их практически одинаков. Явно исследовательница отождествляет символ 
с образом, но ничего не изменится, если во второй фразе заменить образ мотивом, в ре-
зультате чего не вполне ясно, что же, кроме специфической содержательности, делает 
данный текст символистским. 

Еще один пример – монография Н. А. Кожевниковой «Словоупотребление в рус-
ской поэзии начала ХХ столетия». Здесь понятия образа и символа употребляются как 
синонимичные: «Многозначность символа легко обнаруживается в текстах, смысловое 
движение которых связано с развертыванием определенного слова-образа, или серии 
текстов, связанных повторяющимся образом» (выделено мною – Э.С.) [6, с. 17]. Точно 
также синонимичным оказывается употребление понятий образа и мотива: «Мотив вос-
хождения, представляющий собой один из частных вариантов мотива жизнь-путь, во-
площается в образах лестницы» [6, с. 15]. В обоих случаях слова «символ» и «образ», 
«образ» и «мотив» можно поменять местами без ущерба для содержания.

Итак, проблема в том, что такое специфическое, особенно для творчества симво-
листов, понятие, как символ, смешивается с сопредельными. Собственно, именно это, 
на мой взгляд, делает необходимым введение в определение символа категории бытия-
общения. Это понятие актуализируется в работах М. М. Гиршмана: «Мы анализируем 
и интерпретируем литературное произведение как эстетическое бытие-общение, осу-
ществляемое в художественном тексте, но к нему не сводимое» [7, с. 503]. Оно восхо-
дит к известному бахтинскому высказыванию: «Само бытие человека есть глубочайшее 
общение. Быть – значит общаться. Быть – значит быть для другого и только через него – 
для себя» [8, с. 344]. Определение литературного произведения как бытия-общения оз-
начает, что именно через его художественный мир, через первое звено общения в триаде 
«автор – герой – читатель» эта природа бытия, «нераздельность и неслиянность» всего 
в нем, оказывается данной непосредственному ощущению.

Однако мне кажется, что первоэлементом бытия-общения является именно слово: 
именно в нем первоначально осуществляется взаимообращенность звучания и значения, 
значения и образа, образа и интонации и т. д. Бытие-общение, содержащееся в слове, 
как в молекуле, находит свою реализацию в высказывании, и, собственно, «высказы-
вание, имеющее своего автора», строится как процесс нахождения равновесия и соот-
ветствия между этими разными, но взаимно необходимыми составляющими слова, оно 
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существует как динамика развития и сохранения этой интенции, оно – сбывающееся 
бытие-общение.

И здесь еще одна причина введения данной категории в определение символа. 
Существующие трактовки символа носят точечный, указательный, и, следовательно, ста-
тичный характер. Между тем смысл слова существует не столько внутри слова, сколько 
на стыке, на переходе между словами. И смысл словесного текста формируется именно 
благодаря тому, что слово в нем не одно. Если же слово – одно, то есть абстрагируется 
и рефлектируется в единственном числе, то межсловесный смысл неминуемо утрачи-
вается, выносится куда-то за скобки. В результате при анализе конкретного текста ста-
новится неясно, что, собственно, меняет в его понимании установление за одним из его 
словесных образов статуса символа. Категория же бытия-общения, с ее динамическим 
характером, с ее принципиальным неприятием изолированности, настраивает на то, что-
бы искать символическую природу слова в особом протекании поэтического высказы-
вания, в определенном его построении, структуре, которая обеспечивает это сбывание 
бытия-общения.

И еще один очень важный момент. Ведь бытие-общение происходит, естественно, 
не между реалиями, а между субъектами, в случае лирического произведения – между 
субъектом слова и субъектом переживания. То есть данное определение подчеркивает 
личностный характер символа в литературном произведении.

Итак, символическое слово есть бытие-общение образа и знака, одновременно вза-
имонеобходимость и автономность, которые создают возможность обмена смыслами 
между образной и знаковой составляющими поэтического высказывания. Естественно, 
этот обмен смыслами реализуется в определенной словесной структуре. Теперь выяс-
ним, что дает нахождение этой структуры высказывания и ее интерпретация для пони-
мания конкретного лирического произведения.

Ярче всего данная словесная и смысловая структура проявляется, конечно же, 
в творчестве символистов. Но я обратилась к творчеству И. Ф. Анненского потому, что 
оно и концентрирует в себе символическое переживание слова, и явно выходит за его 
пределы. Творчество И. Ф. Анненского – и поэтическое, и критическое – представляет 
собой переходное явление во многих отношениях. Прежде всего – это своеобразное по-
граничье между ХІХ веком, к которому поэт принадлежит по датам жизни, и ХХ веком, 
с которым он соотносится по своим творческим устремлениям. Кроме того, это рубеж 
между символизмом и постсимволизмом, или, точнее, зародыш, из которого развилась 
характерная для них проблематика: категории символа и мифа создавали проблемное 
поле в кругу символистов, категории внутреннего мира личности, вещи – в кругу пост-
символистов, общей для них является проблема слова. В принципе, поэзия и критика 
И. Ф. Анненского очерчивали некий общий круг, в котором двигалось осмысление по-
этического слова в новой культурной ситуации.

В своих критических работах И. Ф. Анненский постоянно подчеркивает посреду-
ющий, связующий характер символического слова. Назначение его – «…связывать пе-
реливной сетью символов «я» и «не-я», гордо и скорбно сознавая себя средним, и при 
том единственным средним между этими двумя мирами. Символистами справедливее 
всего называть, по-моему, тех поэтов, которые не столько заботятся о выражении «я», 
или изображении «не-я», как стараются усвоить и отразить их вечно сменяющиеся 
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взаимоположения.» [9,с.338] Мы видим, что речь идет именно о поэтическом слове, ут-
верждения его символической природы здесь оборачивается прежде всего акцентиро-
ванием его соединяющей функции. Происходит это потому, что И. Ф. Анненский явно 
отталкивается от символистской модели, включающей в себя мир феноменов и ноуменов 
и символическое слово как связь между ними. У И. Ф. Анненского в центре оказывается 
личность, она и окружающий ее мир – вот двоемирие И. Ф. Анненского. При этом оба 
мира лишь соположены друг с другом, и, кроме того, изменчивы и текучи, почему и со-
единение их в иной, кроме эстетической, реальности невозможно. И поэтическое слово 
здесь является тогда органической необходимостью, основой жизнеспособности и твор-
ческого субъекта, и окружающего его мира.

В связи с этим следует обратить внимание на материальную конкретность симво-
лического слова у И. Анненского: значимой и означенной, действенной в отвлеченном 
плане оказывается вещь во всех закономерностях своего устройства. Например, в сти-
хотворении «Старая шарманка» круговая форма вала задает модель времени («… Все 
никак не смелет злых обид, / Цепкий вал кружа и нажимая»), шипы на этом вале задают 
тему муки, которая мотивирует в последнем четверостишии двойную речь: о шарманке 
и о поэте («Но когда б и понял старый вал, / Что такая им с шарманкой участь, / Разве б 
петь, кружась, он перестал, / Оттого, что петь нельзя, не мучась?»). В этой логике возни-
кает осмысление пения шарманки как бесконечного возвращаемой самим процессом это-
го пения муки поэта. Ведь понять эту постоянно возвращаемую муку именно как участь, 
как судьбу, и не перестать петь, может только существо со свободной волей, творческая 
личность. И в сущности, об этом и задается финальный вопрос – о творческом «я»: если 
неодушевленный предмет, не понимающий, что это именно участь, т. е. необходимость, 
и то испытывает «обиду старости», «муку поворота», то какова же мука поэта, кото-
рый видит эту обреченность, понимает, что «петь нельзя, не мучась», и все равно поет? 
Вопрос еще и означает тютчевский скепсис: а возможно ли вообще за данной вещной 
реальностью помыслить реальность духовную, и действительно ли она такова, как поэт 
об этом говорит. И. Анненский в таких ситуациях максимально фиксирует значимость 
феноменального мира – в напряженной проработке деталей, в их предельном одухот-
ворении – и одновременно переживает закрытость этой значимости для человеческого 
духа. Если другим символистам, в принципе, было достаточно, что детали, вещи значат 
что-то, и достаточно указания на эту неопределенную значимость, а для акмеистов эта 
непроницаемость мира явлений была уже свершившимся фактом, то И. Анненского эта 
неопределенность, закрытость мучает (именно поэтому «Из заветного фиала / В эти пес-
ни пролита, / Но, увы, не красота, / Только мука идеала»).  

Но одновременно символическое слов «раскрывает» эту закрытость. Именно пони-
мание специфики символического слова как бытия-общения образа и знака, дает возмож-
ность проникнуть в суть этого двойного говорения, то есть выражение сущности пред-
мета в образной и знаковой плоскостях. Яркий пример – стихотворение И. Анненского 
«Лира часов». Следует сказать, что часы в творчестве И. Анненского – один из централь-
ных образов, связанных с движением человеческой личности к смерти, а мира – к кон-
цу. Он является одним из циклообразующих в «Трилистнике обреченности», и с ним 
в цикле последовательно связана двойная, символическая речь. Будильник в первом сти-
хотворении – образ («Но вот, уж не считая / Давно постылых нот/ Гребенка золотая / 
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Звенит, а не поет…»), одновременно он становится и знаком человеческого сердца, что 
маркируется многоточием в пятом четверостишии. Но в развертывании бытия-общения 
живая жизнь сердца оказывается переплетенной с жизнью механизма: «сердце – счетчик 
муки, машинка для чудес», «сердца стального трепет»…Причем характерно, что все это 
вместе, весь этот комплекс «сердце-будильник», переплетясь, живет. Это существование 
неустойчиво, зыбко, и именно здесь и наступает конец, когда в пружине часов, в рас-
кручивающейся спирали времени, но одновременно и в сердце, наполовину неживом, 
пронзенном мыслью о собственной конечности, прячется и исчезает «смешная и лишняя 
краса». Обратим внимание, что «нераздельность и неслиянность» сердца и будильника, 
их нестойкий синтез подчеркивается странной синтаксической конструкцией в конце 
первого стихотворения: после многоточия, после законченного предложения, возникает 
деепричастный оборот, который в принципе должен быть к чему-то присоединен, но им 
заканчивается стихотворение. 

 Аналогичные отношения возникают и в стихотворении «Лира часов». Отношения 
человеческого сердца и часов здесь, прежде всего, знаковые. Их обособленность, услов-
ность соотнесения подчеркивается рядом точек, который разделяет высказывания о ча-
сах и сердце. Одновременно это самоценные образы, особенно часы здесь представлены 
во всех подробностях их механического устройства: «Часы не свершили урока, / А маят-
ник точно заснул, / Когда распахнул я широко / Футляр их – и лиру качнул». 

Но отдельными они кажутся лишь на первый взгляд. Возможно, именно эта отме-
ченная граница выявляет энергию, обращающую эти раздельные сущности друг к другу, 
создающие обмен смыслами. Легко заметить, что о часах уже в первом четверостишии 
говорится как о человеке: «маятник точно уснул», а во втором четверостишии уже и срав-
нения нет, человеческое начало, безусловно, превалирует, но при этом отчетливо ясно, 
что предмет речи – часы :«И, грубо лишенная мира, / Которого столько ждала, / Опять по 
тюрьме своей лира, / Дрожа и качаясь, пошла»). Но по другую сторону отточия поэт го-
ворит о сердце как о часах, со всеми подробностями механизма («Найдется ль рука, что-
бы лиру / В тебе так же тихо качнуть, / И миру, желанному миру / Тебя, мое сердце, вер-
нуть»). Но это параллельное взаимопроникновение заставляет, на фоне утвердительного 
предложения перед отточием, рельефнее ощутить вопросительность концовки; сердце 
и часы здесь становятся единораздельными.И на фоне отмеченного сходства рельефнее 
проступает различие: неподвижность, которая для лиры часов есть «желанный мир», для 
лиры в человеческом сердце – смерть. Собственно, основой единства здесь оказывается 
многозначное слово «лира» – и часть механизма маятника, и часть сердца поэта. Но если 
возобновление завода часов, приводящее лиру в движение, вполне функционально, поэт 
же может оказаться лишенным того, что естественно принадлежит вещи.

Так рождается своеобразный синтез живого и неживого, который, на самой грани 
между жизнью и смертью ,продолжает жить. Так проявляется и трагедия поэта в лири-
ке И. Ф. Анненского: часы, отсчитывающие уходящее время, движение к неумолимому 
концу, оказываются средоточием души поэта – лирой, и, следовательно, эта обречен-
ность смерти оказывается «встроенной» вовнутрь поэта. 

Итак, мы увидели, что трактовка символического слова как бытия-общения обра-
за и знака как прежде всего определенной структуры высказывания отражает субъек-
тно-динамический характер литературного произведения и дает возможность выявить 
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в нем новые смысловое обертоны. В перспективе открывается связь диалогичности 
и художественности, становится понятной важность основного постулата философии 
диалога об онтологической первичности общения как основы для чтения и анализа 
литературного произведения.
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СЛОВО-СИМВОЛ У ПОЕЗІЇ І. Ф. АННЕНСЬКОГО
В даній статті представлено нове визначення символічного слова як буття-спілку-

вання образу і знаку. На основі аналізу віршів І. Анненського обґрунтовано значущість 
цього визначення для аналізу конкретних літературних творів, його спроможність ви-
являти в тексті нові смислові моменти.
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«НЕПРИЗНАННОЕ ПОКОЛЕНИЕ» И ЕГО ГРАНИЦЫ
(О ПРОБЛЕМАХ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОЙ ПОЭЗИИ 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА)

В статье осуществляется обзор творчества поэтов, стоящих особняком в истори-
ческой традиции, которые анализируются как поколение «непризнанных» в контексте 
многочисленных интерпретаций творческой вторичности. Особое внимание уделяется 
принципам периодизации второй половины XIX века.

Ключевые слова: литературный процесс, забытые авторы, непризнанное поколе-
ние, периодизация.

 Я последний из писак,
 Но поэт второстепенный;
 Ты же — критик мой почтенный,
 Первой степени дурак
  Я. Полонский (Из письма к И. Тургеневу)

Русская поэзия второй половины XIX века традиционно освещалась как промежу-
точный период между двумя значительными литературными эпохами, период, в котором, 
за исключением нескольких ярких имен, многочисленная составляющая «плеяды» пред-
ставлялась номенклатурно. Потребовалось немало исследовательских усилий, чтобы 
преодолеть инерцию довлеющей «оценочности», а судьба поэтического поколения 40 – 
80-х гг. превратилась в один из актуальных сюжетов современного литературоведения. 

В основе этого сюжета – «скомканные» литературные биографии: резкая, уязвля-
ющая достоинство поэта, критика, творческое молчание и одиночество. Специфика 
взаимодействия критики и поэтов этого периода также нуждается в дополнительном 
изучении и уточнении. Критический отклик часто оказывается деструктивным, а про-
рочества, как показывает время, ошибочными. Вспомним, известное высказывание 
Дмитрия Писарева о микроскопических поэтиках Полонском, Фете, Щербине и прини-
жающем сравнении их с модисткой [1]. Только ближе к исходу века начали происходить 
какие-то смещения и становление новых принципов критики. «Особнячество русской 
критики кончилось, теперь ей необходимо перейти на общечеловеческую почву <…> 
Мы теперь должны приучиться изображать личность писателя и его сочинения во всей 
исторической и субъективной обстановке, если так можно выразиться; должны уметь на-
рисовать характер писателя, а не сделать ему начальственный выговор за непохвальное 
поведение» [2: 14], – Д. Шестаков, критик конца XIX столетия, фиксирует становление 
иных принципов и задач оценки литературного произведения. 

Эта ситуация резонирует той, что сложилась сейчас в филологии в аспекте ранжи-
рования литераторов. Невзирая на стремления филологов обнаружить новые подходы ко 
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многим авторам второй половины столетия, укорененное представление о творческой 
второстепенности периода преодолевается очень медленно. Вот, к примеру, один из та-
ких частных, но симптоматичных случаев, взгляд, выраженный «между прочим», и его 
неотрефлектированность выступает ярким свидетельством стереотипности восприя-
тия эпохи: «Один из самых, может быть, характерных примеров пустого (или более 
точно — сильно разреженного) времени — последняя треть XIX века <…> Кажется, 
что русская поэзия тогда ходила под паром, отдыхала перед началом XX века, кото-
рый принес целое созвездие поэтов, изменивших все» [3]. Об относительности и субъ-
ективности выделения степени одаренности говорилось неоднократно (А. Белецкий, 
И. Прозорова, Н. Пахсарьян, И. Розанов, Х.-Р. Яусс). Н. Пахсарьян, размышляя об 
«оценочности» в гуманитораном знании, показывает возможные пути решения про-
блемы, в которых «историческое» и «субъективное» взаимодействуют: «По-видимому, 
историки литературы навсегда обречены искать филологическую истину между 
Харибдой вкусовщины и Сциллой холодного равнодушия. Филологическое исследова-
ние не может (и, наверное, не должно) быть объективным, оставляющим за скобками 
личность самого исследователя, но оно может – и должно – быть по-особому, не ма-
тематически точным, причем первым условием этой гуманитарной точности является 
позиция не выносящего приговор, но рассуждающего исследователя, применяющего 
исторический подход как к изучению самого произведения, его поэтики, так и к анали-
зу его судьбы, его художественной ценности …» [4].

В незамысловатых строках «домашнего» сочинения Я. Полонского, приведенных 
в эпиграфе, без рисовки и театральности отображен болезненный опыт и абсолютная 
бесплодность коммуникации критики и поэта в этот период. Едкость самоиронии, трез-
вое, чрезвычайно критичное отношение к своему таланту сохранили письма, дневники 
и поэзия многих авторов. Так, в записной книжке Петр Бутурлин писал: «Я, конечно, 
не достаточно глуп, чтобы корчить из себя новатора» [5: 131]. Более чем скромное по-
нимание значения собственного творчества не помешало поэту создать своеобразные 
лирические произведения, высоко ценившиеся символистами. Но удаленность от цен-
тра литературной жизни, ранняя смерть привели к забвению поэта вплоть до недавнего 
времени, когда осуществились переиздания и первые попытки осмысления сочинений 
П. Бутурлина. Здесь важно почеркнуть, что длинные перечни малоизвестных имен 40 – 
80 -х гг. состоят из поэтов различных «лагерей» и направлений, самих себя выносивших 
за скобки центра литературного процесса и часто осознанно покидавших «мир поэзии 
бесплодной».

Б. Дубин – автор работы «Сюжет поражения» – о феномене «признанного опоз-
дания» пишет: «Это своеобразный и по-своему сложный феномен эпох признанного 
«опоздания» или, по-другому, сознания своей творческой инертности, принятия сво-
ей вторичности. Спад, ослабление или невозможность активного смыслопроизводства 
сопровождаются при этом чувством диффузной зависимости от «прошлого» или «чу-
жого», но вместе с тем неспособности это прошлое в сколько-нибудь организованном 
и осмысленном виде удержать» [6: 155]. Замыкание групп, ослабление межгрупповых 
коммуникаций, истощение обновленческих импульсов в обществе и культуре – черты 
времени эпигонов, времени «короткого дыхания», «малых» инициатив, отказа от «дол-
гих мыслей» [6: 156]. Эти признаки проступают в форме и семантике стихотворных 
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произведений второй половины столетия, зачастую определяется архаизацией художе-
ственной структуры.

Дискомфортные ощущения «зажатости», творческого «опустошения», всплеск авто-
метарефлексии привело поэтов нескольких десятилетий XIX века к общему пониманию 
своей исторической роли «как экспертов и хранителей, призванных заново пересмотреть 
и упрочить традиционную систему эстетических ценностей» [7: 53]. Вынужденный 
«консерватизм», порожденный замкнутостью поэтической сферы, декларируется не 
только на текстуальном уровне, но и поведенчески, в «анахоретстве», подчеркнутой от-
страненности от литературной жизни. Ближе к концу столетия эта тенденция усилится 
и продолжится в том, что авторы перестанут соотносить свое творчество с «поэзией», но 
породит иную форму творческого изоляционизма – «дилентантизм». Открыто или нет, 
но отождествление себя «дилетантом» показывает стремление к свободе от творческих 
предписаний, принадлежности к «школам». Однако энергия «негативности», повышаю-
щая потенциальность, ценность произведения, не умножается. Так происходит потому, 
что эпигонство/дилетантизм – две полярно противоположные формы литературной и со-
циальной реакции на исторический стимул, идеологическое давление, жесткую биполяр-
ность, выталкивающую за границы центра литературного поля, в котором разместились 
признанные. Факт признания в этот период, пожалуй, ярче и выразительнее демонстри-
рует шаткость, даже призрачность, оборачивается легкомысленной и мимолетной модой 
(как в случае В. Бенедиктова, позже – С. Надсона). И, наоборот, канонизированные со-
временным литературоведением Ф. Тютчев и А. Фет успеха не имели. 

На протяжении второй половины XIX века поэзии становится то слишком мало по 
причинам, как объяснял Н. Некрасов, прагматичным: проза приносит больший доход, 
а эпоха «литературного бескорыстия» прошла [8: 33]. То слишком много. В тридцатые 
годы, часто называемые с легкой руки В. Белинского «смирдинским» периодом, поэзии 
не становится меньше, но меняется ее «качество». После поэтических «сумерек» 60 – на-
чала 70-х гг., невзирая на общую тенденцию к снижению интереса к поэзии, следующие 
десятилетия русское общество снова охвачено «стихоманией». Статус «массового» по-
эта окончательно утверждается, журнальные издания переполнены стихами. Вырастает, 
по негативно-оценочному выражению В. Крестовского, «рабочий класс журнальной ли-
тературы», литературные каторжники, живущие в нужде, труде и безызвестности [9]. 
Если в 30-е – развитие эпигонской поэзии кристаллизируется в понятии «бенедиктов-
щина», то к концу века явление эпигонства продолжает быть и развиваться, утрачивая 
нарицательность, становясь всеохватывающим. В столь нестабильной литературной си-
туации колебания от «стихофобии» к «стихомании», в условиях отсутствия иерархично-
сти системы, образовывались факторы, приятствующие попаданию в литературное поле 
авторов, действительно, со слабым поэтическим чувством. Отсюда уже упоминающееся 
нами явление неустойчивости, кратковременности поэтического вдохновения, напри-
мер, Н. Кукольника, А. Пальма, В. Печерина, Ф. Червинского и др. В этой волнообразной 
динамике на фоне дискуссий о литературных иерархиях вырастает проблема художе-
ственной вторичности, которая чаще всего рассматривается в ключе стиля, поэтического 
языка, тематики. Такое направление в изучении «вторичности» преобладает до сих пор, 
и, тем не менее, оно корректируется попытками вынести и осмыслить незамеченные ра-
нее детали историко-культурного контекста, упущенные биографические подробности. 
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Угол исследовательского зрения на процессы и личности эпохи постепенно изменяет-
ся. Над внутренним, имманентным подходом начинает доминировать внешний, активно 
внедряющий внелитературные факторы, о котором обстоятельно заговорили в рамках 
рецептивной эстетики. Одним из ярких примеров, на наш взгляд, являются перемены 
в изучении творческого пути В. Печерина – одиозной фигуры русской культуры, кото-
рой сегодня уделяется много внимания, еще совсем недавно отводилось скромное место 
в ряду бенедиктовской «школы». 

Несмотря на то, что категория поколения как «нежесткая формация» (С. Зенкин) не 
обеспечивает стройность классификации, именно поколение положено в основу наи-
более распространенных периодизаций развития поэзии второй половины XIX века. 
Начиная с 40-х гг., поэзия вступает в длительный переходный период. Каждое после-
дующее десятилетие обозначено попытками преодолеть ограниченность, скованность 
поэтического слова. Быть может, именно поэтому в существующих периодизациях наи-
более распространенным является подход, который «вымеряет» поколения десятилети-
ями. Однако творческая активность поэтов то затихала, то возобновлялась снова, об-
разуя пунктирность динамики поэтических форм, сюжетов. Как связать между собой 
десятилетия? Что может выступить объединяющей силой для различных с точки зрения 
творческой программы авторов? 

Проблемы описания поэзии второй половины XIX века возникли довольно рано. 
Одна из первых попыток его осуществления – известный цикл статей «Второстепенные 
поэты». Вначале ХХ века А. Блок в работе «О списке русских авторов» выскажет мнение 
о том, что в рассмотрении литературы «мы не должны бояться множества имен» [10: 
283]. Поэт напишет: «Составляя список русской литературы XVIII и XIX вв., можно идти 
по пути Марфы, которая печется о многом, и по пути Марии, избравшей благую часть. 
Я избираю первый путь потому, что он, как мне кажется, продиктован исторической 
минутой <…> Кроме поэтов, признаваемых всеми, есть много стихотворцев, каждый 
из которых создал несколько замечательных вещей и массу произведений, потерявших 
всякое значение» [10: 282]. Слова А. Блока не утратили актуальность. Действительно, 
множество имен ожидает внимания с нашей стороны, действительно, «пропущено» за-
мечательное. Однако нельзя не отметить также и то, что период дает ценный материал 
для изучения полупроявленных явлений, например, творческих неудач, периферизации 
образов, сюжетов, жанров и их скрытых механизмов. Решение этих задач, очевидно, тре-
бует не только тщательной систематизации материала, но и выработки принципов его 
типологической организации. Узловой момент историко-литературной модели периода, 
как нам кажется, основывается на категории «поколения», объединяющей различные 
имена и характер творчества общей литературной «судьбой». Под этой, возможно, не 
лучшей с академической точки зрения метафорой понимается сходные цели деятельно-
сти и результат, особая взаимосвязь с прошлым и современниками. 

И. Каспэ указывает, что в русском литературоведении прижилась поколенческая ме-
тафора «незамеченное» поколение [11]. Однако поэтов второй половины трудно охарак-
теризовать «незамеченными», также как и применить к ним другую распространенную 
метафору – «утраченное» поколение. «Энтелехия» поэтических движений периода оз-
наменовалась внутренней противоречивостью, трагической несовместимостью устрем-
лений и их реализации, порождая преждевременно умолкающих авторов и сближая 
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творческое видение тех, кто начинал в 40-е и в 80-е гг. XIX века. Пожалуй, более точной 
характеристикой может выступить понятие «непризнанности», позволяющее иначе по-
смотреть на оценочные понятия «опоздания» или «опережения». Определение «непри-
знанный» не отменяет творческой значимости созданного, напротив, раскрывает суть 
дистантности, его креативный потенциал: воплощение новых переживаний, обогащение 
образности и эмоционального фона поэтического искусства, – а также затрагивает вопрос 
о специфике рецепции поколения и его научной «репутации». Ракурс «непризнанности» 
позволяет осмыслить сложные отношения творчества и «времени»: «велик» или «мал», 
но если «временем» не признан (здесь мы пользуемся представлением о времени и его 
влиянии на литературное поле П. Бурдье), шанс представлять его в будущем незначителен. 

В аналитическом описании литературного процесса второй половины века и его 
структуры стадиальная четкость и последовательность размывалась: в наиболее упоря-
доченных и отрефлектированных научных версиях десятилетия объединяются, хроноло-
гический порядок «сжимается» в сильных стилевых или, если речь идет о более ранних, 
советских изданиях, идейных течениях. В академическом двухтомном издании «История 
русской поэзии» 1969 года период структурируется следующим образом:

- демократическое направление 50 – 70-х гг;
- гражданская и демократическая поэзия 50 – 60-х гг.
- крестьянские поэты 60 – 70 -гг.;
- поэзия революционного народничества;
- лирическая и историческая поэзия 50 – 70-х гг.
- русская поэзия 80-х гг. [12]
Невзирая на идеологическую заангажированность, таксономический «слепок» эпохи 

отображает полиморфность, к которой приводит неодномерность развития стихотвор-
ного творчества. Так, поэзия 80-х гг. классифицируется через категории продолжателей 
и предшественников, «старших» и «младших». Последующие академические издания 
(например, История русской литературы в 4-х т. (Л., 1980), История русской литературы 
в 4-х т. (Л., 1982) повторяют принцип выстраивания периода, основанного на вершинных 
фигурах и событиях литературного процесса. 

Существующие периодизации динамики поэтического искусства второй половины 
XIX века подчеркивают недостатки утвердившихся принципов хронологического пред-
ставления художественных эпох. Нижней хронологической границей поэзии второй по-
ловины века традиционно полагаются 40-е гг., когда стихотворное творчество отступает 
на второй план, но также в литературу приходят Н. Некрасов, А. Фет. С таким образом 
очерченной нижней границей второй половины века большинство исследователей согла-
шаются. И, тем не менее, поэзия 40-х в основном рассматривается в контексте процессов 
50 – 60-гг., а «тридцатые» буквально «повисают в воздухе», оставляя открытыми вопро-
сы не только о каких-то частных явлениях, но и даже о преемственности, взаимосвязи 
с последующим ходом литературного развития. Отодвигаются в сторону вещи, которые 
выпадают из художественной парадигмы, не отвечают доминирующей в десятилетие 
тенденции, на фоне которой они и получают оценку. «Внесистемной» оказывается, на-
пример, поэзия А. Полежаева, Д. Ознобишина, В. Туманского, Е. Зайцевского. В «про-
межутке» вторичности застывает «рефлективная школа», а также так называемая «по-
эзия мысли» 30-х гг. 
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О том, что «хронологический» подход к истории литературы нуждается в пере-
смотре, исследователи говорят уже давно. «Поколенческий» взгляд значимость этой 
мысли многократно усиливает. Поиск методологии, актуализация компаративного, 
культурологического векторов изучения литературной эволюции становятся главны-
ми темами научной дискуссии в последние десятилетия ХХ века. Ю. Виппер в фунда-
ментальной работе «Творческие судьбы и история: о западноевропейских литературах 
XVI – первой пол. XIX вв.», увидевшей свет в 1990 г., подвел черту своим многолетним 
исследованиям в области истории литературы. Главный концептуальный акцент – пре-
одоление позитивистской установки в рассмотрении хода литературной эволюции как 
зеркального отражения исторического процесса: «Такая, если так можно сказать, «хро-
никальная» иллюстративность в воспроизведении литературного развития придает по-
следнему чрезмерно пассивный и механически зависимый характер (в контексте этой 
проблематики возникает и целый ряд вопросов, связанных с принципами специфиче-
ски историко-литературной периодизации и степенью ее зависимости от периодизации 
сугубо исторической)» [13: 285 – 286].

Спустя несколько десятилетий уже другой исследователь и с иных позиций провоз-
гласит ту же идею, свидетельствуя, что проблема не преодолена и ее решение, особенно 
для русской литературы, еще впереди: «Существующие историко-литературные типоло-
гии можно условно разделить на внешние и внутренние. Внешние строятся на основа-
нии внелитературной истории и рассматривают историю литературы как ее эпифеномен. 
Внутренние же типологии основываются на имманентном анализе литературных текстов, 
а историю литературы рассматривают как автономный процесс именно структурализм 
и позитивистская историография доминировали и во многом продолжают доминировать 
в русском литературоведении. <…> Очевидно, что ее интерпретация (русской литерату-
ры – прим мое Е.Ю.) не может быть структурирующей и гомогенной…» [14: 10 – 11]

Наконец, в последние годы неудовлетворенность современными подходами к пери-
одизации литературного процесса продолжает озвучиваться уже применительно к XIX 
веку, эпохе, казалось бы, тщательно изученной: «В анамнезе периодизаций XIX века на-
ходится связь с этапами освободительного движения <…> Такой принцип не является 
удовлетворительным и не должен сохранять свой приоритет бесконечно. Необходимы 
твердые основания собственного филологического свойства…» [15: 181].

Взгляд на русскую поэзию второй половины XIX века в литературоведении до 90-х 
гг., невзирая на блестящие труды знаменитых филологов (Д. Благого, Б. Бухштаба, 
Л. Гинзбург, В. Кожинова, Б. Кормана, И. Ямпольского, Б. Эйхенбаума), в историко-
типологическом аспекте оставался практически неизменным. На одной из дискуссий, 
инициированной авторитетным изданием «Вопросы литературы» в 1996 г., проблемы 
литературной эволюции и методологии изучения обсуждали ведущие специалисты. 
Затронутые в ходе обсуждения аспекты в какой-то мере отображают ключевые тенден-
ции последующих научных изысканий. Исследователи говорят о литературной динами-
ке, о Ю. Тынянове и Ю. Лотмане, о синергетическом понимании истории, о жанровой 
функции. Среди прочего также артикулируется малоизученность периода русской лите-
ратуры – 40 – 80-е гг. XIX века, о чем Д. Бак сказал следующее: «Мало кого из ученых 
ныне привлекают эти десятилетия. То ли золотой или серебряный века приковывают 
к себе львиную долю внимания, то ли уж слишком навязли у всех в зубах расхожие 
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характеристики 60-х годов как эпохи всеобщей и нещадной «борьбы за реализм». Все 
это, думаю, временное явление. Ведь именно в середине века завершается кардиналь-
ная перемена самого статуса литературы в культурном целом» [16: 26]. Исследователь 
оказался прав, и уже в начале нового тысячелетия интерес к этому периоду значительно 
возрастает. В девяностые появляется ряд значительных работ о развитии поэзии вто-
рой половины ХІХ века: Б. Егорова, М. Строганова, Е. Таха-Годи, Е. Тарланова. В по-
следующие десять лет активизировалось изучение жанровых процессов. Этому аспекту 
посвятили исследования А. Боровская, П. Гапоненко, Е. Дмитриева, О. Мирошникова, 
Е. Завьялова, О. Зырянов, Л. Щенникова. Нужно отметить более пристальное внимание 
к «региональной» литературе, поиск и анализ творчества забытых поэтов. Появляется 
все больше монографических исследований, в которых главными героями становятся 
Н. Огарев, Я. Полонский, А. Майков, Ап. Григорьев, К. Случевский и т. д. 

Сдвиги, которые происходили в осмыслении особенностей развития поэзии периода, 
отобразились итоговыми академическими изданиями, в которых намечается понимание 
того, что процессы 50-х и 80-х гг. типологически близки, а рассматривать их целесообраз-
но в исторической перспективе. Так, в обзоре Е. Ермиловой «Поэзия второй половины 
XIX века» отсчет начинается от 50-х, деятельности А. Фета, Я. Полонского, А. Майкова 
и, через поэтов-демократов, линия развития доводится к А. Апухтину, К. Случевскому. 
Лейтмотивом, концептуально окаймляющим исследовательскую работу, стал путь «пя-
тидесятников», в частности А. Фета, к признанию в 80-е, как сигнал того, что в поэзии 
«закладывается чувство традиции» [17: 90].

Завершая эту статью и, разумеется, отдавая себе отчет в том, что до исчерпания 
темы и подведения итогов еще очень далеко, попытаемся выделить и подчеркнуть тот 
весомый вклад, которые сделали поэты «непризнанного» поколения в развитие русской 
литературы. Итак, поэзия второй половины XIX века отмечена важнейшими преобразо-
ваниями: возникновением новых идейных течений, изменением статуса поэта и необ-
ходимостью формирования другой поэтической иерархии на фоне отсутствия «первого 
поэта», – процессы, свидетельствующие о перестройке литературной системы и разрыве 
с «золотым веком» [18: 101]. В критической мысли также проявляются новые акценты. 
«Категория художественности претерпевает существенные семантические сдвиги; с ней 
уверенно соперничает категория «искренности» и «поэтической личности» [18: 90]. 
Результатом критической журнальной полемики становится антропологический поворот 
в эстетике русской литературы, давший толчок, в том числе, и к переменам в поэтиче-
ской сфере. Огромное значение приобретает формирование новой концепции человека 
в 30 – 40-е гг. Поэтический жанр претерпевает влияние прозы, но также сказывается 
и одно из ведущих общеэстетических требований эпохи: тождества личности и творче-
ства. Выражению «искренности» в лирике были подчинены трансформации жанровой 
системы, поиски новых выразительных средств, размыкание художественной структуры 
произведения в «жизнь». Эти творческие искания осуществлялись в плодотворном диа-
логе с традицией, предшествующим опытом. 
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ЖИЗНЕННАЯ СИЛА ПОЭЗИИ ХУЭЙ ВА 

Статья знакомит читателя с современной китайской поэтессой Хуэй Ва, чье твор-
чество получило высокую оценку литературных критиков в Китае. В переведенных на 
русский язык стихотворениях просматривается независимый дух поэтического слова, 
который выражен как в форме стихотворной строки, так и в своеобразии образного 
ряда отдельного стихотворения. 

Ключевые слова: перевод, образный ряд, культурно-исторический контекст.

Первые переводы стихотворений Хуэй Ва (灰娃) на русский язык представлены 
в сборнике «Азиатская медь. Антология современной китайской поэзии» 2007 года. Эти 
переводы очень приблизительны и, по-видимому, относятся к таким, которые «балан-
сируют между стремлением к академичности и тягой к образности (таковы переводы 
поэтов-новаторов, соблюдающих китайский подстрочник и одновременно преодолева-
ющих его)», – пишет главный редактор издательства «Петербургское востоковедение» 
и автор перевода стихотворений Хуэй Ва на русский язык Ольга Трофимова [1:15]. Как 
автор решает поставленную задачу – «преодолеть подстрочник» – мы разбирать не бу-
дем. Но даже достаточно свободное обращение с материалом китайского стихотворения 
в антологии «Азиатская медь» не мешает понять особое положение китайской поэтессы 
в ряду современных авторов, ее своеобразное поэтическое видение, необычность об-
разного мышления и языка. В переводах, представленных в этой статье, автор стремится 
почти буквально идти за мыслью и образным рядом поэтессы в той мере, в какой автор 
сам понимает смысл стихотворения, делая выбор не между тем – что сказать, а между 
тем – как сказать. Любые благозвучные, выразительные пассажи сразу же удаляются, 
если только они уводят от сказанного поэтом. Задачей перевода всегда остается вни-
мательное вслушивание в текст, почти пословное следование за ним, желание понять 
до конца поэтическую мысль. Есть огромная необходимость начинать разговор о китай-
ской поэзии ХХ века, стремительно уходящей в историю литературы, и делиться опытом 
перевода современных поэтических произведений. Основная работа еще впереди. Не 
остается никаких сомнений, что современную китайскую литературу нужно изучать, 
основываясь на лучших образцах.

Ее имя у нас пока не известно. Мы мало знаем о современном китайском искус-
стве, еще меньше знаем о современной китайской поэзии. Если открыть китайский сайт 
«Полный свод современной китайской поэзии» – сотни имен, десятки направлений! – её 
имени там нет. А между тем известный китайский поэт и переводчик господин Ту Ань 
сопоставил её поэзию с английским поэтом Уильямом Блейком и американкой Эмили 
Дикинсон. Переводчик русской поэзии профессор Гу Юй сравнивает её поэзию по силе 
духа с русскими поэтами А. Ахматовой и М. Цветаевой. В китайском интернете мож-
но найти разные отзывы о ней, в Китае о ней пишут магистерские работы, защищают 
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диссертации. Один из читателей Шао Яньсян говорит о том, что поэзия Хуэй Ва – «чис-
тая поэзия… правда которой превышает самую высокую правду жизни» [2]. Чудесное 
появление поэзии в её жизни – необыкновенная история. Именно в трудные годы «куль-
турной революции» (1966-1976), когда невозможно было думать об искусстве, к Хуэй 
Ва стали приходить поэтические образы, отдельные слова или фразы, или даже целые 
строчки текста. Хуэй Ва вспоминает, как начала писать и только для того, чтобы выразить 
сложные и тяжелые переживания, как потом перечитала и испугалась написанного: «это 
же улика!». Преступлением во время «культурной революции» была любая свободная 
мысль, если она не совпадала с основной пролетарской линией «великого кормчего». 
Все, что она записывала, тут же выбрасывала, а не писать было уже невозможно, иначе – 
мрак, тяжелая форма шизофрении. Но однажды болезнь, уложившая в кровать, помеша-
ла ей сделать это. Племянница Фэй Фэй, которой не было и шестнадцати лет, приехала 
из другого города ухаживать за больной, просьбу больной выбросить черновик она не 
выполнила, тихонько увезла с собой и спрятала. Так сохранились два стихотворения, 
написанные в годы «культурной революции», – «Эпитафия» и «У моего лба ветви и лис-
тья», которые Фэй Фэй вернула только тогда, когда узнала о готовящемся к изданию 
первом сборнике стихотворений.

История удивительная и как будто даже знакомая. Когда-то О. Мандельштам заме-
тил: «…поэзию уважают только у нас – за неё убивают. Ведь больше нигде за поэзию 
не убивают». Оказывается, убивают. Везде, где не нужна правда. Но каждый раз заново 
восхищаешься её пробивной силе, – силе молодого зеленого побега, – новой и вечной 
надежды. В 1975 году ещё не закончилась «культурная революция», Хуэй Ва напишет:

 Только одна птица еще поет
 но песня не пробьет
 словно лед пустующее безмолвие.

 Мы больше не в силах просить
 устали от иллюзий и все же
 птица-вещун!

 Не можешь ли ты своей
 чистой и звонкой песней приветствовать
 солнечный свет зарождающегося дня?1

Образ птицы, поющей о весне, известен поэзии давно, и каждый раз эта новая песня 
подобна самой весне, которая никогда не повторяет себя, подобна раннему утру, которое 
каждый раз заново пробуждает сознание.

 Вчера ночью
 как глубока эта тишина
 как чудесен этот звук
 вселенная так же вечно
 участвует в тайнах духов.

1  Переводы стихотворений сделаны автором статьи вместе с китайским переводчиком Гу Юй.
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 Та черная ласточка прилетевшая с юга
 У моих ушей тихонько болтает
 признается, что бог успокаивает мою душу 
 с усердием

В другом стихотворении птица – совсем тихая песня, но которую улавливает слух 
поэта с такой стороны, куда заглянуть отважится не каждый. Да и можно ли кому?

 Ни приношений ни роз не нужно
 моя могила днем и ночью длинным плющом льет слезы
 поминальным утром одна птица тихо поет 
 леопард придет с одним фонарем.

 Поспешно успела расположиться на отдых
 буду много думать в своей могиле
 оглядываясь туда откуда идут следы
 то глубокие то мелкие.

 Думаю в той стороне я забыла что-то 
 Обрыв светотени чистая вода звук ветра
 Брожу брожу
 Век век ищу чего-то
 уже я простилась с мучительным суетным миром 
 здесь далеко от тесного мира людей
 светлым днем я услышу как сверчок поет сиротливо 
 темной ночью услышу как журчит горный ручей.
 
 Я решила свободно лететь вслед за горной водою 
 только страшно вода с гор уйдет не вернется обратно 
 О звезда предрассветная!
 На ветру и в росе будь добра озари чистым светом!

 Не нужно
 не нужно у души допытываться.

У Хуэй Ва есть несколько стихотворений о пустыне. Одно из них – «Короткая песня 
о Тенгри». Тенгри – так тюркские народы в средние века называли Духа Неба – четвертая 
по величине пустыня в Китае. В стихотворении она – живой организм, у которого есть 
свои прошлое, настоящее и будущее. Время оседает в пространстве пустыни песчинками 
многочисленных судеб на виду у верховного божества – «вечного Неба», с именем кото-
рого связана её жизнь. Поэт всего лишь передает эту связь:

 С подъемами и прогибами
 Тенгри пустыня
 горячая волна кипит двигается
 пальцами бесчисленных рук указывает вперед
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массивной волной разрывает воздушный поток
как если необъятный лес
в просторах горизонта дружно указывает на западный край
безбрежный поток
выводит сильный звук свиста
кажется, что наконечник стрелы пронзает наши
запечатанные в предсердии угрызения совести
не говоря уже о самодовольстве или
о тусклой обиде и ненависти.

Глаза ослепляющая 
Тенгри пустыня
море разгоряченных лучей в полдень колышется
раскачивает чистые звуки фиолетово-бронзовых бубенчиков
в полуночи лунный свет расходится
темно-красной розой
восторженно распускающейся
песочная равнина полное хранилище ветра
втихомолку комментирует крупный военный мятеж
и тогда большие перемены во времени начинают путаться
сегодняшний день прошлый век стираются выжигаются полностью
не от человека но к погребенным эта
достигающая далеких небес струящаяся хоровая поэзия.

Господин Ту Ань пишет о шестом, седьмом и даже восьмом чувствах поэта. В поэзии 
Хуэй Ва «сознание поэта превосходит обычную степень чувствительности, …нахлынет 
не знающий меры пафос поэта, дойдет в конце до нестерпимой боли, преодолеет грань 
жизни и смерти, достигнет соединения жизни и сновидения». В стихотворении «Чья 
воля, предавшая волшебство, уничтожила царство цикад и сверчков»2 мучительное осо-
знание существующего мирового зла, не названного, но обладающего силой уничтожать 
всё малое и слабое, уделом которых всегда остается печальная красота увядания:

На высоко висящей макушке дерева цзинь-цзинь, цзинь-цзинь
как будто солнечный луч раскачивает мелкий янтарь
моя душа кругами вьется вокруг волн света блеска
а в зарослях рулады звуков цвиринь цвиринь подвесок ожерелья стрекот 
то развернут молчание то удлинив растянут в пустоту

волшебный перезвон разносится скорее выходи
скорей приди обласкан будешь сезонным даром года
одна душа весь мир божественным провидением пропитаны
сердце и тело переполнены таким 
холодным горьким счастьем
…

2  Это и следующее стихотворения приводятся в сокращенном виде. 
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рулады стрекота насильственного мира терзающего душу
погасли
пустота не может заменить сердце Земле и мне
но долгий-долгий сон следы раскаяний тысячелетний срок
скитаются в подземных переходах

так если у Земли терпенье не сравнимо ни с чем 
кто несмотря на все с Земли прогнал
стряхнул благоухающую музыку? кто
из сердца вынул несмотря на все ту
в долгих думах и тяжелых вздохах печальнейшую красоту?!

В стихотворении «Большая преграда – монастырь Бинлинсы» важен культурно-ис-
торический контекст. Прочитывается столкновение двух сил – завоевательной (князь 
усуней) и преграждающей путь неприятелю (монастырь Бинлинсы). Монастырь пред-
ставляет собой пещерный храмовый комплекс в провинции Ганьсу. Интересно, что во 
II веке до н. э. здесь жили племена усуней. Центральная скульптура храмового комп-
лекса – 27 метровая статуя Будды, у ног которого разливаются воды реки Хуанхэ. Во 
время «культурной революции» (1966-1976) именно его труднодоступное местона-
хождение естественным образом преградило путь нашествию агрессивной молодежи 
(«хунвэйбинов») для уничтожения культурного наследия.

Большая преграда
врезается в слои облаков

солнечные струны рябью по воде журчат
солнечный барабан воодушевляет семицветное сияние
  табун лошадей
энергично ступая несется вверх

а в кровеносных сосудах земли
оседает гигантская тишина
почему ты голову всегда
прячешь в те роскошные сны
когда осыпаются осколки
переливы арфы
  разрывают
   тоску пастуха по родине
…

Здесь переведены те стихотворения Хуэй Ва, которые можно найти в китайском 
интернете, но переводы автора статьи сверялись по книге «Стихи Хуэй Ва» (2009) [3]. 
В 1997 году вышел первый её сборник «Родина горного духа» в издательстве «Народная 
литература». В 2000 году она получила премию этого издательства. Второй сборник сти-
хотворений выходит в 2009 году под названием «Стихи Хуэй Ва». В 2011 году в Гонконге 
выходят воспоминания Хуэй Ва «У моего лба зеленые ветви и листья». Литературный 
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Китай продолжает знакомиться с творчеством ни на кого не похожей поэтессы. На се-
годняшний день пока не известны переводы её стихотворений на европейские языки. 
А между тем первый, кто оценил её творчество, был известный в ту пору художник Чжан 
Дин. Он ещё с юности был знаком с Хуэй Ва как с одной из своих учениц. Они позна-
комились в Яньани, где, не смотря на тяжелые полувоенные условия и бедность, разви-
валось независимое культурное движение. В школе искусств Яньани училась Хуэй Ва 
и работал Чжан Дин, там преподавали китайскую культуру наряду с европейской и рус-
ской. Потом Хуэй Ва скажет, что такого духовного подъема, как в те годы (1939-1946) 
больше нигде и никогда она не встречала. После Яньани будет тяжелая война с Японией, 
будет рождение нового государства КНР и связанные с этим надежды на будущее. Будет 
учеба в Пекинском университете на факультете русского языка, работа в отделе пере-
водов. Однако последующая политика государства не даст свободно развиваться обще-
ственной жизни. Лозунги один за другим будут сменять друг друга, а жизнь народа будет 
по-прежнему тяжелой. «Культурная революция» нанесет тяжелый удар по свободному 
духу Хуэй Ва. С диагнозом шизофрения она попадает в больницу и уже больше не возв-
ращается к работе переводчика. 

И все же это не поражение. Жизненные силы ищут иной путь и выходят на тот уро-
вень, когда становится возможным рождение поэтического слова. Отдельные слова, 
фразы и даже целые куски текста как бы вынуждают запомнить себя, записать. Но «это 
же улика!», – испугается Хуэй Ва и все же покажет черновик Чжан Дину. Он поддержит 
её талант, скажет: «Это – стихи! У тебя много красоты в душе, нужно дать ей выход. Эти 
стихи должен увидеть свет». Так Хуэй Ва будет записывать мысли и в тревожное время 
прятать черновики в разных местах. В 1986 году, когда Хуэй Ва и Чжан Дин, уже не 
молодые, станут мужем и женой, у обоих начнется период творческого подъема. Чжан 
Дин в живописи начнет использовать почти забытый древний метод рисования «сухой 
кистью», создаст много замечательных картин. Хуэй Ва будет помогать ему и в повсед-
невной жизни, и в творческих выездах в живописные места, в жару будет вытирать ему 
пот со лба, в ветреную погоду закрывать собой от него сквозняк. Но в свободное время 
она обращается к стихам. В интервью она скажет: «…надеюсь продолжать писать, про 
себя боюсь, что не будет стихов». Сейчас ей 87 лет. У нас есть возможность поблагода-
рить жизнь за то, что Хуэй Ва с нами и продолжает писать стихи.
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Стаття знайомить читача із сучасною китайською поетесою Хуей Ва, чия твор-
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ську мову віршах проглядається незалежний дух поетичного слова, виражений як у фор-
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ПОЭТ ПЕРЕД КИНОКАМЕРОЙ: КИНОГЕРОЙ VS ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ

В статье рассмотрены кинорепрезентации поэтов как трансформированные 
формы проявления категории лирического героя. На материале кинематографических 
образов В. Маяковского, В. Высоцкого, Б. Ахмадулиной, И. Бродского выявлено, что при-
сутствие поэта в кадре всегда создает двойной эффект: кинообраз поэта сохраняет 
свою документально-биографическую составляющую, но непременно обретает и худо-
жественную природу (как в игровом, так и в документальном кино). Это дает основа-
ния типологически соотнести кинообраз поэта с категорией лирического героя, кото-
рая, как известно, также реализуется на пересечении биографического и художествен-
ного контекстов. Более детально в статье проанализирована сложная многослойная 
субъектная структура фильма «Зеркало» А. Тарковского и продемонстрировано, что 
образ отца-творца в фильме является трансформированным вариантом лирического 
«я» Арсения Тарковского.

Ключевые слова: лирический герой, кинематограф, автомиф, Арсений Тарковский.
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Кинематограф и поэзия с самого начала истории кино идут рука об руку. Уже при 
обосновании одного из первых теоретических понятий киноэстетики – понятия фото-
гении – Леон Муссинак в «Рождении кино» утверждал, что в фотогении заключена спо-
собность кино «возвышаться над простым… описанием и поэтически выражать состо-
яния души». Поэтическая природа кино констатировалась и русскими формалистами. 
Так, Ю. Тынянов уподоблял кадр стиховой строке, а монтаж – процессу ритмического 
чередования стихов [1: 339]. Наконец, в создание образного языка и поэтики кино самый 
непосредственный вклад был не в последнюю очередь внесен поэтами (Б. Сандрар, 
Ж. Превер, Ж. Кокто, считавший кино «прекрасным средством доставки поэзии» [2: 
402]). И естественно, что контакты кино с поэзией осуществляются не только на уров-
не поэтики или сюжетно-образной сферы, но и в субъектной области. Так, по мнению 
В. Божовича, расцвет автомифологизирования в поэзии эпохи модерна и возникновение 
такого специфического явления, как лирический герой, типологически сходны с фено-
меном «кинозвезды», с ее имиджевой природой [3: 132]. И в контексте проблемы лири-
ческого героя и перипетий существования этой категории в эстетическом пространстве 
ХХ в. несомненный интерес представляют, на наш взгляд, кинорепрезентации поэтов. 

Как известно, в течение ХХ в. множество поэтов прошло через опыт общения с ки-
ноискусством не только в качестве сценаристов или режиссеров, но и в качестве объектов 
киноизображения. Степень близости кинообраза, создаваемого поэтом, с его биографи-
ческой личностью могла колебаться от максимальной удаленности (персонаж игрового 
кино, далекий от личности исполнителя) до почти тождественности (в тех случаях, когда 
поэты становились героями документально-биографических фильмов). Однако, можно 
заметить, что кинорепрезентации поэтов в каждом из возможных вариантов сохраняют 
как биографическую, так и художественную составляющие, а следовательно, представ-
ляют собой специфическую форму автомифологизирования. 

С одной стороны, даже будучи приглашенным на исполнение роли вымышленного 
героя, известный поэт идентифицируется зрителем, прежде всего, в своей биографичес-
кой ипостаси, что, естественно, входит в режиссерский замысел, так что «сквозь» героя, 
представляемого поэтом-актером, непременно «просвечивает» личность этого поэта. Так, 
исполненная Б. Ахмадулиной в фильме «Живет такой парень» журналистка олицетворя-
ет ту же «вечную женственность» в ее «шестидесятническом» воплощении, что и сама 
Белла Ахатовна в культурном пространстве своей эпохи; то же можно сказать и о В. Цое, 
в «Ассе» С. Соловьева просто играющего самого себя; не менее прямые биографические 
проекции обнаружим и в кинообразах Д. Пригова, Сержа Генсбура или Тома Уэйтса. 
Интересны и кинопреломления личности В. Высоцкого – особенно Дон Гуан, посколь-
ку здесь художественное целое фильма определяется поэтическим контекстом, и в силу 
этого личность Высоцкого-поэта более выдвинута, чем личность Высоцкого-актера. 
Опальный бард Высоцкий воспринимается как реинкарнация опального поэта и задиры 
Гуана; и дополнительно сближает героя и исполняющего его роль поэта-актера тот факт, 
что стихи Гуана, как и стихи Высоцкого, кладутся на музыку и исполняются как песни. 
Благодаря приглашению Высоцкого на эту роль в ней, таким образом, актуализируется 
и выходит на первый план образ «опального поэта», в основе которого, в конечном сче-
те, прочитывается автор (о скрытом автобиографизме «Каменного гостя» писала в свое 
время Анна Ахматова). В итоге выстраивается цепочка «Пушкин – Гуан – Высоцкий», 



78

выводящая текст «Каменного гостя» в эпоху 1980-х гг. и преломляющая судьбу гонимого 
поэта брежневской эпохи через пушкинский биографический миф.

Еще более очевидным сближение художественного и биографического «я» поэта 
в кинорепрезентации становится тогда, когда создателем фильма является сам поэт 
(В. Маяковский в «Барышне и хулигане» или Ж. Кокто в «Завещании Орфея»). Так, 
в первом из приведенных примеров герой Маяковского предстает воплощением его ли-
рического героя на экране: одинокий, «такой большой и такой ненужный», бунтарь, за 
брутальной внешностью и поведенческой грубостью прячущий нежную душу – «бабоч-
ку поэтиного сердца». Есть в фильме даже прямые автоцитаты: так, эпизод, в котором 
герой стелет свой пиджак на грязную землю, чтобы героиня прошла по нему, не запач-
кав туфелек, – это визуализация строк из «Лиличка! Вместо письма»: «Дай последней 
нежностью выстелить / Твой уходящий шаг». И, конечно, гибель героя в финале – это 
тоже воплощение мотива жертвы, в разнообразных вариантах представленного в ранней 
поэзии Маяковского. Поэт-актер, таким образом, присутствуя в кадре во всей явленности 
своей реально-биографической личности, не играет некоего персонажа, а «материализу-
ет» собственного лирического героя, воплощая предельно возможную, реализованную 
на физическом уровне форму слияния «героя и автора в эстетической деятельности». 

С другой стороны, подобное слияние можно отметить и в документальных киноре-
презентациях поэтов, поскольку, в силу самого факта опосредования биографической 
личности поэта кинокамерой, его образ, даже документальный, обретает черты худо-
жественного «самоостраннения»: под воздействием преображающего влияния «кино-
глаза» неизбежно стираются «случайные черты», поэт предстает не только в своей 
биографической жизненности, но и в художественно превращенном бытии – как об-
ретший способность физически говорить и совершать действия лирический герой. Так 
воспринимается, в частности, образ И. Бродского в документальном фильме «Прогулки 
с Бродским». Зимняя Венеция, «в декорациях» которой происходят неторопливые про-
гулки двух друзей-поэтов (Бродского и Е. Рейна), – это, как известно, излюбленный пей-
заж Бродского, во многом воплощающий сущность его лирического мира. И диалоги 
двух пожилых поэтов в этом окружении превращают происходящее в особого рода текст, 
непосредственно продолжающий поэтические диалоги Бродского с друзьями, читателя-
ми и потомками – в некую позднюю вариацию «Писем римскому другу». «Совершенный 
никто, гражданин в плаще», ранее зафиксированный в поэзии Бродского, не сняв пла-
ща, материализуется в фильме уже в ипостаси претворившего изгнанничество в свободу 
гражданина мира. Образ Бродского здесь – это как бы постскриптум к его лирическим 
образам, пишущийся с помощью кинокамеры уже «sub specie aeternitatis» (и тут излишне 
напоминать о метафизике кино как форме «обретенного времени», бессмертия и т. п.).

Наконец, особым образом киновоплощение лирического и одновременно биографи-
ческого «я» поэта осуществлено в фильме Андрея Тарковского «Зеркало». О значимос-
ти поэтического мира Арсения Тарковского вообще и тех его стихотворений, которые 
звучат в закадровом пространстве «Зеркала», писали многие исследователи этого кино-
текста. Ограничусь цитированием лишь двух мнений. Л. Баткин пишет: «Лучший ком-
ментарий к «Зеркалу» – творчество Арсения Александровича Тарковского – и те стихи, 
которые звучат в фильме, и, может быть, еще более те, которые в фильм не вошли» [4: 
99]. А В. Божович, процитировав в своей статье о «Зеркале» сонет «И это снилось мне, 
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и это снится мне…», замечает: «Если вам нужен эмоциональный и философский сцена-
рий фильма «Зеркало», то вот он» [5: 217]. 

Но поэзия Тарковского и его личность выступают здесь не только объектом твор-
ческого претворения или даже «присвоения», осуществляемого Андреем Тарковским. 
Автометаописательный уровень поэтики «Зеркала» реализует идею отцовского творче-
ства, по отношению к которому творчество сына – такое же отражение, каким сам сын 
выступает по отношению к отцу. Верховное присутствие Тарковского-старшего в филь-
ме сына точно почувствовано, но не артикулировано подробно в книге Д. Салынского 
«Киногерменевтика Тарковского», где в связи с символикой зеркала звучит мысль об 
отце: «Зеркало у Тарковского, кроме диалога героя с самим собой, предполагает диалог 
еще с кем-то: с небом… и солнцем как высшим началом света и всезнания, а следова-
тельно, за ним неявно просматривается мотив отца. В названии и сквозной теме зеркаль-
ности носящее мотив отцовства, «Зеркало», задуманное как фильм о матери, превраща-
ется в фильм об отце» [6: 390].

В стихотворении «Завещание» (1934 г.), адресованном сыну, Тарковский говорит: 

  Я первый гость в день твоего рожденья,
  И мне дано с тобою жить вдвоем,
  Входить в твои ночные сновиденья
  И отражаться в зеркале твоем (цит. по: [7: 91]).

И «Зеркало» – это, по сути, ответ творения творцу, или завещание сына отцу. Фильм 
этот, на наш взгляд, очень прозрачно (ясно, как «белый день» – «Белый день», напомним, 
так изначально назывался сценарий фильма, и это название тоже цитатно по отноше-
нию к соответствующему сборнику Арсения Тарковского) реализует, в числе прочего, 
средневековое отношение к творчеству не как к самовыражению личности художника, 
а как к выражению высшей, божественной воли, когда поэт или художник – только про-
водник этой воли. Творение не пытается подменить собой творца, и творец, оставаясь 
невидимым, говорит из своего творения. Именно так, как неявленный, но вездесущий 
творец, предстает в «Зеркале» отец, и по отношению к нему и фильм, и его автор – это 
его производные, или, иначе, части единого мира, созданного им. 

И этот образ отца-творца, и мир фильма, соответственно, двоятся, реализуясь на 
тонкой меже, соединяющей биографический контекст с контекстом художественного 
мифа – в той плоскости, где отражающийся в зеркале человек соединяется со своим 
зазеркальным двойником. О двойственности эстетического кода «Зеркала» глубоко ска-
зал Л. Баткин: «… в «Зеркале» сталкиваются два противоположных кода – натурально-
повествовательный (и даже документальный) и ассоциативно-метафорический. Фильм 
строится в зазорах между ними, на переходах от одного способа восприятия к дру-
гому» [8: 124]. Но именно на таких зазорах между документально-биографическим 
и художественно-мифологическим модусами рождается и феномен лирического героя. 
И образ отца в фильме сына – это, как представляется, уникальная интермедиальная 
попытка воплощения поэтической и биографической личности Арсения Тарковского 
в «зеркале» его творения. 

Итак, в биографическом контексте отец Андрея Тарковского – это один из лучших 
русских поэтов середины ХХ века. Эта биографическая данность в фильме, разумеется, 
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сохраняет свою документальную подлинность, проявляющуюся в живом присутствии 
Арсения Александровича, читающего свои стихи за кадром. Но именно закадровое при-
сутствие отца позволяет тут же и мифологизировать его фигуру: Отец как Абсолют, как 
Бог-создатель, невидим. Он творит мир сына своим словом, голосом. И один из наиболее 
последовательных мифологических мотивов «Зеркала» – это мотив творения в слове. Он 
задается преамбулой – документальными телевизионными кадрами возвращения сво-
бодной речи заикавшемуся юноше, после слов которого: «Я могу говорить!», – запуска-
ются начальные титры фильма, который, тем самым, в силу логики монтажа, изначаль-
но воспринимается как воплощенная речь. Этот текст жизни героя, как уже отмечалось 
выше, буквально соткан из образов поэзии Арсения Тарковского и проникнут ее атмос-
ферой, и речь сына, его «кинослово», таким образом, иерархически соотнесены с речью 
отца как часть с целым, или, точнее, как воплощение с замыслом, явление с идеей и т. д. 
Отец предстает неким «мировым разумом», нематериальная творящая сила которого, 
претворившись в слово, затем буквально воплощается в сыне и его мире (ср.: в совре-
менном исследовании поэзии Тарковского констатируется, что поэт «создал… личный 
космогонический миф, придав лирическому субъекту статус демиурга», и «особый тип 
поэтического слова» у Тарковского – это «Слово-Логос, энергией которого мир созида-
ется как культурный космос» [9: 6-7]). 

И действенность слова, его свойство, по определению любимого Тарковским-
старшим Мандельштама, быть «плотью деятельной, разрешающейся в событие», 
подчеркнуты в фильме дополнительно тем напряжением, которым окружена любая свя-
занная со словом ситуация: разбуженный звонком матери герой говорит о бессилии слов, 
и их диалог выявляет всю безнадежность взаимного отчуждения; «померещившаяся» 
матери опечатка в гранках подготовленного ею текста оборачивается целой маленькой 
драмой, в которой из-за на самом деле не существующего, «ложного», но на мгновение 
«завладевшего» умом матери слова так же на миг, но болезненно искажаются, деформи-
руются отношения матери с подругой, как будто в «текст» их отношений вкралась урод-
ливая опечатка. В слове реализуется и отцовская любовь героя к своему сыну: неловкая, 
непривычная для нелюдимого Игната откровенность отца в телефонном разговоре с ним 
вскрывает тоску героя по духовному воплощению в сыне – и одновременно бессилие его 
слов (именно ту их «вялость», на которую герой жалуется в разговоре с матерью, так что 
отчуждение сына от его слов и стоящего за ними опыта – это зеркальное отражение его 
собственного отчуждения в отношениях с матерью). 

Наконец, один из персонажей испанского эпизода фильма вспоминает о своем мол-
чаливом прощании с отцом, и здесь молчание становится заменой «вялых» слов, со всей 
мыслимой интенсивностью проникаясь трагическим смыслом: отец и сын, молча про-
щаясь, думают об одном – о том, что больше не увидятся никогда. И тут транслируется 
второй биографический мотив, мифологизированный в «Зеркале» – мотив разлучен-
ности отца и сына. Биографический факт развода родителей превращается в «Зеркале» 
в версию сакрального «Почто меня оставил?». Герой знает, что отец «не придет уже ни-
когда», но всю жизнь внутренне зовет и ждет его. И ответом на этот зов, на эту тоску 
по отцу становится незримое присутствие отца во всех явлениях окружающего героя 
мира. Этим личным пантеизмом пронизан мир героя фильма, но, помня, что этот мир со-
ткан из материи поэтического мира отца автора фильма, можем сказать, что здесь опять 
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основной смысл возникает на меже, «в зазоре» между художественным и биографичес-
ким планами. Насколько тонко вытраивается система взаимных отсылок биографичес-
кой реальности отца и сына Тарковских, реальности поэзии Арсения и кинореальности 
Андрея, можно показать на одном лишь примере – на эпизоде с прохожим в начале филь-
ма. Сюжетно он никак не связан со всем разворачивающимся дальше, но совершенно 
необходим для того, чтобы задать ключевые смыслы фильма, связанные с образом отца. 
Весь эпизод – это, фактически, вольная экранизация стихотворения 1933 г. «Колыбель», 
посвященного Андрею. Вот это стихотворение-диалог:

    О н а:
  Что всю ночь не спишь, прохожий,
  Что бредешь – не добредешь,
  Говоришь одно и то же,
  Спать ребенку не даешь?
  Кто тебя еще услышит?
  Что тебе делить со мной?
  Он, как белый голубь, дышит
  В колыбели лубяной.
    О н:
  Вечер приходит, поля голубеют, земля сиротеет.
  Кто мне поможет воды зачерпнуть из криницы глубокой?
  Нет у меня ничего, я все растерял по дороге;
  День провожаю, звезду встречаю. Дай мне напиться.
    О н а:
  Где криница – там водица.
  А криница на пути.
  Не могу я дать напиться,
  От ребенка отойти.
  Вот он веки опускает, и вечерний млечный хмель
  Обвивает, омывает
  И качает колыбель.
    О н:
  Дверь отвори мне, выйди, возьми у меня что хочешь –
  Свет вечерний, ковш кленовый, траву подорожник… 
     [10: 29-30].

Прохожий в фильме тоже появляется как проситель (просит гвоздик), а уходит как да-
ритель (приглашение к веселью), и весь его разговор с Марией происходит рядом со спя-
щими в гамаке детьми. Что этот таинственный прохожий – как бы вестник отца (кстати, 
незадолго до съемок «Зеркала» вышел сборник Арсения Тарковского «Вестник»), ясно 
не только из того, что он появляется оттуда, откуда всегда появлялся отец, но и из того, 
что его уход сопровождает волна ветра, проходящая по высокой траве и кустам. Этот 
живой ветер становится потом знаком присутствия отца в мире сына (когда, увидев во 
сне эту волну ветра по верхушкам кустов, герой восклицает: «Папа!» – это возглас узна-
вания; как Моисей, о котором говорит герой с женой, узнал Бога в племени, охватившем 
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куст, так в ветре, охватившем кусты, героем узнается отец). И, конечно, в этом ветре 
сконцентрирована ключевая семантика, связанная с отцом: это и дуновение жизни, кото-
рое творец «вдыхает» в свое творение, и субстанция Слова-Логоса – как в стихотворении 
Арсения Тарковского «Дождь»: «Как я хочу вдохнуть в стихотворенье / Весь этот мир, 
меняющий обличье» [11: 50]. Здесь важны и образ Творца, вдыхающего жизнь в только 
что сотворенный мир, и понимание жизни как движения. Определяя поэзию как «жиз-
нетворение», Тарковский-старший стремится запечатлеть мир в поэтическом слове не 
как пришпиленное на булавке насекомое, а в его живой изменчивости. Кинообраз как 
воплощенное слово идеально осуществляет эту мечту, и кинотекст сына, таким образом, 
и в этом смысле можно увидеть как реализацию интенции отца.

Подытоживая, можем высказать предположение, что кинорепрезентации поэтов 
формируют специфический художественно-биографический топос, типологически 
близкий жизнетворческому и структурно соотнесенный с категорией лирического героя, 
но в каждом отдельном случае наделенный особой спецификой, связанной с природой 
и языком кинематографа. 
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ПОЕТ ПЕРЕД КІНОКАМЕРОЮ: КІНОГЕРОЙ VS ЛІРИЧНИЙ ГЕРОЙ
У статті розглянуто кінорепрезентації поетів як трансформацію категорії лірич-

ного героя. На матеріалі кінематографічних образів В. Маяковського, В. Висоцького, 
Б. Ахмадуліної, І. Бродського виявлено, що присутність поета в кадрі завжди створює 
подвійний ефект: кінообраз поета зберігає свою документально-біографічну складову, 
але обов’язково набуває і художньої природи (як в ігровому, так і в документальному 
кіно). Це дає підставу типологічно співвіднести кінообраз поета з категорією лірічного 
героя, яка, як відомо, також реалізується на перетині біографічного та художнього 
контекстів. Більш детально в статті проаналізовано складну багатошарову суб’єктну 
структуру фільму «Дзеркало» А. Тарковського і доведено, що образ батька-креатора 
у фільмі є трансформованим варіантом ліричного «я» Арсенія Тарковського.

Ключові слова: ліричний герой, кінематограф, автоміф, Арсеній Тарковський.
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POET IN FRONT OF VIDEO CAMERA: HERO VS LYRIC HERO
In the article we study cinema representations of the poets as transformed ways of expression 

of the lyric subject category. On the ground of the cinematic images of V. Mayakovskyi, 
V. Vysockyi, B. Akhmadulina, J. Brodskyi we found out that presence of the poet in the still 
always causes double effect. It means that cinematic image of the poet retains its documentary 
and biographical constituents, but nevertheless it acquires the artistic features. It happens 
both in feature movies and documentaries. It gives reasons for us to correlate typologically 
the cinematic image of the poet with the category of the lyric subject. It is well-known that 
this category also implements on the cross of the biographical and artistic contexts. Diffi cult 
multilayered subjective structure of the fi lm “Zerkalo” by A. Tarkovskyi is analyzed more 
closely. In our research we show that the image of the father-creator is a transformed way of 
expression of Arsenyi Tarkovskyi lyrical. 
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PASSION AND THE MIRROR
(THE ANALYSIS OF CULTURAL CONSTRUCTIONS OF FEMININITY IN 

A. CARTER’S “FIREWORKS”)

The article deals with the questions of the cultural constructions of femininity in A. Carter’s 
collection of stories “Fireworks”. Female characters of these stories deal with their male 
counterparts on their own terms, as true equals or superiors, empowered, unafraid, and courageous. 
In three personal stories – “A Souvenir of Japan”, “Flesh and the Mirror”, and “The Smile of 
Winter” the reader can see a writer waking up, a writer struggling to assimilate a foreign culture 
and a foreign gender, and in the crossing of the two, fi nding her own bearings as a woman.

Key words: femininity, feminist discourse, gender roles.

Angela Carter’s “Fireworks”, a series of stories written between 1970 and 1973 is about 
a young English woman temporarily living in Japan, who “recounts her experiences from the 
point of view of posteriority, and her retrospection centres about her troubled relationship with 
her Japanese lover” [1:2]. 

However, the strength of the collection lies in three stories- “A Souvenir of Japan”, 
“Flesh and the Mirror”, and “The Smile of Winter” – which serve as a trilogy of personal 
disconnectedness, of transition, loss, and isolation. All three were written in Japan, are set 
in Japan, and were put down on paper during the bare months after Carter’s divorce from 
her fi rst husband. Taken as three variations on a theme, of similar mood and subject matter, 
they form a personal chronicle that fl irts with autobiography. Never again would Carter 
commit such a personal account to fi ction, in a manner that would so perfectly mirror her 
own situation at a particular time: a female, fi rst person narrator coping with loss, with the 
ironies and inequalities of relationships.

“A Souvenir of Japan” is about a British woman in Japan and her affair with a Japanese 
man whose name is Taro. Taro “had the inhuman sweetness of a child born from something 
other than a mother, a passive, cruel sweetness I did not immediately understand, for it was 
that of the repressed masochism which, in my country; is usually confi ned to women ...” [2: 5].

The story, in its evocation of culture clash-between men and women more than between 
Japanese and English is deadly. The narrator must objectify her lover before he can objectify 
her, so as not to lose her own sense of self “I knew him only in relation to myself”, “At times 
I thought I was inventing him as I went”, “... it is, perhaps, a better thing to be valued only as 
an object of passion than never to be valued at all” [2:8-9]. And here she frames the crucial 
core of many relationships: that women accept their status as objects in return for their mates 
passionate attention, the man’s appreciation of the woman as a body which gives him pleasure.

“Flesh and the Mirror” continues in much the same vein; appearances versus reality, and 
how appearances can become reality. Alone in Tokyo, her boyfriend absent from the airport 
when she arrives back from England, the narrator wanders the streets :”... when I was an 
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intolerable adolescent, I learned to sit with my coat collar turned up in a lonely way, so that 
people would talk to me” [3:61]. She cannot drop the “predatory habit”. She looked for her 
boyfriend, who has obviously abandoned her, and ponders the sleepwalking dream she has 
called her life: “There I was, walking up and down, eating meals, having conversations, in love, 
indifferent, and so on. But all the time I was pulling the strings of my own puppet; it was this 
puppet who was moving about on the other side of the glass”[3:63]. Distraught, she picks up 
a stranger and has sex in a hotel with mirrors on the ceiling. In these mirrors, she sees herself 
for the fi rst time in motion, even if it is the meaningless repetition of sexual congress with a 
stranger. The mirror is merciless, for it shows her the real condition of her life.

When she fi nds her boyfriend the next day, they quarrel and she tries to pretend she still 
loves him, tries to “pull her own strings”. She ignores his angry words because they do not fi t 
her image of him, nor of them in love: “In order to create the loved object in this way and to 
issue it with its certifi cate of authentication,-as beloved, I had also to labor at the idea of myself 
in love, I watched myself for the signs and, precisely on cue, here they were! Longing, desire, 
self-abnegation”[3:65].

As in “Souvenirs of Japan”, the woman struggles for control of her own self-image, but in 
“Flesh and the Mirror” the struggle is entirely internal. The narrator of “Souvenirs” knows the 
implications of the struggle with her boyfriend. The narrator of “Flesh and the Mirror” has yet 
to fl esh out the implications of her own internal struggle.

“The Smile of Winter” reads as if an epilogue to the previous two stories: the female 
narrator has shed her lover and, although still melancholy, has an aura of strength about her. 
This story is a more subtle treatise on being alone, recovering from loss. The author uses 
the landscape of a desolate beach to convey the loneliness of a foreign woman in Japan. She 
carefully adds each part of the landscape to paint a clear picture of isolation and loneliness: 
the absent sound of seagulls, the refuge washing up on the beach from the polluted sea, the 
hardhearted fi sher women and more.The reader never learns anything about the extent or nature 
of such loss; instead, it is through the narrator’s description of her surroundings on a Japanese 
beach that we glean our clues: “Because there are no seagulls here, the only sound is the 
resonance of the sea”; “The old houses in the village are each one dedicated to seclusion and 
count on individual sequestered sadness” [4:39]. A proliferation of these images of isolation 
and desolation evoke an atmosphere of sadness both lessened and strengthened by the narrator’s 
self-conscious recognition of her own condition: “I have read about all the abandoned lovers in 
their old books eating their hearts out like Mariana in so many moated granges”[4:41].

The story ends on a note of the potential for renewal: “Do not think I do not realize what 
I am doing” [4:46]. The images that crowd the last few pages are images that mock her own 
transitory condition. The natural world knows nothing of loneliness and all of the concrete 
images with which the narrator weaves her smile of winter are indifferent to her and her plight. 
This indifference mocks the narrator, mocks the sadness, for she will become indifferent to her 
own loneliness and thus escape it.

These three stones are doubly important because they mark a defi nite transition in Carter’s 
work-where before she was content to show the interplay of men and women in relationships, 
now she becomes more assertive, more passionate in her own defi nition of herself as a woman. 
In “Shadow Dance” all women are victims. The female protagonist of “The Magic Toyshop” 
is acted upon by the men in the book and fi nds safely in the arms of Finn. Love’s heroine is 
fought over by two men, who reduce their lover to an object. However, following “Fireworks”, 
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especially in “The Passion of New Eve”, “The Bloody Chamber” and “Nights at the Circus”, 
female characters deal with their male counterparts on their own terms, as true equals or 
superiors, empowered, unafraid, and courageous. This awakening, in terms of a literary 
chronology, can be traced back to these three very personal stories where the reader can see a 
writer waking up, a writer struggling to assimilate a foreign culture and a foreign sex, and in 
the crosshatching of the two, fi nding her own bearings as a woman.
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ПРИСТРАСТЬ ТА ДЗЕРКАЛО
(КУЛЬТУРНІ КОНСТРУКЦІЇ ФЕМІННОСТІ НА ПРИКЛАДІ ЗБІРКИ 

ОПОВІДАНЬ А. КАРТЕР "ФЕЄРВЕРКИ")
Стаття присвячена розгляду культурних конструкцій фемінності на прикладі збір-

ки оповідань А. Картер “Фейерверки”. Жіночі персонажі збірки позиціонують себе 
рівними чоловікам або ж вищими від них, рівноправними, безстрашними і відважни-
ми. В трьох оповіданнях, які вважаються автобіографічними, – “Японський Сувенір”, 
“Тіло та Дзеркало”, “Посмішка Зими” читач побачить авторку, яка “прокинулась”, 
яка намагається асимілюватись в культурне та гендерне життя іншої країни.

Ключові слова: жіночність, жіночий дискурс, гендерні ролі. 
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СТРАСТЬ И ЗЕРКАЛО 
(КУЛЬТУРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ФЕМИННОСТИ НА ПРИМЕРЕ СБОРНИКА 

РАССКАЗОВ А. КАРТЕР “ФЕЙЕРВЕРКИ” )
Статья посвящена рассмотрению культурных конструкций феминности на примере 

сборника рассказов А. Картер “Фейерверки”. Женские персонажи сборника позиционируют 
себя равными мужчинам или же выше них, равноправными, бесстрашными и отважными. 
В трех рассказах, которые считаются автобиографическими, – “Японский Сувенир”, 
“Тело и Зеркало”, “Улыбка Зимы” читатель увидит автора, которая “проснулась”, кото-
рая пытается ассимилироваться в культурную и гендерную жизнь другой страны.

Ключевые слова: женственность, женский дискурс, гендерные роли.
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ІНТЕРМЕДІАЛЬНІСТЬ В СУЧАСНОМУ 
НІМЕЦЬКОМОВНОМУ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ

У статті розглянуті аспекти розвитку теорії інтермедіальності в сучасному ні-
мецькомовному літературознавстві. Досліджено основні підходи до розуміння терміну 
«інтермедіальність» та класифікації інтермедіальних відносин. Представлений їх ко-
роткий аналіз та порівняння.

Ключові слова: інтермедіальність, Іріна Раєвскі, Вернер Вольф, Єнс Шрьотер, Юр-
ген Мюллер, німецькомовне літературознавство.

У сучасній компаративістиці напрацьовані різноманітні аспекти дослідження інтер-
медіальності. З розвитком теорії медіа та виокремленням медієзнавства в 80-90-х роках 
ХХ ст. як окремої дисципліни спостерігається значне розширення кола робіт, присвяче-
них розробці теорії інтермедіальності. Особливе місце в розробці теорії інтермедіаль-
ності та інтермедіального аналізу літературного твору належить німецьким науковцям. 
Починаючи з 1983 року, коли термін «інтермедіальність» вперше був уведений у німецьке 
літературознавство відомим славістом та дослідником інтермедіальності Ааге А. Ханзен-
Льове, розробкою теорії інтермедіальних зв’язків займалися Ернест В. Б. Гесс-Люттіх, 
Корінна Кадуф, Вернер Вольф, Юрген Мюллер, Йоахім Пех, Єнс Шрьотер, Йорг Гельбіг, 
Іріна Раєскі, Петер Зіма, Івонн Шпільман. В даному дослідженні представлено короткий 
огляд найвідоміших класифікацій інтермедіальних відносин.

Німецький дослідник Єнс Шрьотер [1] виділяє чотири варіанти розуміння інтермеді-
альності і, відповідно, чотири варіанти дослідження цього феномену:

1) Синтетична інтермедіальність
У цьому розумінні результатом інтермедіальності повинен стати синтез медіа, проте 

не механічне з’єднання елементів окремих мистецтв, а виникнення певного «інтерме-
діума» чи «Gesammtkunstwerk’а» (в розумінні Ріхарда Вагнера) – одного медіа, що міс-
титиме можливості та риси всіх видів мистецтв. Ця теорія ґрунтується на уявленні, що 
така синтетична форма зможе усунути межу між мистецтвом і життям, відновити сприй-
няття буття в цілісності, а не відокремленими аспектами, спричинити прорив звичних 
форм сприйняття. «Мономедіальні» мистецтва розглядаються як причина суспільного 
та естетичного відчуження. Синтетична інтермедіальність передбачає відмову від мис-
тецтва як товару, відкидання поділу на митця та реципієнта, натомість ідею співтворення 
мистецького твору митцем та реципієнтом. Ідеєю сучасних мистецьких форм (хеппенінг, 
перформанс) є повернення до ідеалу старогрецького театру, намагання зробити публіку 
співтворцем мистецького твору, тобто усунути межу між мистецтвом і життям, домогти-
ся взаємопроникнення мистецтва і реального життя. Важливим є розрізняти синтез медіа 
та «інтермедіум»: якщо в синтезі медіа все ще можна чітко відділити засоби одного медіа 
від іншого, то в «інтермедіумі» стає неможливим відділити одне мистецтво від іншого, 
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тут потрібне сукупне сприйняття. В «інтермедіумі» відбувається одночасна репрезен-
тація різних медійних форм в одному медіа, в одному творі. Певним прикладом твору, 
що вимагає сукупного сприйняття, може бути візуальна поезія, в якій злилися текст та 
візуальний образ. Синтетичну інтермедіальність досліджують у своїх роботах Д. Хіггінс 
(Higgins), Ю. Ялкут (Jalkut), М. Маклюен (Mcluhan).

2) Трансмедійна інтермедіальність
Трансмедійна інтермедіальність розглядає передачу одного і того ж наративу різни-

ми видами мистецтв, які розглядаються як медіа, тобто як різні засоби передачі інформа-
ції. Оскільки наратив незалежний від медіа, яким він передається, то порівнявши різні 
медіа, що передають той самий наратив, можна виявити їх спільні та відмінні ознаки. 
Ритмічність, композиція, сюжет, наратив можуть виражатися за допомогою різних ме-
діа. Трансмедійна інтермедіальність розглядається в роботах таких науковців як Й. Пех 
(Paech), С. Четмен (Chatman), І. Шпільман (Spielmann) та ін.

3) Трансформаційна інтермедіальність
Трансформаційна інтермедіальність досліджує процес репрезентації одного медіа 

іншим. Трансформаційна інтермедіальність відбувається тоді, коли одне медіа не міс-
тить, а репрезентує інше, коли існує безпосереднє посилання на медіа що репрезенту-
ється. Репрезентація одного медіа іншим передбачає перекодування інформації з однієї 
знакової системи в іншу. Тобто одне медіа, яке відтворюється іншим медіа і передається 
його засобами сприймається як частина того медіа, яке відтворює. Транформаційній ін-
термедіальності присвячені праці Ф. Хейворда (Hayward), Г. Вінтера (Winter).

4) Онтологічна інтермедіальність
Онтологічна інтермедіальність розглядає наявність спільних і відмінних рис різних 

медіа, коли одне медіа містить елементи і можливості іншого. Об’єктом цього напрямку 
дослідження є музичність чи образність поезії, театральність прози та ін.. Онтологічну ін-
термедіальність досліджують М. Ветцель (Wetzel), Ю. Мюллер (Müller), Н. Керол (Carroll).

Варто зазначити, що класифікація Єнса Шрьотера містить радше підходи до дослі-
дження інтермедіальності, аніж класифікацію інтермедіальних відносин. Проте на осно-
ві цих підходів часто визначають однойменні типи інтермедіальних відносин, які стають 
предметом численних наукових пошуків.

Відповідно до предмету інтермедіального дослідження німецький літературознавець 
Іріна Раєвскі [2] виокремлює поняття інтрамедіальності (феномени, що залучають лише 
одне медіа), трансмедіальності та інтермедіальності. На відміну від Єнса Шрьотера, який 
включає в поняття інтермедіальності як один з її типів т.зв. трансмедійну інтермедіальність, 
І. Раєвскі розрізняє поняття інтермедіальності та трансмедіальності. До трансмедіальності 
вона зараховує реалізацію певного мотиву, певної естетики чи певного типу дискурсу в різ-
них медіа, при цьому вихідне медіа не є важливим для вибудовування значення певного ме-
діапродукту. Дослідниця ілюструє трансмедійну інтермедіальність, описуючи реалізацію 
естетики футуризму в різних медіа: «Прикладом для цього випадку може слугувати естетика 
футуризму, яка в різних медіа (текст, малярство, скульптура і. т.п.) реалізується за допомогою 
властивих кожному окремому медіа засобів. Їхнє конкретне перетворення хоч і є неминуче 
прив’язаним до специфіки медіа, проте не є прив’язаним до певного медіа, а є «трансмеді-
альним», тобто реалізується і використовується поза межами одного медіа. Відповідно до 
цього можна говорити про «трансмедіальну оповідну теорію» як про таку, що застосовується 
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не щодо одного специфічного медіа, а щодо феноменів, що виходять за межі одного медіа» 
[3: 31]. В поняття «інтермедіальність» дослідниця зараховує всі явища, що виходять за межі 
одного медіа та стосуються взаємодії кількох окремих медіа. У праці «Інтермедіальність» 
дослідниця виділяє три види інтермедіальних взаємодій: синтез медіа, трансформація медіа 
та інтермедіальні відношення. Синтез медіа характеризується комбінацією різних медіа для 
створення якогось нового твору (напр., мультимедіа-шоу, вар’єте, пісня, фотороман, фільм, 
опера). Трансформація медіа передбачає перекодування матеріалу з однієї семіотичної систе-
ми в іншу, наприклад вираження змістового матеріалу твору певного виду мистецтва засоба-
ми іншого мистецтва (напр., екранізації, театральні інсценізації). Інтермедіальні відношен-
ня характеризуються запозиченням одним видом мистецтва засобів іншого медіа або його 
частини (напр., кінематографічна манера письма, екфразис). Саме для цього типу інтерме-
діальної взаємодії Раєвскі подає розширену ієрархічну структуру. Дослідниця поділяє інтер-
медіальні відношення на два типи: ті, що містять посилання на окремий твір іншого медіа, 
та такі, що посилаються на семіотичну систему окремого традиційного медіа. При цьому по-
силання на семіотичну систему іншого медіа може здійснюватися через згадування системи 
посилання (система посилання обговорюється, на неї йде непряме звернення, створюється 
ілюзія іншого медіа) та контамінацію системи (система, що використовується для творення 
тексту змінена в бік системи посилання). (див. табл.1). 

Табл. 1. Класифікація інтермедіальних відносин за І. Раєвскі
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Згадування системи поділяється на такі два підвиди, як явне згадування системи 
(система посилання стає предметом обговорення в тексті, не змінюючи наративний дис-
курс) та згадування системи через транспозицію (встановлення подібності тексту на сис-
тему посилання за допомогою певних її компонентів для створення ілюзії того, що певні 
текстові елементи подібні до елементів системи посилання) (див. табл.2). 

Табл. 2. Згадування системи як складова посилання 
на семіотичну систему іншого медіа за І.Раєвскі

Згадування системи через транспозицію відбувається трьома шляхами: через «ево-
каційне» (викличне) згадування системи (реалізується в формі прямих порівнянь або 
тематизації), через симулююче (наслідуюче) згадування системи (реалізується як час-
тина коментуючих роздумів оповідача, за допомогою тематизації певних елементів та 
технічних деталей системи посилання), через частково репродукуюче (відтворююче) на-
зивання системи (здійснюється через від’єднання специфічних медійних компонентів 
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системи посилання і відтворення їх засобами літературної системи). Так в тексті може 
вказуватися на певні мікроформи фільмової підсистеми «голлівудська мелодрама», під 
час того як характерні змістові елементи, фігури, позиції фігур, діалогові та дійові струк-
тури цього жанру підхоплюються. Тут можна говорити про «відтворення» елементів і 
структур, оскільки вони пов’язані з специфічними жанровими традиціями та правилами, 
які функціонують незалежно від специфічних фільмових засобів комунікації та презен-
тації, вони можуть бути без проблем перенесеними літературне медіа.

Контамінація системи поділяється в свою чергу на два підвиди: контамінацію систе-
ми через перенесення (модифікація літературної системи через перенесення на неї пра-
вил системи посилання) та частково актуалізуючу контамінацію системи (основополож-
ні ознаки системи посилання можуть бути перейняті в літературний текст) (див. табл. 3).

Табл. 3. Контамінація системи як складова посилання на семіотичну систему 
іншого медіа за І. Раєвскі

Літературознавець і дослідник інтермедіальності Вернер Вольф [4] розуміє медіа як 
«умовно окремий засіб комунікації, обумовлений не лише специфічними каналами (чи 
одним каналом) комунікації, але й використанням однієї або кількох семіотичних систем, 
що служить для передачі культурних «повідомлень». Це визначення включає традиційні 
мистецтва, але також і нові форми комунікації, які ще не розвинулися до статусу «мисте-
цтва», такі як комп’ютерний гіпертекст або віртуальна реальність [4: 35-36]».

В своїх дослідженнях Вернер Вольф [5] вступає в діалог з дослідженнями Іріни 
Раєвскі «Інтермедіальна оповідь в італійській літературі постмодернізму» (2000 р.), за-
позичуючи деякі терміни її класифікації інтермедіальних відносин. В типології Вольфа 
інтермедіальність в широкому розумінні поділяється на два основні підтипи: інтерме-
діальність, що виходить за межі одного твору та інтермедіальність, що може бути до-
ведена всередині одного твору (інтермедіальність у вузькому розумінні) (див. табл. 4). 
Інтермедіальність, що виходить за межі одного твору німецький дослідник також поді-
ляє на два підтипи: трансмедіальність (включає медіаспецифічні феномени, які можуть 
виступати в різних медіа і таким чином підтримувати між ними непрямі зв’язки) та 
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інтермедійну транспозицію (передбачає зв’язок між сигніфікантами двох творів різних 
медіа, при цьому сигніфіканти вихідного медіа можуть виявлятися як в змістовій так 
і в формальній складовій новоутвореного медіа, проте для розуміння змісту новоутво-
реного медіатвору реципієнтові необов’язково знати ці «перекладені» структури твору-
першооснови). Інтермедіальність, що може бути доведена всередині одного твору, або 
інтермедіальність у вузькому значенні, Вольф означує як залучення більш ніж одного 
медіа всередині одного твору які вносять свою частку в вибудовуванні значення ново-
утвореного медіа. Підтипами цієї форми дослідник вважає мультимедіальність та інтер-
медіальне посилання. Мультимедіальність передбачає виступ багатьох окремих медіа 
в одному творі, при чому вихідні медійні компоненти помітні вже на поверхні твору, 
помітне також звертання до системи сигніфікантів різних медіа, які сформували цей твір. 

Табл. 4. Класифікація інтермедіальних відносин за Вернером Вольфом
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Існує два види мультимедіальності: комбінація медіа (різні медіа виступають в сво-
єму прямому вигляді і можуть бути відокремлені одне від одного, напр. ілюстрації в ро-
мані) та змішування медіа (різні медіа утворюють гібридну форму, з якої вже неможли-
во виділити окремі компоненти різних медіа, напр., взаємодія картинки, музики, тексту 
в фільмі). Інтермедійне посилання характеризується тим, що інше медіа своєю знаковою 
системою не є присутнім в творі, воно реалізується в творі як сигніфікат, як об’єкт по-
силання, не порушуючи однорідної структури твору, проте вносячи свою частку в фор-
мування його змісту. Мономедійні твори залишаються мономедійними навіть після 
здійснення посилання на інший медійний твір чи систему. Таке інтермедійне посилання 
може здійснюватися в двох формах: явне посилання або тематизація (посилання на інше 
медіа здійснюється власними засобами певного медіа) і приховане посилання або іміта-
ція (певне медіа імітує ознаки іншого медіа і вказує на нього через іконічну схожість).

Німецькі медієзнавці Юрген Мюллер та Вернер Вольф розрізняють інтертекстуаль-
ність та інтермедіальність, називаючи сферою інтертекстуальності відносини між текс-
тами, а сферою інтермедіальності відносини між різними медіа. Для Вернера Вольфа 
інтертекстуальність є мономедіальною формою міжсеміотичних відносин, а інтермеді-
альність їх кросмедіальною формою, оскільки вони обидві полягають в відносинах двох 
або більше семіотичних одиниць.

Юрген Мюллер обмежує інтермедіальність до функцій, які у Єнса Шрьотера надано 
трансформаційній інтермедіальності, і дає наступне її визначення: «Інтермедіальність 
не є ані сумуванням різних медійних концептів, ані міжмедійним розміщенням окремих 
творів, а інтеграцією естетичних концептів окремих медіа в новий медійний контекст[6: 
89]». Мюллер вважає, що часто одне медіа містить можливості і структури іншого медіа, 
що складаються в результаті їх розвитку, проте твір стає інтермедійним тоді, коли струк-
тури різних медіа починають співіснувати в одному продукті збагачуючи його естети-
ку: «Коли медіатексти знаходяться в змінних медіальних відносинах, коли їхня функція 
розвивається із історичних змін цих відносин, коли одне медіа таїть в собі структури і 
можливості іншого медіа або кількох інших медіа, тоді це включає в себе те, що уявлен-
ня про ізольовані «медіа монади» чи «медіасорти» не вдається зберегти. (Проте це не 
означає, що медіа стоять одне до одного в відношенні взаємного плагіату, а те, що питан-
ня, концептів, принципів, які були розвинені в ході їхньої історії, інтегруються в їхній 
контекст). Медійний продукт стає інтермедійним тоді, коли мультимедіальні поєднання 
медійних цитат та елементів переходять в концептуальне співіснування, коли естетичні 
переломлення, відхилення відкривають нові розміри переживання і пізнання [6: 83]». Як 
і російські дослідники інтермедіальності Ільїн, Тішуніна та Борисова, а також більшість 
німецьких теоретиків інтермедіальності, Юрген Мюллер дотримується культурно-семі-
отичного підходу до розуміння інтермедіальності і розглядає медіа як системи знаків, 
які організовані за допомогою специфічних медіакодів і при переході в інше медіа зміст 
та значення вихідного медіасубстрату змінюється під впливом нового медіаконтексту: 
«Сучасні комунікативні відносини виділяються через єдині медійні системи, інтерме-
дійні злиття і трансформації. Якщо розглядати медійні тексти як системи знаків, які 
організовані за допомогою специфічних медіа кодів, тоді реконструкція інтермедійної 
системи правил, яка ставить знакові елементи у певні відношення одне до одного, висту-
пає як центральне питання семіотичних досліджень. Реконструкція цієї системи правил 
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та кодів націлена не лише на правила зв’язку чи трансформації, а також на суб’єктивні 
процеси вибору ознак та властивостей творцями та реципієнтами. Таким чином виявля-
ються медійні трансформації окремих текстів та жанрів не лише як безпосередній транс-
фер коду, а в кращому випадку як трансфер певного текстового субстрату з одного медіа 
в інше, при чому зміст та значення субстрату піддаються впливу відповідного медійного 
контексту[6: 87]». 

В німецькомовному науковому просторі поняття інтермедіальності та дослідження 
міжмедіальних зв’язків загалом стало предметом культурологічних, літературознавчих, 
мистецтвознавчих та мовознавчих досліджень. У дослідженнях німецькомовних авторів 
двох останніх десятиліть існують різноманітні класифікації та типології інтермедіаль-
них відносин, що дає можливість розглянути поняття інтермедіальності комплексно, з 
різних сторін, проте вимагає напрацювання спільного для всіх концепцій термінологіч-
ного апарату. Завдяки таким різноманітним підходам виявляються нові перспективні на-
прямки досліджень феноменів інтермедіальності, внаслідок взаємопорівняння вносять-
ся удосконалення та доповнення до вже існуючих класифікацій.
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В статье рассмотрены аспекты развития теории интермедиальности в современ-
ном немецкоязычном литературоведении. Были исследованы основные подходы к пони-
манию термина «интермедиальность» и классификации интермедиальных отношений. 
Представлен их краткий анализ и сравнение.
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Цивилизационные сдвиги в обществе, связанные с наступающими процессами 
глобализации, смогли отразить в широких эпических полотнах в Америке – Джон Дос 
Пассос, в России – А.С. Солженицын. В романах-эпопеях “США” и “Красное Колесо”, 
показывая личность в потоке истории, они высветили основные проблемы эпохи. В их 
произведениях новейшая действительность проникает в структуру настоящего и разры-
вает его целостность, превращая в прошлое. При этом устойчивая каноническая тради-
ция создания эпопеи модифицируется, что приводит к рождению новой разновидности 
большой эпической формы.

ХХ век уникален в плане глобальной информатизации жизни. Происходит пересече-
ние культур, стремительно развивающихся в разных языковых, социально-культурных, 
технотронных сферах. В искусстве идет поиск художественно-изобразительных средств 
отражения стремительно убегающего времени.

Раскрыть многогранную духовную и социальную жизнь общества во времени и про-
странстве в крупном эпическом произведении под силу только большим художникам, 
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именно они обладают способностью объективизировать свое ощущение времени, пере-
жить и осознать смысл происходящих процессов, пропустить их через себя.

К сожалению, время не возвращается назад в своем неуклонном движении вперед, 
но оно переживается и анализируется в сознании художника, который обращается к 
историческому прошлому ради осмысления настоящего и будущего.

Уникальная способность реконструировать время и показать его движение много-
планово, объемно, рельефно, умение концептуально-художественного моделирования 
личности современника, носителя основных исторических событий, это умение дано не 
многим художникам слова.

Запечатлеть знаковые, эпохальные события в истории ХХ века в многоплановом 
эпическом произведении с экспериментальной архитектоникой удалось двум писателям 
уходящего века – А. Солженицыну и Джону Дос Пассосу в романах-эпопеях “Красное 
колесо” и “США” (“V.S.A”).Оба произведения явились самыми значительными и нео-
бычными текстами в творческом наследии этих писателей, итогами их идейных поисков 
и творческих экспериментов. 

Огромный повествовательный материал, этот неудержимо несущийся поток време-
ни, они превратили в живую панораму ХХ века, в России и Америке.

Характерной особенностью этих писателей является потребность осмыслить на-
стоящее через глубокое и эпически широкое проникновение в прошлое, используя для 
этого новаторские композиционные принципы, оригинальный монтаж художественного 
материала, сочетание документов эпохи с художественной прозой, сложные сюжетные 
формы повествования…

Эмоциональный мир художника в итоге детерминируется той социальной средой, в кото-
рой он существует, и чем глубже этот эмоционально-индивидуальный мир отражает основ-
ные тенденции социальной жизни, тем значительнее и актуальней творчество писателя. Это 
утверждение в полной мере относится к творчеству анализируемых в данной статье авторов.

В созданных Дж. Пассосом и А. Солженицыным произведениях явственно отраз-
ились такие характерные черты романа-эпопеи ХХ века: расширение функции романа-
эпопеи как исследования историко-социальной жизни общества и проблем его даль-
нейшего развития, тесный контакт с разнообразными формами документальной прозы, 
осознанное право на жанровый эксперимент, стремление свободно совмещать и смещать 
временные и пространственные пласты повествования, что привело к появлению нового 
хронотопа – динамичного и спрессованного.

Для Дос Пассоса и Солженицына характерно присутствие в одном произведении не-
скольких типов хронотопов и нескольких развернутых сюжетов.

О том, что рамки одного произведения способны вмещать несколько хронотопов за-
метил еще М.Бахтин: “В пределах одного произведения и в пределах творчества одного 
автора мы наблюдаем множество хронотопов и сложные, специфические для данного 
произведения или автора, взаимоотношения между ними” [1, С.284].

Особенности взаимодействия хронотопических систем в трехтомном романе-эпопее 
Д. Дос Пассоса “США” и десятитомной эпопее А. Солженицына “Красное Колесо” ха-
рактеризируются генетическим и типологическим своеобразием, явно выделяющимся 
на фоне современного литературного процесса. Эти вершинные произведения россий-
ского и американского писателей имеют совершенно необычную, неповторимую архи-
тектонику, которая не сравнима с другими произведениями, созданными в ХХ веке.
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На наш взгляд, в основе архитектоники “Красного Колеса” и “США” лежит прин-
цип аритмологии, а сама композиция этих произведений – монтажная. В узком смысле 
слова аритмология – это теория прерывистых функций, в более широком философском, 
художественном, аритмология характеризует миросозерцание, в основе которого лежит 
принцип прерывности.

Огромный художественный материал, который сконцентрировали в своих художе-
ственных текстах эти писатели, не мог быть изложен хронологически последовательно – 
это был бы бесконечный ряд томов, что ясно осознавали оба автора. Именно монтажный 
принцип, заложенный в архитектонике “Красного колеса” и “США” обусловил своео-
бразие хронотопических систем этих произведений и дал возможность А. Солженицыну 
и Д. Дос Пассосу осветить вершинные, знаковые исторические события в России и Аме-
рике первой половины ХХ века.

Созданная А. Солженицыным уникальная художественно-документальная эпопея о 
новейшей русской истории ХХ века, о путях России к революции и гражданской войне, 
занимает несколько тысяч страниц, в ней задействованы сотни персонажей.

“Красное Колесо” посвящается событиям особо трагическим и сложным в исто-
рии России. Внимательно вглядываясь в события этих лет, А. Солженицын, кажется, не 
упустил в своем просторном и многолюдном повествовании ни одного значительного 
государственного явления, ни одного значительного исторического лица, повлиявшего 
своими действиями на судьбу России. Показаны и огромные воинские соединения, дви-
гающиеся по дорогам войны и сталкивающиеся в кровопролитных сражениях, и жаркие 
диспуты, и борьба внутри политических партий, разногласия в Думе и правительстве. 
Показаны упущенные возможности столыпинской реформы и научно не обоснованная 
вера В.И.Ульянова-Ленина в идеи социализма, и его поистине фанатичное стремление к 
власти и переустройству мира насильственным путем. Раскрыт интимный, внутренний 
мир семьи императора Николая II и судьба крестьянской четы Арсения и Катены Благо-
дарёвых, быт и нравы столицы и провинции. Москва, Киев, Женева, Берлин, Лондон, 
великосветские салоны и жизнь политической эмиграции, военные парады и санитарная 
землянка с умирающими ранеными, революционный Петроград – все это показано в не-
привычном для нас ракурсе видения и в разных типах авторского повествования. Это и 
главы-монологи, и документально-публицистические главы, и синкопированные главы, 
главы-монтажи, главы-экраны и т.п. И здесь роль автора-повествователя и автора-иссле-
дователя обретает определяюще-синтезирующие функции.

Почти во всех произведениях А.Солженицына события разворачиваются в замкну-
том, искусственно ограниченном пространстве. Это или крестьянская изба Матрены Ва-
сильевны Григорьевой, или барак в концлагере Ивана Денисовича Шухова, или раковый 
корпус, в котором лечится Олег Костоглотов, или особая тюрьма, где находится Глеб 
Нержин, или территория Архипелага Гулаг, четко ограниченная железной проволокой и 
сторожевыми вышками. И только в эпопее «Красное колесо» происходит выход в широ-
ко открытое жизненное пространство – и историческое, и географическое. Трудно пере-
числить события и участников событий этой грандиозной эпопеи, но они важны именно 
все, так как только все вместе выражают авторский замысел: показать Россию сверху 
донизу в ее движении к революции, к роковой черте своей истории. Многим миллионам 
было суждено исчезнуть, погибнуть, быть раздавленными Красным колесом российской 



98

истории. И в этом роковом историческом движении некоторые персонажи “Красного ко-
леса” обретают кенотическую способность добровольного отречения от всего сущего, 
обретая духовное через отказ от материального. И кенозис, как и антиномия (Ленин – 
Николай II), становится одним из основных приемов солженицынского повествования, 
продолжая эту специфическую особенность русской поэтической традиции.

Свою задачу автор видит не только в том, чтобы показать механизм и движущие 
силы Красного колеса революции, его стремительный и страшный бег, но и показать, 
как попытка установить рай на земле революционным путем привела к возникновению 
ада на земле.

В грандиозной эпопее А.Солженицына “Красное Колесо” повествование охватывает 
десятилетние историческое действие – с 1912 по 1922 годы. Кроме того, в отдельно вы-
деленных ретроспективных главах, автор углубляется в XVII и XIX века, освещая исто-
ки всех трех русских революций. Роман-эпопея “Красное Колесо” построен по принципу 
Узлов, – “сплошного, густого изложения событий в сжатые отрезки времени, но с пол-
ными перерывами между ними (Солженицын)”. Эти повествовательные Узлы тщательно 
монтируются автором, превращаясь в сложную композиционно-жанровую структуру. 
В настоящее время перед читателями предстали все двадцать Узлов 10-томной эпопеи 
“Красное Колесо”, самого объемного художественного произведения в истории русской 
литературы, своеобразного эпоса новейшего времени. Узлы синтезируют историю, фило-
софию, этику, публицистику, трагедию, эпос, документалистику. Такой своеобразный син-
тез художественного и научного творчества способствовал появлению новой разновидно-
сти жанра – историко-исследовательского романа-эпопеи, что очень характерно для рома-
на ХХ века. Ведь с точки зрения современных теоретиков литературы “…роман создается 
без правил…, а потому не имеет правильного, то есть канонического построения…у него 
нет не только строгих композиционных форм и жанрового образца-канона, но и жанрово-
го закона” [2, С.201-202]. В “Красном колесе” писатель создает в одной художественной 
картине движение и действия широких народных масс в их переплетении с частными, 
индивидуальными судьбами и раскрывает то, что совершается в духовном и идейном раз-
витии основных персонажей. Как видим, Солженицын развернул психологически слож-
ные и далеко не однозначные характеры своих персонажей на фоне трагических событий, 
определивших лицо эпохи. И каждый элемент этой художественной картины необходим, 
чтобы сложилась завершенная эпическая и хронотопическая цельность. Такая структура 
экстенсивной эпической целостности и образует живой поток исторического действия. А 
множество сплетающихся и расплетающихся сюжетов в каждом из четырех Узлов образу-
ют общее сюжетное движение романа-эпопеи и общую монтажную композицию.

А. Солженицын в своем произведении уходит от научно-устаревшего видения про-
шлого как определенной, застывшей ступени на пути восхождения к современности, когда 
история рассматривается не в своей неповторимой самоценности, а в соответствии с ито-
гом исторической эволюции. Следует учитывать, что А. Солженицын не только писатель, но 
и математик, прекрасно профессионально разбирающийся в пространственно-временных 
структурах объектов исследования. Писатель сам совершает пересчет одного вида простран-
ства в другое (пространства исторических глав в пространство беллетристических, и на-
оборот). Это задача не читателя, а писателя, который через себя, через свое видение событий 
и фактов, как через фокус преломляет и пересчитывает время и дает истинную оценку 
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происходящего. Писатель применяет целый ряд пространственно-временных характеристик, 
которые дают объемное, сферическое, а не линейно-плоскостное, механистическое виде-
ние истории. Время в романе-эпопее А. Солженицына имеет наполненность, объем, плотность, 
свою неповторимую энергетику, оно является не только векторной, но и скалярной величи-
ной. Характер времени в “Красном Колесе” выступает как скалярно-бесконечная величина не 
только на уровне всего произведения, но и в мироощущении ведущих персонажей. Времен-
ные потоки в эпопеи А. Солженицына совмещаются, расслаиваются, в сознании героев воз-
никают своеобразные временные пласты, которые, не смешиваясь, текут то в одном направле-
нии, то в разных. Особенно зримо это проявляется или в предсмертные мгновения (генерал 
Самсонов, Петр Столыпин) или в минуты острой опасности. Так, Георгий Воротынцев в 55 
главе «Августа Четырнадцатого» во время прорыва из окружения ясно ощущает «в голове как 
бы два коридора рядом, через стекло. По одному коридору проскакивают деловые мысли, по 
другому проплывали сами собой, даже друг с другом не связанные, не подгоняемые, ничем 
не торопимые, не зависимые, вообще о недожитом, о прожитом не так. Первые торопились вы-
рвать к жизни, вторые озирались на случай умереть». Писатель стремится реконструировать по-
граничные состояния в духовном мире своих персонажей отобразить глубинные, ментальные 
основы их личности. В творчестве А. Солженицына идет диалог современности с прошлым, и 
каждый персонаж его произведений обладает собственным пространственно-временным 
континуумом, который определяет сущность его личности. В “Красном Колесе” объектом 
изучения служит не прошлое само по себе, не давно почившая действительность, полуза-
бытая, ожидающая своего воскрешения под пером писателя, а диалог между современностью 
и прошлым, и автор выступает в этом диалоге в роли посредника.

Связь с современностью рассматривается писателем не как повод для объективного 
изучения истории, а как необходимый и важный постулат. Диалог современности с прошлым в 
эпопее А. Солженицына образует существо историко-художественного познания. 

В художественном концептуальном поле произведения А. Солженицына история прохо-
дит через судьбы и сердца всех героев, там нет событий, которые происходили бы где-то помимо 
персонажей эпопеи, над их сознанием – именно так становится возможным объективное про-
никновение в содержание истории, не только реконструкция, но и конструирование прошлого. 
В десятитомном повествовании А. Солженицына подняты фундаментальные, глобальные 
проблемы эпохи, и в частности проблемы существования такой ноументальной реальности как 
Россия, которая отстоит свое будущее только через выход на качественно новый виток цивили-
зационного развития «Время, в котором мы живем, имеем бездонную глубину. Современ-
ность только пленка на времени», – утверждает писатель в эпопее “Красное Колесо” устами 
своего героя философа Павла Ивановича Варсонофьева [3, С.548].

Таким образом писатель представляет нам, его современникам, новые модусы вре-
мени и пространства, отличные от чистого профанизма количественного времени, и этим 
он выполняет универсальную миссию, оставляя свое творение жить дальше, вне сроков 
его и нашей жизни.

Универсум “Красного Колеса”, сочетающего романное и документальное повество-
вание, создан благодаря безбоязненности и готовности автора нарушить привычный ка-
нон, стереотип.

В результате проведенного анализа можно утверждать, что Солженицын по-новому 
смотрит на проблему времени, конструктивно, с метафизической точки зрения. Время 
у него – не только векторная (т.е. направленная) величина, но и скалярно-бесконечная 
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величина. И в этом проявляется оценка происходящих событий; время в «Красном Коле-
се» (в частности, в главах о Самсонове, Столыпине) – трехступенчатое. Это и историче-
ское время России, и личное, биографическое время персонажа, и время автора, форми-
рующего в своей творческой лаборатории метафизическое понимание времени, эпохи.

Хронотоп в “Красном Колесе” совершенно иной чем в литературе XIX – начала 
XX веков, более сжатый, спрессованный, динамичный. Время у Солженицына предель-
но сконцентрировано; пространственное и временное сжатие событий вообще характер-
но для творчества этого писателя. Солженицын создает художественно-документальную 
реальность, где прошлое, настоящее и будущее как бы соединяются в одном историче-
ском моменте. Согласно концепции М.Бахтина о хронотопе, происходит как бы “стяги-
вании прошлого и будущего в данном моменте”.

В романное пространство “Красного Колеса” вместилось огромное историческое со-
держание: Первая мировая война, революция, гражданская война... И главным было для А. 
Солженицына – достичь полного слияния исторической масштабности с художественной, 
сохраняя при этом объективный взгляд автора, которому известен финал истории.

Документальное изложение политических акций, цитаты из манифестов, указов, фраг-
менты из выступлений министров и политических деятелей Государственной Думы, га-
зетные отклики на внутриполитическую жизнь России, а также и высвеченные личным 
взглядом писателя сведения, добытые в результате колоссальной работы в архивах, – все 
это позволило создать живую атмосферу тех лет.

В “Красном колесе” в органичном синтезе соединились и блестящие образцы худо-
жественной прозы, и элементы научного исторического исследования, и строгая отто-
ченная публицистичность, и глубокая философско-этическая насыщенность.

Такое самобытное произведение, в котором бы столь своеобразно и гармонично со-
четалась художественная образность с точным историческим исследованием, в мировой 
литературе появилось впервые. Видимо, создание этого сложного, синтетического ис-
следовательско-художественного полотна обусловлено и уникальностью анализируемых 
эпохальных событий и задачами, которые поставил перед собой автор, более пятидесяти 
лет работающий над заключительным произведением своей жизни. “Этот роман не напи-
санный, еще всегда был величайшей любовью моей жизни. Ничего на свете я не любил до 
такого обмирания сердца” [4, С.10].

“У меня совершенно необычный материал, который требует своего собственного 
жанра и художественных приемов”, – констатирует А.Солженицын. Таким образом, на 
наших глазах, именно в “Марте Семнадцатого”, необычном по форме и содержанию, 
происходит рождение нового жанра – историко-исследовательского романа-эпопеи. 
Главное действующее лицо-революция – для своего полного и объективного изображе-
ния потребовала слияния в единой ипостаси и художественного произведения, и научно-
го исследования, и публицистики.

Значение автора-повествователя и автора-исследователя еще более полифонизиру-
ется, он выступает теперь в роли и романиста, и историка, и хроникера, и летописца. 
Писатель целенаправленно вовлекает читателя в грандиозное историческое действие, 
показывая события с разных точек зрения: то ретроспективно, то стереоскопически, то 
словно под увеличительным стеклом выхватывает запоминающуюся деталь или образ. 
Это может быть и взгляд императора, застывший над сообщением о бунте солдат Пав-
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ловского полка, и грассирующий голос Ленина, выступающего с балкона особняка Кше-
синской, и бушующее человеческое море на Невском проспекте.

В оживленном автором историческом пространстве задействованы сотни разно-
образных персонажей, которых автор наделил глубоко личностной культурно-нацио-
нальной идентичностью. И от решительного поступка или бездействия каждого персо-
нажа зависит судьба стремительно развивающихся революционных событий. Каждый 
ответственен за все и несет свою долю ответственности. Это особенность творческой 
манеры автора: в его поле зрения все участники событий – от императора до простого 
солдата Павловского, Волынского, Московского запасных батальонов Петроградского 
гарнизона. Писатель находит их имена в архивах, стремится воспроизвести их чувства, 
мысли, побуждения, заставляет их выйти из исторического небытия, моделирует вну-
тренний мир своих героев. 

Итак сама революция стала главным действующим лицом в романе-эпопее “Красное 
Колесо”. Автором детально и полно представлены ее создатели, участники, противники. По 
часам рассчитано ее появление и все формы ее выражения.

Непредубежденный читатель не может не согласиться с мнением писателя о специфике 
революции – как такого явления социально-политической жизни, которое трудно поддается 
предвидениям и предначертаниям даже ее собственных творцов. Выходя из-под контроля, она 
губит и своих создателей.

Не разделяя своих героев только на правых и виноватых, показывая действительность в 
ее объемной реальности, Солженицын в своем точно документированном повествовании ис-
следует все упущенные, нереализованные возможности предотвращения революции.

В результате революция и гражданская война красным колесом прошли по живому телу 
России, уничтожая генотип нации, дробя государственную основу народа, разрушая вну-
треннею духовную целостность личности. Осознавая и познавая это, читатель, которого Сол-
женицын посвящает в тайны своей творческой лаборатории, становится свидетелем стремле-
ния писателя сформировать новую модель общественного устройства, без войн и револю-
ций, с учетом трагического исторического опыта России.

Свое художественное исследование А. Солженицын ведет сквозь призму личности 
на всех социокультурных уровнях, писатель стремится ко всей возможной универсаль-
ности и всеохватности, создавая своеобразную летопись самого трагического периода в 
истории России.

Стать “летописцем своего времени” стремился и Джон Дос Пассос. В трилогии 
“США” он сумел создать широкую панораму американской действительности первых 
трёх десятилетий ХХ века.

Тема “яростного ветра истории”, который бушует на просторах Америки начала 
ХХ века, становится ведущей в этом лучшем произведении Джона Дос Пассоса.

Трилогия “США” (“V.S.A”) по утверждению и коллег по перу Дос Пассоса [5, С.129, 
140] и литературоведов [6; 7; 8] является самым значительным и необычным произве-
дением писателя, его итоговым художественным текстом и творческим завещанием. Три 
романа “42 параллель”, “1919”, “Большие деньги”, мыслились писателем как эпопея 
ХХ века, века, в котором Америка достигает вершины своего могущества. Надежды, 
сомнения, разочарования вымышленных персонажей романа тесно связаны с хроникой 
духовной, политической, социальной, экономической жизни Америки. Писатель стре-
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мится показать движущуюся панораму первых трёх десятилетий ХХ века в контексте 
основных доминант эпохи. Своеобразная, новаторская архитектоника романа-эпопеи 
позволила Дос Пассосу раздвинуть рамки повествования, ввести в текст новые аспекты 
действительности, дать точный срез социальной структуры американского общества.

Писатель видел свою основную задачу в том, чтобы стать “архитектором истории” 
американской действительности ХХ века, которая полна внезапных новых и стреми-
тельных поворотов. Дос Пассос приводит кричащие заголовки американских газет того 
времени: “Столица на грани нового века. Нация приветствует зарю нового века. Деяние 
Америки обессмертят его” [9, С.7,9].

Произведения Дос Пассоса построено в четырёх композиционных планах: новеллы-
жизнеописания двенадцати ведущих персонажей трилогии, “Экран новостей”, “Камера-
обскура” (“Киноглаз”), “Портреты исторических деятелей Америки ХХ века”. Все эти 
разнообразные повествовательные планы соединены монтажной композицией, основная 
цель которой стремление запечатлеть быстро меняющейся дух и стиль эпохи. Известный 
исследователь американской литературы ХХ века Б.А. Гиленсон пишет, что Дос. Пассос 
удачно “сочетая в себе талант беллетриста, ученого-историка, культуролога, публициста, 
стал своеобразным летописцем событий, развертывавшихся на его глазах. свои романы 
он называл “хрониками современности”. [6, 375].

Рядом с основными литературными персонажами Беном Комптоном, Маком, Мери 
Френч, находятся реальные исторические личности. Среди них, автор книги “Десять 
дней, которые потрясли мир” Джон Рид, знаменитая танцовщица Айседора Дункан, изо-
бретатель Эдисон и миллионер Форд, певец Рудольф Валентино, газетный магнат Херст, 
символы банковского капитала Рокфеллер и Морган, открывшие эру воздухоплавания 
братья Райт… 

В разделах, озаглавленных “Экран новостей”, даются отрывки из газет, журналов, 
рекламных объявлений, популярных песен, выступлений известных политиков. Автор 
стремится приблизиться к разговорному стилю речи своего поколения, что достигается 
путём использования неполных предложений, синтаксически незавершенных конструк-
ций, вводных слов, повторов, реплик, употребления новых для наступающего ХХ века 
терминов и слов. Эту стилистическую особенность своей трилогии Дос. Пассос объ-
яснял так: Менталитет поколения воплощается в его языке. Писатель запечатлевает раз-
личные аспекты этой живой речи в печатном слове. Осваивая языковые пласты, он от-
крывает благодаря им формы мировосприятия целого поколения. Это и есть история. 
Писатель, отражающий жизнь непосредственно, - «архитектор истории». [6, 362]. Ак-
тивно взаимодействуя, этот смонтированный из документов образ времени создает исто-
рико-документальный портрет эпохи.

В трилогии Дос Пассоса в разных ракурсах изображено не только историческое вре-
мя Америки, но и всей эпохи в её ключевых моментах и событиях. 

Монтажная подача материала, широкое использование документов эпохи, яркие за-
поминающиеся портреты выдающихся деятелей мировой истории создают в трилогии 
эффект движения самой Истории.

Показана фронтовая хроника испано-американской войны 1898 года и великая аме-
риканская депрессия 30-х годов ХХ века, русская революция 1905 года и смерть коро-
левы Виктории, ужасы Первой мировой войны и образование Лиги Наций, убийство 
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Карла Либкнехта и восходящая политическая карьера Уинстона Черчилля, тщательная 
подготовка Лениным революции 1917 года и жизнь семьи Рузвельтов, а также события в 
Китае, Германии, Италии…

В сложной динамике быстро сменяющихся ракурсов предстают живые картины дей-
ствительности в России и Америке. Белый снег и белая “свежая как свежескошенное 
сено, водка, астраханская икра, финская лососина, лапландская белая куропатка и самые 
красивые женщины на свете” в Петрограде. И в том же Петрограде “красное зарево на 
истоптанном снегу Невского, и красные флаги, кровь, застывшая, в уличных бороздах, 
кровь застывшая в колеи” [9, 168]. Потоки крови. И потоки шампанского, но уже не в 
России, а на банкете американских миллионеров, празднующих начало нового ХХ века. 
Века Америки.

Дос Пассос описывает не отдельные судьбы своих героев, он создает объемный со-
циально-исторический фон, воссозданный в эпопее посредством одновременного дви-
жения десятков разветвленных сюжетных линий. При этом писатель не придерживается 
хронологической однолинейности повествования, время в его творении (как и у А. Сол-
женицына) не только векторная, но и скалярно-объемная величина. Кроме того, понятие 
о времени векторном дополняется понятием о его дискретности.

В своем грандиозном тексте писатель смело монтирует не только отрывки и сцены 
американской хроники и биографии персонажей, но целые пласты резко меняющейся 
ломающейся действительности нового двадцатого века. Двадцатого века потрясённого 
катаклизмами Первой мировой войны и русской революции 1917 года. Сама История 
предстает перед читателями этой трилогии без нанесенного позднейшими исследовате-
лями грима и без прикрас. Время ХХ века стремительно врывается в текст произведения, 
во всей своей неприглаженности, безграничности, сиюминутности, парадоксальности и 
противоречивости. Дос Пассос предлагает современникам новые способы освоения из-
менившейся действительности, для него важно, чтобы архитектоника его произведения 
соответствовала жизненному материалу, а не принятому литературному эталону. По при-
знанию Дос Пассоса стимулом для экспериментов в архитектонике трилогии «США» 
стал новый изобразительный язык кинематографа начала ХХ века: монтаж и быстрая 
смена разнородных по стилю и содержанию событий. Дос Пассос откровенно признавал 
воздействие техники кино на свое творчество. И в первую очередь кинолент Д.У. Гриф-
фита «Рождение нации» и С.М. Эйзенштейна «Потёмкин» [11, 482-483]. 

Время ХХ века в этих кинолентах и трилогии Дос Пассоса отражается со всей стре-
мительностью бытия, и подчиняясь логике монтажных стыков показывает эпоху круто 
ломающейся действительности, эпоху социально-политических катаклизмов, мировых 
воин, революций. Через монтаж, казалось бы, трудно поддающихся стыковке крупных 
социально-исторических явлений, происходящих в разных пространственно временных 
континуумах, эпоха познается полнее и глубже, чем через детальное, однолинейное, хро-
нологическое авторское описание.

Трилогия “США” стала и литературным документом своей эпохи, вместившим ко-
лоссальный многоплановый жизненный материал, и вместе с тем, это повествование во-
брало в себя то новое и экспериментальное, что было накоплено искусством прозы на 
рубеже столетий. В 1958 году Дос Пассосу была вручена золотая медаль национальной 
Академии литературы и искусства. Он стал признанным классиком. Уникальная форма 
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сочетания монтажа документов эпохи с отточенной художественной прозой и репорта-
жем, нашла свое отражение в творчестве Э. Доктороу, Д. Колдуэлла, Н. Мейлера, по-
лучила дальнейшее развитие в эпопее А. Солженицына “Красное Колесо”, где литера-
турный монтаж, ставший художественным архитектоническим принципом, укрупнен и 
усложнён. Многогранная по своей идейно-философской природе, стилистически неод-
нородная, во многом новаторская проза Дос Пассоса и А. Солженицына требует серьез-
ного, объективного анализа и установления ее генетических и типологических связей с 
основными литературными процессами современности. Литература XXI века активно 
использует открытую этими писателями новую художественную перспективу видения 
реальности в её уникальной вариативности и непредсказуемости.

Если проанализированные произведения А. Солженицына и Д. Дос Пассоса – это в 
жанровом отношении художественно-исследовательские романы, то роман Германа Гес-
се “Игра в бисер” сочетает в своей структуре элементы и философского романа, и рома-
на-воспитания, и романа-притчи, и романа-утопии. По сути, это уникальный конгломе-
рат жанровых форм в одном произведении. Действие романа происходит в утопической 
стране Касталии, созданной в XXII веке, после всех потрясений XX века: революций, 
мировых войн, опустошивших человечество и материально и духовно. В романе “Игра в 
бисер” автор описывает Касталию как страну интеллектуальной, духовной элиты чело-
вечества, как хранилище высокой культуры, исчезнувшей из повседневной жизни обще-
ства XX века.

Основная задача главного героя романа Йозефа Кнехта – философский поиск и 
духовный эксперимент – находят прямое и адекватное отражение в характере пове-
ствования. Для реализации своего художественного замысла автор вводит в повество-
вание вставные новеллы и стихотворения, политический памфлет и пародию, легенды 
и жития, специальные комментарии, разъясняющие философские концепции древнего 
Китая и Индии, европейского средневековья и античности. В художественное про-
странство романа гармонично входят все духовные ценности, накопленные человече-
ством за всю историю его существования. Какой же телеологией должны быть объ-
единены хранители высокой духовности и создатели материальной культуры, какова 
роль истинной духовности в историко-культурной динамике развития человечества? 
Эти концептуальные и вечные вопросы ставит Герман Гессе в своем удостоенном Но-
белевской премии произведении. И писатель дает ответы далеко не однозначные. В 
финале произведения заключена возможность вариативного прочтения и интерпрета-
ции как дальнейшей судьбы главного героя, так и центрирующих проблем романа. Сю-
жетная ситуация в тексте Германа Гессе непредрешима и вероятностно-множественна. 
Писатель утверждает, что пути развития человеческой цивилизации и способы взаи-
модействия человека с миром богаче и непредсказуемее, чем представление об этом 
процессе современных ученых. Знание о будущем всегда недостаточно полно для того, 
чтобы однозначно точно определить его оптимальную, позитивную структуру. Но одно 
несомненно: существование высших духовных истин необходимо человечеству во все 
времена, чтобы сохранить статус человечности. Однако хранить эти интеллектуальные 
и духовные ценности в укромном уголке Земли, недоступном для всего человечества, 
жить замкнуто, в строгой изоляции от условий реальной жизни – эти законы Касталии 
грозят гибелью и ей и ее обитателям.
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Касталийцы удалились от мирской суеты, спасая и сохраняя духовные, научные, ху-
дожественные ценности прошлых эпох, но сами они не способны к творчеству, к гене-
рации новых идей. Касталийцы отказались от активной деятельности ради созерцания, 
ради культивирования “чистой” науки, “чистого” искусства. Магистры Касталии играют 
научными и культурными понятиями и категориями как разноцветным бисером. Игра 
ради самой игры. “Игра в бисер есть игра со всеми смыслами и ценностями нашей куль-
туры, мастер играет ими, подобно тому, как в эпоху расцвета живописи художник играл 
красками своей палитры”, – так объясняет Гессе главную идею и название своего романа.

Главному герою произведения становится тесно в этом интеллектуальном панопти-
куме – желание жить полноценной жизнью заставляет его вернуться в несовершенный, 
но реальный мир. Я не только касталиец, я прежде всего человек, объясняет свое реше-
ние навсегда покинуть Касталию Йозеф Кнехт.

Требование жить в состоянии вечной игры – без семьи, любви, активной творческой 
жизни, без права выбора – это тоже особая, изощренная форма насилия над человеческой 
личностью. По законам Касталии личность лишена права индивидуального творчества 
и свободы выбора, она должна полностью раствориться в государстве, что приводит к 
полной потере статуса личности. Но, как констатируют современные философы и со-
циологи, и в частности П.Козловски, не существует цены, «которая была бы достаточно 
высока, чтобы оплатить издержки потери статуса личности, потому что с этой потерей 
теряют свое значение все другие акты выбора или альтернативы бытия индивида» [12, 
217]. Тот, кто не принадлежит более самому себе, не может выбирать, за него это делают 
другие, и он более не свободен. А свобода является необходимым условием существова-
ния личности. Именно она является не эквивалентно-функциональной ценностью, а ус-
ловием ценностного измерения вообще. И в этих утверждениях П.Козловски предельно 
близок взглядам И.Канта, который в своей работе “Основы метафизики нравственности” 
писал, что свобода не имеет эквивалента, рыночной цены, свобода имеет достоинство, 
свобода – это “абсолютная ценность” [13, 277–278].

Йозеф Кнехт покидает идеальный мир Касталии ради того, чтобы посвятить свою 
жизнь воспитанию единственного ученика Тито Дезиньоре, сына своего старинного дру-
га. Единственного ученика, но ученика, способного изменить к лучшему окружающий 
мир. Сложный и многогранный интеллектуально-духовный мир Йозефа Кнехта бли-
зок к совершенству, но этот колоссальный потенциал оказывается невостребованным. 
И жизнь на этом этапе стала казаться исчерпанной. Возможность передать свой опыт 
достойному ученику очень дорога Кнехту, за это он готов заплатить своей жизнью. Не 
желая разочаровывать своего юного друга холодным благоразумием взрослого челове-
ка, рвать еще не окрепшую духовную связь, Кнехт входит в прозрачные волны горного 
озера: «Он… сделал глубокий вдох и бросился в воду, в том же месте, где нырнул его 
ученик. Озеро, питаемое ледниковой водой и даже в самое жаркое лето полезное лишь 
очень закаленным, встретило его ледяным холодом пронизываемой враждебности. Он 
был готов к сильному ознобу, но никак не к этому лютому холоду, который объял его как 
бы языками огня, мгновенно обжег и стал стремительно проникать внутрь. Он быстро 
вынырнул, и снова увидел плывшего далеко впереди Тито и, чувствуя, как его жестоко 
теснит что-то ледяное, враждебное, дикое, думал еще, что борется за сокращение рассто-
яния, за цель этого заплыва, за товарищеское уважение, за душу мальчика, а боролся уже 
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со смертью, которая настигла его и обняла для борьбы. Он изо всех сил сопротивлялся 
ей, пока билось сердце.

Юный пловец часто оглядывался и с удовлетворением увидел, что магистр вслед за 
ним вошел в воду. Но вот он опять поглядел, не увидел учителя, забеспокоился, поглядел 
еще, крикнул, повернул, поспешил на помощь. Не найдя его, он, плавая и ныряя, искал 
утонувшего до тех пор, пока у него не иссякли силы от жестокого холода. Шатаясь и 
задыхаясь, он наконец вышел на берег, увидел лежавший на земле халат, поднял его и 
машинально растирался им до тех пор, пока не согрелось окоченевшее тело. Он сел на 
солнце, как оглушенный, уставился на воду, холодная зеленоватая голубизна которой 
глядела сейчас на него как-то удивительно пусто, незнакомо и зло, и почувствовал рас-
терянность и глубокую грусть, когда с исчезновением физической слабости вернулись 
сознание и ужас.

Боже мой, думал он, содрогаясь, выходит, я виноват в его смерти! И только теперь, 
когда больше не надо было сохранять гордость и оказывать сопротивление, он почув-
ствовал сквозь боль своей испуганной души, как полюбил он уже этого человека. И в то 
время как он, всем доводам вопреки, ощущал свою совиновность в смерти учителя, его 
охватил священный трепет от предчувствия, что эта вина преобразит его самого и его 
жизнь и потребует от него куда большего, чем он когда-либо до сих пор от себя самого 
требовал» [14, 349].

Несмотря на трагическую смерть героя, финал романа наполнен жизнеутверждаю-
щим звучанием. Возникает ясное ощущение того, что жизнь и дух магистра Кнехта про-
должится в судьбе юного Тито Дезиньоре. В кристально чистых водах горного озера 
происходит своеобразное перетекание жизненной энергии Йозефа Кнехта в его един-
ственного ученика. Такая концовка романа вполне соответствует философским взглядам 
Г.Гессе, разделяющего древнеиндийскую концепцию метемпсихоза – перевоплощения и 
непрерывного обновления всех жизненных явлений.

Давая шанс своему герою сделать свободный выбор (который привел его к смерти), 
Гессе не мог не находиться под влиянием идей великого немецкого философа И.Канта. А 
роман “Игра в бисер” – это предупреждение всей нашей цивилизации и мечта о создании 
более гармоничного общества, чем современная Г.Гессе Европа XX века, на что писатель 
искренне надеялся [14, 441] .
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Стаття присвячена дослідженню основних напрямів та перспектив розвитку 

світової літератури ХХ століття. У статті розглядаються особливості жанрової 
структури архітектоніки, хронотопу в романах О. Солженіцина «Червоне колесо», 
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КОНЦЕПЦІЯ ЛЮДСЬКОЇ НАТУРИ В РОМАНІ С. РІЧАРДСОНА «ПАМЕЛА, 

АБО ВИНАГОРОДЖЕНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ»

У статті розглянуто погляд С. Річардсона на природу людини, який виражено 
в творі європейського сентименталізму «Памела». Особлива увага приділяється пури-
танській моделі особистості та традиціям пуританської моралі.

Ключові слова: сентименталізм, людська натура, мораль, доброчинність. 

Роман С. Річардсона «Памела, або Винагороджена доброчесність» обраний тут нами 
для аналізу не випадково: на відміну від більш відомої та частіше аналізованої науковця-
ми «Клариси», цей твір будується на більш характерній для нашого дослідження колізії 
«винагороди добродійності», в той час, коли в «Кларисі» змальовано катастрофічні для 
християнського моралізму й трагічні наслідки лібертинства, яке поширювалося в сус-
пільстві по вертикалі – зверху донизу. Але у «Памелі», так само, як у О. Ґолдсміта та 
Л. Стерна, перемагає якраз не секуляризована мораль та лібертинська програма, а добро-
чесність. Словом, якщо у другому своєму романі Річардсон є немов суворим суддею сво-
їх персонажів, то у «Памелі» він з величезним захопленням занурюється у змалювання 
одвічного алгоритму – змагання невгамовної й чисто вітальної юнацької сексуальності, 
яка не хоче визнавати над собою морального закону, і дівочій чистоті й богобоязності, 
визначених інстинктивним прагненням дбайливо оберігати хоча б вже – для початку – 
саме біологічне існування жінки та її можливого потомства.

Можна сказати, що в творі С. Річардсона виступають з архетипічною чистотою два 
типи поведінки: чоловічий та жіночий, «завойовницький» та «опірливий», полігамічний 
та моногамічний. Проблематика «Памели» зводиться до проблеми – що таке чоловік та 
що таке жінка [7: 470]. При цьому на боці Жінки – культура, на боці Чоловіка – натура з 
її нестримним прагненням до фізичної (сексуальної) насолоди. При цьому до боротьби 
чоловічого та жіночого начал можна додати ще й боротьбу різних художніх напрямків. 
На слушну думку О. Ю. Рязанцевої, у «Памелі» можна побачити боротьбу поетики ро-
коко та сентименталізму: «чуттєве начало рококо трансформується в ніжну чутливість 
сентименталізму» – вседозволеності жаги насолод хазяїна протиставляється достоїнство 
Памели [5: 12]. Проте у цьому протистоянні Натури та Культури акцент одразу ставиться 
на Культурі: Памела невгамовно пише та копіює листи, розмірковує з пером в руках; лис-
ти для неї – вимушена ситуація, сублімація. Як тут не пригадати, що роман виріс з наміру 
автора створити Письмовник – вкрай характерну для епохи книгу, в якій подавалися б 
зразки любовних епістол. Вчорашня сексуальна грубість замінюється куртуазністю, й 
мистецтво завоювання чоловіком жінки, так само, як і мистецтво зваблення чоловіка, 
переходило у площину попереднього складного психологічного змагання двох персон. 

Роман розпочинається з листа п’ятнадцятирічної Памели, в якому вона повідомляє 
своїм батькам, що її пані, яка навчила свою служницю писати, рахувати, шити та іншим 
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речам й завжди була до неї доброю, померла. Останні її слова були звернуті до сина, 
якого вона просила потурбуватися про Памелу.

Син же у цій ситуації спочатку виступає як достойний нащадок своєї доброчинної 
матері, і щедро пропонує Памелі взяти книги померлої пані, які їй до вподоби. До цьо-
го молодий хлопець, поки що до беззахисної служниці байдужий, долучає моралізуюче 
повчання, яке легко уявити в устах якого-небудь підстаркуватого доброзичливця: “…
you may look into any of her Books to improve yourself, so you take care of them”1 [8: 13]. 
Вимальовується така собі ідилія буття, начебто пронизаного чистою доброзичливістю й 
навіть певною спіритуальністю.

Виховання Памели, безумовно, варте на повагу. Батько її – освічений чоловік, який 
вільно володіє пером, але змушений заробляти на хліб важкою працею. Проте Памела 
пишається з того, що народилася у таких доброчесних батьків, і не вважає кращим, аби 
вона була б донькою батьків знатних [8: 17]. 

З першого ж листа батьків до доньки ми дізнаємося, що Памела – дуже вродлива ді-
вчина2. Але батьки найперш турбуються про те, щоб вона більше клопоталася про свою 
совість, аніж вроду чи багатство: “for what signify all the riches in the world, with a bad 
conscience, and to be dishonest! We are, ‘tis true, very poor, and fi nd it hard enough to live; 
though once, as you know, it was better with us. But we would sooner live upon the water, 
and, if possible, the clay of the ditches I contentedly dig, than live better at the price of our 
child’s ruin”3 [8: 13]. І цей мотив бринітиме чи не в кожному листі батьків: “Be sure don’t 
let people’s telling you, you are pretty, puff you up; for you did not make yourself, and so can 
have no praise due to you for it. It is virtue and goodness only, that make the true beauty”4 
[8: 20]. Та й самі батьки – зразок доброчинності: “…they were, of late Years, remarkably 
poor, and always as remarkably honest, even to a Proverb; as honest as Goodman Andrews, 
was a Bye-word”5 [8: 200]. Памела має тверду християнську позицію й навіть нахил до 
філософствування й саморефлексії – воістину, «і селянки кохати вміють», якщо фігу-
рально ужити відомого вислову російського сентименталіста М. Карамзіна. Вона пише 
у листі до батьків: “…see what the World is! One Man’s Death is another Man’s Joy: Thus 
we thrust out one another!—My hard Case makes me serious”6 [8: 143]; “…my Nature is too 
frank and open to make me wish to be ingrateful”7 [8: 216]. Власне, захоплення юного па-
нича Памелою й виникає з почуття її виключної, непересічної духовно-інтелектуальної 
переваги: “What the Duce do we Man go to School for? If our Wits were equal to Womens, 
we might spare much Time and Pains in our Education. For Nature learns your Sex, what, in 
a long Course of Labour and Study, ours can hardly attain to. – But indeed, every Lady is not 
a Pamela”8 [8: 232]. Вірно, що Памела демонструє такий багатий духовний світ, гідність 
та тверді релігійні переконання, які ніколи раніше не пов’язувалися з представниками 
нижчих щаблів суспільства [1: 211].

Здавалося б, що є всі підстави для ідилії: освічена верства культивує джентльмен-
сько-шляхетну позицію, а вдячні простолюдини вчаться у своїх панів культурності. 
Однак у цю ідилію С. Річардсоном від самого початку вливається крапля іронії – адже 
гумор та іронія невід’ємні від сентименталістського методу, який від самого початку ба-
гато що будував на пародіюванні – підлягав автопародіюванню навіть сам власний новий 
метод як такий. Утім, іронія від початку забарвлена непідробним драматизмом: Памела, 
згадуючи, як пані колись навчила її читати й писати, достатньо чітко усвідомлює, що 
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стала завдяки отриманій освіті істотою поміж світом трудівників і світом багатих нероб, 
але, на відміну від останніх, що мають можливість жити, не обтяжуючи себе працею, 
наводить приклад з відомої антично-класицистської сатиричної байки про мурашок та 
бабку – в той час, коли перші протягом усього літа накопичували запаси їжі, друга – 
співала пісні, і по настанні зими мурахи порадили їй годуватися тими піснями: “For you 
know, my Lady, now with God, lov’d Singning and Dancing, and, as she would have it I had a 
Voice, she made me learn both<…> And I must learn to fl ower and draw too, and to work fi ne 
Work with my Needle”9 [8: 76]. Памелі доволі чесного й скромного існування, й вона від 
початку плекає відразу до розкошів, досягнутих через гріх: “And I trust God will provide 
for me, and not let me want the poor Pittance, that is all I desire, to keep Life and Soul together. 
Bread and Water I can live upon, Mrs. Jervis, with Content. Water I shall get any – where; and 
if I can’t get me Bread, I will live like a Bird in Winter upon Hips and Haws, and at other times 
upon Pignuts, and Potatoes, or Turneps, or any thing”10 [8: 81].

 Отож, хоча й вірно сказано: «Соціальна вищість героя роману врівноважується 
духовною вищістю героїні, яка завдяки навичкам духовного самоаналізу краще знає 
себе, свій характер та свої потреби, і тому впевненіше володіє ситуацією, примушуючи 
свого обранця відмовитися від обраної ним моделі поведінки та прийняти її прави-
ла гри» [2: 137], в цілому не можна твердити, що С. Річардсон вдається виключно до 
«прославлення людини з народу». Перед нами не «соціальна критика», а, радше, кри-
тика «віку сього» – нагадаємо, що в Новому Завіті ця формула обіймає собою світське 
буття, «земний» світ та його цінності, які мисляться тимчасовими, скороминущими. 
Новозавітні за настроєм есхатологічні мотиви звучать і в листі Памели до батьків: 
“Here’s Shamelessness for you! –Sure the World must be near an End! For all the Gentlemen 
about are as bad as he almost, as far as I can hear”11 [8: 70], “And, Alack – a – day! what 
a World we live in! for it is grown more a Wonder, that the Men are resisted, than that the 
Women comply. This, I suppose, makes me such a a Sawce – box, and Boldface, and a 
Creature; and all because I won’t be a Sawce box and Boldface indeed”12 [8: 71]. Таким 
чином, вірне твердження О. Ю. Рязанцевої, що авторська концепція особистості ви-
ражена вже через назву «Памели» – адже головна героїня не є просто жінкою чи служ-
ницею, але насамперед високоморальною особистістю [5: 10]. 

Звичайно, піддавшись спокусам «віку сього», недовго втратити свої моральні прин-
ципи. Проте справжня доброчинність тримається, за С. Річардсоном, не на примусі й 
страху, а на вільному виборі. От і батьки Памели вважають, що спокуси, яким піддається 
їхня донька, корисні, оскільки дозволяють перевірити, чого насправді варта її доброчин-
ність: “Temptations are sore things; but yet without them, we know not our selves, nor what 
we are able to do”13 [8: 27]. 

Таким чином, головну героїню роману відправлено у плавання по бурхливому морю 
спокуси, пізнання власної натури, й захистом для неї може бути лише її власна тверда 
воля. Вимальовується ситуація складності людської природи, яка відмінна усе ж таки від 
природи янгольської, й підлягає не лише владі духу, а й зову плоті. 

Саме «янгольське» начало в Памелі є тим магнітом, що вабить розбещеного панича, 
і Жервіс, дізнавшись про плани молодого пана щодо Памели, слухає її розповідь і плаче, 
змішуючи свої сльози з Памелиними сльозами: “I fear more for your Prettiness than for any 
thing else; because the best Man in the Land might love you”14 [8: 26]. 
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Тим не менш, очевидний моралізаторський зміст «Памели» був настільки потуж-
ний, що пастори рекомендували «Памелу» як зразок доброчинності для прихожан 
[3: 53]. Відчувається, що твір цей народжений на грунті стилістики «пуритансько-
го щоденника»: про це пише англійська дослідниця С. Вольф, яка відзначає, що на 
початку XVIII ст. пуританська модель особистості переживала кризу й потребувала 
як нової аксіології, так і нової моделі поведінки – саме цю функцію й виконували 
романи Річардсона, в яких співбесідник – фігура умовна [9: 37]. Те ж саме твердить 
К. П. Зикова, яка вказує на стилістику «пуританського щоденника» як на джерело 
граничної щирості та відвертості листів Памели [2: 137]. І можна лише погодитися з 
твердженням, що романи С. Річардсона – «один з останніх злетів дидактичного типу 
мислення, і дидактизм його має доволі складний, витончений, психологічно тонкий 
характер» [2: 133]. Натомість дріб’язково й поверхово звучить судження А. Кеттла, 
що бачить у «моралі» роману основну слабкість «Памели» – адже читач повинен 
«захоплюватися вчинками та образами, моральна сутність яких не достойна захо-
плення», а Памела виходить заміж за людину, яку зневажає, а «переродження» міс-
тера Б. – лише повчальне, і не більше того [4: 80]. Якраз подолання власної недо-
сконалості, обгнуздання «голосу натури» уставами культури робить твір Річардсона 
не лише живим та захоплюючим, але й насправді повчальним. При цьому мораль 
сприймається не як щось «нав’язане природі», а річ, яка допомагає цій природі про-
явитися належним чином: у романах С. Річардсона акцент робиться насамперед на 
доброчинності та моралі як на природних для людини вроджених «моральних почут-
тях [6: 111]. Внутрішня потреба людини у табуюванні певних начал власної натури, 
у самообмеженні і самодисципліні, була узаконена і піднесена у творі Річардсона. 
Традиційний ідеал дівчини, яка зберігає свою цнотливість як найвищу дорогоцін-
ність – це архетипний ідеал європейської (і не тільки європейської) культури, що 
зокрема знайшов свій найвищий вираз у культі непорочного зачаття у рамках хрис-
тиянської культури. Памела певною мірою є відлунням Діви Марії, та й, власне, не 
можна трактувати цю ситуацію як суто літературну колізії. 

Цей ідеал дівочої цноти присутній у найдавніших шарах духовної культури людства 
й особливо активно він був піднесений та прославлений у тисячолітній середньовічній 
європейській культурній традиції.

Отож, сюжет «Памели» був наче своєрідним поверненням людини до раю, якщо ви-
користати назву відомого твору Дж. Мільтона. Епоха, яка кохалася у гріху й порушен-
нях моральних норм, внутрішньо проте відчувала й усвідомлювала свою гріховність. 
С. Річардсон, проявивши непересічний талант психолога, начебто висловлював те мо-
ральне судження, якого суспільство від літератури й очікувало. 

ПРИМІТКИ
1 «…ти можеш заглядати в будь-яку з її книг, щоб знаннями прикрасити свій ро-

зум, тому бережи їх».
2  Однак про це її батьки дізналися від інших – самі вони бачили її аж… півро-

ку тому: ситуація динамізує рух подій, відчувається, що письменник бере своїх героїв 
в пору активного дозрівання, розцвіту.



112

3  «Чи заслуговують поваги багаті, що живуть без совісті і безчесно? Правда, що 
ми дуже бідні, живемо у великій убогості, хоча раніше жили і набагато краще, як ти сама 
знаєш, але краще бажаємо їсти черствий хліб і пити воду з того рову, який я викопав 
своїми руками, ніж жити розкішно в достатку ціною непорочності твоєї».

4  «Бійся тому вірити, коли говорять тобі, що ти дуже гарна, і не загордися своєю 
красою, тоді вже ніякої хвали недостойна будеш, чеснота і доброта – одна тільки є краса 
дівчині».

5  «Вони вже кілька років живуть у великій убогості, але завжди живуть чесно, і 
коли хто кого хотів похвалити, то за прислів’я говорили, що він такий доброчесний, як 
Андревс».

6  «…у світі ось як ведеться! Одна людина помирає, інші радіють, і тому виганя-
ють один одного! – Мої нещастя навчили мене про все розмірковувати».

7  «…за характером я занадто щира і відкрита, щоб бути невдячною».
8  «Навіщо ми вчилися в школах! Якщо такі дівчата нам рівні розумом, нам слід 

витрачати більше часу і зусиль на нашу освіту. Від природи ваша стать навчається завдя-
ки праці і навчанню тому, чого наша стать навряд чи досягне. Але при цьому потрібно 
сказати і те, що не всі жінки Памели».

9  «Ви знаєте, моя покійна пані любила спів і танці, і оскільки у мене є слух, вона 
навчила мене співати і танцювати <…> Але краще б мене навчили шити плаття, пекти 
хліб і ходити за худобою».

10  «Сподіваюся на милість Божу, і думаю, щоденна їжа мені завжди буде, а більше 
нічого на світі не бажаю. Я можу харчуватися хлібом і водою і бути задоволена, води я 
скрізь знайду багато, а якщо не зможу дістати хліба своєю працею, буду жити так, як 
живуть птахи взимку, їсти ягоди шипшини і глоду, в інші пори року буду харчуватися 
земляними горіхами, картоплею і ріпою».

11  «Подумайте про безсоромність молодих людей! – Я думаю, напевно буде кі-
нець світу, я чула, що всі молоді джентльмени по сусідству такі ж, як він».

12  «О! В якому світі ми живемо! Жінки самі дають привід чоловікам, щоб вони 
нахабно з ними поводилися, і заставляють їх думати, що всі ми нахаби». 

13  «Спокуси шкідливі, але без них ми не взнаємо себе і не усвідомимо, на що ми 
здатні і до чого схильні». 

14  «Я боюся все більше краси твоєї, в яку чоловік, який би доброчесний він не був, 
може закохатися». 
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КОНЦЕПЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ НАТУРЫ В РОМАНЕ С. РИЧАРДСОНА 
«ПАМЕЛА, ИЛИ ВОЗНАГРАЖДЕННАЯ ДОБРОДЕТЕЛЬ»

В статье рассматривается взгляд С. Ричардсона на природу человека, который 
выражен в произведении европейского сентиментализма «Памела». Особое внимание 
уделяется пуританской модели личности и традициям пуританской морали.
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THЕ CONCEPTION OF HUMAN NATURE IN S. RICHARDSON’ NOVEL 
“PAMELA; OR, VIRTUE REWARDED”

S. Richardson’s view expressed in the novel of European sentimentalism “Pamela” on the 
nature of a man is considered in the article. The special attention is paid to puritanic model of 
an individuality and traditions of puritanic morality.
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ЦВЕТОВЫЕ СИМВОЛЫ В ТВОРЧЕСТВЕ В.БРЮСОВА

В течении жизни каждому человеку, осознанно или же нет, приходится иметь дело 
с цветом. Однако же спор о природе цвета, его значении, наполненности, отличии от дру-
гих категорий, остается актуальным и по сегодняшний день. Упоминание о цвете присут-
ствует в сакральных текстах начиная с 2 века до н. э.(к примеру, в Ригведе зафиксирована 
цветовая окрашенность, служащая определением богу Агни «…Ты взмываешь алыми 
ветрами / Неся благословение домашнему очагу…/ В твоем желанном цвете видны все 
красоты разом…»[1]) однако, вероятнее всего, цветовая наполненность мира была по-
нятна еще древнему человека, судя по сохранившимся наскальным рисункам. 

Античной культуре также было не чуждо понимание цвета, который был непосред-
ственно связан с понятием и миропорядком (четыре первоэлемента, которым соответ-
ствовали необходимые цвета, образовывали космос), что ображено в работах известных 
древнегреческих философов: Демосфена, Гераклита, Анаксимена и др.[2]

Позднее в Средневековье цвету стали отводить роль исключительно ритуального 
и социального маркера. Так, к примеру, розовый цвет считается женским именно с тех 
времен, поскольку он представляет собой более бледную версию «мужского» красного 
цвета — символа богатства, силы, ярости и крови. Синий цвет одежды означал доброту, 
зеленый — весну и молодость, желтый — какие-либо пороки (цвет трусов и проститу-
ток), черный — благородство, а белый — чистоту. Поэтому средневековые богословы 
(например, Аврелий Августин), восхваляя свет и цвет, как проявления божественного, 
тем не менее, указывают, на то, что они (цвета) могут быть и «обманными (от Сатаны) 
и отождествление их с Богом представляет собой заблуждение и даже грех»[3]. Жесткой 
связи между определенным цветом и мистическими силами, как это наблюдается ра-
нее, практически, уже нет. Божественную сущность необходимо постигать внутренним, 
трансцендентным созерцанием, а не обольщаться внешней яркостью и красивостью. 
Символика цветов амбивалентна, причем, в различные отрезки средневековья у того или 
иного цвета на первый план выдвигались то положительные, то отрицательные значения. 
Так, в раннем Христианстве превалировало положительное символическое значение 
желтого, как цвета Святого духа, божественного откровения, просветления и т. д. Но по-
зднее, желтый приобретает негативный смысл, который, нередко, приписывается этому 
цвету и в наши дни. В эпоху готики его начинают считать цветом измены, лживости и т. д.
Фиолетовый и синий считались мистическими, трансцендентными цветами. Богослов 
и философ Н. Кузанский называл фиолетовый «гармонией противоречий». Знаком кар-
динальского достоинства считался фиолетовый камень аметист. Синий (голубой) для 
христиан символизировал небо, был цветом вечности, настраивал на смирение, благо-
честие, выражал идею самопожертвования и кротости.

Таким образом, уже в это время цвет становится символом. В настоящее вре-
мя большое количество исследований посвящено цветообозначениям – «лексическим 
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единицам, вербализирующим чувственные образы цвета» [4, с.98]. («Концептосфера 
цвета в китайской языковой картине мира», Морозовой Т. А., «Введение в психосеманти-
ку цвета» Яньшина П.В, «Формирование символической семантики цветообозначений» 
Шеховцовой О. А.) Говоря о цветовых символах, мы подразумеваем форму существования 
цветообозначений в художественной реальности, то есть семантически цельное функцио-
нальное конкретное «окрашивание» фрагмента художественной действительности. 

Цвет является естественным знаком, или символом, поскольку обозначаемое 
и обозначающее в нем неразрывно слиты, что не противоречит возможности его ин-
терпретации. К подобной семиотической ситуации всецело приложим тезис академи-
ка В. Ф. Петренко: образ является «перцептивным высказыванием» о мире. Главная 
особенность подобного рода знаков – слитность плана выражения (формы) и плана 
содержания. Последняя особенность характерна для образа, «эйдоса», в терминоло-
гии А. Ф. Лосева [4]. В отличие о дискурсивного понятия, для которого обратно со-
отношение между объемом (множеством объектов, подпадающих под категорию) 
и содержанием (структурой классифицирующих признаков категории), для эйдоса 
оно прямое: объем и содержание слиты в одно «смысловое изваяние». Это значит, 
что «элементами» объема цветового значения являются «элементы» его содержания. 
Следовательно, категориальные структуры, классифицирующие цвета, сами же и яв-
ляются «означаемым» цветового образа. Другими словами, весь спектр реакций на 
цвет: физиологических, эмоциональных, поведенческих, интеллектуальных и т. п., при 
условии их константности, и представляет собой искомое содержание цветового зна-
чения. Следовательно, под естественным значением цветов следует понимать любую 
феноменологию, связанную с восприятием, воздействием или использованием цветов 
при условии ее (феноменологии) устойчивости. 

В реальности художественного произведения цвет является категорией столь же 
опредмеченной, что и в реальности действительной, поскольку зрение человека не плос-
костное, но объемное, поэтому и цвета видятся нами не как плоское цветовое пятно, но 
как предмет, наделенный цветовой характеристикой. То же происходит и в реальности 
художественной – мы видим не отделенный цветовой символ, но предмет (или понятие) 
им наделяемое.

ЦС получает семантическое наполнение только будучи присоединенным к какому-
либо предмету. Беспредметно он существовать не может. Крайние случаи его суще-
ствования – это сопоставление одного ЦК с другим ЦК (например «Красное и черное» 
Стендаля)

В этом одно из отличий цветового символа и символа в его обычном понимании. 
Если символ существует и в обыденной «живой жизни», то ЦС существует только в ху-
дожественной реальности. В реальности действительной функционирует другое поня-
тие – цветообозначение (ЦО) – обозначение окрашенности предмета в какой-либо цвет. 

ЦС маркирует предмет, но не в коей мере не является его дополнительной характе-
ристикой. Здесь скорее предмет есть попытка «удержания» ЦС.

Таким образом мы приходим к пониманию цветового символа как опорной точки 
для создания целостного образа в произведении, некоей характеристики, которая явно 
или подспудно опряделяет природу данного образа. Следовательно, отсюда просходит 
понятие функциональности цветового символа. 
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В статье предыдущего года мы уже рассматривали значение цветовых символов 
в творчестве Есенина и уделили много внимания именно функции цвета. Вслед за 
Рогулиной Е. Э. [5] мы выделили такие функции цветового символа в произведении: 
1) характеристика действия, состояния;

 Алый мрак в небесной черни 
 Начертил пожаром грань. 
 Я пришел к твоей вечерне, 
 Полевая глухомань 
2) характеристика человека;
 Черный человек
 На кровать ко мне садится,
 Черный человек
 Спать не дает мне всю ночь. 
3) характеристика предмета, понятия или явления;
 Там, где капустные грядки
 Красной водой поливает восход,
 Клененочек маленький матке
 Зеленое вымя сосет.
4) обозначение человека;
 Хороша была Танюша, краше не было в селе,
 Красной рюшкою по белу сарафан на подоле.
5) обозначение предмета, понятия; 
 Он зовет меня в дубровы,
 Как во царствие небес,
 И горит в парче лиловой
 Облаками крытый лес.
6) компонент названия животных и растений.
 За темной прядью перелесиц,
 В неколебимой синеве,  
 Ягненочек кудрявый — месяц 
 Гуляет в голубой траве.
К ним мы бы добавили еще и передачу некоторой событийности, развития, дина-

мики. Как в нижеприведенной цитате из арабской поэзии, так и в «Черном человеке» 
Есенина наращивание количества цветовых символов ведет к уплотнению символьного 
ряда, развертыванию значения цветового символа и впоследствии – к кульминации. 

 Багряный цвет вселяет в сердце радость, 
 В рубиновом вине таится сладость. 
 Пунцовые бутоны красят сад, 
 Восход пунцов, и ярко-ал закат. 
 У тех, чья жизнь веселием богата, 
 Ланиты яркие, как цвет граната. 
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 Сад Ибрагима был в цветенье ал, 
 И, как закат, огонь Мусы пылал. 
   [цит. по 6]
Отсюда следует, что функциональность цветового символа является семантикообра-

зующим элементом художественной реальности.
Вплотную же подойдя к анализу творчества В. Брюсова, мы столкнулись с некото-

рой проблемой, так как основного качества цветового символа, т. е. функциональности, 
обнаружить не удалось. Такой аспект бытования цветового символа показался нам до-
статочно интересным и необходимым для изучения. 

Оранжевый, зеленый, красный, желтый, синий, голубой, фиолетовый – именно в та-
ком порядке расположены цвета в цикле «Семь цветов радуги». Учитывая тот факт, что 
Брюсов относился к поколению символистов, казалось бы, что таковое расположение 
цветов в цикле должно нести символическое значение или хотя бы иметь семантическую 
нагрузку. Однако проведя анализ циклической организованности данного произведения, 
мы приходим к выводу, что данное расположение никак не влияет ни на внутреннюю 
структуру цикла, ни на понимание художественного произведения вообще. Автор просто 
называет цвета радуги в произвольном порядке, тем самым обозначая только факт окра-
шенности-неокрашенности элемента цикла. То же самое мы наблюдаем в стихотворении 
«Три женщины», стоящем отдельно от цикла. Семантическая нагруженность каждого из 
цветов – незначительна, они легко заменяемы:

 Три женщины – белая, черная, алая -
 Стоят в моей жизни. Зачем и когда
 Вы вторглись в мечту мою? Разве немало я
 Любовь восславлял в молодые года? [7] (точно также автор мог бы назвать 

красный, синий и желтый или любые другие цвета).
Такие случаи употребления цветовых символов мы предлагаем назвать псевдофунк-

циональностью. Значение цветового символа в таком случае дается только как факт 
окрашенности какого-либо предмета, явления, существа и др. и может существовать 
только в качестве оппозиции к другим неокрашенным предметам, явлениям, существам.

С другой стороны, статистически проанализировав цикл «Цвета радуги» Брюсова, 
мы приходим к выводу, что частотность употребления цветовых символов у этого автора 
необычайно высокая, причем частотность употребления необычных, смешанных цветовых 
символов, таких как лазурный, огненный, дымный, бирюзовый необычайно высока. 
Отсюда такое свойство брюсовской поэзии как калейдоскопичность, «странны случайности 
сломанных линий»[8]. Просто называя цвета, в случайной последовательности задействуя 
весь ряд цветовой палитры и порой добавляя к нему свои собственные авторские цвета, поэт 
описывает окружающий мир так, чтобы понять каждую его грань, каждый оттенок, в со-
вокупности которых только и возможна художественная целостность. Он прямо утверждает 
это в литературных строках, обращенных к коллеге по литературному цеху З. Гиппиус:

 Хочу, чтоб всюду плавала
 Везде моя ладья,
 И Господа, и Дьявола
 Хочу восславить я… [7]
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Говоря о Брюсове, нельзя также не утвердить целостность его цветовой картины 
мира. Самый частотный цвет в цикле «Семь цветов радуги» – белый. Учитывая концеп-
цию Ньютона, совокупность всех цветов радуги образует целостный цвет – белый. ЦС 
белого, как правило и в народной традиции, и в христианской, несущий положительную 
коннотацию, здесь выступает в качестве целостного объединяющего начала, кроме того, 
белый цвет неоднократно выступает в качестве цвета инициации – т. е. перехода в иное 
состояние. Это иное состояние – сознание лирического героя и как человека, и как авто-
ра – творца, познавшего таинство творения – и маркирует здесь белый цвет. Таким обра-
зом, мы приходим к гиршмановскому тезису о художественном произведении как орга-
ничной ограниченности и восприятии данного цикла «Семь цветов радуги» как единого 
целостного произведения, имеющего в своем составе такие же органично ограниченные 
целостные художественные произведения.

Художественная целостность, согласно М. М. Гиршману, – это «полнота бытия»[9]. 
Целостность человеческого существования естетически воплощается в красоте, в пре-
красном мире и творчески осуществляется в произведении искусства, формирующем 
художественную культуру как «среду, взращивающую и питающую личность»[9]. 
Создавая художественный образ, творец пересоздает реально-существующую действи-
тельность и объединяет таким образом реальное и вымышленное, сущное и не-сущное. 
Это творческое пересоздание воспринимается и вторично создается через читателя. 
Создание и восприятие семантически значимой части произведения, а в данном случае 
цветового символа, – внутренне взаимосвязанные процессы. И диалог с другим здесь 
возможен только лишь как диалог с самим собой и наоборот. 

Эта диалогичность существует не только в аспекте общения автор-читатель, но 
и в аспекте связи между писателями. В сборнике «Семь цветов радуги» Брюсов в ка-
честве эпиграфа к третьему циклу стихов (красному) взял строки из известной оды 
Державина «Бог»:

 Но что мной зримая вселенна
 И что перед Тобою я! [9]
Философские размышления о смысле бытия, о величии и ничтожестве чело-

века, о всемогуществе его разума и одновременной невозможности познания – 
вышеперечисленные причины дают основание говорить о несомненном влиянии держа-
винской поэзии на творчество Брюсова (а при более глубоком рассмотрении мы сможем 
заметить в его творчестве следы воздействия По, Малларме, Батюшкова, Жуковского 
и других поэтов, которых Брюсов переводил, изучал, редактировал). «Гражданский па-
фос, героика, философичность, а также жанрово-стилистическое многообразие – все эти 
характерные особенности державинской лирики оказали самое благотворное воздей-
ствие на поэзию Брюсова», – утверждает А. Е. Миргян[10]. 

Таким образом, анализируя цветовые символы, следует учитывать также и взаимос-
вязь с исторической традицией. 

Итак, осуществив анализ ЦС в творчестве Брюсова на материале цикла «Семь цве-
тов радуги», мы пришли к следующим выводам.

Интерес к проблеме цвета возник в глубокой древности и существует до сих пор. 
Природа цветового символа достаточно сложна и требует внимательного рассмотрения. 
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Цветовой символ обладает всеми свойствами символа – знака и одновременно служит 
выражением древних образов, существующих в сознании человека.

ЦС существует только в контексте художественного произведения и вне его су-
ществовать не может. Художественное произведение рассматриваем как целостный 
неделимый особый мир с собственными законами существования. Цветовой символ об-
ладает своими признаками и наделен функциональностью, в особых случаях – псевдо-
функциональностью. Также поэтика цветового символа Брюсова калейдоскопична и це-
лостна, а потому особенно важна для изучения.
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Статья посвящена анализу образа ведьмы в белорусских и украинских хозяйственных 
заговорах. Внимание акцентируется на вредоносной сущности названного мифологи-
ческого персонажа, а также на мотивах защиты скота. 
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Устное народное творчество занимает особое место в культурной жизни каждого на-
рода, так как именно в фольклоре проявились особенности мышления, мировоззрения 
его создателей и носителей. Обряды, ритуалы, обычаи, как и другие модели поведения, 
содержат в себе не только нормы, навыки, воззрения народа-творца, но и символическую 
совокупность архетипов, вербальных и невербальных связей. Именно поэтому изучение 
аутентического фольклора даёт реальную возможность познакомиться с особенностью 
менталитета другой нации и в то же время помогает найти точки соприкосновения, а это 
в свою очередь предполагает более тесные межкультурные коммуникации, что становит-
ся фундаментом добрососедских отношений между народами.

Цель данной статьи – проследить мифопоэтическое содержание наиболее частот-
ного образа низшей мифологии – ведьмы, определить белорусско-украинские парал-
лели в обрисовке этого образа, выявить функционирование в хозяйственной практике 
способы магическо-ритуальных действий для защиты домашнего скота, в частности 
коровы, от этого вредоносного существа. Для достижения обозначенной цели мы обра-
тились к заговорной традиции белорусского и украинского народов. Источником иссле-
дования явились экспедиционные материалы их архива кафедры белорусской культуры 
и фольклористики учреждения образования «Гомельский государственный универси-
тет имени Франциска Скорины». Для сравнения были использованы материалы сбор-
ника «Полесские заговоры (в записях 1970-1990 гг.)» [1]. Сосредоточим внимание 
на анализе некоторых аспектов образа ведьмы, в частности, ее вредоносной функции 
и способов оберега, так как наиболее частотным специальным мотивом является мотив 
защиты домашнего скота, и в частности коровы, от вредоносного воздействия этого вез-
десущего существа и с целью профилактики (при первом выгоне коровы на пастбище), 
и с лечебной целью.

Во всех славянских традициях ведьме приписывается порча скота и отбирание мо-
лока у коровы. «Самое распространенные несчастье, которое может приключиться со 
стадом из-за ведьмовских козней, – исчезновение молока у коров», – писал Дж. Фрезер 
[2: 677]. Способы «отбирания» молока чрезвычайно разнообразны: «В купальскую 
ночь ведьма собирает росу с полей, лугов, на межах среди посевов с помощью плат-
ка … цедилки … и т. п. … дома она выжимает намокшую ткань и дает выпить своей 
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корове. Ведьма «качается» (т. е. перекатывается) по росе на Купалу до восхода солнца 
(Полесье); бьет розгами по траве с приговором: «Від тебе дай Боже мені» (Львовщина)» 
[3: 298]. Нина Артемовна Журо, 1937 г. р., из д. Бабичи Речицкого р-на рассказывала: 
«Быў случай: прыхажу даіць карову – бачу, што каля скаціны стаіць маленькая-малень-
кая жанчына, а валасы, ты б толькі пабачыла, такія чорныя, аж страшна стала. Стаіць і 
паглядае на карову, нешта загаворвае. І тут я пачала хрысціцца… Некалькі дней малака 
не было. Прапала». 

Активизация ведьм, как правило, связывается с полнолунием и новолунием, а также 
«у восточных и западных славян это прежде всего день Ивана Купалы … Из других празд-
ников можно назвать Юрьев день, Благовещение, Пасху, Троицу, Рождество и др.» [3: 298]. 

Для защиты от вредоносных действий ведьм народ употреблял различные способы: 
это и колючие растения, колющие и режущие предметы и другие предметы-апотропеи. 
«Каб засцерагчыся ад дзеянняў ведзьмы, трэба пакласці перад хлевам барану, паставіць 
у хлеў пасвечаную ў царкве свечку, асінавае дрэва ці павесіць там жа забітую сароку, 
пакласці на парозе хлява серп ці касу, абсыпаць карову пасвечаным макам. Трэба пасля 
сказаць замову» (г. Добруш) [4: 125]. 

Особые предосторожности предпринимали хозяева при первом выгоне коровы на 
пастбище, на Юрьев день. Среди магических действий, направленных на оберег коровы, 
в белорусских и украинских заговорах встречается обсыпание маком («Первый раз 
выганяюць карову з зімы ў поле, то абсыпаюць карову свячёным макам і говораць…» 
(д. Грабовка Гомельского р-на) [1: 524]), прогон коровы через полное ведро либо через 
замок («Мой бацько колісь ўганяў карову на пашу … тады поўнае вядро вады і замок і ся-
керу кладзе на варатах і ўлівае вядро вады наўкрэст і тады ўжэ гоніць тавар чэраз ту ваду 
і сякеру, штоб ведзьмы не падхадзілі» (д. Челющевичи Петриковского р-на) [1: 524]), 
использование предметов-апотропеев («Баба стара выгоняе корову, а ў руках дэркач…» 
(с. Вышевичи Радомышльского р-на Житомирской обл.) [1: 525]). Отличительной чертой 
приведенного выше заговора является использование как в акциональной, так и в вер-
бальной части веника-деркача, который в заговоре не случаен, особенно если учесть, 
что в сакральном жанре нет и быть не может случайных, незначительных, «пустых» 
деталей, образов, символов, так как все структурные элементы проверены временем, 
взвешены «на весах истории». Необходимо разобраться, с какой целью введен этот об-
раз-символ в заговоре «При выгоне скота». Веник в мифопоэтических представлени-
ях язычников – предмет амбивалентный. С одной стороны, он связан с нечистой силой 
(тут имеется и его функциональное назначение, связанное с уборкой мусора, нечистот). 
Часто ведьма пользуется веником и как средством передвижения, летая на шабаш, 
и как средством для собирания росы, для отнятия молока и т. д. С другой стороны, ве-
ник выступает в роли апотропея: защищали дом или сарай от нечистой силы, в част-
ности, от ведьмы, ставя веник ручкой вниз. Об этой роли веника-охранителя подробно 
рассказывает М. И. Гапоненко, 1930 г. р., из д. Будавник Хойникского р-на: «Венік ста-
вяць каля дзвярэй у вуглу. Пераварачваюць ручкай уніз, а мятлой – уверх. Калі ведзьма 
зойдзе ў хату, яе гэты венік адталкне. У веніку ёсць свая магічная сіла» [4: 107]. Деркач 
же – это веник, с прутьев которого листья высохли и облетели в процессе длительного 
употребления. В заговоре использован мотив уподобления: «Як выўся вёнык на дэркача, 
так шоб одмэлыса вэдьмы од коровы» [1: 525].
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Для восточнославянской традиции более типично при первом выгоне коровы на 
пастбище побивать ее освященной веточкой вербы, а затем эту вербу помещали в хлев 
в качестве оберега от ведьмы. Так, А. Д. Бурьяк, 1911 г. р., из д. Капоровка Речицкого р-на 
поделилась своим опытом первого выгона коровы в поле с вербой: «Вярба павінна быць 
свяцонай. Толькі вербу свяціць трэба за нядзелю да Пасхі». В п. Победитель Лоевского 
р-на от О. П. Морозовой, 1929 г. р., был записан заговор «На жывёлу»: «Выганяю, усім 
вочы закрываю, штоб мая карова добра хадзіла, чараду блюдзіла і дамой прыхадзіла». 
Информатор пояснила также: «А замова такая была, кагда первы раз жывёлу выганялі. 
Святой вярбой пагоняць, а потым гэту ветку назад прынясуць і ў сараі ваткнуць». Более 
сложный ритуал первого выгона сообщила нам М. У. Прищеп, 1927 г. р., из д. Ручеевка 
Лоевского р-на: «Узяць булку хлеба, разрэзаць на тры кускі. Туды маку свячонага, солі 
святой. Вербачкай святой па крыжу (хребту – С.В.) тры разы ўдарыць у хляве і ска-
заць: “Ідзі, мая кароўка, на юраўскія росы, на мікольскія травы…”». Как видим, помимо 
освещенной вербы атрибутный компонент содержит целый ряд сакрально-магических 
объектов – это и хлеб, и мак, и соль, и, наконец, верба. К тому же усиливает магию воз-
действия заговора магия числа «3»: три куска хлеба, три раза ударить корову. 

Таким образом, исходя их приведенных примеров (а их количество можно значи-
тельно увеличить как и расширить географию распространения) следует, что в белорус-
ской культурной традиции особое апотропеическое значение при уходе за домашним 
скотом, в частности, при выгоне коровы на пастбище, придавали освященной вербе и не 
только потому, что верба – «символ роста и жизненной силы, а также символ весен-
него расцвета природы» [5: 160], но и в значительной степени потому, что «освящен-
ная в храме … верба чрезвычайно почиталась среди славян и воспринималась ими как 
сакральный предмет необыкновенной силы» [5: 161], с помощью которой можно обезв-
редить вредоносные усилия ведьмы.

Особой повседневной заботой хозяев была защита коровы от урока-сглаза, т. е. на-
ведения порчи от враждебного, недоброго, чужого глаза, особенно от сглаза ведьмы. 
Украинская исследовательница Л. М. Копаниця отметила, что даже «для христиан-
ских верований более характерной была дихотомия высший-низший, светлый-темный, 
свой-чужой или люди-нелюди, которые в одинаковой степени могли расширяться как 
на духов, так и на людзей» [6: 147]. Как «противоядие» от сглаза-урока и белорусы, 
и украинцы пользуются самым «патентованным» средством, основанным на принципе 
симпатической магии. Согласно такому принципу между субъектом и объектом (пред-
метами, веществами) в процессе их взаимодействия возникает симпатическая связь, 
сохраняющаяся даже при удалении предметов на значительное расстояние: «Заполощу 
дойнычку и цедылочку и вылью ў уборну. А корове кажу: “Твои мысли на твоей голо-
ве зависли…”» («От уроков на скот», с. Кншин Олевского р-на Житомирской обл.) [1: 
455]. В нашем случае такая симпатическая связь возникает между коровой, молоком, 
подойником и цедилкой. Эта связь затем переход при контакте на все предметы, с ними 
соприкасающимися. Так, если ведьма, отбирая молоко, взаимодействует с коровой или 
только с молоком, то по убеждениям наших предков-язычников, воздействуя на любой 
предмет, находящийся «в симпатических отношениях» (Дж. Фрезер) можно воздейство-
вать на ведьму. Так, чтобы у коровы было молоко, Л. Д. Торохова, 1918 г. р., рекомендует: 
«Нагаворваюць на ваду, на крапіву. Гэтай вадой падойнік параць. І на стары камень» 



123

[7: 193]. Подобное средство и в украинском заговоре «От уроков на скот», который мы 
приводили выше. Таким образом борются с тем, «шоб вёдьмын глаз отвадыть» [1: 455]. 
И, думается, вместе с применением вербального межфункционального мотива обрат-
ного отсыла «её слова – до её хаты, до её двора» [1: 455] заговор возымеет действие. 
Безоговорочная уверенность в желаемом результате звучит в вербальной части заговора, 
записанном от Е. А. Максименко, 1929 г. р., из д. Велетин Хойникского р-на: «У 12 часов 
ночи усих ведьмов у хату призываю, усих ведьмов и злых, и лихих… Цедилку звару, 
крапиваю-жижкаю спеку, на Аманское море посылаю».

Как видим, в украинских и белорусских заговорах присутствуют многие метафо-
рические знаки-символы, которые доносят до нас дополнительные знания и смыслы, 
обогащенные жизненным опытом народа. Такими метафорическими образами-символа-
ми, знаками-символами являются и ветка освященной вербы, и веник-деркач, и золотые 
замки, и цедилка с подойником, и дубовая палка. И анализируя, по сути, не такую уж 
объемную, коллекцию заговоров, мы можем на конкретных примерах убедиться, что 
в наших культурах (особенно что касается заговорной традиции), культурах народов-
братьев, народов-соседей больше общего, чем отличного.
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В статье рассматриваются особенности взаимовлияния музыки и художествен-
ной литературы в культурном контексте переходных эпох; анализируются образные 
средства, заимствованные словесным искусством у музыкального; делается вывод об 
идейно-эстетической ценности и философской глубине подобного заимствования. 

Ключевые слова: переходная эпоха, музыкальный образ, мотив, экзистенциальная 
метафора, символика контрапункта, «вселенский оркестр». 

Музыка в звуковых образах обобщённо выражает сущностные процессы жизни. 
Эмоциональное переживание и окрашенная чувством идея, выражающиеся посред-
ством звуков, в основе которых лежат интонации человеческой речи, — такова природа 
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музыкального образа. Этим и определяются особенности воздействия музыки, говоря-
щей с людьми на «непосредственном языке души», волнующей человека, вызывающей 
у него чувство радости, грусти, печали, бесконечное разнообразие эмоций и их оттенков. 
Музыкальный образ весь соткан из человеческих чувств, отмечает Ю. Борев. Не случай-
но музыка обладает «особенно большими возможностями отображения не отдельных 
сторон и частностей жизни, а именно её сердцевины» [1: 291]. Именно в музыке, считает 
О. Кривцун, наиболее полно воплотилось ощущение напряжённой динамики бытия пере-
ходной эпохи, контрастность, драматизм, противоречивость которой выдвигают музыку 
на центральное место среди всей семьи искусств. Особые преимущества музыки в куль-
турном контексте переходной эпохи обусловлены её способностью оперировать метафо-
рическими и символическими образами, уклоняясь от жёстко очерченного предметного 
содержания. Этими же свойствами обладает и литература. Музыка активно взимодей-
ствует с литературой, помогая ей преодолеть дефицит собственной формы. «Выявляя 
и воплощая в своих произведениях совершенно новый принцип логики, музыкальное 
искусство закрепляло эти формы взаимопереходов и диалектических связей в сознании 
современников, осуществляя тем самым обратное воздействие на динамику процессов 
в духовной культуре» [2: 276]. 

На рубеже ХІХ—ХХ веков музыка всё более утверждается как знак революци-
онного мироощущения. Ведь её источник, как утверждает Г. Спенсер, — интонации 
речи, возбуждённой страстью. И хоть музыка не очерчивает конкретных идеалов, она 
воодушевляет эмоциональную готовность бороться за новое в жизни. Анализ поэтики 
прозы первой трети ХХ века даёт представление о множественности и разнообразии 
художественных моделей действительности, основывающихся на образах оркестра и/
или дирижёра (капельмейстера). Эти модели, в свою очередь, обусловлены востребован-
ностью в эпоху перемен пассионарных личностей (по сути, сами перемены — резуль-
тат усилий таких личностей). Подобного рода исполнительская деятельность реализует 
особую пассионарную потребность — «потребность в определённом уровне усилий, 
который интенсивно гедонически подкрепляется и обретает по этой причине самостоя-
тельную значимость, а также в деятельности, по ходу которой это усилие прилагается» 
[3: 183]. Исследуя данную проблему как социально-психологическую, авторы, к произ-
ведениям которых мы апеллируем, поясняют её суть как раз на примере дирижёра орке-
стра. Благополучно довести исполнение произведения до конца — это только фиксация 
окончания и завершённости исполнительского действия. Подлинным же результатом 
является качество исполнения, то есть всё то, что происходит до его завершения, в про-
цессе чего образуется особого рода целостность и связность. При этом она возникает не 
спонтанно, а по мере усилий, прикладываемых дирижёром — главным в данной ситу-
ации «пассионарием» — и потенциальными пассионариями, музыкантами, у которых 
хороший дирижёр способен вызвать душевный подъём и энтузиазм. «Именно его пове-
дение даёт им дополнительную энергию, которую они черпают из ресурсов собственной 
психики, но с его помощью. Профессия дирижёра типично пассионарная, а исполне-
ние оркестром музыкального произведения типично пассионарная ситуация. Но мир-
ная и находящаяся не в сфере общественных преобразований, а в сфере культуры» [3: 
183]. Большинство представителей творческой интеллигенции Беларуси, вовлечённые 
в водоворот событий «тройственной войны», в художественной форме высказали своё 
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отношение к преобразованиям. Понимая объективную предопределённость крестьян-
ского бунта, они всё же отдавали приоритет эволюционному, культурному развитию. 
В таком аспекте дирижёрская палочка — своеобразный сейсмограф души, а не апология 
политического лидерства. 

Обратимся к рассказу К. Чорного «По дороге» (1925). Его герой Павел Грибок, у ко-
торого больные лёгкие, возвращается из города от доктора и видит, как на окраине города 
музыканты собираются играть в саду. При этом Павел не может знать о том, что «у ка-
пельмейстера тоже болит в груди» и тот еле сдерживает кашель. У одного из музыкантов 
болел зуб, и ему тяжело было дуть во флейту… «И не было весело, даже грустно было 
капельмейстеру и флейтисту. Также не было весело и ещё одному музыканту (были 
у него какие-то нелады в семье, и лучше он чувствовал себя только тогда, когда выходил 
из дому). Так трое этих людей… далеки были в тот час от веселья. Только никто не знал 
и не видел этого…» [4: 259—260]. И всё же, вопреки собственному незавидному со-
стоянию, оркестранты осознавали, что от них «многое зависело в музыке». Особенно 
детализирована позиция флейтиста: «он думал о том, что от его флейты многое зависит 
в музыке». На первый взгляд перед нами реалистическая зарисовка. Однако это не так. 
В романе К. Чорного «Земля» (1928) есть диалог, воссоздающий подобную проблема-
тику. Алесь спрашивает Николая: «А что ты такое на земле, среди людей? Живёшь вот. 
Молотишь [подёнщиком] у Александра. А что ты сделаешь для жизни?» [5: 495—496]. 
Оркестранты из рассказа «По дороге» «сладили» свою музыку именно «для жизни», а это 
не что иное, как художественное отображение одного из принципов экзистенциализма. 
Поясним это утверждение на примере следующего фрагмента текста. «…Как махнул 
капельмейстер руками и грянула музыка, у всех, кто слушал, вдруг начало появляться 
огромное восхищение жизнью, ощущение яго величия и красоты. А у кого и появилась 
печаль, то была она светлой и желанной. И кто смотрел на это… думал, что таковым есть 
или был и настрой музыкантов» [4: 259—260]. Согласно утверждению Ж. П. Сартра, 
каждый из нас выбирает себя, но этим самым мы выбираем всех людей, так как каждое 
наше действие, создавая из нас того человека, каким бы мы хотели быть, в то же время 
создаёт и образ человека, каким он, согласно нашим представлениям, должен быть. 
Выбирая себя, мы одновременно утверждаем ценность того, что выбираем: ведь мы 
никак не можем выбирать зло. То, что мы выбираем, — всегда добро. Однако ничто не 
может быть добром для нас, не являясь добром для всех. Если мы хотим существовать, 
создавая одновременно наш образ, то этот образ значителен для всей нашей эпохи. 
Таким образом, утверждает Ж. П. Сартр, «наша ответственность значительно боль-
шая, чем мы можем судить, ибо она распространяется на всё человечество» [6: 617]. 
В произведениях белорусской прозы 1920-х—1930-х годов утверждается не утратив-
шая своей актуальности и в современном искусстве мысль о том, что жизнь отдельного 
человека — это индивидуальная мелодия в общеловеческой симфонии. «Каждый зави-
сит от каждого. ...Но есть ещё и своя, только своя жизнь. Как своя музыкальная тема 
во вселенском оркестре. Пусть она слабенькая, наивная, флейта-пикколо. Но она не 
должна зависеть ни от первых скрипок, ни от громких барабанов, и её надо пропеть. …
Как бы ни заворачивала жизнь в мясорубку, каким бы ни пропускала фаршем, других 
это не должно касаться. Другие не должны страдать. Как говорили в чеховские време-
на: надо исполнять свой долг» [7: 457].
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Осознание пассионарной роли творческой личности в национальной культуре сразу 
же определило своеобразие эстетического представления о зарождающейся в ХІХ веке 
оригинальной белорусской литературе, сформулированного, в частности, одним из её 
основателей Ф. Богушевичем, автором сборников «Дудка белорусская» и «Смык бело-
русский». «Смык есть, а кто-то скрипку, может, смастерит, а там была «Дудка» — вот 
и мы сладим музыку…» [8: 70]. Скрипку «смастерила» поэтесса А. Пашкевич (сбор-
ник «Скрипка белорусская», 1906). В литературном «вселенском оркестре» зазвуча-
ли партии этих нехитрых, на первый взгляд, инструментов. Между тем, по мнению 
О. Шпенглера, наиболее глубокая и прочувствованная музыка — струнная. «Несомненно 
то, что скрипка является наиболее благородным из всех инструментов, придуманных 
и усовершенствованных фаустовской [наделённой обострённым ощущением времени] 
душой для исповеди о своих самых глубоких тайнах» [9: 403]. С мотивом музыки мы 
связываем также функционирование в белорусской прозе образа странника (старца). На 
то есть ряд причин. Первая наиболее очевидна: «старцами в народе называли… в том 
числе и странствующих лирников… которые зарабатывали этим ремеслом и молитвами 
за хозяев дома на свой хлеб насущный» [10: 498]. Во-вторых, связанная с типом стран-
ствующего музыканта метафора пути как познания мира и людей либо, реже, движе-
ния от земных грехов к духовной святости самым непосредственным образом связана 
и с мотивом музыки. В пассионарной фигуре скрипача (каковым выступает заглавный 
герой поэмы Я. Коласа «Сымон-музыка») в литературе 1910-х—1920-х годов персони-
фицируется философско-эстетическая и гражданственная рефлексия белорусских ав-
торов о путях развития национальной литературы и роли создателей художественных 
ценностей как духовных лидеров нации. В 1930-е заметно снижение пафоса, обуслов-
ленное засильем вульгаризации и началом репрессий, подтверждением чего выступает 
метафорическй ряд, выстроенный М. Горецким в повести «Комаровская хроника». «И 
будешь ты играть на скрипке… Скрипка необычайно звучная. Играть будешь очень хо-
рошо, даже сам доволен будешь, что так хорошо играешь. Вдруг заметишь, что в смычке 
вытягивается волос. Волосинок всё меньше, меньше. И вот уж нет вовсе. Одной дере-
вяшкой водишь по струнам, нечем играть…» [11: 525]. 

Метафорика музыки репрезентирует самые разные грани выбора, перед которым 
поставлены литературные герои «эпохи рубежа». Как заметил володой белорусский про-
заик С. Барановых в рассказе «Ночные тени» (1928), характеризуя внутренние мотивы 
своего героя, когда у человека есть «стремления — натянутые струны… тогда у чело-
века есть цель — точка в конце этих струн» [12: 471]. Слово «капелла», употребляе-
мое как синоним понятия «коллектив», наполняется в ряде произведений ироническими 
коннотациями. С. Барановых в повести «Межи» (1930) обращается к данной метафоре 
в процессе художественного анализа «магистрального» — между отцом и сыном — кон-
фликта, порождённого нежеланием старого Прокопа вступать в колхоз, организуемый 
односельчанином Анисем. Отец злорадно замечает, что ему хотелось бы поглядеть, как 
его неслух Евген «…будет пухнуть с голодухи в Анисевой капелле» [13: 92]. 

В Библии талант музыканта первично связывается с занятиями пастуха, который со-
бирает стадо при помощи того или иного инструмента. Оппозиция «земледелец — пас-
тух», в которой преимущество отдаётся именно пастуху, известна с самой древности. 
Каин — человек телесный, Авель (пастух) — духовный. Именно пастухи, после Авеля, 
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выступают позитивными персонажами Библии. Известно, что С. Есенин возводил 
этимологию слова «пастух» к словосочетанию «пас дух» — тот, кто «пасёт духов, зна-
чит, чувствует душу природы» [14: 265]. Исследователи Библии отмечают, что пастух 
наделён не только внешним острым зрением и слухом, но и внутренним: он может 
услышать то, чего не слышат другие, — призыв Божий. Уже в пророческих книгах 
с пастушеством связана гармония будущей мессианской эры [15: 165—169]. И в бело-
русской литературе пастух обычно наделён даром музыканта. Именно старик-пастух 
дед Курила в вышеназванной поэме Я. Коласа первым увидел талант Сымона и пода-
рил ему дудку, а затем в наследство оставил свою скрипку. Согласно Писания, посох 
как обязательный атрибут пастуха выступает символом его духовной власти. «Дудка, 
жалейка с её элегическими мотивами — неотъемлемый атрибут белорусского пастуха» 
[15: 167]. В символике дудки воплощаются социальные мотивы (её мелодии не могут 
быть весёлыми, как, к примеру, и блюз у негров). 

Мотив музыки может определять сущность тех экзистенциальных метафор, которые 
выражают стремление человека к конструированию своей жизненной среды (в самом 
широком смысле этого слова) по законам духовности и гармонии. Современный бе-
лорусский философ В. Конон отмечает в художественной традиции белорусов синтез 
«языческой живописной пластичности и христианской музыкальной возвышенности» 
[10: 169]. Эстетическим явлением того же порядка мы склонны считать актуализацию 
архитектуры окна в поэтике прозы первой трети ХХ века. Это «символ прорыва из вну-
тренней замкнутости в безграничное, один из наиболее значительных символов… пере-
живания глубины», к чему устремлена и «музыка контрапункта» [9: 366]. Нами про-
анализирован ряд определений контрапункта, на основе чего выделены его устойчивые 
признаки. Во-первых, контрапункт характеризуется как одновременное сочетание двух 
и более самостоятельных мелодий в разных голосах. Ценным в концептуальном отно-
шении видится определение контрапункта как вида многоголосия, в котором все голоса 
являются равноправными. Сквозь его рельефно «просвечивает» актуальная для револю-
ционной и постреволюционной эпох экзистенциальная метафора. Контрапункт также 
определяется как искусство одновременно сочетать несколько мелодических линий; со-
четать самостоятельные мелодии, которые звучат одновременно, в единое целое; искус-
ство гармонического сочетания многих голосов для создания одной мелодии. 

Музыка и литература выступают важнейшими формами «иносказания духа», носи-
телями скрытых смыслов. В рассказе Б. Микулича «Рояль» (1929) музыкальный инстру-
мент предстаёт как могучее живое существо. Рояль — свидетель бурного времени. В его 
холодной и чёрной зеркальной поверхности отчётливо отражается человеческая суета. 
Сначала рояль стоял в квартире старого фельдшера Назарчука, который часто засыпал 
под нежные звуки, когда сын Василий играл что-нибудь из любимого отцом Овенберга. 
Но настало время — и нежные мелодии сменились маршами, а «слюнявый» Овенберг 
был «отброшен, как ненужный сломанный гводик. Родился новый музыкант. Он заи-
грал на клавишах жизни, и Василий начал чутко прислушиваться к этой игре» [16: 633]. 
Б. Микулич активно использует музыкальные термины в художественном воссоздании 
событий гражданской войны, в частности, времён борьбы Красной армии с «зелёными» 
генерала Булак-Балаховича. Во время штурма ими города «заряд отпилил ноги роя-
ля. Наверное, звенели тогда и струны …А дни накатывали аккордами патетической 
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симфонии» [16: 634]. Когда установился мир, к чёрному туловищу рояля приладили 
ноги, «белые осиновые ноги». И рояль вновь запел. Теперь уже в зале рабочего клуба, 
где под звуки бравурного марша шагают «загорелые физкультурники». Но, рассуждает 
автор, сердце из осины не сделаешь. Поэтому не зря время от времени диссонансом зву-
чит «продолжительное надломанное бренчанье. Это тужит рояль о музыкантах, которые 
погибли за солнце, облившее тела физкультурников… за эти бодрые марши, под которые 
так легко шагать по залу рабочего клуба» [16: 634]. Несмотря на то, что в рассказе име-
ется ряд образов, свойственных «молодняковскому» стилю («Молодняк» — литера-
турная организация, близкая по свом идейным позициям РАППу), идея произведения 
скорее противоречит основному положению эстетической программы «Молодняка», 
которое декларирует отрицание классическога наследия. Думается, рояль символизиру-
ет историко-культурный опыт прошлого («рояль старый», «он видел многое»), утверж-
дая его как ценность. Осиновые ноги, прибретённые роялем в новом времени, — это не 
случайная деталь. Именно она, скорее всего, и символизирует отказ от художественных 
традиций прошлого. Ведь осина с библейских времён ассоциируется с предательством. 
Культура предана ради физкультуры? Равнозначна ли эта замена? Б. Микулич не даёт 
прямого ответа на эти вопросы, но позволяет найти его в образных средствах произведе-
ния, связанных с мотивом музыки. Поставленная в конце 20-х годов прошлого века, эта 
проблема не утратила своей актуальности и сегодня. 

Таким образом, противоречивость и драматизм переходных эпох, которые вызывают 
кризисные процессы в иных видах искусства, оказываются весьма благоприятными для 
музыки. В такие эпохи музыка не только занимает центральное место других искусств, 
но, более того, служит для них источником заимствования композиционных принци-
пов и приёмов художественной выразительности. Музыка активно взаимодействует 
с художественной литературой как мотив, который определяет сущность ряда метафор, 
выражающих стремление человека к духовности и гармонии. Литературе, как и музыке, 
свойственна способность выступать носителем скрытых смыслов — оперировать сим-
волико-метафорическими образами, избегая жёсткой конкретизации предметного содер-
жания, что обычно востребовано в культуре переходных эпох. Мотив музыки в прозе 
1920-х—1930-х годов служит предупреждением об опасности игнорирования культур-
ного достояния прошлого, уничтожения личностной, творческой, индивидуальности. 
Художественные средства, заимствованные белорусской прозой первой трети ХХ века 
у музыкального искусства, склоняют не только к мысли о революционном сегодня, но 
и об извечном, общечеловеческом, о том, что и от твоей «флейты» многое зависит» 
в жизненном оркестре. 
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(НА ПРИКЛАДІ ТВОРІВ БІЛОРУСЬКОЇ ПРОЗИ 1920-1930-Х РОКІВ) )

У статті розглядаються особливості взаємовпливу музики і художньої літератури 
в культурному контексті перехідних епох: аналізуються образні засоби, запозичені сло-
весним мистецтвом у музичного; робиться висновок щодо ідейно-естетичної цінності 
і філософської глибини подібного запозичення.
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ТЕКСТОВІ ВАРІАЦІЇ ЕСХАТОЛОГІЧНИХ МІФІВ 
(НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ) 

У статті розглядається трансформація та модифікація міфологічного сюжету 
братовбивства, реалізованого в тексті повісті Оксани Забужко фоново-культурологіч-
ними, етнічними та індивідуально-авторськими міфологемами астральної, гідроморф-
ної, хтонічно-зооморфної моделей.

Ключові слова: знак, міфологема, міфологічний сюжет, міфологічний сценарій, ме-
діатор, модель, мотив, образ, передвісник, прецедентний текст, символ, хронотоп.

Художній текст являє собою плетиво смислів, слів, інших текстів. М. Бахтін, пояс-
нюючи феномен «поліфонічного роману» [3], зазначав, що фундаментальною умовою 
смислотворення є взаємодія тексту зі знаковим фоном, коли будь-яке слово (текст) стає 
«перехрестям» інших слів (текстів). За оцінкою Р. Барта, «основу тексту складає його 
вихід в інші тексти, інші коди, інші знаки», і, власне, текст (як під час написання, так і 
в процесі його прочитання) є «втіленням множинності інших текстів, безкінечних або, 
точніше, втрачених кодів». Смисл твору виникає саме і тільки як результат взаємозв’язку 
різних сюжетних векторів («уривків старих культурних кодів, формул, ритмічних струк-
тур, фрагментів соціальних ідіом тощо» [2]), що виводять його у широкий культурний 
контекст, який є стосовно будь-якого тексту зовнішнім семіотичним середовищем.

Такими знаковими текстами-прецедентами для «Казки про калинову сопілку» 
Оксани Забужко є християнська (представлена Старим та Новим Заповітами) та етнічна 
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язичницька, народнопоетична (сконцентрована в українській народній казці «Калинова 
сопілка») семіотичні моделі.

Літературознавчі, психоаналітичні, лінгвістичні інтерпретації повісті Оксани 
Забужко «Казка про калинову сопілку» вибудовують справжній номінативний та жан-
рово-варіативний спектр твору. Так, «Казка про калинову сопілку» – це «перверсивне 
перетлумачення ук раїнської народної казки» (Н. Зборовська [7: 458]), повість-притча, 
повість-міф, повість-метафора (Я. Голобородько [5: 20]), «повість-ремейк» (А. Новиков 
[9: 149]), «твір жанру мішаної форми» (А. Соколова [10]), феміністична «казка» 
(Н. Зборовська [8]), «жіноча інверсія сказання про Каїна й Авеля» (В. Агеєва [1]) тощо.

На переконання Ніли Зборовської, текст Оксани Забужко, хоча й побудований на ма-
триці української народної казки, проявляє «небезпечний характер маргінального пере-
тлумачення на основі змішування «добра» і «зла»» [7: 459], що ґрунтується на діахронії 
свідомого-підсвідомого. Так, зазначає дослідниця, «нерозрізнення добра і зла <…> є 
продуктом не архетипу Бога як вищої свідомості, а архетипу диявола як несвідомого. 
Саме архетип диявола як недиференційоване несвідоме й надихає на перверсивне пе-
ретлумачення коду української казки О. Забужко» [7: 459]. Гріх сестровбивства несуть 
обидві сестри: якщо Ганна «наділена більшою деструктивною енергією, потужнішими 
некрофільними потягами, більшою оральною жадібністю, надзвичайним демонічним 
талан том, що робить її явною сестровбивцею», то Оленка – символічна сестовбивця, 
злочинність якої – «прихована, провокативна» [7: 461-462]. Тому таке біблійне тлума-
чення сюжету братовбивства, де обидві сестри є винними, Ніла Зборовська називає «са-
домазохістським ерогенним» [7: 462]: одному судилося бути жертвою, а іншому – вбив-
цею. Окрім того, у тексті розщеплюється ще й материнсько-батьківський код, сутність 
якого зберігається в народній традиції: «від батька — моральний закон і любов, а від ма-
тері — інс тинкт, активізація якого веде до злочину» [7: 459-460]. У тексті О. Забужко все 
перемішується тотальною заздрістю: «Заздрість Ганни проектується на батька Оленки 
та його любов до Марії, заздрість Оленки — на Ганну, оскільки Ганна має еротичну 
перевагу над сестрою» [7: 461-462].

Біблійний код зашифрований у міфологічному сценарії «братовбивства», репрезен-
тованому, зокрема, старозавітним сюжетом про братів Каїна та Авеля. Марія Брацка 
називає його «чортівською ініціацією» [4: 66], розглядаючи образ Вернигори з роману 
А. Марцінковського «Наддніпрянське пограниччя» через призму боротьби божествен-
них і диявольських сил. Переступивши межу (= пройшовши ініціацію, але диявольську), 
«Каїн та перелюбник на себе покуту – відлюдництво, самотність у молитві» [4: 66]. Із 
самого початку повісті Оксани Забужко цей біблійний сюжет вводиться як проспекція 
подій, як знак, «передчуття», «натяк»: «<…> тату, що то таке на місяці темніється?… 
А, — сказав Василь, — то брат брата підняв на вила, два брати було, Каїн і Авель, от 
Бог їх і поставив угорі над землею, щоб люди бачили й не забували гріха, а ти йди спати. 
І сіпнуся пильніше придивилася темнавим патьокам на срібному місячному моді — й 
справді вгледіла дві невеличкі, мов далеко серед поля, людські постаті, одна трохи над 
другою, обидві якось чудно розчепірені, і між ними навскоси, тонким просмужком — 
рівчак, а чи жолобок, — акурат тому горішньому на рівні грудей… А чому він його під-
няв на вила, спитала іде вона, хоч насправді їй хотілося спитати дещо інше — а саме, як 
може Бог вічно тримати їх там, на місяці, надто того, на вилах, — чи ж йому не болить? 
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Чому їх не розрізнено — от яке питання їй невиразно дошкуляло: якщо їх виставлено там 
на кару, то чому обох скарано однаково?…» [6: 19-20]. У тексті зразу ж есплікується де-
кілька мотивів: гріха / спокутування гріхів, пам’яті / нагадування, розрізненості / єднос-
ті. Останній овиявлюється імплікованими образами «води» та «ножа» («вил»). Протягом 
розгортання та напруження сюжетної лінії зростає й філософсько-психологічний вимір 
скоєного гріха: Ганнусі «стислося серце <…> тою самою необорною, тоскною мукою, 
яку мусять відчувати — хіба приречені на страту та непрощенні грішники» [6: 80], так 
дівчині важливо було зрозуміти: «було собі два брати, Каїн і Авель, одного батька-матері 
діти, не від роду ж їм було приділено, одному статися жертвою, а другому вбійником?» 
[6: 78-79], «Бог уперве зглянувсь на Авеля і на жертву його, а на Каїна і на його жертву 
не зглянувся, а чи ж Каїн над своїм плодом не так само, як і брат його, гарував, може, й 
рук не покладаючи? Чи ж йому не кривдно було, що Бог його працею знехтував, а Авеля 
злюбив?» [6: 79] і «чому зглянувсь Господь на Авлеву жертву, а на Каїнову не згля-
нувсь?» [6: 80]. Одне питання «тягне» за собою інше – і дві відповіді: одна – Ганнусина, 
інша – панотця – «перетинаються», сходячись в одній «точці»: Ганнусине «може, Каїн 
і нестак пімститися братові хотів, як направити вчинену йому від Бога кривду: не су-
проти братові вила піднімав, а Богові давав до знаку, що порушена Ним у світі рівно-
вага, — ніби сам узявсь наступити на другу шальку терезів» [6: 79] абсолютно «не чує» 
панотчине «то ж то й ба, що Бог бачив Каїна, який він є, ото й учинив спит його гордині, 
понизивши в очах брата його, а той, замість покаятися, поліз із Богом за барки братися, 
то й скоїв такий смертний гріх, що не буде йому прощення повік-віку» [6: 78-79].

Розглянемо розгортання міфосценарію «братовбивства» у художньому творі за до-
помогою ключових міфологем, виокремивши етно- та індивідуально-авторські складові 
цих образів.

Міфологічний сценарій «братовбивства» (як, до речі, і будь-який інший міфосцена-
рій) передбачає наявність суб’єктів подій та самої дії / події. Так, біблійний прототекст 
трансформується в художньому творі, перш за все, по лінії персонажів-«актуалізаторів» 
сюжету: старозавітні брати Каїн та Авель зазнають гендерних метаморфоз у повісті 
української письменниці: вони – сестри Ганнуся та Оленка. Текст експлікує народно-
поетичне, фольклорне протиставлення «бабина дочка – дідова дочка» (що відсилає нас 
ще до одного прецедентного тексту – української народної казки): «свашкуй, чоловіче, 
коло своєї дочки, а моїй дай спокій, — отак уперше було промовлено між ними те, 
що згодом, уже як дівчата повиростали, вщепилося бо-зна-звідкіль у вуличну про них 
гутірку навік — ні відшкребти, ні відмазати: дідова дочка й бабина дочка» [6: 27]. 
Антитеза Добра – Зла реалізується етностереотипною опозицією «гожа, привітна лю-
дям дитина» / «відлюдькувата, погорда дівчина»: «по-справжньому добре вона чулася 
отак на самоті, коло річки, в лісі чи в полі, а з людьми, хоч своїми, хоч чужими, все їй 
було недогода — ніби звідкілясь із широкого світу мали одного дня прийти привітати 
її якісь інші люди, схожі на тих, що в дитинстві населяли казані матір’ю казки, і то 
задля тих інших людей вона щодень убиралася й чепурилась — царівна на вежі, а для 
цих, що довкола, сліпих і мізерних, усього тільки — розгірштикана бабина дочка, що 
гордує та менджує найкращими на селі парубками, як циган кіньми, невідь на кого 
чекаючи, — дідова була їм вже ж що привітніша, чемна та добра дитина, еге ж, і робо-
тященька, нівроку» [6: 52].
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Обидві сестри від початку були позначені Божою ласкою та диявольською, «плани-
туватою» «печаткою» – «бусурманським тавром». Знаково ключова християнська анти-
теза репрезентується міфологемами «місяць» – «сонце» (остання імплікується мотивами 
веселості, безтурботності, радості тощо). «Місяць» же виступає смисловою домінантою 
усього тексту, дескрипторно розгортаючись фоново-енциклопедичною, етнічною та ін-
дивідуально-авторською іпостасями образу на таких міфологічних зрізах:

- знак: «місяць-недобір» («…на трохи зависокому як для дівчинки, опукло-буца-
тенькому лобику виразно темнів збоку невеличкий багряний серпик, наче місяць-недо-
бір» [6: 3] як знак «бусурманського тавра» [6: 3], знак «планидників», «підмінчат» [6: 
4], тобто «не-од-людей посланий знак, <що> хоч наяву, хоч у сні, він промовляв якоюсь 
своєю мовою, владною й темною, до котрої простому чоловікові зась» [6: 4-5]. Саме та-
ємничість цього знака й визначила його смислове «розчеплення»-«роздвоєння»: Божий 
то знак чи диявольський? – що вимагало покірного очікування, «покіль та сила, що була 
собі про себе по-свойому провістила, зволить нарешті оприявнитися сама» [6: 5]. «Слід 
відомо-чийого кігтя» пізніше матеріалізується в дияволі. Місяць із нейтрального спо-
глядача людського земного життя перетворюється на активного учасника подій: «Місяць 
стояв уже високо, світив на повну силу недужним горючим сріблом у синцюватих про-
тінях улоговин і, своїм звичаєм, мовчав їй просто в лице так, ніби обіцяв колись загово-
рити, — дівчинці перехопило дух, мов вибило, як із переповненого бутля, корок: якась 
сила леготом ішла від землі, інша вступала в тіло й текла по ньому вгору, піднімаючи 
волосся, і здавалося, ще мить — і вона знесеться в повітря й попливе, як бувало в снах, 
над залитими місяцем садами…» [6: 19];

- хронотоп-топос одвічного єдиноспокутування гріха убивці та жертви: «як може 
Бог вічно тримати їх там, на місяці, надто того на вилах, — чи ж йому не болить? Чому їх 
не розрізнено — от яке питання їй невиразно дошкуляло: якщо їх виставлено там на кару, 
то чому обох скарано однаково?» [6: 20]. Каїн та Авель на Місяці – як символ постійного 
нагадування про скоєне братовбивство: «…Бог їх і поставив угорі над землею, щоб люди 
бачили й не забували гріха…» [6: 19];

- уособлення Небесної сили, що вступає в протиборство з земною: «Місяць стояв 
уже високо, світив на повну силу недужним горючим сріблом у синцюватих протінях 
улоговин і, своїм звичаєм, мовчав їй просто в лице так, ніби обіцяв колись заговори-
ти, — дівчинці перехопило дух, мов вибило, як із переповненого бутля, корок: якась сила 
леготом ішла від землі, інша вступала в тіло й текла по ньому вгору, піднімаючи волосся, 
і здавалося, ще мить — і вона знесеться в повітря й попливе, як бувало в снах, над за-
литими місяцем садами» [6: 19];

- передвісник: таємний знак місяця на лобі дівчини передвіщав «доторк» доброї 
чи злої долі, Божого чи диявольського втручання, допомоги і, як вірила сама володарка 
цієї «місячної познаки у себе в косах» [6: 48], – «заспокійливої, бо непохитної обіцянки 
якоїсь великої й незабарної винагороди» [6: 48]. Це – Місячний знак Долі, очікування 
якої було спочатку «чистою, нічим не скаламученою радістю буяння» [6: 77], пізніше – 
«тупим і виснажливим трудом» [6: 77] і – врешті – «марним трудом», «химерами» [6: 77];

- матеріалізоване Зло: таємний місячний знак символічно проступив на Долі 
Ганнусі у вечір сватання Дмитром молодшої сестри Оленки, коли Ганнуся відчула «змі-
ну»: «щось лихе вступало в неї, так нагло окрадену з своєї непереможної сили, щось 
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таке канудне, як розлита по жилах невгамовна гаряча сверблячка: куди бігти, що з собою 
почати?!» [6: 77-78]. «Овиявлення» темної сили відбувалось поступово: психологічним 
відчуттям безвиході, коли, «здавалось, іще трохи — й зачне дряпатися од безвиході в сті-
ни, рвучи на собі волосся, як мичку, тільки ж із власної шкури, як не скачи, не виплиг-
неш» [6: 76-77]; появою диявольського смороду: «і запахи вона чула все якісь гнилі, не-
мов усе в хаті й коло хати протхнулося смородом» [6: 78] і звуків: «і звук мучив цілий час 
не пересідаючись, як ото бува коли в ушу дзвенить, тільки нижче, глухіше, — дуднючий 
звук, ніби луна по тому, як у тулумбас ударено, або двигонюче гоготіння чийогось удаль 
розпростореного реготу, од якого нема куди скритись: хто то з неї сміявся, який враг 
торжествував?» [6: 78]. Після скоєного вбивства сестри усі звуки, запахи дійшли свого 
апогею: «вальнув у ніздрі, сласно забиваючи памороки, хоч пий, хоч купайся, — масний, 
живлющий, гарячий червоний дух, — мов цілий світ разом, нарешті, відчинився — і ри-
нув назустріч Ганні-панні, аби напоїти її невтоленність, і, потрясаючи над головою скри-
вавленим ножем, п’яна, аж точилася, од такого обрушеного на неї багацького — багатше 
не буває! — весілля, вона крикнула в зашморгом розкручене вгорі небо, що посвистіло 
невідь-куди, теж, либонь, від жаху, пірвавши, як смерчем, за собою крони дерев, — до 
Того, Хто там сидів, ніколи не даючи зазирнути собі в лице, і луна її переможного реготу 
застугоніла лісом, мов гук невидимого війська: а щоб знав!…» [6: 97]. 

Образ владики нечистої сили з’являється матеріалізованою річчю: «широкий та роз-
кішний парубочий пояс — вилискувавсь проти місяця коштовним шовком, рясною грою 
золотих, як лелітки на воді, китиць, таких зблизька пушистих, що рука сама тяглася їх 
попестити…» [6: 81]. «Пояс» для Ганнусі – атрибут чоловіка. Не випадково на здогад 
приходить Дмитро як власник пояса (однак «Дмитрові пояси, навіть найсвяточніші, про-
ти цього були що півень проти павича» [6: 81], на згадку – батько (з чим пов’язаний дитя-
чий біль «не-батькової» доньки: «обережно, затамувавши подих, торкнулася Ганнуся де-
лікатної тканини (запекло при тім, мало сліз не викресавши, далекою згадкою, як колись, 
ще повною сподівань дівчинкою, так само голубила в пелені крамні бинди, що батько 
привіз із ярмарку: тату, тату, чи я ж вам не дочка!)…» [6: 81].

Пізніше (під час розгортання сюжету) пояс, експлікуючи реверсивний мотив «схо-
жості за формою» (що «одчувавсь як живий — прохолодний, але водночас мовби роз-
пашілий ізсередини, як її власна шкіра після купелі» [6: 82]), трансформується в змія як 
хтонічний образ-символ нечистої сили, як матеріалізоване зло: «…тітко, тітко, а до вас 
уночі змій у комина влетів, такий, як зірка хвостата, я сам бачив!» [6: 95]. Образ змія 
овиявлюється ще й образами-атрибутами диявола: «…у дворі грав проти місяця, зміями 
вигинаючи шиї, четверик вороних, як глупа ніч, коней…» [6: 83]. 

«Місячні роги» [6: 3] є образно-смисловою синекдохою «рогатого чорта», що, 
з’явившись перед очі Ганнусі-панни пекучим поясом і приходячи щоночі «гарячим ви-
хором» [6: 83-84], «чорною чоловічою постаттю» [6: 83], забирає її душу, спопеляючи 
вогнем пристрасті тіло. «Місяць-недобір», таким чином, стає знаком недолі, підтверджу-
ючи народне повір’я про «лихі сни».

Міфосвіт сну у повісті виступає своєрідним смисловим «перевертнем» (яким ви-
явився і «найдосконаліший чоловік, на чий вид мала б сконати на місці, провалившися 
в божевілля, будь-яка людська уява» [6: 85]), що перекидає все з ніг на голову: «…от 
такого, власне щось такого й мусило їй приключитися, на щось таке вона й чекала від 
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самого малечку, оце ж, нарешті, й воно, її виграний жереб, королівська заплата! — хто ти, 
покажися, спитала, відтуливши віконницю, хоч у глибині душі вже твердо знала: хто б 
не був, то й є її доля…» [6: 83]. Міфосон породжує псевдознаки: змієвий язик множиться 
«безліччю дужих, як кремінь, чоловічих рук, що всі нараз її місили, тільки не грубих 
лаписьок, як Дмитрові, а таких, попри всю болючу міць, чулих, мов на кожному пальці 
мали по лоскотливому язичкові, і вона топилася в тих руках, як віск, умліваючи й пе-
ретворюючись на єдину готовність — увібрати в себе разом усенький світ…» [6: 84]; 
близькість з дияволом відчувається Ганні «несамовитим, скаженим, до білого розжаре-
ним блаженством» [6: 85]; пекло обертається «раєм» у «міжзоряному» просторі, де «за-
мерехтіли-закрутилися довкола зірки, переплутуючись, як світляне волосся, вогненними 
хвостами» [6: 85]. Змій (змії) як загальнокультурологічний образ-атрибут потойбіччя, 
як зооморфно-хтонічне уособлення диявола постає на самому початку твору в одному 
смисловому ланцюзі з кіньми — «королівськими, княжими» знаками долі: хтонічно-зо-
оморфний код, за допомогою якого дешифрується образ коней, підтверджує їх «смислову 
спорідненість» за зміями, їх диявольську знаковість («…говорила про дівчину-золотово-
лоску, яку князенко підгледів у березі, коли купалася, а потім посватав, про Ганну-панну, 
яка тричі приїздила на королівський бенкет — спершу четвериком, тоді шестериком, 
а тоді восьмериком таких вороних, як змїї, що являлися їй із розкритої верби на в городі, 
і як дивувалося все зацне панство й посполиті, нетямлячись, чи то царівна, чи королівна, 
чи зоря ясна в палатах засіяла…» [6: 6]).

Увесь хронотоп міфосну насичений псевдосакральними знаками та образами-
«перевертнями»: «прийшов, слава-тобі-Господи, шепотіла вже й нестак радісно, як із 
полегкістю, зачувши його коло себе, — але він зараз же немов даленів, захмарений і не-
вдоволений: чому за те, що я прийшов, славиш Бога, а не мене? — вона й сама подивува-
лась такому очевидному, і як ото досі не завваженому, безглуздю: ба й справді!..» [6: 90]. 
Псевдосакральність «найнещаднішого чоловіка на світі» [6: 86], того, кому «належать 
добірні душі» [6: 91], підтверджується низкою сакральних атрибутів, які, потрапляючи 
не в «свої» контексти, «тонізуються», «перекидаються», «вивертаються» (нанизування 
в цих контекстах семантики уподібнення, що вводиться за допомогою порівняльних слів 
«ніби», «мов», «хіба лише»: «…і світ і ринув у неї зненацька, твердим, аж гострим, аж 
вона закричала, таким крижаним холодом пойняло нутро — ніби вхромилася в неї нави-
літ крита пекучою бляхою церковна дзвіниця, і на тій дзвіниці вона з свистом шугонула 
вгору, в наскрізно дзвенячу відлунням власного крику чорну пустелю, якимсь відпада-
ючим окрайчиком себе колишньої встигши подумати, що оце ж і є смерть!..» [6: 86], 
«Щось непомисленне, неймовірне й моторошне було в тім, що приступний звичайним 
смертним очам чоловік годен бути таким прекрасним, — щось, хіба лиш бляклим натя-
ком звідане нею раніше, коли з солодким жахом убачала в кшталтах власного тіла чашу 
з Святими Дарами, тільки тоді їй здавалося, мов на дні того провалля, куди отак упівока 
ледве важилась глипнути й зараз-таки одсахалась, отворено, й грають сліпучим світлом, 
райські брами заживоття, — і ось вона була, краса, таки правда що сліпуча, мов шкіру 
з тебе здерто на сам вид, та тягло від неї — застиглим, мов навіки, холодом: тою самою 
тоскною, безберегою, як море, передсмертною мукою стратенця, що вже скілька разів 
миттєвим стиском підсисала їй серце, а тепер простяглась перед нею втілена навіч, не 
обійдеш-не об’їдеш, — і, втупившись безживним зором у червоні плями свого дівоцтва 
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на розорених перинах, вона зрозуміла, що цієі ночі стала за жінку найнещаснішому чо-
ловікові на світі» [6: 86]. Міфосон насичено протилежно спрямованим вертикалями, що 
на лексичному рівні тексту есплікується дієсловами лексико-семантичної групи «руху«: 
“ринув” (↓), “шугонула вгору” (↑). Та і весь міфосвіт сну у тексті сприймається як смис-
ловий оксиморон.

Хтонічний хронотоп ночі – злиття Ганнусі з дияволом – має часове обрамлення: ко-
ротке іржання, наче регіт, коня («Ганнуся зрозуміла, що на цей звук вона й обудилася: 
одчини, озвався незнайомий голос, владний і ніжний, до кісточок проймаючий золотим 
приском, — чоловічий голос, густий і глибокий, але звідки йшов?…» [6: 82-83]) – спів 
півня («і в змиг ока постіль її спорожніла, навіть подуву тепла по тому величезному ті-
лові не зоставивши» [6: 86]). Межі міфосну розімкнені в інший – «як завше, коротший і 
мертвий уранішній сон» [6, 92] – сон, «як глухий колодязь без сновидінь» [6: 86]1.

Так, «місяць» розкривається на міфологічних зрізах атрибутів (нечистої сили), знаків 
(диявола), передвісників (лиха, біди, недолі), хронотопів (місяць як хтонічний хронотоп, 
зімкнений із міфосном), символів (псевдодолі, псевдощастя), медіаторів (посередник 
між світом живих та мертвих, реального буття та ірреального, потойбічного світу (мо-
року, вовкулаків, нечисті), метаморфоз (місяць-«перевертень» у хтонічному хронотопі 
міфосну «навиворіт»).

Саме через часопростір міфосну в якості суб’єкта зіставлення вводиться образ «глу-
хого колодязя» як маркер «мертвої» води. Символом туги, душевної пустки є образ спра-
глої розпеченої землі: «…печія точила роками Марїїне серце, перетворюючи його на 
ятрючу, навіть і сном непогасиму пустку, що волала втишення, наче випалена земля води 
у спеку…» [6: 8], що ототожнює антропоморфний світ зі світом живої, одухотвореної 
природи2.

Так сценарій «братовбивства», трансформований в авторському прочитанні есхато-
логічної міфології Оксани Забужко у сценарій «сестро вбивства», репрезентовано клю-
човою міфологемою «місяць», етноміфологемами «колодязь», «калина», «сопілка» та 
низкою мотивів: «живої / мертвої» води, крові, вогню тощо. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Агеєва В. Жіночий простір: феміністичний дискурс українського модернізму : 

Монографія / Віра Агеєва. – К. : Факт, 2003. – 320 с.
2. Барт Р. Миф сегодня. / Р. Барт // Р. Барт. Избранные работы: Семиотика: Поэтика: 

Пер. с фр. / Сост., общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова. – М., 1989. – с. 72 – 130.
3. Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского  / М. Бахтин. — М.: Советский писа-

тель, 1963. — 363 с.

1  Про сон як «перехід до потойбічного світу <…>, канал та спосіб зв’язку між сакральним 
та профанним» пише і Марія Брацка, аналізуючи концептополе сакрального та профанного 
в романі А. Марцінковського «Наддніпрянське пограниччя» [4: 64].

2  Часопростіром, в якому оприявнюється сакральне, шляхом у потойбіччя та медіатором між 
земним та позаземним називає криницю Марія Брацка, досліджуючи роман В. Лозинського 
«Чорний Матвій». Криниця, до якої «не впала крапля святої води», стає «джерелом смерті для 
людини» [4: 59]. 



138

4. Брацка М. Польська проза 40-80-х років XIX століття: міф – історія – цінності : мо-
нографія. – К. : Талком, 2013. – 360 с.

5. Голобородько Я. Психологічні натюрморти Оксани Забужко. Про збірку «Сестро, се-
стро» / Я. Голобородько // Українська мова та література. – 2005. – Число 15. – С. 20.

6. Забужко Оксана. Казка про калинову сопілку / Оксана Забужко. – К.: КОМОРА, 
2013. – 104 с.

7. Зборовська Н. Фемінізм як сестровбивство / Ніла Зборовська // Зборовська Н. Код 
української літератури: Проект психоісторії новітньої української літератури. 
Монографія. — К.: Академвидав, 2006. — 504 с. (Монограф).– С. 457–498.

8. Зборовська Ніла. Відьмацька єресь Оксани Забужко  (аналіз нової книги) / Ніла 
Зборовська [Електронне джерело]. – Режим доступу: http://zborovska.livejournal.
com/3841.html

9. Новиков А. О. Фольколорно-міфологічне підгрунтя злочину в повісті Оксани 
Забужко «Казка про калинову сопілку» / А. О. Новиков // Літератури світу: поетика. 
ментальність і духовність – 2013. – Вип. 2. – С. 149-156. 

10. Соколова Алла. Міфологічний фольклоризм «Казки про калинову сопілку» Оксани 
Забужко / Алла Соколова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.
nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/18162/08Sokolova.pdf?sequence=1

Вышницкая Ю., кандидат филологических наук, доцент 
Гуманитарный институт Киевского университета имени Бориса Гринченко, Киев 

ТЕКСТОВЫЕ ВАРИАЦИИ ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИХ МИФОВ 
(НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННОЇ УКРАИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ)

В статье рассматривается трансформация и модификация мифологического сю-
жета братоубийства, реализованного в тексте повести Оксаны Забужко фоново-куль-
турологическими, этническими и индивидуально-авторскими мифологемами астраль-
ной, гидроморфной, хтонически-зооморфной моделей.

Ключевые слова: знак, мифологема, мифологический сюжет, мифологический сце-
нарий, медиатор, модель, мотив, образ, предвестник, прецедентный текст, символ, 
хронотоп.

Vyshnytska Y.,PhD, assistant professor 
Boris Grinchenko university of Kyiv, Kyiv

TEXT VARIATIONS OF ESHATOLOGICAL MYTHS 
(BASED ON MODERN UKRAINIAN LITERATURE)

The article examines the transformation and modifi cation of a mythological story of 
fratricide implemented in the text of the story by Oksana Zabuzhko with the help of cultural 
background, ethnic and individual author`s mythologems of astral, hydromorphic and 
chthonically zoomorphic models. 

Keywords: sign, mythologem, mythological story, mythological scenario, mediator, model, 
motif, image, forerunner, precedent text, symbol, chronotope.



139

©   Драненко Г., 2014

УДК 821.133.1-2.09’’19’’Б.-М.Кольтес : 398
Драненко Г., доцент
Чернів. нац. ун-т імені Юрія Федьковича, Чернівці

РОМАН В. ГЮҐО “ЗНЕДОЛЕНІ” ЯК ІНТЕРТЕКСТ 
П’ЄСИ Б.-М. КОЛЬТЕСА “ЗАХІДНА ПРИСТАНЬ”

Наукова розвідка являє собою лінгвокультурологічне тлумачення п’єси Б.-М. Коль-
теса “Західна пристань” шляхом перехресного архетипокритичного прочитання твору 
сучасного французького драматурга крізь роман В. Гюґо “Знедолені”. Накреслено кар-
тографію символічних образів, дієсхем та архетипів кольтесівського твору й виокрем-
лено структури репрезентації Уявного, які ними управляють. З’ясовано спосіб, у який 
образні та антропологічні структури сучасного тексту, присутні в класичному інтер-
тексті, визначають рецепцію тексту, а також як новоздійснене прочитання п’єси зба-
гачує її смислотворчий потенціал. 

Ключові слова: сучасна французька драма, Б.-М. Кольтес, В. Гюґо, теорія Уявно-
го Ж. Дюрана, інтертекстуальність.

У п’єсі “Західна пристань”, яку Б.-М. Кольтес пише у 1983 р. на замовлення зна-
менитого паризького театру Комеді Франсез, сучасний автор розміщує своїх персонажів 
у покинуту дільницю на березі річки, яка відмежовує це забуте Богом місце від благопо-
лучного міста. Наче мухи, зачинені у скляній банці, дійові особи безладно переміщають-
ся, час від часу перетинаючи темний анґар і шукаючи виходу з безвиході. Мірою того, як 
відбувається дія п’єси, пастка поступово замикається, і вже ніхто з восьми героїв твору 
не зможе її уникнути: ні Сесіль, яка помирає; ні Шарль і Кох, яких пристрелює Абад; 
ні Родольф, який постійно укривається; ні зваблена Факом Клер; ні Монік, яка не може 
винести побаченого... Поняття інтертекстуальності позначає здатність тексту насичува-
ти свій смисловий потенціал за рахунок інших текстів. Як відомо, ці тексти, або радше 
інтертексти, можуть бути експліцитними, проте найчастіше вони імпліцитні. У засновку 
нашої студії відзначимо, що поділяємо переконання французького антрополога й літера-
турознавця Ж. Дюрана, що будь-яке дослідження художнього твору має прагнути “вийти 
за межі” видимого (безпосереднього), оскільки запаси значень ніколи не вичерпуються 
при конкретному миттєвому споживанні твору [1: 28]. 

Отже, метою нашого дослідження є тлумачення п’єси Б.-М. Кольтеса “Західна при-
стань” шляхом перехресного архетипокритичного прочитання твору сучасного фран-
цузького драматурга крізь класичний твір доби романтизму, яким є роман В. Гюґо 
“Знедолені”. Як нам видається, інтертекст Гюґо пов’язаний із текстом Кольтеса низкою 
значеннєвих структур на рівні різного типу образів (мисленнєвих, символічних, архетип-
них тощо), а також сукупністю їх домінантних дієсхем. Під поняттям інтертексту ми ро-
зуміємо внутрішньотекстовий взаємозв’язок різних текстів, зокрема, на рівні системи їх 
Уявного. При цьому, сприйняття тексту відбувається за параметрами, виробленими інтер-
текстом, а зв’язок між текстом та інтертекстом – це також взаємозв’язок, що призводить 
до трансформації змістового потенціалу обох компонентів унаслідок їх перехрещення. 
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Тому за науково-методологічну базу ми візьмемо теорію Уявного Ж. Дюрана, яка опе-
рує цими концептами [Докладніше див.: 2]. Для реалізації заявленої мети, спочатку, 
за допомогою архетипного аналізу тексту ми накреслимо картографію символічних 
образів, дієсхем та архетипів кольтесівського твору. Наголосимо, що тут ідеться не про 
художній образ і навіть не про образи, що є відбитками навколишнього світу, а про 
образ як одиницю людської уяви. Далі, з цієї сукупності образів ми виокремимо струк-
тури репрезентації Уявного, які ними управляють. І, нарешті, ми проаналізуємо, як 
образні та антропологічні структури сучасного тексту, присутні в класичному інтер-
тексті, (пере)визначають рецепцію тексту, а також як новоздійснене прочитання п’єси 
збагачує її смислотворчий потенціал. 

На початку дослідження уточнимо кілька теоретичних постулатів, якими ми по-
слуговувалися в ході архетипокритичного аналізу тексту п’єси “Західна пристань”. 
Підґрунтям дюранівської концепції є думка про те, що образи походять не з пам’яті 
людини, а вони пов’язані з рефлексами, себто у творенні образів бере участь людське 
тіло. Тому дієсхема, основний концепт вчення, є місцем стику між несвідомими сен-
сорно-моторними порухами й уявленнями в людській психіці. Дієхеми позначаються 
в системі образів головно за допомогою дієслів, а архетипи-первообрази закріплюють 
схеми у формі субстантивальних або прикметникових архетипів. Ж. Дюран розглядає 
архетипи як динамічні структури, рушії невпинного процесу творення образів. З цього 
випливає, що дієхема – це не форма, а правило для утворення форми, тобто вона має 
проміжний статус – між концептом та інтуїцією, між розумовим і чуттєвим. Процеси 
уявлення людиною певних речей та явищ беруть початок із первинних природних схем, 
утворюючи надалі мережу образів, більш-менш стійких, упорядкованих за допомогою 
ізоморфності збіжних символів. Символ виступає комплексним способом позначування, 
який виходить за межі простого надання значення об’єктові символізування. Основною 
характеристикою символу є те, що творення його значень здійснюється шляхом їх роз-
множення та постійного повернення якщо не до безкінечності, то принаймні до значного 
розширення його семіологічного поля. Себто смисл дії символу не позначування, а тво-
рення напрямку розвитку його значень.

Наше дослідження образної системи п’єси Б.-М. Кольтеса показало, що в ній доміну-
ють катаморфні, ніктоморфні та теріоморфні символи. До теріомофних символів відно-
симо символічні образи бестіарію (себто образи тваринного символізму), який зазвичай 
згуртовує в Уявному людини негативні або відразливі архетипи. Вже на порозі п’єси – 
у дидаскаліях – натрапляємо на загрозливий твариний образ. В описі “чужого” – чор-
ношкірого Абада, якого “Шарль тимчасово нарік звіром”, автор вживає такі слова: “анор-
мальна та хвилююча присутність”, “якась темна й нерухома куча, напівукрита снігом, 
котра дещо нагадувала мервого або прибитого кабана” [3: 9]. Далі в репліках персонажів 
неодноразово присутні згадування диких собак, щурів, комах тощо. Окрему увагу слід 
звернути на вжиток у п’єсі слова “собака”: так, Сесіль часто повторює його, висловлюю-
чи свою відразу до місцини, в якій опинилася проти своєї волі; а Родольф характеризує 
ним та його лексичними похідними представників своєї родини ( “це дике щеня”, “ця 
сука, яка мені слугує самкою”, “ці пси” [3: 73-74]; “дика”, “ця дикувата” [3: 77] тощо). 
Головні дієсхеми, притаманні символіці тваринності, це дієсхеми “живого” або “рухли-
вого” (фр. animé) та “жостокого пожирання” (фр. voracité sadique). Ще на початку п’єси 
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Монік чує “шум, псів” (“Тут повно диких собак, які повзають серед руїн” [3: 9]). Тобто 
шум, який вона сприймає на слух походить не від гавкання собак, а від їхнього руху – 
лазання. А шум від порухів виступає в Уявному людини першою посвідкою існування. 
Ось як Сесіль підтверджує цю думку, звертаючись до Абада: “ти не маєш права шуміти, 
у тебе на це немає ніякого дозволу, ти не маєш права на існування” [3: 54]. 

Одним із порухів тварин, які найбільше викликають відразу, є кишіння або хаотичне 
повзання великої кількості дрібних комах чи хробаків. Семантично цей рух присутній 
у кольтесівському тексті в репліках, у яких ідеться власне про хробаків, вошей, щурів та 
тарганів. Дієсхема безладного та швидкого руху передає архетип пекла, а воно завжди 
сприймалося як місце хаосу та множинних рухів. Зображення дільниці, в якій, немов 
у пастці, опинилися герої п’єси й яка являє собою покинутий суспільством острівець 
жахів, провадиться автором разом із описом постійного переміщення персонажів, яке 
нагадує кишіння або безладне повзання тварин. Наприклад, Шарль багаторазово пере-
тинає анґар від автодороги до річки; Кох безпричинно пересувається, коли тричі йде та 
повертається, ходячи анґаром [3: 16]; Монік іде то в одному напрямку, то в іншому [3: 29-
30]; неможливо збагнути “хто за ким ходить” [3: 54] тощо. Зазначимо, що в “Додатку”, 
адресованому режисерам, драматург наголошує на важливості пересувань персонажів, 
які він не радить змінювати. Окрім того, він формулює спосіб цих пересувань як “на-
магання ходити слизькою підлогою” [3: 104]. Слизькість та кишіння хробаків – дієсхема 
образного світу п’єси, яка не тільки втілює загрозливий для людини бестіарій, а й сприяє 
творенню у п’єсі атмосфери суспільної круговерті.

Стрімкість або брутальність руху також має загрозливе значення для людини, адже 
цей рух передає її марне прагнення втекти від Долі, а відтак і від смерті. Такі рухи при-
сутні в п’єсі у формі порухів, які часто супроводжені звуками (наприклад, викрики, по-
стріли, біг, падіння тощо). Жан Вальжан, протагоніст роману В. Гюґо, якнайкраще уо-
соблює образ марного втікача від Долі. Щодо символіки стрімкості втечі, то тут варто 
зупинитися на архетипному образі коня. Символом коня в Кольтеса виступає авто. Саме 
кінь-автомобіль є джерелом тваринного ричання (мотору) на початку п’єси. Й саме авто-
мобіль є єдиним засобом утекти зі злощасного місця. Насправді, впродовж усієї п’єси 
дійові особи висловлюють бажання втечі з дільниці, яка не вдається їм через те, що вони 
ніби прикуті до неї, змушені лишитися в ній до кінця. Символіка твариноподібності 
межує тут із дієсхемою “кусання”, а за її наявності “анархічне кишіння обертається на 
агресію, на зубний садизм” [4: 79]. Згадування тварин з широкою пащою (корокодила 
й гіпопотама), а також поруху кусання в репліці Монік [3: 39] утверджує присутність 
цього образа в текстовій тканині твору. А в Уявному п’єси образ “пожираючої пащі” 
пов’язаний із символікою людожерства. Дія п’єси відбувається всередині та зовні анґару, 
вхід до якого нагадує пащу (у тексті він позначений як “чорна діра”). Анґар-людожер, як 
теріоморфний символ, ковтає та пожирає героїв твору.

Друга категорія символічних образів, які домінують у п’єсі Б.-М. Кольтеса – це нікто-
морфні символи, які втілюють передусім архетипну тему мороку. А морок є речовиною 
Зло-чинною, це символ страху та небезпеки. Ця символіка реалізується у творі головно 
крізь архетипи чорної ночі (образ сліпоти) та чорноти (образ глибини). Щодо чорної 
ночі, то як у репліках персонажів, так і в дидаскаліях п’єси неодноразово згадується 
пітьма та ніч. Існують навіть сцени, де тільки-но що йдеться про нічний морок і повну 
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відсутність світла: наприклад, у розмові Клер з Факом (“Стоїть повна темрява, темніше 
не буває” [3: 88]). А Монік, приміром, повсякчас скаржиться на проблеми зору. Отже, 
пітьма породжує сліпоту, а головним органом чуття в темряві є слух. Дійсно, осягнення 
оточуючої реальності та подій в персонажів Б.-М. Кольтеса часто відбувається на слух 
(нелюдські крики, зліт птахів, постріли, падіння потопельника в воду тощо). 

Катаморфна символіка (або символіка падіння) має безпосередній зв’язок із плоттю 
людини. Дієсхема падіння викликає в людини первородний страх «ви-падіння» дитини 
з тіла матері (пізніше дитина боїться впасти, коли вчиться ходити). Конкретне падіння 
тіла Коха в воду, яке відбувається двічі (внаслідок спроби самогубства й убивства), а та-
кож падіння тіла Шарля, який намагається врятувати Коха, вводять у твір образ чорної 
води – води смерті. А метафоричне падіння родини Сесіль, яка була змушена емігрувати 
й відтак втратити все, втілює образ катастрофи в суспільному плані (падіння як знетро-
нення). Щодо Уявного твору, то тут символіка падіння втілена в дієсхемах тяжіння (при-
тягування до землі), запаморочення й утрати свідомості, які мають негативне забарвлен-
ня. Сила тяжіння притягує й навіть прибиває персонажів до місця, де вони перебувають, 
адже часто-густо вони відчувають труднощі при ходьбі, їхні тіла ведуть, тягнуть, несуть 
тощо. А ще герої страждають від запаморочень. А запаморочення стається через різку 
зміну та втрату рівноваги. Порушником рівноваги й потенційним агентом падіння тіла 
в творі Б.-М. Кольтеса нерідко є вітер, який то раптово здіймається, то заспокоюється 
(“Родольф просувається вперед, його хитає від вітру. Різкий порив вітру зіштовхує його 
з Шарлем” [3: 71]). Монік, яка є “схильною до млості”, втрачає свідомість, потім “Кох 
знепритомнює, падає в обійми Монік” [3: 31]. Вагомим смислоутворюючим образом 
катаморфної сімволіки виступає архетип прірви, оскільки смертоносне падіння часто є 
падінням у безодню. Архетип прірви семантично пов’язаний із архетипом людожера й 
зокрема дигестивного черева. 

Символіка черева в “Західній пристані” найбільше відлунює текстом роману 
В. Гюґо. Відомо, що наприкінці роману Вальжан потрапляє до черева Парижа, місця 
існування різних маргіналів. Книга третя “Знедолених” присвячена власне бувальцям 
того, що В. Гюґо нарік “третім сподом”: “Це – яма мороку. Це – підземелля сліпих. Inferi. 
Воно сполучається з безоднями” [5: 616]; “Страшні силуети никають по цій ямі – майже 
звірі, майже привиди” [5: 617]. Цим “третім сподом” керував квартет бандитів – Клаксу 
(“черевовіщун”, “нічна тварина з двома голосами”), Бабе (“прозорий, але непроникли-
вий”), Гельмер (“занепалий Геркулес”, який “став убивцею з недбальства”) і Монпарнас 
(“найбільш темна істота”) [5: 618-620]. Очевидно, що ці характери й характеристики 
перекликаються з принцимом творення Кольтесових персонажів-маргіналів. Таким чи-
ном, у п’єсі “Західна пристань” домінує символіка кровожерливої тварини, сліпої ночі 
та жахливого падіння. Зіставивши її з класифікацією ізотопії образів французького ан-
трополога, ми побачили в ній вираз Діурну або Денного Режиму Уявного, тобто Режиму 
антитези (День / Ніч). Проте, на відміну від іншої п’єси драматурга – “Роберто Зукко”, 
де представлені обидві складові цієї образної системи [Див.: 2: 313-388], “Західна при-
стань” проявляє функціонування лише однієї її половини – образів загрозливої Ночі, тоді 
як образи заспокійливого Дня виступають лише об’єктом марних бажань героїв (автора) 
твору. Одним словом, читач твору стикається зі світом, де Ніч існує без Дня, Захід – без 
Сходу, а теперішнє – без майбутнього. 
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Головною дієсхемою Денного Режиму образів учений вважає дієсхему ВІД-
ОКРЕМЛЮВАТИ (розділяти, відмежовувати, відрізняти). Оскільки Денний Режим 
пропонує серію протиставлень, він є режимом концептуальної антитези. На нашу дум-
ку, образно твір Кольтеса побудований на неповній антитезі (або напівантитезі), якій 
властиві патентна присутність одного антитетичного компонента та латентні сліди при-
сутності другого. Семантичні наслідки цієї концептуальної фігури можна простежити, 
з’ясувавши, яким чином “структури відокремлення” (“поділу надвоє”) впорядковують 
образи кольтесівської п’єси. Нагадаємо, що в Ж. Дюрана символічні образи Денного 
Режиму Уявного підпорядковані чотирьом “відокремлювальним” структурам – це “роз-
ділення навпіл”, “аутистичний відступ”, “подвійна свідомість” та “геометрична симе-
трія”. Всі вони наявні як в аналізованому тексті, так і в інтертексті. По-перше, вже самий 
простір дії у п’єсі підпорядковується дієсхемі відокремлення – про це говорить найперше 
речення твору: “У занедбаній дільниці великого західного портового міста, яку відмеж-
овує від центральної частини міста річка, розташований покинутий анґар колишнього 
порту” [3: 7]. Отже, річка виступає тут роздільником (демаркаційною лінією, бар’єром, 
муром), який не лише відмежовує, а й у математичному сенсі віднімає місто від дільниці, 
а дільницю – від міста. Один з епіграфів п’єси (а їх тут з десяток) наголошує на важли-
вості цієї структури: так, у цитаті з п’єси Маріво “Суперечка” Б.-М. Кольтес наводить 
такі слова – “незбагненна висота різних мурів” [3: 94]. Думка про поділ навпіл лунає 
у репліках персонажів, вона реалізована також у їхніх діях (наприклад, Шарль та Абад 
прагнуть працювати “fi fty-fi fty”; Шарль почасти вживає частку demi ; герої говорять про 
розділену пару черевиків, втрачену на війні ногу тощо). Сама назва кольтесівсьного тво-
ру містить образ відмежування: насправді, окрім “пристані”, французьке слово “quai” 
означає “набережна, перон, край, узбіччя”. 

Інша дюранівська відокремлювальна структура наголошує на функціонуванні в сис-
темі образів Денного Режиму “відступу” від нормального способу мислення. Цей від-
ступ викликає відсутність зв’язку з реальністю, втрату розуміння реальності, своєрідний 
аутизм, тобто нездатність до взаємодії із зовнішнім світом. Кольтесові персонажі, як і 
герої “Знедолених”, це маргінали, себто люди, які живуть на узбіччі суспільства. Устрій 
їхнього життя не збігається з вимогами суспільства й навпаки. Тому структура подвійної 
свідомості (в Дюрана позначена поняттям “Spaltung”) є принципом творення дійових 
осіб у Кольтеса. Що він власне і зазначає в додатку до п’єси: “правдива персонажна 
глибина Коха […] випливає з тих бар’єрів, які він вибудував між тим, за кого він себе 
видає, та своєю таємницею” [3: 105]. Так і в Гюґо, герої, котрі живуть не своїм життям, 
змушені завжди щось приховувати (Вальжан, Фантіна та ін.). Інший принцип творення 
персонажів в Гюґо й Кольтеса – “структура геометричної симетрії”, яка почасти втілена 
в символіці дзеркала. Наведемо іншу вказівку Кольтеса – вона розтлумачує режисерам, 
якою має бути Сесіль: слід “показати, що вона зовсім не робить те, що вдає, граючи; що 
вона зовсім не бажає того, що просить; а що вона є свічадом, яке відбиває те, чого від неї 
чекають, і це відбиття має бути настільки потужним, щоб вона ним засліплювала свого 
партнера” [3: 107]. 

Принцип вертикальної симетрії, де дві частини є прямопротилежними одна одній, 
якнайкраще відображений в гюґольському образі черева Парижа (фр. égouts), зображе-
ному у третій частині п’ятої книги роману – “Бруд, але душа”. Місто та його нутрощі (в 
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Кольтеса – місто й занедбана дільниця) співіснують в одному просторі, будучи розділе-
ними за принципом верх/низ. Так само як Вальжан, “піднявши покришку” пірнув у “па-
ризьку клоаку” [6: 390], Монік перетинає автодорогу, своєрідну межу між нормальним 
світом та світом “стічних труб”. Вона вигукує до Коха: “скажіть мені, до якої ями нам 
доведеться тепер упасти” [3: 12]. Очевидно, що кольтесівське зображення потраплян-
ня героїв до дільниці інтертекстуально перекликається з описом в Гюґо: “Перехід був 
надзвичайно разючий. В самому центрі міста Жан Вальжан вийшов з міста і за якийсь 
момент, піднявши покришку й знову закривши її, перейшов від світла білого дня до аб-
солютної темряви, від полудня до полуночі, від страшного гамору до мовчанки, від гро-
му пострілів до мертвої тиші могили” [6: 390]. Таке раптове змінювання однієї частини 
простору на іншу, кардинально їй протилежну, схоже на провал у прірву, виходу з якої 
ніколи не знайти.

Зчитавши наративну сітку “Західної пристані”, здається, що кольтесівська п’єса 
змальовує лише безпросвітний морок і відчай істот, які опинилися на краю. Проте, на-
справді, письменник говорить нам про те, як легко та швидко можна опинитися по ін-
ший бік усталеного життя й більше ніколи до нього не повернутися. Межа, яка відділяє 
світло від мороку, направду вкрай крихка. Поділ між людьми, який існує в сучасному 
суспільстві, робить одну їх половину нещасними, але й друга їх половина також нещас-
лива. В середині ХІХ ст. В. Гюґо бачить причину всіх бід суспільства в неуцтві, а Б.-М. 
Кольтес твердить, що з тих пір нічого не змінилося. Щоб прийняти “чужого”, або по-
просту Іншого, потрібне неабияке культурне виховання. Маємо на думці дюранівське 
поняття “Культура”, яке позначає напрямок на антропологічному траєкті людини, який 
простягається від її природних інстинктів. Позаяк що нижчий культурний рівень люди-
ни, то складніше їй збагнути свою приналежність до світу як до єдиної та неподільної 
субстанції, то важче їй усвідомити ідею рівності Людини. Ми завершимо нашу розвідку 
цитатою зі “Знедолених”, котра, як на нас, відбиває переконання сучасного драматурга, 
які він прагнув передати своєму читачу (глядачу) у “Західній пристані”: “Людство – це 
[неподільна] ідентичність. Всі люди зроблені з однакової глини. Ніякої різниці – на землі 
принаймні – щодо долі. Той самий морок перед життям, та сама плоть – коли живуть, той 
самий порох – після. Але неуцтво, домішуючись до тіста, з якого зроблені люди, чорнить 
його. Ця невивідна чорнота проходить усередину людини і стає там злом” [5: 618].
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В статье предлагается лигвокультурологическая интерпретация пьесы Б.-М. 
Кольтеса “Западная пристань” в форме перекрëстного архетипокритического про-
читания произведения современного французского драматурга через роман В. Гюго 
“Отверженные”. Составлена картография символических образов, деесхем и архети-
пов анализированого произведения, выделено структуры репрезентации Воображаемо-
го, которые ими управляют. Определено, как образные и антропологические структуры 
современного текста, существующие в классическом интертексте, предопределяют ре-
цепцию текста, а также как новое прочтение пьесы обагащает ëë смыслообразующий 
потенциал.
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VICTOR HUGO’S NOVEL “THE MISERABLE” AS INTERTEXT 
OF BERNARD-MARIE KOLTÈS’S PLAY “QUAY WEST”

The scientifi c research is an attempt of the linguo-cultural interpretation of the B.-M.
Koltès’s play “Quay West” by cross reading of the modern French dramatist’s work through 
the V. Hugo’s novel “The Miserable”. We outlined the cartography of the symbolical images, 
schemes and archetypes of Koltès’s works and we singled out the structures of the representation 
of the Imaginary which manages them. We determined the method due to which the image and 
the anthropological structures are present in the classical intertext, the text reception, and how 
the play new reading enriches its sense creating potential. 
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РЕЦЕПЦІЯ РОМАНУ «УЛЮБЛЕНА» ТОНІ МОРРІСОН
КРІЗЬ ПРИЗМУ ФЕМІНІСТИЧНОЇ КРИТИКИ

У статті досліджується проблема гендерної дискримінації, з якою стикаються 
героїні роману «Улюблена» Тоні Моррісон. Аналіз здійснюється крізь призму фемініс-
тичної критики, адже жінка є центральним об’єктом даного роману. Досліджується 
те, як авторка розкриває жіночу психологію, свідомість, сферу цінностей, зображає 
жіночі персонажі сильнішими за чоловічі.

Ключові слова: фемінізм, феміністична критика, жіноча афро-американська літе-
ратура.

 
На початку минулого століття все популярнішою ставала афро-американська літера-

тура, яку нарешті, почали відокремлювати від американської. Справжнім сплеском у її 
розвитку стали 30-ті роки XX ст., проте повне визнання прийшло лише у другій половині 
XX століття. Під час Гарлемського Ренесансу відбулася зміна у свідомості афро-аме-
риканців, почався пошук національної приналежності до культури країни, яка забрала 
все, але стала їх другою батьківщиною. Як зазначає Юрій Стулов: «Ніколи до того голос 
афро-американців не був таким виразним, а їхнє бачення таким всеохопним» [1: 52].

Починаючи з останнього десятиріччя ХХ ст.. великої популярності серед читачів 
набула жіноча афро-американська література, зокрема твори таких письменниць як 
Зора Ніл Герстон, Еліс Уокер, Тоні Моррісон. Вони почали піднімати у своїх творах 
такі теми як сексизм, расизм та класизм, зосереджувати свою увагу на проблемі по-
шуку ідентичності, боротьбі з расовою та гендерною нерівністю, прагнули розкрити 
унікальний світ власного народу. Відбулося справжнє усвідомлення ролі чорної жін-
ки в американському суспільстві. Анджела Девіс була однією з перших феміністок, 
хто побудував свою аргументацію навколо точки перетину раси, гендеру і класу. Вона 
стверджувала, що жінка в Сполучених Штатах Америки позбавлена прав, які дозволи-
ли б їй розвиватися як особистості. Нарешті жіноча афро-американська література ста-
ла невід’ємною частиною американської літератури. Фредерік Дуглас, «чоловік, який 
бореться за права жінок», зауважив: «Коли напишуть істинну історію боротьби проти 
рабства, то жінки займуть на її сторінках достойне місце, яке відповідатиме їхньому 
визначному вкладу»[2: 36].

Жінки-письменниці почали зосереджувати увагу читачів на відмінностях чоловічої 
та жіночої літератури, а французький філософ Сімона де Бовуар, першою поглянула на 
художній твір очима жінки, звернула увагу на жіночі образи і ті функції, які відводили 
своїм героїням автори. У своїй книзі «Друга стать» вона стверджує, що суспільство ото-
тожнює чоловіче як позитивну культурну норму, а жіноче як негативну, відхилення від 
норми, як Інше[3]. Відомий теоретик американського фемінізму Суламіфь Файерстоун 
у своїй книзі «Діалектика статі» підтримала цю думку і додала, що природа зробила 
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жінку відмінною від чоловіка, а суспільство зробило її відмінною від людини. Кейт 
Міллет, представниця американської школи фемінізму, у своїй монографії «Сексуальна 
політика» продовжила думку Бовуар сказавши, що в традиційній культурі прийнято вва-
жати, що ментальність чоловіка і людини — тотожні, а ментальність жінки відмінна від 
них, тобто жінка вважається підвидом людини. 

Письменники-чоловіки зображали жінку лише через стосунки з чоловіками та лише 
зі своєї точки зору. Її позитивні риси були такими, які подобалися чоловікові, вона була 
його додатком, насолодою його бажань, втіленням його мрій або в інших випадках — 
об’єктом його агресії, ненависті, особою, винною в його невдачах і комплексах, але не 
людиною самодостатньою, наповненою власним змістом. Баррі Бекхем зазначив, що 
чорношкірі письменники бачили чорношкіру жінку повністю обмежену сексом. І тільки 
чорношкірі письменниці могли описати повне занурення в деспотичну (гнітючу) сексу-
альність [4: 333]. Жінки-письменниці створили новий образ головної героїні, яка прагне 
знайти своє місце в житті, виступає проти усталених уявлень про сімейні стосунки, праг-
не зняти з себе тавро невидимки. Вони звернули увагу на духовний світ жінки, звернули-
ся до проблеми її психологічного й духовного пригноблення, до її соціальної позиції та 
сексуальної ролі. Виступили проти приниження, проти нав’язливих суспільству хибних 
образів сексуальності та моральності.

У центрі роману «Улюблена» Тоні Моррісон стоїть чорношкіра рабиня Сет, що прагне 
до свободи, як фізичної так і духовної. Письменниця акцентує увагу читача на її жіночій 
долі, свідомості, на її особистих та соціальних проблемах. Вона зображає Сет незалежною, 
вольовою та рішучою жінкою, яка зосереджується на добробуті своєї сім’ї і робить все, 
щоб вберегти своїх дітей від рабської долі. Звертаючись до образу Сет авторка не лише 
відображає жах, у якому жили раби, а й зображає силу материнства. Сет продумує план, за 
яким самотужки відправляє своїх дітей з іншими неграми в Цинциннатті, до свекрухи Бебі 
Сагз, а потім і сама втікає з Милого Дому. «Це була перша справжня справа, яку я зробила 
сама. Я наважилась» [5: 190]. Сет намагається виконати свій материнський обов’язок, не-
зважаючи на перешкоди, які чинять їй білі люди. Діти і сім’я є змістом життя для Сет. Вона 
безмежно любить своїх дітей і будь-якою ціною прагне захистити їх від рабства, навіть 
ціною їх власного життя. Але рабство розлучає сім’ї і Сет вирішує вбити своїх дітей, бо 
вважає, що смерть краща за життя в рабстві. З неймовірною силою авторка показує, як Сет 
звільняє свою дитину – Улюблену від долі, котра, на думку матері, судилася доні, і як від-
билися наслідки цього на житті самої героїні, в якому Улюблена уособлює тягар провини 
Сет. Вона певна у тому, що її діти – її найкращий витвір, належать їй за правом природи. 
Тоні Моррісон, в одному інтерв’ю, прокоментувала це так: «Вона зробила правильний вчи-
нок, але вона не мала права робити його» [6: 332]. На прикладі головної героїні авторка 
підкреслює жіночу волю та рішучість, а також показує як рабство впливає на внутрішній 
світ жінки і як ця жінка змушена взяти долю дітей у свої руки, для того щоб вберегти їх. 

Еліс Уокер відзначала, що чорношкірі жінки відчувають пригнічення в інших та ін-
тенсивніших формах, ніж білі. Жінки-рабині ставали жертвами зґвалтувань та знущань, 
які тільки могли бути застосовані до жінки. До своїх рабинь господарі ставилися лише 
виходячи з вигоди: коли було прибутково, експлуатувати рабинь так само як і чоловіків. 

Через системи рабства чи расизму афро-американки ставали жертвами постійного 
сексуального насильства. Практично всі спогади рабів у XIX столітті вміщають у собі 
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розповіді про зґвалтування рабинь господарями або наглядачами. Чорношкірі жінки 
жили у постійному страху перед сексуальним насильством і лише деякі могли дати відсіч 
йому. Адже всі вони вважалися повіями і за їх зґвалтування ніхто не ніс жодної догани. 

Тематика насилля над жінкою теж торкнулася даного роману. Жертвою сексуального 
насилля була Елла, яка провела свою юність в домі, де її ділили між собою батько та 
син, котрий, як вона говорила, «був ще гірший». «Той, хто був, ще гіршим», вселив їй 
відразу до кохання – перш за все плотского. Схожу долю мала й дружина Штампа, яка 
була віддана сину господаря. Тобто у своєму романі Тоні Моррісон наголошує на тому, 
що дискримінація гендерна та класова не може ігнорувати ще й расового гніту. На думку 
Енн Кемпбелл афро-американський фемінізм більш зосереджується на проблемі раси, 
а от гендер вже є його другорядним питанням.

У романі Тоні Моррісон описує знущання, які довелося пережити Сет на шляху до 
свободи. Її побили та зґвалтували білі чоловіки, але їй вистачило мужності, щоб не зла-
матися, чого не можна сказати про її чоловіка Халле. Авторка саме цим підкреслює пере-
вагу жінки, її моральну стійкість, яка є міцнішою за чоловічу. Тоні Моррісон стверджує, 
що не є політичною феміністкою і не зацікавлена у нападах на чоловічу стать, вона про-
сто хоче показати процес становлення афро-американської особистості жіночими очима. 
Вона не зображує чоловіків слабкими, а лише хоче, щоб вони були такими ж сильними 
людьми як і афро-американські жінки.

Ще одним прикладом чоловічої слабкості у романі є Поль Ді, який спробував вигна-
ти привид Улюбленої, але після цього він матеріалізувався в молоду дівчину і поселився 
у домі Сет. Улюблена почала витісняти Поля Ді спочатку з кімнати, а потім й з дому і лише 
перебравшись у сарай йому вдалося знайти спокій. І хоча Поль Ді розумів, що Сет пробу-
дила в ньому мужність і він хоче прожити з нею все своє життя, проте все одно він виглядав 
слабшим за неї та й навіть за її доньку Денвер. Він схилявся перед її силою та розумів, що є 
недостатньо сильним чоловіком, щоб вирватися і йому потрібна її, Сет, допомога. 

Для того щоб допомогти матері Денвер була змушена звернутися по допомогу до 
комуни жінок, яка й очистила дім від привида давно померлої доньки Сет. І найціка-
віше те, що герої сприймають надприродне без подиву, просто як частину реальності. 
Ввівши у роман паранормальні сили, Тоні Моррісон надала голосу всім тим, хто за-
гинув від рабства.

В умовах рабовласництва чорні вважалися робочою скотиною, яка лише приносила 
дохід, для рабовласника ж стать не мала жодного значення. І хоча для господарів було 
вигідно, щоб їхні рабині народжували багато дітей, адже діти ставали також їхньою влас-
ністю, проте жодних поблажок жінкам не давалося. Білі господарі не вважали чорних за 
людей, вони просто були робочою силою, наче тварини. Навіть у Милому Домі учитель, 
спостерігаючи за Сет, записував у ліву колонку її людські якості, а в праву – тваринні.

Жодна рабиня не володіла власним тілом. Коли Сет була вагітна її побили батогом з 
волової шкіри так сильно, що на її спині наче виросло дерево. Стовбур якого був з черво-
ною корою, а на гілках були листочки і квіти, маленькі, білі, наче у вишні. Кожен з героїв 
мав своє бачення шраму на спині Сет. Емі, білошкіра дівчинка, бачить у ньому дерево ви-
шні, Бебі Сагз, приймає шрами за багряні троянди, а коли Поль Ді побачив спину Сет, то 
шрами вже перетворилися на візерунки, а шкіра настільки загрубіла, що нагадувала до-
шку для прання. Омертвіла шкіра на спині Сет символізує мертву частину в її минулому. 
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У романі «Улюблена» Тоні Моррісон відтворює світосприйняття та світовідчуття 
своїх героїв, їх менталітет, який відзначає минуле, рабство та расизм. Даний твір міс-
тить у собі теоретичні інтерпретації реальності афро-американок, тих, хто пережив все 
на собі. І хоча сама Тоні Моррісон не була рабинею, проте наслухавшись історій про 
рабство від своєї бабусі, вона вирішила почати писати про чорношкірих жінок, про їхню 
долю, свідомість, адже письменниця має писати про ті проблеми, які стосуються її на-
роду, вона просто не може писати про іншу культуру. 

«Отже, через проблеми, близькі її серцю, зосереджуючись на психології, долі, ми-
нулому чорного народу, зокрема афро-американської жінки, письменниця виходить 
в актуальність американського сьогодення» [7: 373]. Сьогодні афро-американські пись-
менники достатньо впевнені в собі, щоб показати нові підходи до старої теми. Все 
гучніша сьогодні критика того, що вони раніше не насмілювалися критикувати. Жіноча 
афро-американська література – доволі молода і тому є хорошим матеріалом для дослі-
дження, адже вона повністю відрізняється від англо-американської літератури, проте є 
невід’ємною її складовою.
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РЕЦЕПЦИЯ РОМАНА «ЛЮБИМАЯ» ТОНИ МОРРИСОН 
СКВОЗЬ ПРИЗМУ ФЕМИНИСТИЧЕСКОЙ КРИТИКИ

В статье проводится исследование проблемы гендерной дискриминации, с ко-
торой сталкиваются героини романа «Любимая» Тони Моррисон. Исследование 
проводится сквозь призму феминистической критики, поскольку женщина является 
центральным объектом данного романа. Анализируется, как автор раскрывает жен-
скую психологию, сознание, сферу ценностей, изображает женские персонажи более 
сильными, чем мужские. 

Ключевые слова: феминизм, феминистическая критика, женская афро-американ-
ская литература. 
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GENDER DISCRIMINATION IN THE NOVEL 
“BELOVED” BY TONI MORRISON

The article deals with the problem of gender discrimination that happened to the female 
characters of the novel “Beloved” by Toni Morrison. The analysis is made in the light of 
feminist criticism, because the woman is the main character of the novel. We investigate how 
the author reveals the feminine psychology, consciousness, the sphere of values, depicts the 
female characters stronger than the male ones.
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ЕСТЕТИЧНІ ЗНАКИ В ХУДОЖНІЙ СВІДОМОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

У статті розглядаються особливості естетичного світосприймання Тараса 
Шевченка, осмислені ним в пошуках ідеальних форм буття, суспільного ідеалу, культур-
них універсалій в контексті специфіки українського романтизму.

Ключові слова: естетичні знаки, художня свідомість, романтичне і реалістичне 
сприймання, архетип.

Українська культура з погляду наймодерновіших досягнень світової культури має уні-
кальне естетичне явище – Тараса Шевченка. Завдячуючи саме його надбанню, ми можемо 
достоту сказати, що феномен української культури, української ментальності, української 
духовності відбувся в усій своїй розмаїтій повноті. І оскільки майбутнє розвитку людства, 
на наше глибоке переконання, лежить не в площині утилітарного економічного мислення, 
навіть не в площині формальних державницьких устремлінь, а визначатиметься першою 
пріоритетною чергою культурними загальнолюдськими модусами, ціннісними смислами 
життя самої людини. У світлі цієї тези ідеї мистецтва, як рефлексії культури, що намагаєть-
ся задовольнити одну із найпосутніших потреб Духа людини, насамперед естетичну – вічне 
тяжіння до ідеальних форм буття – до глибинного субстанційного розуміння прекрасного, 
доброго і істинного повсякчас матимуть тенденцію до актуалізації. Тарас Шевченко на-
родився з цією духовною потребою, його вабила природа «мальовничої України», природа 
людини, природа культури його народу тільки в естетичних категоріях краси, гармонії, все, 
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що руйнувало ці категорії – асиметрія, дисгармонія його завжди бентежило. В етнічній 
формі буття, яка сприяла творенню культури, мистецтва, Шевченко бачив ідеальну форму 
буття, яку він підніс до вершин естетичного знака.

 Актуальність заявленої автором теми «Естетичні знаки у художній свідомості 
Тараса Шевченка» полягає передовсім у значущості цієї постаті для України і для світу, 
постаті універсальної, яка, з одного боку, всотала в себе з молоком матері ментальні, ду-
ховні виміри свого народу, з іншого – естетичні усталеності усіх найяскравіших худож-
ніх явищ української і світової культури. Осмислення і переосмислення Шевченкового 
спадку щоразу виводить нас на новий рівень розуміння сучасних естетичних процесів і 
в Україні і у світі.

Мета статті – в обґрунтуванні та з’ясуванні естетичних, соціокультурних координат 
творчого набутку Шевченка, у розгортанні авторського дискурсу стосовно модусів есте-
тичного світовідношення поета, його предметного пошуку на шляху Добра, Істини і Краси.

Наукову розробленість проблеми розглядаємо як перманентний і незавершений 
процес, до неї має долучатися кожний, кому не байдужа доля культури України, її мину-
лого спадку, сучасного стану речей і майбутніх культурних звершень.

Багатюще творче надбання і тернистий життєвий шлях Тараса Шевченка засвідчу-
ють універсальний характер його світорозуміння і світопочування. Культурні універса-
лії попередніх епох засіли у художній свідомості Шевченка в усіх своїх значущих есте-
тичних проявах. Від культури Київської Русі в ньому вкарбувалися духовні, естетичні і 
етичні основи щирого ранньохристиянського людинолюбства, велич візантійсько-русь-
кого піднесення, проникнення у душевні глибини ближнього, розуміння категорії бо-
жественного в естетичних категорійних вимірах – істинності, доброчесності, духовної і 
душевної краси. Міфологічні уявлення, фольклор, козацька культура спричинили в ньо-
му вітальну непогамовну спрагу до життя – чуттєву і пізнавальну водночас. Він знав 
реальності життя, багато з яких не сприймалися ні його розумом, ні його серцем, проте 
попри це уява поета постійно малювала чуттєві провіденційні проекти його оптиміс-
тичних устремлінь, – в яких майбутнє, долаючи, здавалося б, непереборні перешкоди, 
поставало в осяйних кольорах.

Ренесансно-барокова, просвітницька доба відкладалася у свідомості Шевченка 
в естетичних поняттях відновлення, відродження, як можливість України змінювати-
ся, безупинно йти до органічних і природних форм ідеального буття людини і народу. 
Причому шлях становлення України Шевченко бачив не у світлі магістрального принци-
пу барокового світосприймання застиглих протилежностей, вічного тривання світлотіні, 
а в гегелівському діалектичному розумінні. Суперечності не тільки даність, що спогля-
дається, вони перебувають у постійному герці, і тому час від часу піддаються «зняттю». 
М’ятежний дух Шевченка об’єктивізовував усі суперечності, пропонуючи власні худож-
ні проекти їх зняття. І все у Тараса Шевченка склалося воднораз, всі естетичні надбання 
попередніх епох переплавилися у його творчості у модусах потужних ідейно-художніх 
напрямах ХIХ ст., повно проявлених в українській культурі – романтизму і реалізму. 
Коли ми говоримо про художньо-естетичні течії, ми завжди підкреслюємо, що вони 
сформувалися у західній культурі, а потім прийшли d в українську. Стосовно українсько-
го романтизму і реалізму, то часто складається враження, що ці течії сформувалися на 
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українському ґрунті, наскільки ментально самобутній їх вияв саме в українській культу-
рі. Теж саме враження складається від набутку Тараса Шевченка, його свідоме, позасві-
доме і надсвідоме життя віддзеркалилося в його реалістичних і романтичних картинах, 
їх він творив з власної реальності і власної уяви. Зупиняючи реалістичні миті – прекрасні 
і жахливі, Шевченко глибиною і високим злетом своєї романтичної уяви художньо об-
рамляв їх за естетичними законами, підносячи ці миті прекрасного і жахливого, до ес-
тетичного знака. Слід зауважити, що і реалістичний метод відображення, і романтичний 
у творчості Шевченка набували своєрідного індивідуально окресленого вираження. 

Сьогодні багато хто з провідних естетиків, повторює сакраментальну тезу: все почи-
нається з романтизму. Романтизм – це насправді один із найпотужніших універсальних 
ідейно-художніх течій у світовій культурі, який започаткував нову світоглядну парадиг-
му, і головне – творчий метод, основний принцип якого абсолютна і безмежна свобода 
творця [1; 2; 3]. Тарас Шевченко розгортав свої творчі задуми у річищі романтичного сві-
тосприймання, цілковито покладаючись на цей метод, розуміючи його передовсім як ду-
ховну свободу особистості жити, мислити, висловлюватися відповідно до своїх ідейних 
переконань і естетичних уявлень. Свободу не будь-якого слова сповідував Шевченко, 
а слова сутнісного, відповідального, обгрунтованого моральними принципами любові до 
ближнього, слова правдивого, життєвого, дійового, відтак естетичного. Слова непроду-
маного, незрілого, вважав Шевченко, слід остерігатися. У листі до Бр.Залєського він пи-
сав: «Недавно мне пришла мысль представить в лицах евангельскую притчу о блудном 
сыне в нравах и обычаях современного русского сословия. Идея сама по себе глубоко 
поучительна, но какие душу раздирающие картины составил я в моем воображении на 
эту истинно нравственную тему... Я почти доволен, что не имею теперь средств начать 
работу. Мысль еще не созрела, легко мог бы наделать промахов. А в продолжение зимы 
обдумаю, взлелею, выношу, как мать младенца в своей утробе, эту бесконечно разноо-
бразную тему, а весной, помолясь Богу, приступлю к исполнению хотя бы то в собачей 
конуре» [3: (6:114)]. Шевченківське слово зріле, продумане, хоча почасти експресивне, 
гнівне, а то й нещадне.

Романтичне світосприймання, спираючись на філософсько-естетичні судження сма-
ку І. Канта, Г. Гегеля про духовну сутність мистецтва [4; 5 ], про специфіку ідеально-
го в ньому, а також про нерозв’язне протиріччя між низькою реальністю і несуголосим 
їй високим ідеалом, по суті вперше розгорнуло ідейно-філософський дискурс щодо 
існуючого і належного в естетичній думці, і, що найцінніше, в реальності. Гегель, за-
пропонувавши діалектичний метод та принцип історизму, надав широкі методологічні 
можливості пов’язувати естетичні проблеми, проблеми мистецтва в розрізі історичного 
бачення, у щільній взаємодії з реальним життям суспільства, з реальним досвідом ре-
ального народу і реальної людини. Істотна суть гегелівського історизму полягала в тому, 
що він розумів, що в процесі розвитку людства видозмінюється і його духовна складова, 
адже функції мистецтва лежать не тільки в естетичній площині, а і в соціальній, в ідео-
логічній тощо. Капіталістична формація, що вже в часи Гегеля показала, свою потужну 
перспективу розвитку, свій прагматизм, утилітаризм, (що, по суті, прямо за Марксом), 
спричинилася спочатку до появи, до тривання, а згодом і до превалювання у мистецтві 
філософських, раціоналістичних тенденцій. Враховуючи цей чинник, Гегель з позицій 
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об’єктивного ідеаліста бачив неминучий занепад мистецтва в індустріальній епосі, мис-
тецтва в класичному його сенсі як форми поєднання чуттєвого і раціонального, пред-
метно-образного і ідеального. Змінюватимуться, на його думку, не тільки художні засоби 
втілення ідеалу, а, що найприкріше, і сам суспільний ідеал, його етичний і естетичний 
смисл. Він виглядатиме вже не таким однозначним і простим. Відтак і духовний зміст 
мистецтва ускладниться настільки, що не зможе бути втіленим в адекватну чуттєво-об-
разну форму. Гегель зауважує, що мистецтво існуватиме, але в ідеологізованому, усклад-
неному вигляді. Воно ніколи більше не відповідатиме, констатував Гегель, «духу часу». 
«Дух нашого сучасного світу, . – писав він у своїй «Естетиці», . – точніше кажучи, дух 
нашої релігії і нашої, заснованої на розумі культурі, піднісся, напевне, над тим рівнем, 
на якому мистецтво являло собою вищу форму усвідомлення абсолютного» [5: (1:15)]. 
Цілком зрозуміло, що Гегель, хоч і був діалектиком і сповідував принцип історизму, але 
ключові поняття прогрес і розвиток в його часи розглядалися як лінійні і орієнтувалися 
на майбутню індустріальну епоху. Наразі ми переконалися, виходячи із сучасних реалій, 
що людство має й інші нелінійні моделі свого розвитку, зокрема по спіралі. У часи Гегеля 
навряд чи хто послуговувався поняттям регрес, що так часто звучить сьогодні. В усі часи 
були митці, які пристосовувалися з різних причин до суспільного ідеалу своєї епохи і 
намагалися відображати саме його, але були митці, які шукали нелінійних способів відо-
браження. До таких можна віднести і Тараса Шевченка. Адже він, по суті, «опонуючи 
Гегелю», сприймав мистецтво і як реаліст, як узагальнене відображення реальності, вод-
ночас творячи свою художню реальність і як романтик; з одного боку, не обходячи її кри-
чущих протилежностей, з другого, . – пропонуючи свій ідеальний, а то й утопічний шлях 
зняття цих суперечностей, тому що його ірраціональне чуття не сприймало неприродних, 
неорганічних, ніким ніколи не обґрунтованих передовсім соціальних усталеностей. Тому 
роль соціальної функції мистецтва він розглядав не як об’єктивний ідеаліст Гегель, який 
обґрунтовував високу доцільність сучасного йому капіталістичного суспільства прагма-
тичними раціональними формами життя, і вважав, що у процесі перманентного розвит-
ку суспільства і мистецтва естетичну функцію мистецтва поступово змінить соціальна, 
а як реаліст-діалектик, для якого естетична функція мистецтва органічно переплетена із 
соціальною; для Шевченка одне без іншого просто не існує. При цьому він звичайно ж 
завжди віддавав перевагу духовному над матеріальним. Це засвідчує його життєва доля, 
його світоглядна парадигма. У цьому він був близьким герою своєї повісті «Музикант», 
в якій зауважує: « И выходит, что истинно прекрасное и возвышенное – духовное не 
нуждается в ремесленных золоченых и даже золотых украшениях» [3: ( 3: 188) ]. До 
речі, суспільний ідеал, який би виражав «дух часу», Тарас Шевченко сформував сам, ви-
ходячи з естетичної сутності етнічного буття свого народу, яке вважав ідеальним буттям. 
Джерелом художньої практики Тараса Шевченка завжди була художня синкретична куль-
тура його народу, з її цілісним колективним світосприйманням, перейнята національним 
духом. Філософське підґрунтя такого естетичного обґрунтування суспільного ідеалу ХІХ 
ст. для всієї європейської культури запропонував видатний представник романтичної те-
чії – філософ і культуролог Іоганн Ґотфрід Ґердер. Загальну історію людства він подає 
як органічний еволюційний процес розвитку, як ціле, що саморозвивається. За Ґердером, 
людська історія бере витоки з природного розвитку, продовжує його, досягаючи вищих 
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форм. Вінцем цього розвитку є людина. Людина, друге народження якої, Ґердер пов’язує 
з культурою. Надприродна, надсвідома сутність культури надає людині великі можли-
вості творення. Культура, підкреслює Ґердер, «захоплює людину і формує його голову і .. 
члени її тіла»[6: 231]. Більше того, саме культура постає тим первнем, який об’єднує лю-
дей, робить їх учасниками єдиного людського співтовариства. Виступаючи проти куль-
турологічної євроцентристської ідеї, Ґердер проаналізувавши різні культурно-історичні 
явища, узагальнив їх у певні цивілізації, з-поміж яких виокремив і слов’янський світ зі 
своєю специфікою. Задовго до О. Шпенглера, Гердер вважав культури непорівнянними. 
Тип культури, на думку філософа, не є підставою для поділу її носіїв на «освічені і нео-
свічені народи». Ґердер зауважує, що така відмінність – не якісна, а кількісна. Культури 
мають «...безліч відтінків, кольорів, змінюються відповідно до місця і часу» »[6 230]. 
Адже людська культура єдина і її смисл збігається із загальною метою людства, суть 
якої у намаганні досягнути і осягнути стану «істинної гуманності». Згідно з концепцією 
Ґердера, всеохопне поширення гуманності в людському суспільстві надасть можливос-
ті: розумні дії людей сфокусувати як розум; дані людині природою почуття реалізувати 
у мистецтві; схильності особистості зробити вільними і естетичними. «Істинна гуман-
ність», отже, ядерне значення смислу культури. Щодо прогресу в культурі, мистецтві, то 
тут підхід Ґердера дещо різниться від гегелівського і розмірковує він так: «Культура ру-
хається вперед, але не стає від цього досконалішою; на новому місці розвиваються нові 
здатності; попередні, розвинуті на старому місці, йдуть безповоротно» [6: 427]. Культура 
проходить і вкрай динамічні і статичні періоди, стани злету, занепаду та інерції. Філософ 
висновує думку, що її через століття сформулював Освальд Шпенглер, жодна культура 
в історії людства не пройшла поступальним шляхом прогресивного розвитку. 

Якщо говорити у світлі цих ідей, то можна твердити, що один із періодів злету укра-
їнської культури припадає на початок 19 ст. і безпосередньо пов’язаний з естетикою ро-
мантизму і реалізму, і звичайно ж із творчістю Тараса Шевченка. Тарас Шевченко вті-
лив тезу Ґердера про «рівнозначність» культур, витворивши свій суспільний ідеал, свої 
уявлення про належне. Причому в річищі романтичного ідеалу як еталону, зразка – чи 
то йдеться про особисті чесноти, про міжособистісні взаємини, про духовні цінності, 
про облаштування суспільства тощо, . – автор в усіх цих модусах стверджував належне 
як істинне, як етичний, аксіологічний, соціальний ідеал. У Тараса Шевченка категорія 
ідеалу наділена глибоким соціальним значенням. Суспільні відносини поет розглядав 
як істинний демократ з погляду свого народу, який його і народив, саме в ньому він 
черпав сили своєї життєлюбності і життєстійкості., саме з його історії (а не тільки з 
французької) такі близькі йому ідеали свободи, рівності і братерства. Тому в центрі 
його художніх і естетичних шукань, його творчих устремлінь, образ, до речі, інтенсив-
но розроблюваний в романтичному мистецтві, – образ народу і його представників. 
Слід зауважити, що до цього образу зверталися і європейські, і російські романтики. 
Але якщо, приміром, Байрон, Пушкін, Лермонтов сходили зі своїх аристократичних 
вершин до народу, захоплюючись ним, пишучи про нього з любов’ю і трепетом, зі спів-
чуттям і часто нерозумінням, але завжди крізь призму індивідуального світобачення, 
з погляду романтичного індивідуалізму, колективне позасвідоме народу як його онто-
логічна суть, ними схоплювалася, відтворювалася, але ментальна дистанція між ними і 
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предметом зображення завжди залишалася і завжди проявлялася в процесі сприймання 
їхніх текстів. 

Тарас Шевченко, на нашу думку, першим, у світовій культурі у своїй художній прак-
тиці образ українського народу, його творчість підніс до рівня естетичного знака. І не 
тільки тому що він сам до кінця життя залишався субстанційним втіленням свого народу, 
але і через те, що вважав: етнічне буття народу – це ідеальне буття, цілісне буття, а таке 
буття завжди творче. Демократизована свідомість митця відрізняла його суб’єктивність 
від суб’єктивності європейських і російських романтиків. Тільки вершинні зразки Тарас 
Шевченко це усвідомлював нутряним відчуттям. Український народ і його набутки у твор-
чості митця засвідчують їх духовну велич, постають вершинним зразком, відтак естетич-
ним явищем. Культура народу з його етнічним, фольклорним мистецтвом, та й саме буття 
з ритуалами, піснями, танцями. – ґрунтується на колективному позасвідомому, і в узагаль-
неному вираженні є еталоном органічного облаштування свого життя. У часи Шевченка 
Європа під упливом національно-визвольних рухів і формування національних держав по-
вернулася обличчям до етнічно забарвлених культур, до справді ірраціонального образно-
го фольклорного мислення. Україна в цьому разі могла надати і надавала унікальні зразки 
такої культури. Так сталося, що українська традиція якось «надто толерантно» сповідувала 
і християнські і язичницькі традиції, створивши такий цікавий комплементарний «мікс» 
двох світосприймань, і тому на відміну від європейської традиції, де олатинена христи-
янська Європа застосувала щонайжорсткіші форми викорінення «язичницьких» етнічних 
культур, які мали опертя на власний менталітет і мову, українська різножанрова народна 
культура збереглася краще. Європейські митці на початку ХІХ ст. просто використовували 
це мистецтво,переплавляли його у високе класичне (Бетховен, Бах та ін..), при цьому аб-
страгуючись від самих творців народного мистецтва.

Принагідно, хочеться зауважити. Сучасні автори художніх текстів надто багато гово-
рять про інтелектуальні права на свої творчі продукти. І жодний із них не говорить про 
інтелектуальне право народу на етнічну культуру, яку вони так широко використовують 
для своєї творчості. Вже не кажучи про класичну культуру. А Греція, там дефолт, але 
хіба вона не спадкоємиця давньогрецької культури, і чому ніхто не говорить про інте-
лектуальну цінність цієї культури. Чому цивілізований світ не обурений цим фактом? Як 
країна, з їхнього інтелектуального погляду, маючи такий інтелектуальний продукт, може 
переживати дефолт, якщо тільки за разове вживання поняття «давньогрецька культура» 
може претендувати, гадаю на астрономічні відшкодування. Тарас Шевченко, творив свої 
тексти, зображаючи свій народ, його помисли і устремління не лише як митець, а буттє-
вісно, як його органічна часточка. Поет розумів естетичну сутність не лише мистецтва 
народу, а самого народу..Український народ – це народ, який тривалий час зберігав об-
разне архаїчне мислення, а потім християнська православна апофатична культура з її 
ірраціональними формами наближення д о Бога з одкровення Бога, одкровення людини, 
по суті зробила українську душу духовною, матеріальне відходило на задній план, попри 
насправді трудове тяжке життя, усі свята і язичницькі і християнські вона не пропуска-
ла: танцювала, співала заповнювала жартами і жила в мистецтві і творила мистецтво. 
Спочатку Котляревський, потім Шевченко саме цю естетичну сутність свого народу 
підніс до висот естетичного знака. Саме Котляревський, потім Шевченко український 
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фольклор, українське народне мистецтво в усій його неосягненній величі віднесли до його 
недосяжного ідеалу. І як мистецтво, і як його онтологічну суть. І не тільки фольклорне 
мистецтво, а що характерно і саме етнічне буття народу. З його архетипічними усталенос-
тями. І якщо Котляревський ці усталеності пізнав і оцінив як культурну даність народу, 
то Шевченко всотав їх з молоком матері, вони були глибинною субстанційною сутністю 
його душі. Естетичні знаки Шевченка завжди корелюють з архетипами. Хоча самі архе-
типи мають онтологічну суть і межі естетичного в них чітко не окреслюються, естетика 
Тараса Шевченка, поза сумнівом, архетипічна. У ній рельєфно проявляються всі ознаки 
архетипічного художнього мислення. Енергетично-емоційна складова архетипу у творчос-
ті Тараса Шевченка постійно демонструється високою інтенсивністю переживання, розма-
їттям чуттєвого спектру, що своєю чергою впливає на емоції читача. Культурно-незалежна 
повторюваність архетипу як несвідомої образної структури, на наш погляд, також вико-
ристовується в текстах Тараса Шевченка як ірраціональний феномен, а не свідомий ху-
дожній прийом, звідси архаїчні фольклорні порівняння, фольклорні образи, фольклорні 
сюжетні колізії. З іншого боку, архетип, свідомо відображений у тексті, як і належить йому, 
стає символом або концептом. «Реве та стогне Дніпр широкий, Сердитий вітер завива, 
Додолу верби гне високі, Горами хвилі підійма», – ця образна картина, як і багато інших 
у Шевченка, – легко екстраполюється на архаїчні міфологічні образи, з яких власне і фор-
мувалися архетипічні структури. Образ Дніпра, своєрідний антропоморфний персонаж, 
що нагадує слов’янського бога грози і блискавки Перуна, постає концептом, уособлюючи 
через паралель образ природи, а насправді відтворює міфологічні образи, зображає буре-
вій, а насправді екзистенційний стан людини. – людське обурення, невдоволення, прагнен-
ня до очищення. Концептом, символом що проростає з архепічних структур постає і образ 
Місяця, який «то виринав,то потопав…»,. – створюючи містичний контекст, незнищенну 
езотерику і екзотерику архетипу, вкорінену в людське буття. Архетипічне, отже, у творчос-
ті Тараса Шевченка завжди є предикатом естетичного.

Висновки
1. Універсальний характер світорозуміння і світопочування Тараса Шевченка, прояв-

лений в його художній свідомості, в його культурно-естетичних універсаліях, складався 
на ґрунті попередніх епох. Міфологічні уявлення, народна, козацька культура резонува-
ли у його творчості вітальністю, чуттєвою і пізнавальною спрагою до життя. Київська 
Русь вкарбувался духовними, естетичними і етичними проявами ранньохристиянського 
людинолюбства, проникненням у душевні глибини ближнього, розумінням категорії бо-
жественного в естетичних категорійних вимірах – істинності, доброчесності, духовної і 
душевної краси. Ренесансно-барокова доба оптимістичними провіденційними устрем-
ліннями в майбутнє.

2. Художньо-світоглядні течії романтизму і реалізму в естетиці Тараса Шевченка, як 
і у всій українській культурі проявилися настільки ментально самобутньо, що склада-
ється враження, що ці течії сформувалися на українському грунті. Естетичний набуток 
Тараса Шевченка, його свідоме, позасвідоме і надсвідоме життя віддзеркалилося в його 
реалістичних і романтичних картинах, їх він творив з власної реальності і власної уяви. 

З. Естетичні знаки у творчості Тараса Шевченка складалися на міфологічному ір-
раціональному рівні його художньої свідомості. Це засвідчують архетипічні образні 
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структури, оскільки наділені власною енергетикою, вони так потужно пульсують у його 
текстах, так проявляють свої імпульси, що ними породжуються смисли, які випливають 
не стільки зі свідомості Тараса Шевченка а з позасвідомості, над свідомості,
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ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ЗНАКИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО
В статье рассматриваются особенности эстетического мировосприятия Тараса 

Шевченко,осмысленные им в поисках идеальных форм бытия, общественного идеала, 
культурных универсалий в контексте специфики украинского романтизма.

Ключевые слова: эстетические знаки, художественное сознание, романтическое 
и реалистическое мировосприятие, архетип.
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NTUU KPI, Kyiv

THE AESTHETIC WORLDVIEW OF TARAS SHEVCHENKO
The article discurses the features of aesthetic worldview of Taras Shevchenko, intelligent in 

fi nding the perfect forms of life, the social ideal cultural universals in the context of the specifi c 
Ukrainian romanticism.

Key words: aesthetic symbols, romantic and realistic perception of the world, archetype.
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ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ ПОЭМЫ АЛЬФРЕДА ДЕ ВИНЬИ:
ИСТОРИЯ РОДА, ИНДИВИДА И НАДЫНДИВИДУАЛЬНОЙ ПАМЯТИ

(ФИЛОСОФСКИЕ, СИМВОЛИЧЕСКИЕ И НРАВСТВЕННО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ)

В статье исследуются мифопоэтические связи ветхозаветных поэм Альфреда де 
Виньи «Потоп», «Моисей», «Дочь Иевфая». В аналитической традиции рассмотрены 
философские, символичеcкие, морально-этические и психологические аспекты раннего 
творчества Виньи, в котором актуализированы стихия человеческих чувств, противо-
речия земного существования, связь c трансцендентным бытием.

Ключевые слова: мифопоэтика, архетип, история рода, индивид, надындивидуальная 
память, чувства.

В контексте общеромантического интереса к мифологии, истории, легендарному про-
шлому и вопросам религии обращение А. де Виньи к известным сюжетам из библейской 
и античной древности было закономерным. Поэт-романтик не расставался с Библией 
даже во время военных походов, а знакомство с трудами Платона и Плотина, позволило 
ему реконструировать в духе неоплатонизма увлекшие его символические содержания 
и противоречивые сюжеты, «вечные» образы, мотивы и архетипические модели пове-
дения. В «Моисее», «Потопе», «Дочери Иевфая» поэт вращал текст вокруг парадигмы 
«личное – общественное – божественное», выделив в ней конфликтные отношения «лич-
ное – общественное», «коллективное – индивидуальное» и «личное – божественное».

В «Дочери Иевфая» ветхозаветный мир проступил сквозь текст как надындивидуальное 
архаическое прошлое во всей своей неприкрашенной наготе и жестокой фатальности. 
Синхрония внешних и внутренних событий и картин основана на архетипической идее 
страдания человеческого рода и отдельного индивида, демонстрирует совпадение, со-
ответствие и несоответствие социальных и эмоциональных состояний и экзистенций.

Прав П. Кастекс, утверждая, что байроническая по духу «Дочь Иевфая» связана 
с другими ранними поэмами Виньи идеей протеста против «небесного закона» и не-
счастного положения человека. Поэт взывал к жалости, любви, чести, которые, как он 
считал, способны противостоять «тирании несчастья»: «печаль Моисея, падение Элоа, 
смерть Эммануила и Сарры иллюстрируют безразличие, жестокость или несправедли-
вость божественной воли» [1: 59]. В «Моисее», «Потопе», «Дочери Иевфая» отразил-
ся поиск внутренней правды в свете доктрины искупительной жертвы, воплощенной 
во всех мировых религиях через идею Отцовского начала [2: 54-64], порождавшую 
вопросы о Божественной воле, о добре и зле. Ответы на эти вопросы спустя столетие 
сформулирует К. Г. Юнг в статье «Совесть с психологической точки зрения»: «Яхве 
справедлив и несправедлив, добр и жесток, правдив и обманчив», потому что архетип 
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Верховного Божества имеет морально амбивалентный характер [3:91]. Смысл поиска 
Виньи заключен в стремлении разобраться в отношениях между людьми и Богом, по-
нять природу зависимости индивида от Божественных решений, не подвластных воле ни 
«простых смертных» (пастух Эммануил), ни знатных и прославленных (судья Иевфай). 
В ветхозаветных историях, рассказанных романтиком, возобладала мифопоэтическая 
стихия и, говоря языком Я. Гримма, рассуждавшего о мифологии, то христианский сю-
жет проявлялся «в языческом облачении», то христианская форма прикрывала языческий 
сюжет [4: 65]. Думается, А. Ф. Лосев пояснил такую алогичную последовательность са-
мой природой мифа, который по определению «венчает собой эволюцию смысла и пере-
растает в Имя», а оно есть не безымянная стихия, а центр диалектического движения 
[5]. В романтическом языке и романтической мысли библейских поэм Виньи есть мес-
то и надреальности, и ее культурно-исторической ипостаси, а за высшей философией 
Божественного Имени и его деяний стоит философия бытия индивида, роковым образом 
связанного с историей рода, народа, цивилизации и с коллективной памятью, определя-
ющей архетипические модели поведения (pattern of behaviour). 

Связь «Моисея» и «Дочери Иевфая» с библейским источником, историческими 
эпизодами и эпохами видна в именах, географических названиях, реминисценциях, 
эпиграфах. Однако в целом эта связь абстрактна, идейна, идеальна. Эпиграф к поэме 
«Дочь Иевфая» взят из Книги Судей, гл.11, п. 40: «Отсюда идет обычай, который с тех 
пор наблюдали в Израиле, чтобы все девушки Израиля собирались раз в году для оплаки-
вания дочери Иевфая из Галаада в течение 4-х дней». Начало поэмы, имеющей форму од-
новременно ритуального плача и драмы, выдержано в стиле живописаний Шатобриана: 

Jephté de Galaad a ravagé trois villes;
Abel!la fl amme a lui sur tes vignes fertiles!
Aroër sous la cendre éteignit ses chansons,

Et Mennith s’est assise en pleurant ses moissons!
Tous les guerriers d’Ammon sont détruits, et leur terre

Du Seigneur notre Dieu reste la tributaire.
Israël est vainqueur, et par ses cris perçants

Reconnaît du Très-Haut les secours tout-puissants.
 A l’hymne universel que le désert répète

Se mêle en longs éclats le son de la trompette
Et l’armée, en marchant vers les tours de Maspha,

Leur raconte de loin que Jephté triompha.

(Разрушил безжалостно сын Галаада / За три полных года три великих града. Их плач 
растекался по склонам Кармель: / Йефай разорил неприступный Авель, Уничтожило 
пламя военной страды / Полей урожай, винограда плоды. Ароэр, твои песни, умолкли 
навек, / Из-под пепла не может восстать человек! Мятежный Аммон, твои пали бойцы, 
/ Разгромлен Миниф, плачут с горя жнецы: «Всевышнего мощь Израиль прославляет, / 
О том победителей крик возвещает. Несется пустынею гул ликованья, / Протяжны по-
ходной трубы призыванья. Трубач возвестил, что Йевфай победил, / И башнями город 
Масфа поманил). 
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Поэт сохранил последовательность событий в соответствии с библейским жизне-
описанием Иевфая, историей его изгнания и возвращения по просьбе старейшин для 
защиты земли израильской от набегов маовитян и аммонитян. Предельно точный в пе-
редаче почерпнутых из Библии сведений о военных походах, автор оставил за собой 
право расцветить повествование яркими красками. Виньи сосредоточился на эпизоде 
принесения Иевфаем в жертву юной дочери и обряде оплакивания безвременно умер-
шей девственницы, о которых Библия сообщает очень сдержанно. В этой сосредоточен-
ности на судьбе Иевфая как Божьего избранника, на его страданиях и искуплении греха 
невиновным проявилась классическая традиция драматизации истории и судьбы челове-
ческой. Поэт перенес на ветхозаветную историю шекспировскую мысль о катастрофич-
ности отдельных человеческих жизней и сместил акценты с описания внешних событий 
на внутренние. Хроникальная часть рассказа сжата, эпические события переданы без 
мифопоэтических прикрас, а описание обрядов, наоборот, живописно и усложнено пси-
хологическим анализом. Героика военных походов уступила место героике страданий, 
общественная история – эпизоду из жизни одной семьи, разомкнутой, связанной с те-
кучим временем, бесконечностью и, одновременно, представленной как «островной 
материал», фрагмент архаики. Для поэта оказались важнее анализ отношений между 
дочерью и отцом, описание печали и страданий, стоического смирения перед суровым 
Божественным законом, которому подчиняются и победители, и побежденные. 

Le peuple tout entier tressaille de la fête.
– Mais le sombre vainqueur marche en baissant la tête ;

Sourd à ce bruit de gloire, et seul, silencieux
Tout à coup il s’arrête, il a fermé ses yeux.

(Однако ж Судья галаадский не весел, / На грудь свою голову мрачно повесил,
Молчит он в печали и к славе он глух, / В смятеньи слепом озирается вдруг).
Простая и кровавая фабула древнего предания переросла в расиновский конфликт, 

уходящий корнями в греческую трагедию об Ифигении. Дочь Иевфая, подобно дочери 
Агамемнона и Клитемнестры, должна быть принесена в жертву, ибо жизнь ее предрешена 
отцовским обетом, родовой честью, славой и надындивидуальной памятью, согласно кото-
рой отдельная жизнь вне рода ничего не значит. Однако у Виньи мысль о неотвратимости 
рока трансформировалась в антирелигиозную рефлексию: поэт, не согласный с идеей нака-
зания невиновного, выступил в защиту права человека на жизнь, отцовство и материнство.

Украшая повествование живописанием и местным колоритом, романтик Виньи отда-
вал дань новой форме историзма в духе В. Скотта:

Il entend le concert qui s’approche et l’honore:
La harpe harmonieuse et le tambour sonore,

Et la lyre aux dix voix, et le kinnor léger,
Et les sons argentins du nebel étranger,

Puis, de plus près, les chants, leurs paroles pieuses,
 Et les pas mesurés en des danses joyeuses,

 Et, par des bruits fl atteurs, les mains frappant les mains,
 Et de rameaux fl euris parfumant les chemins.
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(А песня девичья их рать прославляет, / Певучая арфа друзей созывает, / Пленительно 
нежная лира звучит / И бойкий тимпан так задорно стучит, / Размерен шаг девушек в тан-
це их дивном, / И движутся руки в такт танца активно, / И под ладоней девичьих хлоп-
ки / Дорогу устилают пахучие венки). Так описано одно из мистериальных празднеств, 
которые «являли великую мировую драму о судьбе божественного в мире и душе чело-
века» [6: 65]. Знаток древних ритуалов Дж. Фрэзер, сославшись на Иеремию (Иер., 47, 
5–6; 48, 37–38) и Исайю (Ис, 15, 2–3), которые упомянули общий обычай у евреев и их 
соседей филистимлян и маовитян, объяснил, что плач по умершему, слезы и причитания 
скорбящих, как выражение горя, были возведены в ритуал, чтобы удовлетворить дух ото-
шедшего и оказать ему услугу [7: 442-443]. Виньи изучил все доступные исторические 
и нравоописательные источники и воссоздал торжественную картину мистериальных 
обрядов в соответствии со сведениями, почерпнутыми из книги Флери «Нравы израиль-
тян» (1712) [8: 53]. Поэт выразил свой взгляд на искупление грехов, обнаружив, задолго 
до рождения психоанализа, пристрастие к исследованию «видимых и психических» ар-
хетипов, обладающих «эстетической ценностью примитива» и хранящих память о жес-
токих кровавых жертвах. Эти две тенденции слились в фатальном параллелизме историй 
рода и индивида, религиозной веры и научной рефлексии. 

Вальтерскоттовский историзм не помешал Виньи остаться в границах гетевского 
разумения истории, из которого выходило и шлегелевское представление о мгновении 
и вечности как «истинном времени». С помощью ветхозаветного сюжета автор поэмы 
реализовал шлегелевскую концепцию истории рода и индивида, находящихся во влас-
ти трансцендентного. Мистическая связь будущего, которое «смутно как тень и витает 
в тусклых сумерках и обманчивом полумраке», с «надменным блистательным настоя-
щим», превращается в ничто и «погребено во всеобщем смутном мраке прошлого и все-
го преходящего бытия» [9: 208]. Исследуя персонализм и индивидуализм, Н. Бердяев 
подвел итог многовекового поиска причин человеческого несчастья: «Подчинение лич-
ности обществу, народу, человечеству, идее – продолжение человеческих жертвоприно-
шений» [10: 26]. Романтический принцип эстетизации архаики исключал идеализацию 
надындивидуального сознания, «ритуалов кровавой жертвы», принципов подчинения 
общественным традициям и божественному Эдикту. Речь идет о тех принципах подав-
ления личности, которые вели и ведут к утрате собственной реальности и подчинению 
индивида коллективной памяти. Такие романтические живописания производят сильное 
впечатление и оправдывают морализаторско-риторические оценки Виньи, которые вме-
щают и историческое мышление, и авторский «горизонт истолкования», романтические 
понятия и представления, интерпретации фактов и символов, принципы творчества, ми-
ровоззрение, веру, интуитивные прозрения и многозначительные недосказанности. 
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СТАРОЗАПОВІТНІ ПОЕМИ АЛЬФРЕДА ДЕ ВІНЬЇ: ІСТОРІЯ РОДУ, 
ІНДИВІДУ ТА НАДИНДИВІДУАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ 

(ФІЛОСОФСЬКІ, СИМВОЛІЧНІ ТА МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ)
У статті досліджуються міфопоетичні зв’язки між старозаповітними поемами 

Альфреда де Віньї «Потоп», «Мойсей», «Дочка Ієвфая». В аналітичній традиції роз-
глянуто філософські, символічні, морально-етичні та психологічні аспекти ранньої 
творчості Віньї, в якій актуалізовано стихію людських почуттів, показано протиріччя 
земного існування, його зв’язок із трансцендентним буттям. 

Ключові слова: міфопоетика, архетип, історія, рід, індивід, надиндивідуальна 
пам’ять, почуття.
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POEM BY ALFRED DE VIGNY: THE HUMAIN AND INDIVIDUAL HISTORY, 
THE SUPER INDIVIDUAL MEMORY 

(PHILOSOPHICAL, SYMBOLIC AND MORAL-PSYCHOLOGICAL ASPECTS)
This article is devoted to the A. de Vigny’s poems «Le Déluge», «Moise», «La Fille de 

Jepté» as a symbolical concept of history, super individual memory, human senses and feelings. 
The early poetry of A. de Vigny is examined as the biblical mythopoetical intertext in the light 
of romantic philosophical tradition.
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Т.Г. ШЕВЧЕНКО: ПРОРОК І СУДІЯ

Заглиблення у сутність аналізу історії і специфіки життя українського народу, що 
притаманна усій творчості Т.Г. Шевченка, в умовах сьогодення продовжує залишатись 
актуальною. Глибокі роздуми і переживання, які втілив поет у своїх творах, уже два сто-
ліття тривожать душу і спонукають до роздумів не одне покоління українців. У статті 
розглянуто особливі риси світогляду поета, його бачення причин і наслідків діяльності зна-
них історичних персонажів, які вплинули на долю українського народу.

Ключові слова: українське буття, історія, світогляд, пророцтво, релігія, віра, неза-
лежність, свобода, кріпосництво.

Думаю, що я не дуже помилюсь, коли скажу, що отримання українською спільнотою 
самостійності на початку 1990-х сприяло усвідомленню дуже багатьма моїми співвітчиз-
никами, – і мною серед них також, – необхідності глибше долучитись до образу і твор-
чого здобутку Тараса Григоровича Шевченка. Мабуть, це відбувалось під впливом явних 
суперечностей, що повсякчас почали проявлятись вже з самого початку нашої незалеж-
ності. Звичний і ніби незмінний до того спосіб життя дуже швидко почав розлазитись як 
дірява ковдра. З небуття виплили «нові» типи. Не можу не пригадати в цьому контексті 
античного політика і державотворця Перикла. Любив він вживати у промовах риторичні 
прийоми, ось, наприклад, градацію: «Адже той, хто добре розуміється на справі, але не 
може пояснити це іншому, не кращий за того, хто сам нічого не тямить; хто може і те, 
і інше, маючи талант і красномовство, але до міста ставиться недоброзичливо, не буде 
подавати добрі поради як той, хто любить батьківщину; нарешті, якщо людина любить 
батьківщину, але не може встояти перед підкупом, вона може все продати за гроші». Не 
важливо, чи читав Тарас Григорович про діяння Перикла, але те, що всі ці типи, персо-
ніфіковані у вітчизняних діячах, він добре знав. Тому він і дав їм належну оцінку у своїх 
поезіях, неодноразово розкривши і прокоментувавши їх сутність.

Рух історії невідворотний, він практично не підлягає прогнозуванню на відміну від 
людської долі, яку певні люди за певних здібностей спроможні передбачити. Утім, історію 
окремих народів на певний період часу все ж можна більш менш виразно побачити. Та ж 
сама історія свідчить, що окремим людям це під силу. Звідки у них з’являються такі зді-
бності, про це можуть свідчити хіба що окультисти чи мудреці. Хоча й говорять, що немає 
пророка у своїй вітчизні, але серед наших співвітчизників такий був і свої пророцтва він 
виголосив, і сприйняття їх вже майже два століття тривожать душу і спонукають до розду-
мів не одне покоління українців. Саме Тарас Григорович Шевченко був тим пророком, який 
нашу долю узрів майже на два століття уперед. Що дозволило цій людині у своїх віршах і 
поемах досить точно констатувати реалії українського буття, екстраполюючи їх, – як ми це 
бачимо й сьогодні, – наперед? Беззаперечно, – це привілей генія. 
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Споглядання, здатність дослухатися до того, що говорять оточуючі, вміння узагальнити 
і зробити висновки, глибокий аналітичний розум були притаманні видатному українському 
мислителю. У тяжку годину свого життя, потрапивши у заслання, Тарас Шевченко намага-
ється пояснити собі, чому так з ним трапилось. Він згадує, як малим списував «Сковороду», 
або повість про трьох царів (волхвів) з дарами; як при цьому ховався у бур’яні, виспівував 
і плакав. Пройшли роки:

«І довелося знов міні
На старість з віршами ховатись,
Мережать книжечки, співати
І плакати у бурьяні, – 
І тяжко плакать!» [4: 178]1.

Свій талант, свою поетичну працю вбачає поет причиною нинішніх страждань. Але 
перебуваючи в складній екзистенційній ситуації, називаючи себе дурнем, бо зі своєї вини 
втратив волю, Тарас Шевченко все ж заявляє: «За правду на світі караюсь і не клену 
долі…» [там же].

Але повернімось до того, що спричинило цей допис, а йдеться про ювілейну дату, про 
плинність існуючого, про невідворотність відповідальності за все заподіяне. Отже, час 
плинний, і як зазначив Тарас Григорович:

«Все йде, все минає – і краю немає…
Куди-ж воно ділось? відкіля взялось?
І дурень, і мудрий нічого не знає.
Живе… умірає… одно зацвіло,
А друге завьяло, на віки завьяло,
І листя пожовкле вітри рознесли» [4: 36].

Швидко чи повільно плине час, залежить від того, хто, де і коли його сприймає. Ем-
мануїл Кант говорив про те, що час є формою суб’єктивного сприйняття. Думаю, що для 
Тараса Григоровича, який пережив різні періоди свого життя, сповнені різного забарвлення, 
ця філософська ідея була б цілком прийнятною. 

Якось так трапилось, що у трьох поспіль реченнях я пишу про сприйняття. Мабуть, 
підсвідомо. Бо йдеться про час, про двісті років, що віддаляють нас від часу народження 
найвизначнішого сина українського народу. Двісті років від народження людини таланови-
тої, поетичної, художньої натури, всіма фібрами своєї душі відданої рідній землі і народові 
своєму, пригнобленому, віками грабованому і своїми, і чужими, і пришлими тимчасово і 
надовго. Більше, мабуть, тривожили душу поета: 

«Не так тії вороги,
Як добриї люди – 
І окрадуть жалкуючи,
Плачучи осудять…» [4: 219].
 

1 Уважаю за можливе і доцільне у своєму доробку посилатись на «Повний збірник творів» 
Т.Г. Шевченка під редакцією Дмитра Дорошенка (1914). Це – рідкісне нині видання, але в 
ньому системно подано праці поета, залишено оригінальний правопис і дано ґрунтовні 
коментарі.
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  * * *
«Доборолась Україна
До самого краю:
Гірше Ляха свої діти
Її розпинають…» [4: 181].

Двісті років пройшло від дня народження особливої Душі, яка зуміла вмістити в себе 
все горе, всю співучу натуру і всі надії українського народу, який мав колись мужність, 
наснагу і волю підніматись супроти. Як, скільки часу, відбувалось формування тієї душі, 
чи з’явилась на світ вона вряди-годи, випадково? Питання це не зайве. Читаючи тексти 
Т.Г. Шевченка, не полишає відчуття того, що поет знав минуле і знав майбутнє не так 
як його знає історик (минуле) і пророк (майбутнє). Його відчуття було особливим, воно 
було виплекане. І тут не можна не звернутись до окультного, яке застосовується до за-
кону духовних причин і наслідків. Поет пройшов своє життя постійно перебуваючи в 
праці: писав вірші, прозові твори, малював, спілкувався, співчував і засуджував. Чому 
Тарас Григорович став нашим апостолом, нашим учителем? Бо він працював не заради 
матеріальних результатів, хоч би комусь і дуже хотілось довести це. Насправді, всяка 
безкорислива праця є праця, згідна із універсальним законом буття. Всяка людина твор-
чої праці, що живе своєю роботою, а не винагородою, яку вона за неї отримає, наслідує 
цьому закону. Тарас Шевченко працював для розвитку духовного начала в українстві, він 
не міг утриматись від цієї праці, палко сподіваючись на пробудження істинного начала 
національної душі. Послухаймо поета, переходи його думки від філософськи носталь-
гійного до тривожного відчаю, а потім до сподівання:

«Чигирине, Чигирине!
Все на світі гине, і святая твоя слава, 
Як пилина, лине
За вітрами холодними,
В хмарі пропадає.

 * * *
За що боролись ми з панами?
За що ми різались з Ордами?
За що скородили списами
Татарські ребра?

 * * *
Заснула Вкраїна,
Бурьяном укрилась, цвіллю зацвіла,
В калюжі, в болоті серце прогноїла
І в дупло холодне гадюк напустила…

 * * *
Може зійдуть і виростуть
Ножі обоюдні,
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Розпанахають погане,
Гниле серце, трудне,
І вицідять сукровату, і наллють живої
Козацької тії крови…» [4: 81-82].

Є якесь фатальний тягар прокляття, що його змушені від покоління до покоління не-
сти наші співплемінники, а велич поета-пророка в тому, що він це знає:

«Степи мої запродані
Жидові, Німоті;
Сини мої на чужині,
На чужій роботі…

 * * *
А тим часом перевертні
Нехай підростають,
Та поможуть Москалеві
Господарювати…» [4: 80].

Пророчий дар – це прерогатива Поета. Розмірковуючи над ситуацією українства 
доби Шевченка, не можна уникнути того, що вона тісно пов’язана із загальною ситуаці-
єю життя імперського. Даром пророцтва були наділені сучасники Тараса Григоровича: 
О.С. Пушкін, М.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, О.К. Толстой, Ф.М. Достоєвський. 

На жаль, особистість Т.Г. Шевченка намагаються «спростити», прив’язати виключно 
до українських соціально-культурних реалій. Як і згадані вище мислителі, Шевченко, 
подібно російським письменникам, не вірив у сталість і кріпость цивілізації (суспільства 
буржуазного, а тим паче кріпосництва). Усі вони сповнені відчуття катастрофи, що на-
сувається. 

О.С. Пушкін:
«Самовластительный злодей,
Тебя, твой род я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостью я вижу» («Вольность»).
М.Ю. Лермонтов:
«Настанет год – России черный год – 
Когда царей корона упадет,
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь…» («Предсказание», 1830).

Авторитетний слов’янофіл Олексій Хомяков, вірив у місію Росії, зауважуючи, що 
Росія «недостойна избранья», но избрана:

«А на тебе, увы! Как много
Грехов ужасных налегло!
В судах черна неправдой черной
И игом рабства клеймлена;
Безбожной лести, лжи тлетворной,
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И лени мертвой и позорной,
И всякой мерзости полна!» [цит. за: 2: 67].

У тому ж ключі пише і Т.Г. Шевченко у поемі «До мертвих і живих і ненароджених 
земляків моїх в Україні і не в Україні сущих моє дружнєє посланіє»:

«Схаменіться! будьте люди,
Бо лихо вам буде:
Розкуються незабаром
Заковані люди…» [4: 129].

Так, Тарас Шевченко щиро працював для розвитку духовного начала в українстві, пал-
ко сподіваючись на пробудження істинного начала національної душі. Такій людині інколи 
здається, що насправді зовсім не вона є робітником, що її Інтелект, її тіло працюють, а 
вона ніби стоїть поряд і дивиться на їх роботу. Що і кого наслідував Тарас Григорович? 
Я глибоко переконаний, що подібно Г.С. Сковороді, душа його «знала», що їй слід роби-
ти, яка її місія. І зовсім не згодний я з колегою, дописувачем розділу про Т.Г. Шевченка 
М.І. Новіковим, який пише: «…Шевченко наследовал лучшие стороны реализма русской 
литературы, свободолюбивые идеи Пушкина, Лермонтова и др.» [3: 470].

Зрозуміло, що далеко не все побачив цей коментатор, визначаючи поета як рево-
люціонера і непримиримого ворога кріпосництва і царського самовластя. «Воспевая 
казацкую «вольную» жизнь, он восхваляет патриотизм угнетенного народа в его борь-
бе против польских, турецких и татарских поработителей. В поэме «Гайдамаки» (1841) 
поэт становится на путь революционного демократизма. Поэма звучала как призыв к 
насильственной расправе, по примеру предков, с угнетателями народа – помещиками и 
царем» [3: 470]. З позиції свого часу і відповідного завдання і не міг М.І. Новіков більш 
менш точно прочитати тексти Кобзаря. Не міг він нічого сказати про «Москаля», бо для 
Шевченка це не якась окрема особа, а уособлення царизму як російського самовластя, 
яке гнобить український народ.

Ще одна «боляча» тема і для Тараса Шевченка, і для мислячого українця, і для ра-
дянського філософа, і для нинішніх українофобів – постать і особистість Богдана Хмель-
ницького. М.І. Новіков зазначає, що в низці своїх творів Шевченко оспівував цього укра-
їнського політичного і військового діяча як керівника возз’єднання України з Росією, а 
«…в дневнике называл его «гениальным бунтовщиком»» [3: 472]. Останнє можливо і 
було, але ось що відкрито писав Тарас про роль Богдана Хмельницького і в 1843 році, і 
в 1859 році:

«О, Богдане,
Нерозумний сину!
Подивись тепер на матірь,
На свою Вкраїну,
Що колишучи співала 
Про свою недолю,
Що співаючи ридала, 
Виглядала волю!..
Ой, Богдане, Богданочку!
Як би була знала – 
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У колисці б придушила, 
Під серцем приспала!» [4: 80].
 * * *
«Як би то ти, Богдане пьяний,
Тепер на Переяслав глянув,
Та на замчище подививсь, – 
Упився б, здорово упивсь!
І.. препрославлений, козачий
Розумний батьку!.. І в смердючий 
Жидівській хаті б похмеливсь
Або в калюжі утопивсь,
В багні свинячім…» [4: 281].

Зрозуміла річ, що у контексті комуністичної ідеології Тарас Шевченко розглядався 
як майже войовничий матеріаліст і атеїст: «Страстный борец против религиозного мра-
кобесия, Шевченко предвидел в новом обществе такой уровень общественного сознания, 
при котором исчезнет религия» [3: 473]. Дійсно, в свідомості старших людей зусиллями 
наших ідеологічних «поводирів» роками стверджувалась думка про Тараса Шевченка 
як богоборця, атеїста і матеріаліста. Тому без усіляких ґрунтовних текстуальних доказів 
М.І. Новіков пише про боротьбу Шевченка проти ідеалізму! і релігії, зауважуючи при 
цьому, що той усе-таки не освідчувався у своїх матеріалістичних філософських поглядах. 

Однак не маю жодного бажання принизити колегу М.І. Новікова. Все-таки написати 
статтю у фундаментальну енциклопедію було справою відповідальною і почесною, а осо-
бливо – суперечливою! Достатньо вказати на те, що томи 1-3-й «Истории философии в 
СССР» вийшли в 1968 році, 4-й у 1971-му, а 5-й (частина 1-ша) – в 1985 році. Інші час-
тини взагалі вже не вийшли. А те, що доступ до «буржуазної» та релігійно-ідеалістич-
ної європейської філософської літератури був обмежений значними пересторогами, слід 
пам’ятати. Шкода тільки, що вчили не про те що є, а як слід сприймати те, про що пишуть.

Думаю, дуже здивувався б професійний філософ-матеріаліст, аби прочитав (можли-
во, й читав, але не прокоментував), наприклад, про таке:

«Міні здається – я не знаю,
А люди справді не вмірають,
А перелізе ще живе
В свиню, або-що, та й живе,
Купається собі в калюжі,
Мов перш купалося в гріхах.

 * * *
Кляті! Кляті!
Де-ж слава ваша? На словах?
Де ваше золото, палати?
Де власть великая? В склепах,
В склепах, поваплених катами,
Такими-ж самими, як ви!
Жили ви лютими звірами, а в свині перейшли…» [4: 256].
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А це вже істинно окультизм, вчення про перевтілення в його абсолютній формі.
Насправді, поет не був атеїстом, попів як і поміщиків ненавидів, оскільки вони спри-

яли гнобленню простого народу, виконуючи відповідну не духовну «духовну» функцію. 
Спільнота священників (клір) і релігія, як віра в Бога, – речі далеко нетотожні. Якщо ж 
ми в творах Тараса Шевченка неодноразово і зустрічаємо докори на адресу Бога, то тіль-
ки з однієї причини: чому Господь відвернувся від українства? У переважній більшості 
текстів поет звертається до Бога: «Боже милий», «мій Боже милий», «Святий Боже», 
«Господи єдиний» тощо. А за те, що діється в Україні, годі гніватись на Бога:

«Такиї, Боже наш, діла
Ми творимо у нашім раї
На праведній Твоїй землі!
Ми в раї пекло розвели,
А в Тебе другого благаєм» [4: 257].

Тарас Шевченко неодноразово в своїх творах посилається на тексти Святого Пись-
ма: Подражаніє Ісаії. Глава 35; Подражаніє Ієзекіілю. Глава 19; Подражаніє Осії. Глава 
14 тощо. Тарас Шевченко – людина віруюча, а тому він вірить у можливе. Це так: віра 
в милість Божу, – це віра в реальність можливого! Чи можливо, щоб розквітла Україна, 
щоб люди в ній зажили щасливо, щоб довготерпеливі були визволені, щоб було воздано 
«злодіям за злая»? Звісна річ, можливо! Саме про таку можливість і йдеться у «Подра-
жанії Ісаії. Глава 35»:

«На землю правда прилетить – 
Хоч на годиночку спочить,
Незрячі прозрять, а кривії,
Мов сарна з гаю, помайнуть,
Німим отверзуться уста…

   * * *
…Скрізь шляхи святиї
Простеляться; і не найдуть
Шляхів тих владики.
А раби тими шляхами,
Без ґвалту і крику,
Позіходяться до-купи, 
Раді та веселі,
І пустиню опанують
Веселиї села» [4: 278-279].

Останнє майже буквально повторює Ісаію: «И будет там большая дорога, и путь по 
ней назовется путемъ святымъ: нечистый не будет ходить по нему; но онъ будетъ для них 
однихъ; идущіе этимъ путемъ, даже и неопытные, не заблудяться» (Исаіа. 35, 8).

Тарас Григорович щиро переймався негараздами на українському літературному 
просторі. Саме про це він писав у Седневі в березні 1847 року в «Передмові до другого 
видання «Кобзаря»» напередодні арешту. «До вас слово моє, о братія моя українськая, 
возлюбленная!» Поета тривожить, що всі друкують книжки, окрім українців, яких ніби 
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заціпило. Невже вони злякались нашестя іноплемінних журналістів? Основний мотив – 
намагання відстояти українське слово проти засилля російського. Москалі й самі лише 
перекладають: «Чи розібрали вони хоч одну книжку польську, чеську, сербську, або хоч і 
нашу? Бо і ми таки, слава Богу, не німці! Не розібрали. Чом? Тим, що не тямлять. Наша 
книжка як попадеться у їх руки, то вони аж репетують, та хвалять те, що найпоганіше. 
А наші патріоти хуторяне й собі за ними. Преочаровательно в чарах тих ось що: жиди, 
шинки, свині і пьяні баби. Може, це по їх утонченной натурі і справді добре, а на наші 
мужицькі очі, то дуже погано» [4: 685]. 

Життя плинне, але є у ньому принади. Тому слід працювати, бо гріх неробства – гріх 
найтяжчий. От і замислюється поет у 1845 році:

«Страшно впасти у кайдани,
Умірать в неволі;
А ще гірше – спати, спати,
І спати на волі,
І заснути на вік-віки,
І сліду не кинуть
Ніякого: однаково – 
Чи жив, чи загинув…» [4: 188].

Просив поет долі у Бога. Історія розпорядилась по-своєму. Двісті років минає від 
дня народження Тараса Григоровича, а доля поета Шевченка продовжується разом з тим 
народом, якого він був сином, який любив, за якого страждав і якому співчував. Продо-
вжується і потребує втілення і благородна справа його: пробудження українства від гли-
бокого сну безвідповідальності за свою долю, від поширеного комплексу меншовартості, 
від дослуховування до слова «старшого брата», від болісної заздрості до більш працьо-
витого, а отже і більш успішного співвітчизника. Утім, засоби до реалізації величної 
мрії поета «поховайте та вставайте, кайдани порвіте» не слід шукати десь на стороні, все 
залежить від нас, його нащадків. Як залежало і сто років тому.

Останні місяці кінця 2013, першої половини 2014 рр. знову повернули нас до тієї ж 
ситуації-проблеми, яку так живописав Тарас Шевченко, звертаючись до часів селянських 
повстань, до часів визвольних змагань 1640-1650-х років і пізніше. Ці останні місяці 
жорстоко нагадали і щодня нині нагадують нам людськими втратами про актуальність 
роздумів і застережень великого українського мислителя-поета, нагадують про те, що 
український народ досі не вирішив якогось дуже важливого для нього завдання. Тому 
слово великого Вчителя українства залишається актуальним і потребує до себе уваги.
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Т.Г. ШЕВЧЕНКО: ПРОРОК И СУДЬЯ
Углубление в сущность анализа истории и специфики жизни украинского народа, 

присущее всему творчеству Т.Г. Шевченко, в сегодняшних условиях продолжает оста-
ваться актуальным. Глубокие размышления и переживания, которые воплотил поэт в 
своих произведениях, уже два столетия тревожат душу и побуждают к размышлениям 
не одно поколение украинцев. В статье рассмотрены особые черты мировоззрения 
поэта, его видение причин и последствий деятельности известных исторических персо-
нажей, которые повлияли на судьбу украинского народа. 
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БОГ В НАРОДНЫХ ВЕРОВАНИЯХ БЕЛОРУСОВ

В статье на богатом фактическом материале, записанном на территории 
Гомельской области, рассматривается образ Бога и определяется его значение в тра-
диционной духовной культуре народа. 

Ключевые слова: образ Бога, верования, народно-мифологическая традиция.

Образ Бога в традиционной культуре белорусов встречается довольно часто, и это 
неудивительно: именно Бог, согласно народным верованиям, создатель всего сущего на 
земле, а вера во Всевышнего – та морально-этическая составляющая, которая иллюстри-
рует духовную наполненность и чрезвычайную чистоту, выявляет внутренний потенци-
ал человека и разграничивает добро и зло. 
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Обратимся к народно-мифологической традиции Гомельщины и представленному 
в ней образу Бога. “Стваральнік”, “Усявышні”, по представлениям жителей Гомельской 
области, внешне похож на человека (“...выглядае, як чалавек” [ККФ]; “Бог быў пахожы на 
чалавека. Толькі крылы былі за спіной” [СИР]), молодого (“такі высокі малады чалавек” 
[1: 312]) или пожилого (“Бог у нашых людзей з’яўляўся ў выглядзе дзеда” [1: 294]; “Сам 
Бог – старычок старэнькі” [2: 189]; “Кажуць: “Вон пайшоў Бог”. Пабегла і я глядзець: 
ідзе стары дзядок... Дзядок сівы-сівы” [КАЕ]), с добрыми глазами (“вочы ў яго добрыя, 
цяпло ідзе ад іх” [1: 312]), красивого (“Бог сільно красівы” [1: 356]), одетого в белое 
(“Народ представлял Бога ...в белом одеянии” [1, 306]; “Бяленькая сарочачка, анучачкі, 
пасталікі. Белыя штаны палатняныя” [КАЕ]) и способного являться в разных обличьях 
(“Ён можа з’явіцца ў вобразе жабрака, старой бездапаможнай жанчыны або дзіцяці” 
[1: 296]). Встречаются также записи, проникнутые духом мистицизма: Бог предстаёт 
в них как существо таинственное, неосязаемое, практически не видимое для челове-
ческого глаза, но при этом удивительно реальное, наполненное житейской мудростью 
и безграничной толерантностью по отношению к миру и человеку (“Бога невазможна 
апісаць. Яго воблік туманны, ён як бы раствараецца ў воздухе, толькі можна выдзеліць 
некаторыя часці цела: яго сядыя валасы, мудрыя вочы, сталая постаць…” [ЕБТ]).

На небе (“сёмым небе”), согласно верованиям жителей Гомельщины, Бог живёт 
постоянно (“Бог ...жыве на небе” [ККФ]; “Неба мае сем нябёсаў. ...а Бог жыве аж на 
сёмым” [РНН, ХМР]; “...Бог стаў жыць у небе сярод ангелаў” [1: 294]), однако время от 
времени спускается на землю к добрым и верующим людям (“На землю Бог спускаецца 
амаль заўсёды і толькі да добрых людзей, якія паміраюць, каб забраць іх душы з са-
бой, таксама заўсёды знаходзіцца каля веруючага чалавека” [1: 318]), а также к бедным, 
слабым и больным (“Бывае на зямлі, толькі бачаць яго бедныя, хворыя і вельмі слабыя” 
[ЦАП, РАМ]). Встречаются также тексты, в которых объясняются причины переселения 
Бога с земли на небо: человеческие нетерпимость, неискренность и жадность, лживость 
и корыстолюбие: “Раней Бог хадзіў па зямлі, а цяпер не ходзіць. Ён хадзіў у лахманах і 
прасіў у людзей есці. Адны давалі, а другія праганялі і ругаліся. Яны думалі, што Бог бу-
дзе хадзіць красівы і багатлівы. Бог засердзіўся на крывотлівых людзей і не стаў хадзіць 
па зямлі” [ЦАП, РАМ].

В народно-мифологической традиции Бог – создатель мира (“Зямлю стварыў Бог. 
Усяму, што маем, павінны дзякаваць Богу” [ЛМН]). Следует отметить, что в текстах 
поверий, быличек, мифологических рассказов повествуется не только о процессе со-
творения мира Богом и причинах, по которым это произошло (“Ад пачатку свету была 
пустата і цемната. Бог падзяліў пустату на дзень і ноч. Дню ён даў сонца, штоб грэла 
і свяціла, а ночы – зоркі і месяц. Пасярод усяго паклаў зямлю” [МТФ]; “Да пачатку света 
была адна вада кругом. Тады Бог задумаў зрабіць свет такім харошым, як рай, і пачаў 
тварыць. Ён за сем дней саздаў мір: і траўку, і жывёл, і птушак, і пчолак, а тады ўжо і 
чалавека” [РЛІ]; “Спачатку быў адзін воздух. Патом Бог кінуў сваё рабро, і з яго зрабілася 
зямля. Неба і ўсё, што на ім, зрабіў Бог” [ЕМТ]; “Спачатку нічога не было. А потым Бог 
стварыў сонца і зоркі, каб было відна, потым – зямлю і ваду, трошкі пазней – звяроў, 
самым апошнім – чалавека” [АМД]; “Я знаю, што Зямлю здзелаў Бог. А сначала 
дык пропасць была. Не была ні раслін, ні звяроў, ні людзей – нічоганькі” [КСВ]), но 
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и о событиях, которые вызвали уничтожение всего ранее существовавшего (“Да па-
чатку свету жылі на зямлі другія людзі, больш развітыя. Тыя людзі перасталі верыць 
у Бога зусім, чаго і праізашоў іх канец света” [ГАП]; “Да пачатку свету правіла чор-
ная сіла, напэўна, усё тады павымірала. А Бог зрабіў зямлю светлую, прыгожую, 
зялёную” [БЕЕ]). Заметим, большинство информаторов отмечает, что сначала, до 
создания мира, или «нічога не было», или были только (по разным версиям) пусто-
та, тьма, вода, воздух, а Бог всё сделал совершенным, пригодным для всего сущего 
и, что очень важно, взаимосвязанным и взаимодополняющим: “Бог сатварыў зямлю, 
а тады людзей, а тады расценія. Яшчэ сатварыў і ваду, штоб было піць ім і жыць. 
Сатварыў жывотных, а патом чалавека, штоб ён камандаваў жывотнымі” [КМЗ]; 
“Зрабіў зямлю і людзей Бог. Доўга думаў, што нада такое на зямлі. Здзелаў ён сна-
чала красу на зямлі, як у раі. Пціцы пелі, жывёлы бегалі красівыя. Даў у мора рыбу. 
А зямлю зрабіў такой, што на ёй паявіліся дзярэўя. Толька да красы той трэба 
быў на зямлі хазяін, яко яму на небе. І здзелаў ён чалавека, штоб правіў на зямлі. 
А толька плоха была, і зрабіў яшчо жонку да яго – памошніцу” [ОМС]. Поскольку 
и сам материальный мир, и система взаимодействий между представителями (со-
ставляющими) этого мира, по народным верованиям, были заложены Богом, то толь-
ко Создатель получил право быть бесспорным авторитетом и выступать в качестве 
единственного справедливого судьи. 

По мнению разных информаторов, человека Бог создал из земли (“Чалавека Бог 
здзелаў з зямлі. Зляпіў і дыхнуў яму ў рот сваім дыханнем, дык во ён ажывіўся” [1: 314]) 
или глины (“Чалавека Бог зрабіў з гліны па свайму вобразу і ўдыхнуў у яго жыццё” 
[ШАИ]) и т. п. Причём, всё лучшее, что есть в человеке, взято от Бога, худшее – от чёрта: 
“Бог ляпіў чалавека з гліны, а тады адвярнуўся памыць рукі. А чорт – тут як тут. 
Усунуў апендыцыт і ўсяго яму туды” [1: 311]. 

Бог как создатель человека наделяется в традиционной народной культуре следую-
щими функциями: 

помогать людям (“Без Бога немагчыма жыць на свеце, бо ён нам дапамагае жыць, 
працаваць” [ЛМН]; “З Богам дапамога толькі і прыходзіць” [1: с.293]; “Да Бога молімся, 
каб бяда мінавала ці балезнь адстала, калі спаць лажуся і калі прачынаюся, каб дзень 
выдаўся харошы” [ТНВ, ММФ]):

заступаться за людей (“Бог – гэта наш заступнік” [1: 313]) и покровительствовать им 
(“Усю ягоную жызнь Бог глядзіць за чалавекам, беражэць яго ад чортавых напасцей” [1: 
314]; “Бог – наш пакравіцель” [1: 315]);

поучать людей (“Бог нас вядзе па правільнаму пуці: мы павінны бачыць беднага, 
старэнькага, хворага, бо мы пад Богам ходзім і з намі гэта можа здарыцца. Усё правільнае 
і добрае ад Бога-Айца”) [АНД];

определять судьбы людей (“Нараджаецца чалавек, і Гасподзь дае судзьбу” [ЗМЛ]; “Ад 
Бога завісела жізнь чалавека, яго лёс” [СИР]; “Пры раду каждаму Бог пазначае яго судзь-
бу, і трэба ўсю дарогу прасіць Бога, каб ён быў к нам міласцівы і дапамагаў нам” [ГМС]);

регулировать человеческие знания (“Спачатку людзі ведалі ад Бога час сваёй смерці, 
але калі Бог убачыў, што яны не хочуць працаваць, перастаў ім аб гэтым казаць” [ДНІ]; 
“Спусціўся Бог на зямлю ды старычком абярнуўся. Ішоў ён і ўбачыў, што стары чалавек 
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забор гародзіць. Бог і спрашвае ў старыка, навошта такі забор хіленькі і слабы. А ён яму 
і адказвае, што праз колькі дзён яму ўжо паміраць, зачым тады добры забор рабіць. А Бог 
і сказаў, што больш ніхто не будзе ведаць часу сваёй смерці” [2: 229]). Зафиксировано 
немало текстов, где рассказывается, как Бог лишает людей возможности знать день своей 
смерти, поскольку они, обладая такими знаниями, ведут себя не всегда правильно.

Жители Гомельщины верят, что за плохие поступки и желание получить тайные 
знания Бог может наказать людей превращением в каких-либо духов (“Бог пры 
сталпатварэнні Вавілонскім пакараў народ, які хацеў пранікнуць у яго таінства. Ён 
змяшаў мовы, але галоўнае было тое, што гэтыя людзі пацяралі свой воблік. Бог назначыў 
іх на вечныя часы вартаўнікамі. Вартаваць ваду, горы, лясы і шмат чаго іншага. Хто ў 
гэты момант знаходзіўся ў доме – стаў дамавіком, у лесе – лесавіком, у вадзе – вадзяні-
ком і г. д.” [ЛМН]) или животных (“Раней Бог хадзіў па зямлі. Ну і захацелася мужыку 
і жонцы спалохаць Бога. Сталі думаць, як яго спужаць. “Падлезем пад мост і замычым, 
а Бог спудзіцца нас”. А Бог сказаў: “Калі ж вы так замычалі, то і будзеце век мычаць”. І 
абярнуў іх мядзведзямі” [РНН, ХМР]), за работу в святые (праздничные) может вынудить 
работать “на том свете” (“Жанчына, якая робіць у святыя дні, наказваецца. Казалі, што 
на тым свеце людзі будуць адпачываць у святы дзень, а яна рабіць” [ПНС]) или сделать 
камнем (“Пайшоў мужык рабіць на Вялікдзень, і Бог яго пакараў: акамянеў зразу, бо калі 
не ведаеш, што празнік і робіш, Бог можа прасціць, а калі знаеш і працуеш, то абяза-
цельна накажа” [КВМ]), может оставить без урожая (“Гасподзь не разрашае ў святы 
працаваць, бо не будзе ўраджайнасці” [КМЗ]). 

Таким образом, в народно-мифологической традиции Бог представляется суровым, 
но справедливым (“Бог не хоча паліць грэшніка, но Богу нужна ўнічтожыць грэх” [1: 
290]; “Бог справядлівы. А ліхое дзела Бог не даруе, калі не на етым свеце, то на тым” 
[1: 294]), наделяется функциями одновременно судьи и карателя (“Бог чалавечую душу 
пасылае ці то ў рай ці то ў пекла, як ужо заслужыць” [1: 299]), выступает носителем 
абсолютной истины, а поэтому все его поступки и действия по отношению к людям, как 
праведным, так и грешным, считаются правильными и не вызывают возражений и воз-
мущений. Очевидно также, что в большинстве упомянутых выше текстов выявляется 
синтез библейской морали и народных взглядов на жизнь, согласно которым за проявле-
ния обмана и нетерпимости, корыстолюбия и жадности, лени и ненужного любопытства 
людей ждут наказания, а доброта и благородство, терпение и душевность, трудолюбие 
и послушание будут вознаграждены.

СПИСОК ИНФОРМАТОРОВ
Аксёнова Мария Дмитриевна, 1932 г. р., г. Гомель.
Бондаренко Елизавета Евменова, 1932 г. р., д. Юшки Калинковичского р-на.
Грабок Анастасия Павловна, 1936 г. р., д. Перасвятое Речицкого р-на.
Грек Мария Степановна, 1942 г. р., д. Звеняцкое Хойникского р-на.
Данченко Василина Тихоновна, 1944 г. р., Брагинский р-н.
Дробышевская Надежда Ивановна, 1928 г. р., г. Гомель.
Емельянчикова Мария Тимофеевна, 1931 г. р., д. Широкое Буда-Кошелёвского р-на.
Ефименко Борис Тихонович, 1929 г. р., д. Хоменки Наровлянского р-на.



175

Зуева Мария Лаврентьевна, 1927 г. р., д. Столбун Ветковского р-на.
Коляденко Софья Васильевна, 1935 г. р., д. Пиревичи Жлобинского р-на. 
Карако Анна Ефимовна, 1928 г. р., д. Переволока Речицкого р-на.
Кашлакова М. З., 1927 г. р., д. Лядцы Гомельского р-на.
Марченко Мария Фёдоровна, 1930 г. р., д. Широкое Буда-Кошелёвского р-на.
Марусова Нина Миновна, 1918 г. р., д. Пиревичи Жлобинского р-на. 
Медина Тамара Фёдоровна, 1941 г. н., г. Гомель.
Логвинова Мария Николаевна, 1924 г. р., п. Большевик Гомельского р-на.
Осацкая Мария Савельевна, 1931 г. р., д. Перетрутовский Воротын Калинковичского 
р-на.
Павлюкова Надежда Семёновна, 1924 г. р., г. п. Октябрский.
Разуменко Нина Николаевна, 1922 г. р., д. Перерост Добрушского р-на.
Радовня Арсений Михайлович, д. Глиница Мозырского р-на.
Романовская Лидия Ивановна, 1933 г. р., д. Синичино Буда-Кошелёвского р-на.
Сорокин Иван Романович, 1920 г. р., д. Копаткевичи Петриковского р-на.
Хмелёва Мария Радионовна, 1920 г. р., д. Перерост Добрушского р-на.
Цалко Александра Пракофьевна, д. Глиница Мозырского р-на.
Титова Надежда Васильевна, 1939 г. р., д. Широкое Буда-Кошелёвского р-на.
Шкурко Адам Игнатович, 1928 г. р., г. Гомель.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Міфалагічныя ўяўленні беларусаў / уклад. В. С. Новак. – Мінск: Права і эканоміка, 

2010. – 538 с.
2. Народная міфалогія Гомельшчыны: фальклорна-этнаграфічны зборнік. – Мінск: 

ЛМФ “Нёман”, 2003. – 320с.

Кастріца О. О., канд. філол. наук, доцент 
УО «ГГУ імені Ф. Скорини», Гомель, Білорусь 

БОГ У НАРОДНИХ ВІРУВАННЯХ БІЛОРУСІВ
У статті на багатому фактичному матеріалі, записаному на території Гомельської 

області, розглядається образ Бога і визначається його значення в традиційній духовній 
культурі народу.

Ключові слова: образ Бога, вірування, народно-міфологічна традиція.
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INTERMEDIALITY OF 20TH CENTURY IN AZERBAIJAN LITERATURE 
AS AN IMPACT OF WESTERN LITERARY SOPHISTICATION

(WITHIN PARALLELS OF LITERARY ACTIVITY OF AFAK MESUD 
AND WILLIAM SOMERSET MAUGHAM) 

The article is dedicated to the problem of intermediality in artistic literature. The author 
has elicited some theoretical conceptions of intermediality and substantiated her ideas with 
the examples from Azerbaijan and English literature. In this article particularly parallels were 
carried out between the works of literature named “Theater” by W. S. Maugham and “The 
woman who commits suicide on the railway” by Afak Mesud.

Key words: prose, Afak Mesud, Somerset Maugham, intermediality.

Azerbaijan Literature has never been away from the infl uences of existing changes and 
tendencies of the world’s philosophic and literary envision and constantly displayed inclination 
for adopting the innovative ideas. 

Undoubtedly, the ideology of Azerbaijan literary has been infl uenced by modern literary 
movements and tendencies. They mostly are based on emerging innovative fl uctuations aimed 
at comprehending the world and human being as well as elicit secrets of life and also to explore 
new method of expressions for realizing the major missions of literature. 

If one starts reviewing Azerbaijan literature, they will succeed to observe felicitous retrans-
mission of processes occurring at studies of philosophical literature. 

We might detect existentialism in the works of Anar and Elchin, surrealism and expression-
ism in the works of Afak Mesud, the elements of magic realism in the novels of Yusif Seme-
doglu and Sabir Ehmed as well as postmodernist prose in creativity of Kamal Abdulla. Overall 
it is impossible to ignore the mechanism of intermediality in Azerbaijan written works of art. 

The conception of intermediality has commenced to stand in line with the notions named 
“intertextuality” and “reciprocal art” in areas of philosophy, philology and art since the last 
decade of XX century 
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Intermediality has been drawing attention as a language of artistic culture based on various 
kinds of art principles as well as a special methodology of analyses of art work and particular 
mode of imaginative text structure. 

As Irina O.Rajewsky noted, intermedial quotations and extracts are considered to be real-
ized by means of intertextual mechanisms(4). 

The problem of reciprocal art was being watched by the usage of reminiscences (linked 
with other kinds of art study) in literary works. 

 Comparative literary criticism suggested researching mutual affi nity of art by means of 
confrontation of characters and plotting in literary works. 

Thus, the conception of “artistic system” emerged for summing up various areas of art and 
supplementing one other in reciprocal way on literary criticism. 

Considering the study of the systems of culture as a principle in his book named “The 
Morphology of Art”, M. Kagan sees the entrance of art to a whole world as an open system and 
notes its reciprocal tie in different levels of meaning and semantic rates. According to Kagan 
for comprehending internal laws of art, one ought to defi ne subordinate and co-ordinate inter-
action between artistic and creative work (2). 

 Vselovski, S. B. saw the unity of word and music or word and gestures within ritual 
text as “initial syncretism”. While bidding farewell to elementary epoch, the culture protested 
against the formulation of texts containing only single language system which were generated 
by means of severe codes in any genre(1). 

Due to semiotic studies, texts containing of one single language and by means of transfer-
ring information, they possess modes of equal rights. 

The words, color, shadow of a writer as well as tactics of an artist, the sounds of music are 
being organized by an architect and a sculptor in such a way that, all the specifi c codes and 
legislation of any art kind could be unifi ed. 

In other words, intermedial correlations are determined as an artistic channel of communi-
cation among the different kinds of artistic languages. 

Actually in the system of intermedial relations the process of transmitting one artistic code 
to another one is fulfi lled, then mutual association is performed not in semiotic mode but ac-
cording to the meaning. 

Involvement of the elements of one artistic type to another inappropriate art kind, leads to 
the alternation of the principles of the reciprocal bonds. 

In fact, the interrelation emerges in the meaning of sounds but not in the language of art. 
For instance, the fi gurative meaning of a composition, shape, coloring is transmitted to a 

literary text in the description of the painting. Therefore it generates specifi c impact and the 
association of vision is getting less and is giving its place to the meaning of association. 

That is to say, stoical feature of the fi ne arts is substituted with the dynamicity and incon-
stancy of the literary character. Therefore, intermediality is linked with the analyses of the 
text but not with “the citations” Moreover, intermediality is a fi gurative structure, combining 
the information of other artistic types in itself. It is the particular type of intertextuality which 
is based on the artistic codes of various kinds of art in a literary work and the creation of the 
distinct artistic space in the system of culture. Being a specifi c form of the cultural dialogue, 
intermediality is performed by means of the interrelation of the artistic quotations and such 
kind of artistic quotations are artistic characters, being distinctive for defi nite periods. 



178

The storyline of the novel named “Theater’ by W. Somerset Maugham is linked with the 
artistic feature of theatricality (3). The performance is a signifi cant element of the novel and the 
main character creates specifi c life spectacle and artistic existence of him due to legislation of art 
and this scene is going to be more important than the reality itself. The same opinion could be said 
about “The woman who commits suicide on the railway” by Afak Mesud and the main character 
Gultekin Sarabskaya is playing a role throughout the work. She creates a performance inside 
another performance with misleading the audience. Though scene decoration shows the main 
character on the railway station, she loses the borderline between reality and unreality and blend-
ing the performance with reality or today with yesterday she showcases particular play of herself. 

Even, the stage of suicide at the end of the play generates diffi culty to understand whether her 
being dead in reality or her playing a performance. Throughout the story the hero plays with the 
language of parody and sarcasm and leads the events to her own direction creating a scene herself 
and the audience. While hinting to real events and being in miserable condition, she feels sorry for 
human and the fate of humanity, however she sarcastically signals upcoming events. 

Taking for granted the elements of theater and using the principles of performance, Afak 
Mesud makes a scene out of another one. 

Using the poems of Shakespeare, Goethe, Rückert, Ramiz Rovshan, Vagif Bayati, the writ-
er generates intellectual scene with the language of the hero, however she links the reciting of 
the poems with such kind of events that, feeling the rules of play, the audience is faced with an 
elite and mass dilemma. For the writer, theatrical reminiscences are the modes of interpreting 
the essence of esthetic bonds towards life and Afak Mesud becomes a real director of her own 
“play”. Within the framework of her play, the author paves the way for her characters to per-
form the conception of “life and art”. As well as W.S. Maugham, Afak Mesud puts in motion 
the character of her hero according to the distorted scenario. 

The writer elicits the theatricality by means of specifi c descriptive device and the image 
of theater in the artistic material of the play or in the semantic level bears the distinct burden 
of meaning. We can observe these features both in creativity of W.S.Maugham as well as in 
Afak Mesud. The language and style of the author accommodate itself to the model of social-
physiological narration. 

W.S. Maugham portrays the man having particular inner world and creative individual-
ity. This hero strives to explore more unlike and “unique” life style. Julia Lambert doesn’t act 
against everyday life on the contrary; she applies ordinary life events to art and the hero does 
it so creatively. 

We can observe the same action in Gultekin by Afak Mesud as well. The woman who is 
becoming seventy years old is fi red from the theater and young generation doesn’t need her tal-
ent and skills in acting. Despite the fact that she struggled against pressures with all her power, 
she lost her job. While being in comic circumstances, Gultekin Sarabskaya continues to play 
her role professionally. This play displays itself in her speech, relationship with humans, and 
indifference towards community and the hero plays the life itself. Watching her play, the audi-
ence feels confusion as it becomes really diffi cult to differentiate if the actress is playing a role 
or she is displaying a segment of her real life. 

We can detect intertextual audience together with the point of view of the readers in novel. 
Emerging such audience is connected with the playing behavior of Gultekin Sarabskaya. The 
characteristic features of the theater portray itself in artistic world of the play and the heroine 
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most times structures her behavior on stage and generates artistic scene. Observing real events, 
the reader adjusts to the rules of theater and in this case intertextual audience emerges. By 
means of theater mechanism, the causes of described events become clear. 

In this case, the literary work called “The woman who commits suicide on the railway” 
by Afak Mesud could be estimated as a work of art combining the features of intermediality. 

The hero of Maugham, Julia Lambert as a director also conducts the people around her by drama-
tizing their behavior. Being professional actress and modeling the events, she watches these events like 
a director and at the same time evaluating the events from the spectator’s point of view, the hero ar-
ranges life events according to her play. Her professional and personal lives are in mutual relation with 
each other and most of the time it is hard to examine the borderline between life and theater. 

Thus, ideological and artistic refl ection of a theater inside a novel genre (“Theater”) gives 
us an opportunity to bring into line with the principles of intermediality. The factors defi ning 
the conception of intermediality, constantly represent the connection with other kinds of art. 
Studying the language of theater in literature is connected with the problem of intermediality 
and defi nes the bond of various language channels. 

The hero of W. S. Maugham clarifi es individual aims with the help of art and acting, simulta-
neously the skill of playing in the most diffi cult situations aids him in fi guring out vital issues and 
overcoming diffi culties. One of the signifi cant tasks is that, the theatrical password of both Afak 
Mesud and W. S. Maugham is disclosed not only in the system of characters but also in problems 
and themes of works. The main artistic feature of both works of literature is that, Julia Lambert 
as well as Gultekin Sarabskaya is the directors or actresses of their roles, simultaneously they act 
like an intertextual spectator who keeps distance for himself or herself. All these are the methods 
of utilizing the problems of one art type in the framework of another art kind and this ought to be 
recognized as a language of artistic culture based on the principles of various art kinds. 

Above mentioned facts visually, again asserted intelligible and incontestable reality: man-
kind and humanist artistic philosophy logically are linked with the unbreakable ties as a lively 
organism and develops collectively. As same as the unique gifts of the mankind’s civilization, 
any national literature is capable of upgrading the quality of human’s intellect from age to age. 

From this point of view, for surely we can announce that, the processes occurring in 20-
21th centuries in Azerbaijan literature, indicated authors not to be closed towards innovative 
positive impacts of world philosophical-literary deliberation, on the contrary our writers are 
ready to adopt innovative world conceptions and present them to readers with high quality. 
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Автор подає зведену характеристику українських дієслів теперішнього часу по-

страдянського періоду за їхніми граматичними ознаками особи, роду, числа з пояснен-
ням англійською мовою для іноземців, коли необхідно вживати і як утворювати цей час 
дієслів; як ставити запитання до дієслів у цьому часі. Автор також дає необхідні у по-
всякденному житті дієслова у формі таблиць (схем), переліків, текстів і вправ.
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Дієслово, з огляду на його маркувальну здатність, – дуже важлива складова лексич-
ного складу української мови пострадянського періоду. Вміння номінувати певні про-
цеси, особливо на стадії вивчення мови, – необхідна умова висловлення власної думки, 
запорука комунікативної спроможності мовця. Тому знайомство іноземців з дієсловами 
з активновживаного складу сучасної української мови (з огляду на їхню уживаність і 
популярність) є дуже важливою ланкою у процесі їхнього вивчення української мови. 
У зв’язку із цим іноземців слід у першу чергу знайомити з активною загальновжива-
ною частиною словникового складу української мови – з номенами, якими вони будуть 
послуговуватись у першу чергу. У цьому випадку важливу роль відіграє мотивація до 
вивчення – потреба у знанні тієї чи іншої лексики. Актуальність вивчення популярних 
у вжитку українських дієслів для іноземців також полягає у необхідності засвоєння осно-
вних принципів морфології української мови і розподілу слів на частини мови, в отри-
манні навичок розпізнавання українських дієслів за їхніми морфологічними ознаками, 
в узгодженні слів у фразі та у вмінні ставити смислові запитання до кожного слова у сло-
восполученні, що є необхідною умовою для засвоєння курсу української мови (а саме: 
лексики і морфології). Особа, що вивчає українську мову, повинна: розрізняти основні 
форми дієслова (інфінітив, наказовий спосіб, ствердну і заперечну форму); змінювати 
дієслова за особами, родами і часами; ставити запитання до всіх форм дієслів; поясню-
вати необхідність використання основних граматичних форм дієслова, а також – тепе-
рішнього, минулого і майбутнього часів дієслова; звернути увагу на узгодження дієслів з 
іменниками, займенниками і з прикметниками; застосовувати правила української мор-
фології; формувати фрази з дієсловами та виявляти дієслова у реченні.

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ
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З метою більш детального вивчення теми, іноземцям повинно бути запропоноване зна-
йомство з мінімальним списком актуальних дієслів-назв найпопулярніших процесів як зі 
складовою дієслівної системи української літературної мови пострадянського періоду.

 Для отримання хороших результатів від виконаної роботи, особам, що знайомляться з 
українською мовою пострадянського періоду, необхідно дати певні методичні поради для 
кращого оволодіння матеріалом (уважно читати текст з поясненням, ретельно аналізувати, 
старанно засвоювати отриману інформацію і засвоювати отримані знання на практиці):

Advice for a foreigner:
Try to read attentively the thesis: «The Present Tense of the Verbs in the Ukrainian 

Language».
Analize the given tables and rules attentively.
Pay attention to the forms of the Ukrainian verbs in the Present Tense.
Learn main rules of using and form different types of the Ukrainian verbs.
Memorize tables, rules, questions to the Ukrainian verbs in form of the Present Tense.
Educational aim: the foreigners are to master the Ukrainian verbs (of imperfective aspect). 

Your task is to study the given material attentively.
COMMENTS TO THE UKRAINIAN VERBS OF THE PRESENT TENSE
We are going to speak about the Present Tense of the verbs in the Ukrainian language:
– when do we use this tense of the Ukrainian verb and how to form this type of the verb;
– how to put questions to the verbs in form of the Present Tense.
 The Present Tense means action which happens constantly (in the moment of speech or 

often repeated) (e. g. дерево росте, сніг іде, автобус їде).
 Verbs in the Present Tens are always imperfective.
 Verbs in the Present Tens fall into I and II conjugation (type) (more often we can see verbs 

of fi rst conjugation) and change accordingly to persons and numbers (e. g. думаю, думаємо, 
думають, пишу, пишемо, пишуть). Look on the table with ends of verbs of fi rst and second 
conjugations given below:

Verbs of I type end with:
I person singular -у (-ю)
I person plural -емо (-ємо)
II person singular -еш (-єш)
II person plural -ете (-єте)
III person singular -е (-є)
III person plural -уть (-ють)

Verbs of II type end with:
I person singular -у (-ю)
I person plural -имо (-їмо)
II person singular -иш (-їш)
II person plural -ите (-їте)
III person singular -ить (-іть)
III person plural -ать (-ять)

 If we want to change verb accordingly to persons and singular / plural forms, we must fi nd 
the Infi nitive in the dictionary, delete its suffi x -ти (sometimes we must change some part of 
the Infi nitive form more) and to add ends, given above. For example:

I type
писати → пиc → пиш (fi rst part)   читати → чита (fi rst part)
to write     to read
я пишу     я читаю
ти пишеш     ти читаєш
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він / вона / воно    пише він / вона / воно читає
ми пишемо     ми читаємо
ви пишете     ви читаєте
вони пишуть     вони читають
(ти) пиши     (ти) читай
(ви) пишіть     (ви)читайте
II type
лежати → леж (fi rst part)   стояти → сто (fi rst part)
to lie      to stand
я лежу     я стою
ти лежиш     ти стоїш
він / вона / воно лежить   він / вона / воно стоїть
ми лежимо     ми стоїмо
ви лежите     ви стоїте
вони лежать     вони стоять
(ти) лежи     (ти) стій
(ви) лежіть     (ви) стійте
Consonants in verbs can interchange in the process of change accordingly to persons and 

numbers (conjugation), for example: стерегти – стережу (г – ж), пекти – печу (к – ч), диха-
ти – дишу (х – ш), водити – воджу (д – дж), крутити – кручу (к – ч), косити – кошу (с – ш 
), лазити – лажу (з – ж), мостити – мощу (ст – щ [шч]), їздити – їзджу (зд – ждж), люби-
ти – люблю (б – бл), топити – топлю (п – пл).

 Suffi xes -ува-, -юва often lose part -ва-, for example: керувати – керую, полювати – по-
люю, but вживати – вживаю, відпрацьовувати – відпрацьовую, гнівати – гніваю, забува-
ти – забуваю, підігрівати – підігріваю, умивати – умиваю.

Verbs in the Ukrainian language in the Present Tense answer the questions:
1. Що (я) роблю? (What am I doing? / What do I do?)
2. Що (ти) робиш? (What are you doing? / What do you do?)
3. Що він / вона / воно робить? (What is he / she / it doing? / What does he / she / it do?)
4. Що ми робимо? (What are we doing? / What do we do?)
5. Що (ви) робите? (What are you doing? / What do you do?)
6. Що (вони) роблять? (What are they doing? / What do they do?)
 As you can see the verb «робити» in these questions also change accordingly to persons 

and singular / plural forms.
 So the phrase «я читаю» answers the question «що я роблю?» Accordingly the verb 

«читаю» answers the question «що роблю?» The phrase «ти читаєш» answers the question 
«що ти робиш?» (The verb «читаєш» answers the question «що робиш?») The phrase «він / 
вона / воно» читає answers the question «що він / вона / воно робить?» (The verb «читає» 
answers the question «що робить?») The phrase «ми читаємо» answers the question «що ми 
робимо?» (The verb «читаємо» answers the question «що робимо?») The phrase «ви чита-
єте» answers the question «що ви робите?» (The verb «читаєте» answers the question «що 
робите?») The phrase «вони читають» answers the question «що вони роблять?» (The 
verb «читают»ь answers the question «що роблять?»)
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Verbs coordinating with personal pronouns: я, ти, ви can also answer another questions, 
like given before. For example, when one person tells to another «я читаю» («I am reading»), 
that another person must ask fi rst person «що ти робиш?» («What are you doing?») When one 
person asks another in unoffi cial form «що ти робиш?» («What are you doing?»), that another 
person must answer: «я читаю» («I`m reading»). When one person asks another in offi cial 
form що «ви робите?» («What are you doing?»), that another person must also answer: «я 
читаю» («I`m reading»).

As there are to many exceptions in practice of change of Ukrainian verbs, will be very 
useful to look on chart of changing the most popular verbs. On the bottom of every column 
with changed verb you can see singular and plural form of this verb, used in form of the 
Imperative Mood. Singular form of verb, used in form of the Imperative Mood agreed with 
personal pronoun «ти» in brackets. Plural form of verb used in form of the Imperative Mood 
was agreed with personal pronoun «ви» in brackets. Some verbs change there stems in process 
of there change accordingly to persons. Some verbs have not forms of the Imperative Mood. 
Information about this you can see from the table (chart) with all forms of most usual verbs 
(in form of the Present Tense and the Imperative Mood) given below. If in the chart you can’t 
see form of the Imperative Mood of some verbs, that is meant, that that verb hasn’t such form.

перечитувати (to re-read,   переписувати (to copy, to transcribe, to 
read over again, to revise rewrite,   to write out fair, to make a list (of)
я перечитую fi rst part перечиту-   я переписую fi rst part перепису-
ти перечитуєш (I type)    ти переписуєш (I type)
він / вона / воно перечитує   він / вона / воно переписує
ми перечитуємо    ми переписуємо
ви перечитуєте    ви переписуєте
вони перечитуєте    вони переписують
(ти) перечитуй    (ти) переписуй
(ви) перечитуйте    (ви) переписуйте
лягати (to lie (down)    вставати (to get up, to rise, 
fi rst part ляга-     to stand up) fi rst part вста-
я лягаю (I type)    я встаю (I type)
ти лягаєш     ти встаєш
він / вона / воно лягає    він / вона / воно встає
ми лягаємо     ми встаємо
ви лягаєте     ви встаєте
вони лягають     вони встають
(ти) лягай     (ти) вставай
(ви) лягайте     (ви) вставайте
сидіти (to sit, to be seated)   сідати (to sit down, to sit up, to get into, 
fi rst part сид- (II type)    to get on board) fi rst part сіда- (I type)
я сиджу (near p. p.1 я add cons. Ж)  я сідаю
ти сидиш     ти сідаєш
він / вона / воно    сидить він / вона /воно сідає
ми сидимо     ми сідаємо



184

ви сидите     ви сідаєте
вони сидять     вони сідають
(ти) сиди     (ти) сідай
(ви) сидіть     (ви) сідайте
висіти (to hang, II type)   вішати (to hang, to hang up)
fi rst part вис- (near p. p. я – виш-)   fi rst part віша- (I type)
я вишу     я вішаю
ти висиш     ти вішаєш
він / вона / воно висить   він / вона /воно вішає
ми висимо     ми вішаємо
ви висите     ви вішаєте
вони висять     вони вішають
(ти) виси     (ти) вішай
(ви) висіть     (ви) вішайте
знати (to know, I type)    розуміти (to understand, I type)
fi rst part зна-     fi rst part розумі-
я знаю     я розумію
ти знаєш     ти розумієш
він / вона / воно знає    він / вона /воно розуміє
ми знаємо     ми розуміємо
ви знаєте     ви розумієте
вони знають     вони розуміють
(ти) знай     (ти) розумій
(ви) знайте     (ви) розумійте
вміти (to be able, to know)   переробляти (to remake, to make 
fi rst part вмі- (I type) over)   fi rst part переробля- (I type)
я вмію     я переробляю
ти вмієш     ти переробляєш
він / вона / воно вміє    він / вона / воно переробляє
ми вміємо     ми переробляємо
ви вмієте     ви переробляєте
вони вміють     вони переробляють
(ти) вмій, p. a.2 зумій    (ти) переробляй
(ви) вмійте, p. a. зумійте   (ви) переробляйте
вчити (to teach, to learn, to study)  вивчати (to learn, to study, to master)
fi rst part вч- (II type)    fi rst part вивча- (I type)
я вчу     я вивчаю
ти вчиш     ти вивчаєш
він / вона / воно вчить    він / вона / воно вивчає
ми вчимо     ми вивчаємо
ви вчите     ви вивчаєте
вони вчать     вони вивчають
(ти) вчи     (ти) вивчай
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(ви) вчіть     (ви) вивчайте
пам’ятати, запам’ятовувати (to remember, to keep in mind)
fi rst part пам’ята- (I type) f  irst part запам’ятову- (I type)
я пам’ятаю     я запам’ятовую
ти пам’ятаєш     ти запам’ятовуєш
він / вона / воно пам’ятає   він / вона /воно запам’ятовує
ми пам’ятаємо    ми запам’ятовуємо
ви пам’ятаєте    ви запам’ятовуєте
вони пам’ятають    вони запам’ятовують
(ти)пам’ятай     (ти) запам’ятовуй
(ви) пам’ятайте    (ви) запам’ятовуйте
забувати (to forget, I type)   згадувати (to remember, to recall)
fi rst part забува-    fi rst part згаду- (I tipe)
я забуваю     я згадую
ти забуваєш     ти згадуєш
він / вона / воно забуває   він / вона / воно згадує
ми забуваємо     ми згадуємо
ви забуваєте     ви згадуєте
вони забувають    вони згадують
(ти) забувай     (ти) згадуй
(ви) забувайте    (ви) згадуйте
впізнавати (to recognize, to know  нагадувати (to remind (of, about), to
(again), I type) fi rst part впізна-   resemble, to look like) fi rst part нагаду-
я впізнаю     я нагадую (I type)
ти впізнаєш     ти нагадуєш
він /вона / воно впізнає    він / вона / воно нагадує
ми впізнаємо     ми нагадуємо
ви впізнаєте     ви нагадуєте
вони впізнають    вони нагадують
(ти) впізнавай     (ти) нагадуй
(ви) впізнавайте    (ви) нагадуйте
повторювати (to repeat, to   думати (to think)
reiterate) fi rst part повторю-   fi rst part дума-
я повторюю (I type)    я думаю (I type)
ти повторюєш    ти думаєш
він / вона / воно повторює   він / вона / воно думає
ми повторюємо    ми думаємо
ви повторюєте    ви думаєте
вони повторюють    вони думають
(ти) повторюй    (ти) думай
(ви) повторюйте    (ви) думайте
передумувати (to change one`s mind,  вирішувати (to decide, to determine, to
to think (of, about), to ponder)   make up one`s mind, to resolve, to settle)



186

я передумую fi rst part передуму-   я вирішую fi rst part вирішу-
ти передумуєш (I type)    ти вирішуєш (I type)
він / вона / воно передумує   він / вона / воно вирішує
ми передумуємо    ми вирішуємо
ви передумуєте    ви вирішуєте
вони передумують    вони вирішують
(ти) передумуй    (ти) вирішуй
(ви) передумуйте    (ви) вирішуйте
розв’язувати (to solve, to extricate,  турбувати (to bother, to harass, 
to untie, to unbind, to undo)   to annoy, to trouble, to disturb, to vex)
я розв`язую fi rst part розв`язу-   я турбую fi rst part турбу-
ти розв`язуєш( I type)    ти турбуєш (I type)
він / вона / воно розв`язує   він / вона / воно турбує
ми розв`язуємо    ми турбуємо
ви розв`язуєте    ви турбуєте
вони розв`язують    вони турбують
(ти) розв`язуй     (ти) турбуй
(ви) розв`язуйте    (ви) турбуйте
продовжувати (to continue, to go  казати (to say, to tell)
on, to prolong) fi rst part продовжу-  fi rst part каж- (I type)
я продовжую (I type)    я кажу
ти продовжуєш    ти кажеш
він / вона / воно продовжує   він / вона / воно каже
ми продовжуємо    ми кажемо
ви продовжуєте    ви кажете
вони продовжують    вони кажуть
(ти) продовжуй    (ти) кажи
(ви) продовжуйте    (ви) кажіть
говорити (to speak, to talk, to tell,  розмовляти (to speak (to, with), to 
to say) fi rst part говор- talk  (to, with) fi rst part розмовля-
я говорю (II type)    я розмовляю (I type)
ти говориш     ти розмовляєш
він / вона / воно говорить   він / вона / воно розмовляє
ми говоримо     ми розмовляємо
ви говорите     ви розмовляєте
вони говорять    вони розмовляють
(ти) говори     (ти) розмовляй
(ви) говоріть     (ви) розмовляйте
розповідати (to tell, to relate,   обманювати (to deceive, to 
to narrate) fi rst part розповіда-   cheat, to trick, fi rst part обманю-
я розповідаю (I type)    я обманюю (I type)
ти розповідаєш    ти обманюєш
він / вона / воно розповідає   він / вона / воно обманює
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ми розповідаємо    ми обманюємо
ви розповідаєте    ви обманюєте
вони розповідають    вони обманюють
(ти) розповідай    (ти) обманюй
(ви) розповідайте    (ви) обманюйте
брехати (to lie, to fudge, to   переказувати (to tell over again,to retell, 
fi b, to tell lies) fi rst part бреш-   to repeat, to give the contents, to paraphrase)
я брешу (I type)    я переказую fi rst part переказу-
ти брешеш     ти переказуєш (I type)
він / вона / воно бреше    він / вона / воно переказує
ми брешемо     ми переказуємо
ви брешете     ви переказуєте
вони брешуть    вони переказують
(ти) бреши     (ти) переказуй
(ви) брешіть     (ви) переказуйте
стверджувати (to affi rm, to   заперечувати (to object, to raise (to 
assert, to confi rm (I type) make)   an objection (to), to oppose)
fi rst part стверджу-    fi rst part заперечу- (I type)
я стверджую     я заперечую
ти стверджуєш    ти заперечуєш
він / вона / воно стверджує   він / вона / воно заперечує
ми стверджуємо    ми заперечуємо
ви стверджуєте    ви заперечуєте
вони стверджують    вони заперечують
(ти) стверджуй    (ти) заперечуй
(ви) стверджуйте    (ви) заперечуйте
дзвонити (to ring, to    телефонувати (to telephone, to phone, to ring 
chime) fi rst part дзвон- one up,   to give a ring, to send a message by (tele)phone)
я дзвоню (II type)    я телефоную fi rst part телефону- (I type)
ти дзвониш     ти телефонуєш
він / вона / воно дзвонить   він / вона / воно телефонує
ми дзвонимо     ми телефонуємо
ви дзвоните     ви телефонуєте
вони дзвонять    вони телефонують
(ти) дзвони     (ти) телефонуй
(ви) дзвоніть     (ви) телефонуйте
мовчати (to be silent, to keep silence)  плакати (to cry, to weep)
fi rst part мовч- (II type)    fi rst part плач- (I type)
я мовчу     я плачу
ти мовчиш     ти плачеш
він / вона / воно мовчить   він / вона / воно плаче
ми мовчимо     ми плачемо
ви мовчите     ви плачете
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вони мовчать    вони плачуть
(ти) мовчи     (ти) плач_
(ви) мовчіть     (ви) плачте
кричати (to shout, to cry, to call out, to hollo, шептати (to whisper)
to bawl, to roar, to vociferate, to brawl, to clamour) fi rst part шепч- (I type)
я кричу fi rst part крич- (II type)   я шепчу
ти кричиш     ти шепчеш
він / вона / воно кричить   він / вона / воно шепче
ми кричимо     ми шепчемо
ви кричите     ви шепчете
вони кричать     вони шепчуть
(ти) кричи     (ти) шепчи
(ви) кричіть     (ви) шепчіть
шепотати, шепотіти (to whisper)  заспокоювати (to soothe, to calm down, to 
fi rst part шепоч- (I type)    reassure, to assuage, to relieve, to allay)
я шепочу я заспокоюю    fi rst part заспокою-
ти шепочеш     ти заспокоюєш (I type)
він / вона / воно шепоче   він / вона / воно заспокоює
ми шепочемо     ми заспокоюємо
ви шепочете     ви заспокоюєте
вони шепочуть    вони заспокоюють
(ти) шепочи     (ти) заспокоюй
(ви) шепочіть    (ви) заспокоюйте
сумувати (to be sad, to grieve (about,  радіти (to be pleased, to be glad, 
over),to lose heart), fi rst part суму- to rejoice) fi rst part раді- (I type)
я сумую (I type)    я радію
ти сумуєш     ти радієш
він / вона / воно сумує    він / вона / воно радіє
ми сумуємо     ми радіємо
ви сумуєте     ви радієте
вони сумують    вони радіють
(ти) сумуй     (ти) радій
(ви) сумуйте     (ви) радійте
слухати (to listen, to attend, to   чути (to hear, to feel)
be obedient) fi rst part слуха-   fi rst part чу-
я слухаю (I type)    я чую (I type)
ти слухаєш     ти чуєш
він / вона / воно слухає    він / вона / воно чує
ми слухаємо     ми чуємо
ви слухаєте     ви чуєте
вони слухають    вони чують
(ти) слухай     (ти) чуй (p. a. почуй)
(ви) слухайте     (ви) чуйте (p. a. почуйте)
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виконувати (to execute, to fulfi ll(l),  готувати (to prepare, to cook, to 
to carry out, to perform, to act, to play)  make ready, to make) (I type)
я виконую fi rst part викону-   я готую fi rst part готу-
ти виконуєш (I type)    ти готуєш
він / вона / воно виконує   він / вона / воно готує
ми виконуємо     ми готуємо
ви виконуєте     ви готуєте
вони виконують    вони готують
(ти) виконуй     (ти) готуй
(ви) виконуйте   (ви) готуйте
показувати (to show, to demonstrate)  радити (to advice)
fi rst part показу- (I type)    fi rst part рад- (II type)
я показую    я раджу (near p. p. я add cons. ж)
ти показуєш     ти радиш
він / вона / воно показує   він /вона / воно радить
ми показуємо     ми радимо
ви показуєте    ви радите
вони показують    вони радять
(ти) показуй    (ти) радь
(ви) показуйте    (ви) радьте
складати (to put (to lay) together,  переживати (to worry, to experience)
to form) fi rst part склада- (I type)   fi rst part пережива- (I type)
я складаю     я переживаю
ти складаєш     ти переживаєш
він / вона / воно складає   він / вона / воно переживає
ми складаємо     ми переживаємо
ви складаєте     ви переживаєте
вони складають    вони переживають
(ти) складай    (ти) переживай
(ви) складайте   (ви) переживайте
здавати (to pass, to return, to lease)  перескладати (to repass, to reput)
fi rst part зда- (I type)    fi rst part пересклада- (I type)
я здаю     я перескладаю
ти здаєш     ти перескладаєш
він / вона / воно здає    він / вона / воно перескладає
ми здаємо     ми перескладаємо
ви здаєте     ви перескладаєте
вони здають     вони перескладають
(ти) здавай     (ти) перескладай
(ви) здавайте     (ви) перескладайте
перездавати (to retake, to repass)   відпрацьовувати (to work (for), to rework)
fi rst part перезда- (I type)   fi rst part відпрацьову- (I type)
я перездаю     я відпрацьовую
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ти перездаєш     ти відпрацьовуєш
він / вона / воно перездає   він / вона / воно відпрацьовує
ми перездаємо    ми відпрацьовуємо
ви перездаєте    ви відпрацьовуєте
вони перездають    вони відпрацьовують
(ти) перездавай    (ти) відпрацьовуй
(ви) перездавайте    (ви) відпрацьовуйте
відробляти (to work off (a debt),   переробляти (to do over again, to 
to clear by working, to rework)   process (into) fi rst part переробля-
я відробляю     fi rst part відробля- я переробляю (I type)
ти відробляєш (I type)    ти переробляєш
він / вона / воно відробляє   він / вона / воно переробляє
ми відробляємо    ми переробляємо
ви відробляєте    ви переробляєте
вони відробляють    вони переробляють
(ти) відробляй    (ти) переробляй
(ви) відробляйте    (ви) переробляйте
питати (to ask)    запитувати (to ask)
fi rst part пита- (I type)    fi rst part запиту- (I type)
я питаю     я запитую
ти питаєш    ти запитуєш
він / вона / воно питає    він / вона / воно запитує
ми питаємо     ми запитуємо
ви питаєте     ви запитуєте
вони питають    вони запитують
(ти) питай     (ти) запитуй
(ви) питайте     (ви) запитуйте
просити (to ask (for), to beg (for)   дозволяти (to allow, to permit, to 
fi rst part прос- (near p. p. я – прош-)  make it possible (for), to enable, I type)
я прошу (II type) я дозволяю   fi rst part дозволя-
ти просиш     ти дозволяєш
він/ вона / воно просить   він / вона / воно дозволяє
ми просимо     ми дозволяємо
ви просите     ви дозволяєте
вони просять     вони дозволяють
(ти) проси     (ти) дозволяй
(ви) просіть     (ви) дозволяйте
забороняти (to forbid, I type)   тримати (to hold, I type)
fi rst part забороня-    fi rst part трима-
я забороняю     я тримаю
ти забороняєш    ти тримаєш
він / вона / воно забороняє   він / вона / воно тримає
ми забороняємо    ми тримаємо
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ви забороняєте    ви тримаєте
вони забороняють    вони тримають
(ти) забороняй    (ти) тримай
(ви) забороняйте    (ви) тримайте
бажати (to wish, to desire, to want,  хотіти (to wish, to want, to desire)
to be willing, to be anxious(to for, about)  fi rst part хоч- (I type)
я бажаю fi rst part бажа- (I type)   я хочу
ти бажаєш     ти хочеш
він / вона / воно бажає    він / вона / воно хоче
ми бажаємо     ми хочемо
ви бажаєте     ви хочете
вони бажають    вони хочуть
(ти) бажай     (ти)
(ви) бажайте     (ви)
перепитувати (to ask again)   перевіряти (to check up, to control, 
fi rst part перепиту- (I type) to inspect)  fi rst part перевіря- (I type)
я перепитую     я перевіряю
ти перепитуєш    ти перевіряєш
він/ вона / воно перепитує   він / вона / воно перевіряє
ми перепитуємо    ми перевіряємо
ви перепитуєте    ви перевіряєте
вони перепитують    вони перевіряють
(ти) перепитуй    (ти) перевіряй
(ви) перепитуйте    (ви) перевіряйте
виправляти (to correct, to put in   поправляти (to repair, to better)
order) fi rst part виправля- (I type)   fi rst part поправля- (I type)
я виправляю     я поправляю
ти виправляєш    ти поправляєш
він / вона / воно виправляє   він / вона / воно поправляє
ми виправляємо    ми поправляємо
ви виправляєте    ви поправляєте
вони виправляють    вони поправляють
(ти) виправляй    (ти) поправляй
(ви) виправляйте    (ви) поправляйте
відповідати (to answer, to reply)   пояснювати (to explain, to make 
fi rst part відповіда- (I type) clear)   fi rst part поясню- (I type)
я відповідаю     я пояснюю
ти відповідаєш    ти пояснюєш
він / вона / воно відповідає   він / вона / воно пояснює
ми відповідаємо    ми пояснюємо
ви відповідаєте    ви пояснюєте
вони відповідають    вони пояснюють
(ти) відповідай    (ти) пояснюй
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(ви) відповідайте    (ви) пояснюйте
працювати (to work, to labour)  перекладати (to translate, to interpret)
fi rst part працю- (I type)    fi rst part переклада- (I type)
я працюю     я перекладаю
ти працюєш     ти перекладаєш
він / вона / воно працює   він / вона / воно перекладає
ми працюємо     ми перекладаємо
ви працюєте     ви перекладаєте
вони працюють    вони перекладають
(ти) працюй     (ти) перекладай
(ви) працюйте    (ви) перекладайте
диктувати (to dictate)    друкувати (to print, to type, to publish)
fi rst part дикту- (I type)    fi rst part друку- (I type)
я диктую     я друкую
ти диктуєш     ти друкуєш
він / вона / воно диктує    він / вона / воно друкує
ми диктуємо     ми друкуємо
ви диктуєте     ви друкуєте
вони диктують    вони друкують
(ти) диктуй     (ти) друкуй
(ви) диктуйте    (ви) друкуйте
починати (to begin, to start,   закінчувати (to fi nish, to end, to 
to commence) fi rst part почина- complete, I type) fi rst part закінчу-
я починаю (I type)    я закінчую
ти починаєш     ти закінчуєш
він / вона / воно починає   він / вона / воно закінчує
ми починаємо     ми закінчуємо
ви починаєте     ви закінчуєте
вони починають    вони закінчують
(ти) починай     (ти) закінчуй
(ви) починайте    (ви) закінчуйте
відчиняти (to open, I type)   відкривати (to open)
fi rst part відчиня-    fi rst part відкрива- (I type)
я відчиняю     я відкриваю
ти відчиняєш     ти відкриваєш
він / вона / воно відчиняє   він / вона / воно відкриває
ми відчиняємо    ми відкриваємо
ви відчиняєте    ви відкриваєте
вони відчиняють    вони відкривають
(ти) відчиняй     (ти) відкривай
(ви) відчиняйте    (ви) відкривайте
зачиняти (to close, to shut)   закривати (to close, to shut)
fi rst part зачиня- (I type)    fi rst part закрива- (I type)
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я зачиняю     я закриваю
ти зачиняєш     ти закриваєш
він / вона / воно зачиняє   він / вона / воно закриває
ми зачиняємо     ми закриваємо
ви зачиняєте     ви закриваєте
вони зачиняють    вони закривають
(ти) зачиняй     (ти) закривай
(ви) зачиняйте    (ви) закривайте
вмикати (to start, to switch on,   включати (to start, to switch on, to turn 
to turn on) fi rst part вмика-   on, to include, to inscribe, to insert, I type)
я вмикаю (I type) я включаю   fi rst part включа-
ти вмикаєш     ти включаєш
він / вона / воно вмикає    він / вона / воно включає
ми вмикаємо     ми включаємо
ви вмикаєте     ви включаєте
вони вмикають    вони включають
(ти) вмикай     (ти) включай
(ви) вмикайте    (ви) включайте
вимикати (to turn off, to switch   виключати (to exclude, to except, to 
off fi rst part вимика- (I type)   expel, to turn off, to shut off, to switch off)
я вимикаю я виключаю    fi rst part виключа-
ти вимикаєш     ти виключаєш (I type)
він / вона / воно вимикає   він / вона / воно виключає
ми вимикаємо    ми виключаємо
ви вимикаєте     ви виключаєте
вони вимикають    вони виключають
(ти) вимикай     (ти) виключай
(ви) вимикайте    (ви) виключайте
світити (to shine, to give light, to  бачити (to see, II type)
light, II type) fi rst part світ-   fi rst part бач-
я свічу (near p. p. я – свіч-)   я бачу
ти світиш     ти бачиш
він / вона / воно світить   він / вона / воно бачить
ми світимо     ми бачимо
ви світите     ви бачите
вони світять     вони бачать
(ти) світи     (ти) p. a. побач_
(ви) світіть     (ви) p. a. побачте
відпочивати (to rest, to have   танцювати (to dance, I type)
a rest, to take a hollyday)   fi rst part танцю-
я відпочиваю     fi rst part відпочива- я танцюю
ти відпочиваєш (I type)    ти танцюєш
він / вона / воно відпочиває   він / вона / воно танцює
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ми відпочиваємо    ми танцюємо
ви відпочиваєте    ви танцюєте
вони відпочивають    вони танцюють
(ти) відпочивай    (ти) танцюй
(ви) відпочивайте    (ви) танцюйте
співати (to sing, I type)    грати (to play, to act, I type)
fi rst part співа-    fi rst part гра-
я співаю     я граю
ти співаєш     ти граєш
він / вона / воно співає    він / вона / воно грає
ми співаємо     ми граємо
ви співаєте     ви граєте
вони співають    вони грають
(ти) співай     (ти) грай
(ви) співайте     (ви) грайте
фотографувати (to photograph, to take  пустувати (to play pranks, to be 
a photograph (of), to picture, to snap)  naughty, to be up to mischief, to romp)
я фотографую fi rst part фотографу-  я пустую fi rst part пусту- (I type)
ти фотографуєш (I type)   ти пустуєш
він / вона / воно фотографує   він / вона / воно пустує
ми фотографуємо    ми пустуємо
ви фотографуєте    ви пустуєте
вони фотографують    вони пустують
(ти) фотографуй    (ти) пустуй
(ви) фотографуйте   (ви) пустуйте
загорати (to become tanned (sunburnt, загоряти (to become tanned (sunburnt,
brown), to bask (to bake) in the sun) brown),  to bask (to bake) in the sun)
я загораю fi rst part загора- (I type)  я загоряю fi rst part загоря- (I type)
ти загораєш     ти загоряєш
він / вона / воно загорає   він / вона / воно загоряє
ми загораємо     ми загоряємо
ви загораєте     ви загоряєте
вони загорають    вони загоряють
(ти) загорай     (ти) загоряй
(ви) загорайте    (ви) загоряйте
малювати (to draw, to paint)   любити (to love, to be fond of, to like)
fi rst part малю- (I type)    fi rst part люб-, (near p. p.: я, вони add cons. л)
я малюю     я люблю (II type)
ти малюєш     ти любиш
він / вона / воно малює    він / вона / воно любить
ми малюємо     ми любимо
ви малюєте     ви любите
вони малюють    вони люблять
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(ти) малюй     (ти) люби
(ви)малюйте     (ви) любіть
кохати (to love, I type)    ненавидіти (to hate, to detest, II type)
fi rst part коха-     fi rst part ненавид-(near p. p. я add cons. ж)
я кохаю     я ненавиджу
ти кохаєш     ти ненавидиш
він / вона / воно кохає    він / вона / воно ненавидить
ми кохаємо     ми ненавидимо
ви кохаєте     ви ненавидите
вони кохають    вони ненавидять
(ти) кохай     (ти) ненавидь
(ви) кохайте     (ви) ненавидьте
недолюблювати (to dislike, to have no  поважати (to respect, to esteem)
sympathy (for) fi rst part недолюблю-  fi rst part поважа- (I type)
я недолюблюю (I type)    я поважаю
ти недолюблюєш    ти поважаєш
він / вона / воно недолюблює   він / вона / воно поважає
ми недолюблюємо    ми поважаємо
ви недолюблюєте    ви поважаєте
вони недолюблюють    вони поважають
(ти) недолюблюй    (ти) поважай
(ви) недолюблюйте    (ви) поважайте
чекати (to wait (for), to await, to   спішити (to hurry, to hasten, to be fast)
 expect) fi rst part чека- (I type)   fi rst part спіш- (II type)
я чекаю     я спішу
ти чекаєш     ти спішиш
він / вона / воно чекає    він / вона / воно спішить
ми чекаємо     ми спішимо
ви чекаєте     ви спішите
вони чекають    вони спішать
(ти) чекай     (ти) спіши
(ви) чекайте     (ви) спішіть
поспішати (to hurry, to hasten,   іти (to go, to walk)
to be fast) fi rst part поспіша- (I type)  fi rst part ід- (I type)
я поспішаю     я іду
ти поспішаєш     ти ідеш
він / вона / воно поспішає   він / вона / воно іде
ми поспішаємо    ми ідемо
ви поспішаєте    ви ідете
вони поспішають    вони ідуть
(ти) поспішай     (ти) іди
(ви) поспішайте    (ви) ідіть
йти (to go, to walk)    їхати (to go, to drive, to ride)
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fi rst part йд- (I type)    fi rst part їд- (I type)
я йду     я їду
ти йдеш     ти їдеш
він / вона / воно йде    він / вона / воно їде
ми йдемо     ми їдемо
ви йдете     ви їдете
вони йдуть     вони їдуть
(ти) йди     (ти) їдь
(ви) йдіть     (ви) їдьте
ходити (to go, to walk, to attend)   їздити (to go, to drive, to ride)
fi rst part ход- (near p. p. я add cons. ж)  fi rst part їзд- (near p. p. я – їждж-)
я ходжу (II type)    я їжджу (II type)
ти ходиш     ти їздиш
він / вона / воно ходить   він / вона / воно їздить
ми ходимо     ми їздимо
ви ходите     ви їздите
вони ходять     вони їздять
(ти) ходи     (ти) їздь
(ви) ходіть     (ви) їздіть
плисти (to go (to swim, to drift)   плавати (to swim, to fl oat, to navigate, 
fi rst part плив- (I type)    to cruise, to drift, to yacht, to pull, to row
я пливу я плаваю    fi rst part плава-
ти пливеш     ти плаваєш (I type)
він / вона / воно пливе    він / вона / воно плаває
ми пливемо     ми плаваємо
ви пливете     ви плаваєте
вони пливуть     вони плавають
(ти) пливи     (ти) плавай
(ви) пливіть     (ви) плавайте
летіти (to fl y, to wing one`s fl ight (way),  літати (to fl y, to aviate, to fl utter)
to hasten, to fall, to drop) (II type)   fi rst part літа- (I type)
я лечу     fi rst part лет-, (near p. p. я – леч-) я літаю
ти летиш     ти літаєш
він / вона / воно летить   він / вона / воно літає
ми летимо     ми літаємо
ви летите     ви літаєте
вони летять     вони літають
(ти) лети     (ти) літай
(ви) летіть     (ви) літайте
заходити (to go in, to call for,   виходити (to go out, to come 
to look in) fi rst part заход- out, to get out)  fi rst part виход-, 
я заходжу (near p. p. я add cons. ж)  я виходжу (near p. p. я add cons. ж)
ти заходиш (II type)    ти виходиш (II type)
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він / вона / воно заходить   він / вона / воно виходить
ми заходимо     ми виходимо
ви заходите     ви виходите
вони заходять    вони виходять
(ти) заходь     (ти) виходь
(ви) заходьте     (ви) виходьте
входити (to enter, to go in,   переходити (to cross, to pass)
to come in) fi rst part вход-   fi rst part переход-
(near p. p. я add cons. ж)    (near p. p. я add cons. ж)
я входжу (II type)    я переходжу (II type)
ти входиш     ти переходиш
він / вона / воно входить   він / вона / воно переходить
ми входимо     ми переходимо
ви входите     ви переходите
вони входять     вони переходять
(ти) входи, входь    (ти) переходь
(ви) входіть, входьте    (ви) переходьте
відвідувати (to visit, to go to see,   провідувати (to visit, to pay a visit)
to frequent, to haunt, to attend)   fi rst part провіду- (I type)
я відвідую     fi rst part відвіду- я провідую
ти відвідуєш (I type)    ти провідуєш
він / вона / воно відвідує   він / вона / воно провідує
ми відвідуємо     ми провідуємо
ви відвідуєте     ви провідуєте
вони відвідують    вони провідують
(ти) відвідуй     (ти) провідуй
(ви) відвідуйте    (ви) провідуйте
нести (to carry, to bear)    приносити (to bring, to carry, to fetch)
fi rst part нес-     fi rst part принос- (near p. p. я – принош-)
я несу (I type)     я приношу (II type)
ти несеш     ти приносиш
він / вона / воно несе    він / вона / воно приносить
ми несемо     ми приносимо
ви несете     ви приносите
вони несуть     вони приносять
(ти) неси     (ти) принось
(ви) несіть     (ви) приносьте
везти (to carry, to convey,   привозити (to bring, to import)
to drive, to draw) fi rst part вез-   fi rst part привоз- (near p. p. я – привож-)
я везу (I type)     я привожу (II type)
ти везеш     ти привозиш
він / вона / воно везе    він / вона / воно привозить
ми веземо     ми привозимо
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ви везете     ви привозите
вони везуть     вони привозять
(ти) вези     (ти) привозь
(ви) везіть     (ви) привозьте
стрибати (to jump, to leap, to spring,  присідати (to squat)
to skip, to hop) fi rst part стриба-   fi rst part присіда-
я стрибаю (I type)    я присідаю (I type)
ти стрибаєш     ти присідаєш
він / вона / воно стрибає   він / вона / воно присідає
ми стрибаємо     ми присідаємо
ви стрибаєте     ви присідаєте
вони стрибають    вони присідають
(ти) стрибай     (ти) присідай
(ви) стрибайте    (ви) присідайте
бігти (to run, to run away)   гуляти (to walk, to be free from work,
fi rst part біж- to make merry)   fi rst part гуля-
я біжу (II type)    я гуляю (I type)
ти біжиш     ти гуляєш
він / вона / воно біжить   він / вона / воно гуляє
ми біжимо     ми гуляємо
ви біжите     ви гуляєте
вони біжать     вони гуляють
(ти) біжи     (ти) гуляй
(ви) біжіть     (ви) гуляйте
прогулювати (to spend in idleness,  пропускати (to miss, to (let) pass, to
to shirk work, to walk)    make way (for)
я прогулюю    fi rst part прогулю- я пропускаю fi rst part пропуска-
ти прогулюєш (I type)    ти пропускаєш (I type)
він / вона / воно прогулює   він / вона / воно пропускає
ми прогулюємо    ми пропускаємо
ви прогулюєте    ви пропускаєте
вони прогулюють    вони пропускають
(ти) прогулюй    (ти) пропускай
(ви) прогулюйте    (ви) пропускайте
падати (to fall, to drop)    кидати (to throw, to cast, to launch,
fi rst part пада- (I type)    to leave off, to drop, to desert)
я падаю я кидаю    fi rst part кида- (I type)
ти падаєш     ти кидаєш
він / вона / воно падає    він / вона / воно кидає
ми падаємо     ми кидаємо
ви падаєте     ви кидаєте
вони падають    вони кидають
(ти) падай     (ти) кидай
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(ви) падайте     (ви) кидайте
піднімати (to lift, to raise,   підіймати (to lift, to raise, to
to pick up) fi rst part підніма- pick up)  fi rst part підійма-
я піднімаю (I type)    я підіймаю (I type)
ти піднімаєш     ти підіймаєш
він / вона / воно піднімає   він / вона / воно підіймає
ми піднімаємо    ми підіймаємо
ви піднімаєте    ви підіймаєте
вони піднімають    вони підіймають
(ти) піднімай     (ти) підіймай
(ви) піднімайте    (ви) підіймайте
ставити (to put, to place, to set, to  опускати (to put down, to 
position, to stand, to install, to put   put (into), to lower (into)
up, to erect) fi rst part став-   fi rst part опуска-
я ставлю (near p. p.: я, вони add cons. л)  я опускаю (I type)
ти ставиш (II type)    ти опускаєш
він / вона / воно ставить   він / вона / воно опускає
ми ставимо     ми опускаємо
ви ставите     ви опускаєте
вони ставлять    вони опускають
(ти) став_     (ти) опускай
(ви) ставте     (ви) опускайте
реагувати (to react (to, on,   сварити (to embroil, to altercate, to 
upon), to respond (to)    make mischief between two persons)
я реагую fi rst part реагу- я сварю   fi rst part свар- (II type)
ти реагуєш (I type)    ти свариш
він / вона / воно реагує    він / вона / воно сварить
ми реагуємо     ми сваримо
ви реагуєте     ви сварите
вони реагують    вони сварять
(ти) реагуй     (ти) свари
(ви) реагуйте     (ви) сваріть
знаходити (to fi nd, to retrieve to   губити (to lose, to ruin)
discover) fi rst part знаход-   fi rst part губ-
(near p. p. я add cons. ж)    (near p. p.: я, вони add cons. л)
я знаходжу     я гублю
ти знаходиш (II type)    ти губиш (II type)
він /вона / воно знаходить   він / вона / воно губить
ми знаходимо     ми губимо
ви знаходите     ви губите
вони знаходять    вони гублять
(ти) знаходь     (ти) губи
(ви) знаходьте    (ви) губіть



200

зустрічати (to meet, to receive,   проводжати (to see (to take) one 
to greet, to welcome)    home, to see one off, to accompany)
я зустрічаю fi rst part зустріча-   я проводжаю fi rst part проводжа-
ти зустрічаєш (I type)    ти проводжаєш (I type)
він / вона / воно зустрічає   він / вона / воно проводжає
ми зустрічаємо    ми проводжаємо
ви зустрічаєте    ви проводжаєте
вони зустрічають    вони проводжають
(ти) зустрічай     (ти) проводжай
(ви) зустрічайте    (ви) проводжайте
поздоровляти (to congratulate)   вітати (to greet, to salute, to
fi rst part поздоровля- congratulate)  fi rst part віта-
я поздоровляю (I type)    я вітаю (I type)
ти поздоровляєш    ти вітаєш
він / вона / воно поздоровляє   він / вона / воно вітає
ми поздоровляємо    ми вітаємо
ви поздоровляєте    ви вітаєте
вони поздоровляють    вони вітають
(ти) поздоровляй    (ти) вітай
(ви) поздоровляйте    (ви) вітайте
святкувати (to celebrate)    мріяти (to dream, to muse, to 
fi rst part святку- (I type) fall into reverie)  fi rst part мрі-
я святкую     я мрію (I type)
ти святкуєш     ти мрієш
він / вона / воно святкує   він / вона / воно мріє
ми святкуємо     ми мріємо
ви святкуєте     ви мрієте
вони святкують    вони мріють
(ти) святкуй     (ти) мрій
(ви) святкуйте    (ви) мрійте
втрачати (to lose, to forfeit)   одержувати (to receive, to get, to obtain)
fi rst part втрача- (I type)   fi rst part одержу- (I type)
я втрачаю     я одержую
ти втрачаєш     ти одержуєш
він / вона / воно втрачає   він / вона / воно одержує
ми втрачаємо     ми одержуємо
ви втрачаєте     ви одержуєте
вони втрачають    вони одержують
(ти) втрачай     (ти) одержуй
(ви) втрачайте    (ви) одержуйте
отримувати (to receive, to get,   використовувати (to use, to make use 
to obtain) fi rst part отриму- (of), to utilize), fi rst part використову-
я отримую (I type)    я використовую (I type)
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ти отримуєш     ти використовуєш
він / вона / воно отримує   він / вона / воно використовує
ми отримуємо    ми використовуємо
ви отримуєте     ви використовуєте
вони отримують    вони використовують
(ти) отримуй     (ти) використовуй
(ви) отримуйте    (ви) використовуйте
надсилати (to send, to dispatch,   посилати (to send (to/for), to dispatch, 
to mail, to post) fi rst part надсила- to mail, to post) fi rst part посила-
я надсилаю (I type)    я посилаю (I type)
ти надсилаєш     ти посилаєш
він / вона / воно надсилає   він / вона / воно посилає
ми надсилаємо    ми посилаємо
ви надсилаєте    ви посилаєте
вони надсилають    вони посилають
(ти) надсилай     (ти) посилай
(ви) надсилайте    (ви) посилайте
викидати (to throw away)   вживати (to use, to employ)
fi rsr part викида- (I type)   fi rst part вжива- (I type)
я викидаю     я вживаю
ти викидаєш     ти вживаєш
він / вона / воно викидає   він / вона / воно вживає
ми викидаємо     ми вживаємо
ви викидаєте     ви вживаєте
вони викидають    вони вживають
(ти) викидай     (ти) вживай
(ви) викидайте    (ви) вживайте
бити (to beat, to thrash, to   розбивати (to break, to smash, to stave 
strike, to hit) fi rst part б’- in, to fracture, to ruin) fi rst part розбива-
я б’ю (I type)     я розбиваю (I type)
ти б’єш     ти розбиваєш
він / вона / воно б’є    він / вона / воно розбиває
ми б’ємо     ми розбиваємо
ви б’єте     ви розбиваєте
вони б’ють     вони розбивають
(ти) бий     (ти) розбиваєш
(ви) бийте     (ви) розбивайте
ламати (to break, to fracture, to   м’яти (to rumple, to tumble, 
smash,to demolish, to break (to pull)  to disarrange, to crumple)
down) я ламаю fi rst part лама-   я мну fi rst part мн-
ти ламаєш (I type)    ти мнеш (I type)
він / вона / воно ламає    він / вона / воно мне
ми ламаємо     ми мнемо
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ви ламаєте     ви мнете
вони ламають    вони мнуть
(ти) ламай     (ти) мни
(ви) ламайте     (ви) мніть
рвати (to tear, to lacerate, to rip, to pull  плювати (to spit, to expectorate, 
out, to pick, to pluck, to break off, I type)  to sputter) fi rst part плю- (I type)
я рву fi rst part рв-    я плюю
ти рвеш     ти плюєш
він / вона / воно рве    він / вона / воно плює
ми рвемо     ми плюємо
ви рвете     ви плюєте
вони рвуть     вони плюють
(ти) рви     (ти) плюй
(ви) рвіть     (ви) плюйте
штовхати (to push , to give a push,  псувати (to spoil, to corrupt)
to jostle, to elbow, to hustle, to thrust)  fi rst part псу- (I type)
я штовхаю fi rst part штовха-   я псую
ти штовхаєш (I type)    ти псуєш
він / вона / воно штовхає   він / вона / воно псує
ми штовхаємо    ми псуємо
ви штовхаєте     ви псуєте
вони штовхають    вони псують
(ти) штовхай     (ти) псуй
(ви) штовхайте    (ви) псуйте
ремонтувати (to repair,   важити (to weigh, 
to refi t, to recondition)   to be of importance (to)
я ремонтую fi rst part ремонту- я важу  fi rst part важ-
ти ремонтуєш (I type)    ти важиш (II type)
він / вона / воно ремонтує   він / вона / воно важить
ми ремонтуємо    ми важимо
ви ремонтуєте    ви важите
вони ремонтують    вони важать
(ти) ремонтуй     (ти) важ_
(ви) ремонтуйте    (ви) важте
їсти (to eat, to take food, to have   пити (to drink, I type)
a meal) fi rst part їс-,    exсeption fi rst part п’-
я їм (II type)     я п’ю
ти їси (їсиш)     ти п’єш
він / вона / воно їсть    він / вона / воно п’є
ми їмо     ми п’ємо
ви їсте     ви п’єте
вони їдять     вони п’ють
(ти) їж     (ти) пий
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(ви) їжте     (ви) пийте
снідати (to have (to take)   обідати (to have / to take
breakfast) fi rst part сніда- dinner)   fi rst part обіда-
я снідаю (I type)    я обідаю (I type)
ти снідаєш     ти обідаєш
він / вона / воно снідає    він / вона / воно обідає
ми снідаємо     ми обідаємо
ви снідаєте     ви обідаєте
вони снідають    вони обідають
(ти) снідай     (ти) обідай
(ви) снідайте     (ви) обідайте
вечеряти (to take / to have   куштувати (to taste)
supper) fi rst part вечеря-    fi rst part кушту-
я вечеряю (I type)    я куштую (I type)
ти вечеряєш     ти куштуєш
він / вона / воно вечеряє   він / вона / воно куштує
ми вечеряємо     ми куштуємо
ви вечеряєте     ви куштуєте
вони вечеряють    вони куштують
(ти) вечеряй     (ти) куштуй
(ви) вечеряйте    (ви) куштуйте
різати (to cut, to slice)    солити (to salt, to brine, to
fi rst part ріж- (I type) pickle, to corn)  fi rst part сол-
я ріжу     я солю (II type)
ти ріжеш     ти солиш
він / вона / воно ріже    він / вона / воно солить
ми ріжемо     ми солимо
ви ріжете     ви солите
вони ріжуть     вони солять
(ти) ріж_     (ти) соли
(ви) ріжте     (ви) соліть
перчити (to pepper)    гріти (to warm (up), to heat (up), 
fi rst part перч-     to keep warm, to give off heat)
я перчу (II type)    я грію fi rst part грі-
ти перчиш     ти грієш (I type)
він / вона / воно перчить   він / вона / воно гріє
ми перчимо     ми гріємо
ви перчите     ви грієте
вони перчать     вони гріють
(ти) перчи     (ти) грій
(ви) перчіть     (ви) грійте
підігрівати (to warm up, to take   розігрівати (to warm up, to 
the chill off) fi rst part підігріва- heat up)  fi rst part розігріва-
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я підігріваю (I type)    я розігріваю (I type)
ти підігріваєш    ти розігріваєш
він / вона / воно підігріває   він / вона / воно розігріває
ми підігріваємо    ми розігріваємо
ви підігріваєте    ви розігріваєте
вони підігрівають    вони розігрівають
(ти) підігрівай    (ти) розігрівай
(ви) підігрівайте    (ви) розігрівайте
кип’ятити (to boil)    охолоджувати (to cool 
fi rst part кип’ят-    (off), to chill, to refrigerate)
я кип’ячу (near p. p. я – кип’яч-)   я охолоджую fi rst part охолоджу-
ти кип’ятиш (II type)    ти охолоджуєш (I type)
він / вона / воно кип’ятить   він / вона / воно охолоджує
ми кип’ятимо     ми охолоджуємо
ви кип’ятите     ви охолоджуєте
вони кип’ятять    вони охолоджують
(ти) кип’яти     (ти) охолоджуй
(ви) кип’ятіть    (ви) охолоджуйте
молоти (to grind, to    перемелювати (to grind, 
mill) fi rst part мел- to mill)   fi rst part перемелю-
я мелю (II type)    я перемелюю (I type)
ти мелиш     ти перемелюєш
він / вона / воно меле    він / вона / воно перемелює
ми мелимо     ми перемелюємо
ви мелите     ви перемелюєте
вони мелять     вони перемелюють
(ти) мели     (ти) перемелюй
(ви) меліть     (ви) перемелюйте
перевертати (to turn over, to   мішати (to stir, to mix)
upset, to reverse, to overthrow)   fi rst part міша-
я перевертаю  fi rst part переверта-  я мішаю (I type)
ти перевертаєш (I type)    ти мішаєш
він / вона / воно перевертає   він / вона / воно мішає
ми перевертаємо    ми мішаємо
ви перевертаєте    ви мішаєте
вони перевертають    вони мішають
(ти) перевертай    (ти) мішай
(ви) перевертайте    (ви) мішайте
варити (to boil, to cook,   смажити (to fry, to grill, 
to steam) fi rst part вар- to roast)   fi rst part смаж-
я варю (II type)    я смажу (II type)
ти вариш     ти смажиш
він / вона / воно варить   він / вона / воно смажить
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ми варимо     ми смажимо
ви варите     ви смажите
вони варять     вони смажать
(ти) вари     (ти) смаж_
(ви) варіть     (ви) смажте
пекти (to bake, to burn,    тушкувати (to stew, to 
to be hot) fi rst part печ- braise)   fi rst part тушку-
я печу (I type)     я тушкую (I type)
ти печеш     ти тушкуєш
він / вона / воно пече    він / вона / воно тушкує
ми печемо     ми тушкуємо
ви печете     ви тушкуєте
вони печуть     вони тушкують
(ти) печи     (ти) тушкуй
(ви) печіть     (ви) тушкуйте
купувати (to buy, to purchase)   продавати (to sell, to vend)
fi rst part купу-     fi rst part прода-
я купую (I type)    я продаю (I type)
ти купуєш     ти продаєш
він / вона / воно купує    він / вона / воно продає
ми купуємо     ми продаємо
ви купуєте     ви продаєте
вони купують    вони продають
(ти) купуй     (ти) продавай
(ви) купуйте     (ви) продавайте
коштувати (to cost, to be   приміряти (to try on, to 
worth) fi rst part кошту- fi t)   fi rst part приміря-
я коштую (I type)    я приміряю (I type)
ти коштуєш     ти приміряєш
він / вона / воно коштує   він / вона / воно приміряє
ми коштуємо     ми приміряємо
ви коштуєте     ви приміряєте
вони коштують    вони приміряють
(ти) коштуй     (ти) приміряй
(ви) коштуйте    (ви) приміряйте
міряти (to measure, to    повертати (to give back, to 
try on) fi rst part міря- return, to turn)  fi rst part поверта-
я міряю (I type)    я повертаю (I type)
ти міряєш     ти повертаєш
він / вона / воно міряє    він / вона / воно повертає
ми міряємо     ми повертаємо
ви міряєте     ви повертаєте
вони міряють    вони повертають
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(ти) міряй     (ти) повертай
(ви) міряйте     (ви) повертайте
міняти (to change, to    обмінювати (to change, to 
exchange) fi rst part міня- exchange)  fi rst part обміню-
я міняю (I type)    я обмінюю (I type)
ти міняєш     ти обмінюєш
він / вона / воно міняє    він / вона / воно обмінює
ми міняємо     ми обмінюємо
ви міняєте     ви обмінюєте
вони міняють    вони обмінюють
(ти) міняй     (ти) обмінюй
(ви) міняйте     (ви) обмінюйте
одягати (to dress, to clothe,   знімати (to take away, 
to put on, to enrobe)    to take off, to remove)
я одягаю fi rst part одяга- я знімаю  fi rst part зніма-
ти одягаєш (I type)    ти знімаєш (I type)
він / вона / воно одягає    він / вона / воно знімає
ми одягаємо     ми знімаємо
ви одягаєте     ви знімаєте
вони одягають    вони знімають
(ти) одягай     (ти) знімай
(ви) одягайте     (ви) знімайте
взувати (to put on)    перевзувати (to put on other 
fi rst part взува- shoes (boots)   fi rst part перевзува-
я взуваю (I type)    я перевзуваю (I type)
ти взуваєш     ти перевзуваєш
він / вона / воно взуває    він / вона / воно перевзуває
ми взуваємо     ми перевзуваємо
ви взуваєте     ви перевзуваєте
вони взувають    вони перевзувають
(ти) взувай     (ти) перевзувай
(ви) взувайте     (ви) перевзувайте
носити (to carry, to wear)   оцінювати (to price, to fi x the 
fi rst part нос- (II type)    price, to score, to grade, to qualify)
я ношу (near p. p. я – нош-) я оцінюю  fi rst part оціню-
ти носиш     ти оцінюєш (I type)
він / вона / воно носить   він / вона / воно оцінює
ми носимо     ми оцінюємо
ви носите     ви оцінюєте
вони носять     вони оцінюють
(ти) носи     (ти) оцінюй
(ви) носіть     (ви) оцінюйте
роздягати (to undress, to unclothe,  прасувати (to iron)
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to disrobe) fi rst part роздяга-   fi rst part прасу-
я роздягаю (I type)    я прасую (I type)
ти роздягаєш     ти прасуєш
він / вона / воно роздягає   він / вона / воно прасує
ми роздягаємо    ми прасуємо
ви роздягаєте    ви прасуєте
вони роздягають    вони прасують
(ти) роздягай     (ти) прасуй
(ви) роздягайте    (ви) прасуйте
виглядати (to look, to look   переодягати (to change smb.`s clothes,
out) fi rst part вигляда- to dress again)  fi rst part переодяга-
я виглядаю (I type)    я переодягаю (I type)
ти виглядаєш     ти переодягаєш
він / вона / воно виглядає   він / вона / воно переодягає
ми виглядаємо    ми переодягаємо
ви виглядаєте    ви переодягаєте
вони виглядають    вони переодягають
(ти) виглядай     (ти) переодягай
(ви) виглядайте    (ви) переодягайте
прати (to wash, to    сушити (to dry)
launder) fi rst part пер-    fi rst part суш- (II type)
я перу (I type)     я сушу
ти переш     ти сушиш
він / вона / воно пере    він / вона / воно сушить
ми перемо     ми сушимо
ви перете     ви сушите
вони перуть     вони сушать
(ти) пери     (ти) суши
(ви) періть      (ви) сушіть
витирати (to wipe, to    мити (to wash)
dry) fi rst part витира-    fi rst part ми-
я витираю (I type)    я мию (I type)
ти витираєш     ти миєш
він / вона / воно витирає   він / вона / воно миє
ми витираємо     ми миємо
ви витираєте     ви миєте
вони витирають    вони миють
(ти) витирай     (ти) мий
(ви) витирайте    (ви) мийте
терти (to rub, to grate, to rub   бруднити (to dirty, to 
t sore, o chafe, to abrade, to grind)   bemire, to besmirch, to soil)
я тру fi rst part тр- я брудню   fi rst part брудн-
ти треш (I type)    ти брудниш (II type)
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він / вона / воно тре    він / вона / воно бруднить
ми тремо     ми бруднимо
ви трете     ви брудните
вони труть     вони бруднять
(ти) три     (ти) брудни
(ви) тріть     (ви) брудніть
чистити (to clean, to scrub, to   допомагати (to help, to assist, 
brush, to scour) fi rst part чист-   to be effecttive, to do good)
я чищу (near p. p. я – чищ-) я допомагаю  fi rst part допомага-
ти чистиш (II type)    ти допомагаєш (I type)
він / вона / воно чистить   він / воно / воно допомагає
ми чистимо     ми допомагаємо
ви чистите     ви допомагаєте
вони чистять     вони допомагають
(ти) чисть     (ти) допомагай
(ви) чистьте     (ви) допомагайте
умивати (to wash)    мастити (to grease, to oil, 
fi rst part умива- to lubricate)   fi rst part мас-
я умиваю (I type)    я мащу (near p. p. я – мащ-)
ти умиваєш     ти мастиш (II type)
він / вона / воно умиває    він / вона / воно мастить
ми умиваємо     ми мастимо
ви умиваєте     ви мастите
вони умивають    вони мастять
(ти) умивай     (ти) масти
(ви) умивайте    (ви) мастіть
смітити (to litter)    засмічувати (to litter, to 
fi rst part сміт- (II type) block (up)   fi rst part засмічу-
я смічу (near p. p. я – сміч-)   я засмічую (I type)
ти смітиш     ти засмічуєш
він / вона / воно смітить   він / вона / воно засмічує
ми смітимо     ми засмічуємо
ви смітите     ви засмічуєте
вони смітять     вони засмічують
(ти) сміти     (ти) засмічуй
(ви) смітіть     (ви) засмічуйте
прибирати (to take away, to clean  замітати (to sweep (up), to 
up, to tidy (up), to put in order) cover (up)  fi rst part заміта-
я прибираю     fi rst part прибира- я замітаю (I type)
ти прибираєш (I type)    ти замітаєш
він / вона / воно прибирає   він / вона / замітає
ми прибираємо    ми замітаємо
ви прибираєте    ви замітаєте



209

вони прибирають    вони замітають
(ти) прибирай     (ти) замітай
(ви) прибирайте    (ви) замітайте
давати (to give, to    брати (to take)
let) fi rst part да-    fi rst part бер-
я даю (I type)     я беру (I type)
ти даєш     ти береш
він / вона / воно дає    він / вона / воно бере
ми даємо     ми беремо
ви даєте     ви берете
вони дають     вони беруть
(ти) давай     (ти) бери
(ви) давайте     (ви) беріть
дарувати (to give, to present (with),  могти (to be able, can, 
to make a present (of), to grant) may)  fi rst part мож-
я дарую fi rst part дару-    я можу (I type)
ти даруєш (I type)    ти можеш
він / вона / воно дарує    він / вона / воно може
ми даруємо     ми можемо
ви даруєте     ви можете
вони дарують    вони можуть
(ти) даруй     (ти)
(ви) даруйте     (ви)
віддавати (to give    передавати (to pass, to give over, to hand 
(away) back, to return)    (over), to report, to tell, to reproduce)
я віддаю fi rst part відда- я передаю  fi rst part переда-
ти віддаєш (I type)    ти передаєш (I type)
він / вона / воно віддає    він / вона / воно передає
ми віддаємо     ми передаємо
ви віддаєте     ви передаєте
вони віддають    вони передають
(ти) віддавай     (ти) передавай
(ви) віддавайте    (ви) передавайте
забирати (to take)    красти (to steal)
fi rst part забира-    fi rst part крад-
я забираю (I type)    я краду (I type)
ти забираєш     ти крадеш
він / вона / воно забирає   він / вона / воно краде
ми забираємо     ми крадемо
ви забираєте     ви крадете
вони забирають    вони крадуть
(ти) забирай     (ти) кради
(ви) забирайте    (ви) крадіть
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повертати (to return, to give back,  вибирати (to choose, 
to send back, to repay, to pay back)  to select, to elect)
я повертаю fi rst part поверта-   я вибираю fi rst part вибира-
ти повертаєш (I type)    ти вибираєш (I type)
він / вона / воно повертає   він / вона / воно вибирає
ми повертаємо    ми вибираємо
ви повертаєте    ви вибираєте
вони повертають    вони вибирають
(ти) повертай     (ти) вибирай
(ви) повертайте    (ви) вибирайте
мати (to have, to   позичати (to borrow, to lend, to loan, to advance)
must, to have to)    to contract (to incur) debts, to run into debt)
я маю fi rst part ма-    я позичаю fi rst part позича-
ти маєш (I type)    ти позичаєш (I type)
він / вона / воно має    він / вона / воно позичає
ми маємо     ми позичаємо
ви маєте     ви позичаєте
вони мають     вони позичають
(ти) май     (ти) позичай
(ви) майте     (ви) позичайте
жити (to live, to    мешкати (to reside, to live, 
dwell) fi rst part жив-    to dwell, to inhabit, to abide)
я живу (I type)    я мешкаю fi rst part мешка-
ти живеш     ти мешкаєш (I type)
він / вона / воно живе    він / вона / воно мешкає
ми живемо     ми мешкаємо
ви живете     ви мешкаєте
вони живуть     вони мешкають
(ти) живи     (ти) мешкай
(ви) живіть     (ви) мешкайте
дихати (to breathe, to respire)   спати (to sleep, to be asleep) 
fi rst part диха- (I type)    fi rst part сп- (II type)
я дихаю     я сплю (near p. p.: я, вони add cons. л)
ти дихаєш     ти спиш
він / вона / воно дихає    він / вона / воно спить
ми дихаємо     ми спимо
ви дихаєте     ви спите
вони дихають    вони сплять
(ти) дихай     (ти) спи
(ви) дихайте     (ви) спіть
хворіти (to be ail, to be ill)   помирати (to die)
fi rst part хворі-    fi rst part помира-
я хворію (I type)   я помираю (I type)
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ти хворієш     ти помираєш
він / вона / воно хворіє    він / вона / воно помирає
ми хворіємо     ми помираємо
ви хворієте     ви помираєте
вони хворіють    вони помирають
(ти) хворій     (ти) помирай
(ви) хворійте     (ви) помирайте
рости (to grow, to grow    старіти (to age, to grow (to get, to wax) 
up) fi rst part рост- old, to become (to grow)  old-fashioned)
я росту (I type) я старію   fi rst part старі-
ти ростеш     ти старієш (I type)
він / вона / воно росте    він / вона / воно старіє
ми ростемо     ми старіємо
ви ростете     ви старієте
вони ростуть     вони старіють
(ти) рости     (ти) старій
(ви) ростіть     (ви) старійте
дозрівати (to ripen)    достигати (to ripen, to 
fi rst part дозріва- mature)   fi rst part достига-
я дозріваю (I type)    я достигаю (I type)
ти дозріваєш     ти достигаєш
він / вона / воно дозріває   він / вона / воно достигає
ми дозріваємо    ми достигаємо
ви дозріваєте     ви достигаєте
вони дозрівають    вони достигають
(ти) дозрівай     (ти) достигай
(ви) дозрівайте    (ви) достигайте
молодіти (to get younger)   розквітати (to bloom, 
fi rst part молоді-    to blossom, to fl ourish)
я молодію (I type) я розквітаю   fi rst part розквіта-
ти молодієш     ти розквітаєш (I type)
він / вона / воно молодіє   він / вона / воно розквітає
ми молодіємо     ми розквітаємо
ви молодієте     ви розквітаєте
вони молодіють    вони розквітають
(ти) молодій     (ти) розквітай
(ви) молодійте    (ви) розквітайте
в’янути (to fade, to    сохнути (to (get) dry, to parch, to pine 
wither) fi rst part в’ян-    away, to waste away) fi rst part сохн-
я в’яну (I type)    я сохну (I type)
ти в’янеш     ти сохнеш
він / вона / воно в’яне    він / вона / воно сохне
ми в’янемо     ми сохнемо
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ви в’янете     ви сохнете
вони в’януть     вони сохнуть
(ти) в`янь (p. a. зів`янь)    (ти) сохни (p. a. засохни)
(ви) в`яньте (p. a. зів`яньте)   (ви) сохніть (p. a. засохніть)
1p. p. – personal pronoun
2p. a. – perfective aspect
 Для кращого засвоєння і для закріплення матеріалу, іноземцям слід запропонувати 

відповісти на певні запитання, виконати вправи і ознайомитися з діалогами, сталими 
фразами і текстами.

Запам’ятайте фрази / Keep in mind phrases:

Я вивчаю українську мову.
Я розмовляю, говорю, читаю, пишу українською мовою.

Контрольні запитання / Control questions:
1. When do we use the Present Tense of the Ukrainian verbs?
2. How to form the Present Tense of the Ukrainian verbs?
3. Which forms of the verbs in the Present Tense do you know?
4. What questions do the Ukrainian verbs answer in the Present Tense?
Контрольні завдання / Control tasks:
Вправа 1. Відкрийте дужки.
1. Студенти (снідати) вдома. 2. Школяр (виконувати) домашнє завдання. 3. Діти (пи-

сати) диктант. 4. Друзі (робити) помилки. 5. Викладач уважно (слухати) студентку. 6. 
Студент (отримувати) важке завдання. 7. Декан (перевіряти) присутніх. 8. Дівчина (пла-
кати) у кімнаті. 9. Племінник (малювати) сонце. 10. Іноземний студент (жити) у гурто-
житку №5.

Вправа 2. Поставте запитання до речень. (Зразок.
– Цей іноземний студент навчається у Буковинському державному медичному 

університеті.
– Хто навчається у Буковинському державному медичному університеті?
– Що робить цей іноземний студент?)
1. Декан дає розумне пояснення. 2. Дядько іде на роботу. 3. Моя тітка вечеряє вдома. 

4. Мати готує вечерю. 5. Син допомагає мамі. 6. Дівчина читає цікаву книгу. 7. Вівек гар-
но співає пісню. 8. Племінники граються у кімнаті. 9. Дочка одягає пальто. 10. Студенти 
слухають радіо. 11. Ректор читає заяву студента.

Вправа 3. Змініть вжиті у реченнях дієслова за особами і числами.
1. Я малюю сонце. 2. Викладач запитує студента. 3. Цей школяр добре пише диктант. 

4. Іноземна студентка смачно готує. 5. Я п’ю апельсиновий сік. 6. Вікрам виконує за-
вдання декана. 7. Захра завжди правильно відповідає тому, що вона добре знає предмет. 
8. Хусейн Алі інколи уважно слухає викладача. 9. Студенти показують викладачу свою 
кімнату. 10. Товариші купують квіти. 11. Я люблю повільну музику.

Вправа 4. Відкрийте дужки.
1. Стіл (стояти) у кімнаті навпроти вікна. 2. Суніл (повторювати) домашнє завдання. 

3. Фортун (пам’ятати) правило. 4. Захра (розуміти) викладача. 5. Світлана (стояти) біля 
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дошки. 6. Аваніш добре (вчити) усі предмети. 7. Дідусь гарно (малювати). 8. У мене 
(боліти) голова. 9. Давіндер (звати) подругу у гості. 10. Викладач (ставити) нам хороші 
оцінки. 11. Я (могти) добре працювати. 12. Я (лягати) спати ввечері.

Вправа 5. Дайте ствердну (affi rmative) відповідь.
1. Ти знаєш цього студента? 2. Ви бачите це дерево? 3. Студенти гуляють на вулиці? 

4. Ви вивчаєте українську мову? 5. Ви їсте м’ясо? 6. Ваші одногрупники розуміють це 
правило? 7. Фадума знає українські звичаї (custom, ways, the manners and customs)? 8. 
Ібрагім отримує хороші оцінки? 9. Це немовля звичайно добре спить вдень? 10. Ваші 
діти завжди добре сплять вночі? 11. Ви маєте добрий апетит зранку (in the moning)?

Вправа 6. Дайте відповіді на запитання.
1. Вранці (in the morning) влітку у Чернівцях добре світить сонце? 2. Навесні в Україні 

часто (often, frequently) іде дощ? 3. Ти завжди ходиш на заняття? 4. Ти часто пропускаєш 
уроки? 5. Ви завжди розумієте українських студентів? 6. Ви щодня (daily, every day) їсте 
рис? 7. ваші одногрупники люблять український борщ? 8. Індійські студенти постійно 
(constantly) їдять у кофе у п’ятому гуртожитку? 9. Ви теж (also, as well, too, either) обі-
даєте у кафе у п’ятому гуртожитку? 10. Ви купуєте пиріжки з картоплею, з капустою і з 
горохом на ринку (на базарі)? 11. Ця дівчина любить груші? 12. Ви їсте м’ясо? Ви веге-
таріанець (vegetarian)?

Вправа 7. Дайте стведні (affi rmative) відповіді на запитання.
1. Ти маєш добрий українсько-англійський словник? 2. Ігор легко (easily) перекла-

дає українські тексти? 3. Він важко (heavily, it is hard/ diffi cult) працює? 4. Вони добре 
говорять українською мовою? 5. Юра правильно (rightly, correctly) пише? 6. Ахмед вірно 
(correctly, rightly) перекладає речення? 7. Ви завжди відвідуєте (to visit, to call on (upon), 
to go to see, to attend) заняття? 8. Ви маєте друга? 9. Ви святкуєте українські свята? 10. Ви 
завжди старанно (diligently) вчите усі предмети?

Вправа 8. Поставте запитання до дієслів.
1. Степан щодня старанно (diligently) виконує домашнє завдання. 2. Викладач переві-

ряє наші роботи. 3. Хлопці гарно співають індійські пісні. 4. Влітку студенти не ходять на 
заняття. 5.Взимку в Україні усі люди одягають (to dress, to clothe, to put on) теплі речі (річ – 
thing). 6. Навесні і восени люди в Україні миють вікна. 7. Щосуботи я завжди прибираю 
(to clean up, to tidy (up), to put in order), у кімнаті. 8. Хлопці інколи дуже смітять (to litter) 
на кухні. 9. Ми щодня читаємо українські газети. 10. Наші старанні (diligent, painstaking) 
товариші (comrade, friend, mate) постійно добре вчать домашнє завдання. 11. Ми ще (more, 
still, yet) не дуже добре говоримо українською мовою. 12. Ольга і Світлана уже (already) 
добре розмовляють англійською мовою. 13. Я пишу українською мовою з помилками.

Вправа 9. Дайте відповіді на запитання.
1. Ви прасуєте ваші сорочки? 2. Ірина пише лист додому? 3. Степан дивиться теле-

візор? 4. Ви любите прибирати у кімнаті? 5. Фадума миє підлогу? 6. Вона знає цього сту-
дента? 7. Вони впізнають один одного? 8. Ці дівчата добре варять суп? 9. Ви любите кар-
топляне пюре? 10. Ти вже розумієш, що українська мова – це дуже важливий предмет?

Вправа 10. Допишіть особові закінчення.
1. Ми відпочива... 2. Ви прибира... 3. Ліля вч... 4. Світлана сп... 5. Ми вибира... 6. Ви 

малю... 7. Вони ріж... 8. Діти вч... 9. Студенти викону... 10. Друзі прибира...
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Вправа 11. Замість інфінітива вжийте дієслово у формі теперішнього часу.
1. Я працювати. 2. Немовля пити. 3. Студенти робити. 4. Мама писати. 5. Сонце сві-

тити. 6. Вітер дути. 7. Дощ іти. 8. Вони жити. 9. Ви любити. 10. Ти виконувати.
Вправа 12. Виправте помилки.
1. Я любить відпочивати. 2. Степан можуть обманювати. 3. Ірина не любимо пра-

цювати. 4. Світлана погано варити український борщ. 5. Удей хочу спати на занятті. 6. 
Віктор знаєш англійську мову. 7. Ми їсть рис. 8. Та студентка щотижня гуляють у парку. 
9. Вони виконую домашнє завдання. 10. Я спимо дуже довго.

Вправа 13. Підберіть (to select, to choose, to assort, to sort out) до дієслів іменники чи 
особові займенники.

1. Спимо. 2. Гуляють. 3. П’є. 4. Обідаєш. 5. Працюю. 6. Думаєте. 7. Турбуємо. 8. 
Допомагають. 9. Спішимо. 10. Поспішаю. 11. Прибираємо. 12. Відпочиває.

Вправа 14. Підберіть до дієслів іменники чи особові займенники.
1. Біжать. 2. Думаємо. 3. Люблять. 4. Кохають. 5. Живемо. 6. Мрію. 7. Вибирає. 8. 

Співаєш. 9. Танцюєте. 10. Переживаємо. 11. Прасуємо. 12. Купуємо.
Вправа 15. Провідмінюйте дієслова за особами. Поставте запитання до фраз за-

галом (altogether, on (upon) the whole) і до дієслів зокрема (in particular, especially).
1. Світлана співає. 2. Діпіка відпочиває. 3. Ми любимо. 4. Ви живете. 5. Вони сплять. 

6. Ігор малює. 7. Ми думаємо. 8. Дочка переживає. 9. Студенти гуляють. 10. Я пишу. 11. 
Степан відповідає. 12. Ти переписуєш.

Вправа 16. На місці трьох крапок поставте одне з дієслів: подобаються, вибираємо, 
купуємо, готуємо, навчаюся, живуть, п’ю, їдять, вивчаємо, відповідають.

1. Усі студенти-іноземці … у п’ятому гуртожитку. 2. Я … на другому медичному фа-
культеті. 3. На першому курсі ми … українську мову, латину (латинь / латинську мову) і 
медичну термінологію, психологію, педагогіку, медичну біологію, медичну і біологічну 
фізику, біоорганічну і біологічну хімію, анатомію, гістологію, цитологію і ембріологію. 
4. На овочевому ринку ми … картоплю, капусту і моркву. 5. Не всі іноземні студенти … 
м’ясо. 6. У гуртожитку на кухні ми постійно … вечерю. 7. Нам дуже … індійські стра-
ви (dish, course). 8. Щодня я … свіжий сік. 9. У магазині ми … чоловічий костюм. 10. 
Студенти … біля дошки.

Мій робочий день
 Звичайно вранці я встаю і снідаю. Вранці я їм бутерброд (хліб з маслом і з сиром) і 

п’ю чай або каву. Потім я чищу зуби, умиваюся, бриюся (голюся), дивлюся у дзеркало, 
розчісуюся і іду в університет. В університеті я уважно слухаю і записую лекції, намага-
юся (стараюся) відповідати на запитання кожного мого викладача і отримувати хороші 
оцінки. Звичайно я отримую чотири і п’ять. Але коли я лінуюся і не виконую домашнє 
завдання, то можу отримати також два або три.

 Після занять я обідаю. Я їм борщ чи суп, різні овочі, рибу і п’ю чай, компот (stewed 
fruit, compote) чи каву.

 Після обіду я можу піти у бібліотеку робити домашнє завдання. До занять я інколи 
готуюся у бібліотеці, а інколи – у гуртожитку.

 Ввечері я вечеряю і дивлюся телевізор чи слухаю музику. Ввечері я також спілкуюся 
з моїми друзями і батьками по телефону. Інколи протягом (на протязі (in the course of, 
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during, within) дня я можу гуляти у парку, ходити у магазин чи на ринок (на базар), чи 
сидіти на лаві (на лавці).

*******************
 Я студент-іноземець. Зараз я навчаюсь у медичному університеті (у місті Чернівцях). 

Ще рік тому (ago) я точно (exactly) не знав, де я буду навчатись. Але мої батьки у ми-
нулому році зустрічались зі студентами, які навчаються у медичному університеті 
у Чернівцях. Ці студенти розповідали моїм батькам про медичний університет, про спе-
ціальності, які я можу отримати у цьому університеті, про якість (quality) знань, які да-
ють у цьому вузі, про Україну, про культуру і ментальність (mentality) українців. Зараз 
мені дуже подобається вчитися, мені подобається отримувати нові знання і знайомитися 
з новими людьми. Через (in, after) кілька (some, a few, several) років я буду отримувати 
(p. a. отримаю) диплом і повернуся додому до Індії для того, щоб працювати лікарем і 
допомагати людям.

*******************
 Це вулиця Червоноармійська. Тут є навчальний корпус № 2 Буковинського держав-

ного медичного університету. Тут, на другому поверсі, є кафедра психології та соціології 
(Department of Psychology and Sociology). На цій кафедрі ми вивчаємо соціологію і пси-
хологію. На третьому поверсі знаходиться кафедра суспільних наук та українознавства 
(Department of Social Sciences and Ukraine Studies). Тут ми вивчаємо економіку, україн-
ську мову і філософію. На першому, другому і на третьому поверхах цього будинку зна-
ходяться наші навчальні аудиторії та лекційні зали. Тут навчаються українські студенти 
і іноземці. Іноземні студенти приїхали з Індії, Непалу, Пакистану, Бангладеш, Сомалі, 
Нігерії, Сирії, Судану, Танзанії, Англії, Америки і з Саудівської Аравії.

1. Яка це вулиця? 2. Який навчальний корпус знаходиться на вулиці Червоноармійській? 
3. Яка кафедра знаходиться у другому навчальному корпусі на другому поверсі? 4. Які 
предмети ми вивчаємо на другому поверсі? 5. Яка кафедра знаходиться на третьому повер-
сі? 6. Які предмети ми вивчаємо на третьому поверсі? 7. Хто навчається у другому корпусі 
Буковинського державного медичного університету? 8. Звідки приїхали іноземні студенти?

 Таким чином, у процесі вивчення українських дієслів (як надзвичайно популярної 
частини словникового складу української мови пострадянського періоду) іноземцям слід 
звернути увагу на основні форми і граматичні ознаки цієї частини мови: на інфінітив, 
ствердну, заперечну і наказову форми, а також на категорію часу, роду і числа. У процесі 
оволодіння матеріалом повинна бути приділена увага узгодженню дієслів з іменниками 
і з займенниками, запитанням до дієслів та на практичне застосування набутих знань. 
Послідовність вивчення лексики повинна бути відповідною її потребі у використанні. 
Більш детальному вивченню і закріпленню теми іноземцями сприяють запропоновані їм 
тексти, діалоги і вправи з використаною у них практичною інформацією.
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НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ГЛАГОЛА (НЕСОВЕРШЕННЫЙ ВИД) 
В УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ ПОСТСОВЕТСКОГО ПЕРИОДА 

КАК ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАНЦЕВ 
Автор даёт сводную характеристику украинских глаголов настоящего вре-

мени постсоветского периода по их грамматическим признакам лица, рода, числа 
с объяснением на английском языке для иностранцев, когда необходимо употреблять 
и как образовывать это время глагола, как ставить вопросы к глаголам в этом времени. 
Автор также даёт необходимые в повседневной жизни глаголы в форме таблиц (схем), 
перечней, текстов и упражнений.

 Ключевые слова: глагол, вид глагола, время глагола, лицо глагола, 
род глагола, число глагола, окончание глагола, вопрос к глаголу, согласование, 

упражнение.
  
Drapak O. (Oksana), assistant professor
BSMU (Bukovinian state medical university), Chernivtsi

THE PRESENT TENSE OF VERBS (IMPERFECTIVE ASPECT) 
IN THE UKRAINIAN LANGUAGE OF POST-SOVIET PERIOD 

AS AN OBJECT OF LEARNING OF FOREIGNERS
The author characterizes Ukrainian verbs of the Present Tense of post-Soviet period 

according to their grammatical characteristics of person, gender, number with explanation in 
English for foreigners when to use this tense of Ukrainian verb and how to form it; how to put 
questions to verbs in this tense. The author also gives necessary in everyday life verbs in form 
of charts, texts and exercises.

 Keywords: verb, aspect of verb, tense of verb, person of verb, gender of verb, number of 
verb, end of verb, question to verb, agreement, exercise.
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КОНЦЕПЦИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ГЕРОЯ 
ЭПОХИ ПОСТМОДЕРНА 

Статья посвящена исследованию основных направлений и перспектив развития ху-
дожественной системы постмодернизма в русской литературе начала ХХI века. Рас-
сматриваются рецепция и экстраполяция творчества Ф.Достоевского в художествен-
ные тексты современности.

Ключевые слова: архитектоника, жанр, метареализм, постмодернизм, парадигма, 
неосентиментализм, рецепция, феномен, экстраполяция.

Сейчас, в начале XXI века, возникает удивительный феномен, который может из-
менить некоторые научно-художественные и религиозно-духовные векторы нашего вре-
мени. Своеобразие этого феномена заключается в принятии современным человеком 
постоянной смены научно-технических, культурологических, художественных парадигм 
как постоянства более высокого уровня и интерес и открытость к новому креативному 
синтезу науки, религии, искусства. Мы, конечно, понимаем, что этот феномен связан с 
научно-культурным переворотом и со сменой поколений. Именно молодые, воспринима-
ющие новые парадигмы как данность, смогут полностью раскрыть их потенциал.

Культурный переворот, связанный и со сменой поколений и с технократическими 
революциями, – многосложный эволюционный процесс. Это и распад, и развитие, и но-
вообразования. И как поведет себя в социуме рубежа XX–XXІ веков художественная ли-
тература? В этом XXІ веке, веке высокоскоростных коммуникационных инфраструктур, 
позволяющих человеку в принципиально новом режиме приобретать знания, развлече-
ния, интимное и деловое общение.

Постмодернистская эпоха задает новые правила игры для художественной литературы, 
как для самих писателей, так и для их литературных героев. Динамика темпа социально-
интеллектуальных изменений такова, что сегодня уже достаточно 10 лет, чтобы ощутить 
серьезную разницу в жизни поколений.

Неизмеримое преимущество тех, у кого, образно выражаясь, «информация на кончи-
ках пальцев», ощущается уже во многих видах человеческой деятельности, в том числе 
и в художественной литературе.

Писатели и герои их произведений зачастую входят в одну обойму пользователей 
Интернет, все чаще появляются литературные герои, желающие «нырнуть» с головой во 
«всемирную паутину». Приведем характерный пример – фантастико-утопические романы 
С.Лукьяненко «Лабиринт отражений» и «Фальшивые зеркала». В этих романах описы-
вается практически решаемая научная задача: достижение полной идентичности между 
реальным героем и его виртуальным отражением во всемирной сети. Для достижения та-
кой тождественности достаточно надеть виртуальный шлем, дотронуться до клавиатуры 
и уйти в виртуальный мир. В виртуальном пространстве с завораживающей легкостью и 
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быстротой происходит «вживание» в мир экстремальных событий, появляются насто-
ящие друзья и враги, становится возможной встреча с любовью, почти тождественной 
настоящей, человеческой. И эта любовь может быть первой, может быть последней: все 
зависит от желания пользователя, все моделируется, все возможно.

Действительно, у литературоведов вызывает опасение явное ослабление в современ-
ной литературе той линии духовного напряжения, которое было свойственно писателям 
предыдущих веков, сочетавших в своем творчестве особые прозрения и художествен-
ные открытия, глубину и содержательность, и главное, трансцендентную устремлен-
ность к нравственным смыслам бытия. Видимо, прав писатель Виктор Ерофеев, счи-
тающий, что современная русская литература перестала быть «учебником жизни», 
истиной в последней инстанции. Художественная литература из «учебника жизни» на 
наших глазах превращается в своеобразную экспериментальную лабораторию, стремя-
щуюся поспеть за быстро изменяющимся, глобализирующимся миром. В своем разви-
тии современная литература ищет новые, специфические формы самовыражения, она 
не стоит на месте. И вполне вероятно, что спустя несколько десятилетий те формы и 
явления, которые сегодня считаются новаторскими, станут традиционными. И некото-
рые из тех произведений, о которых мы ведем речь в этой книге, перестанут называться 
современными и, может быть, перейдут в разряд классических. Литературный пейзаж 
начала XXІ века быстро меняется, стремясь за неумолимо бегущим временем. Писате-
ли, освобождаясь от жанровых, эстетических, идеологических стандартов и штампов, 
создают новую модель мира, показывают новых героев, которых рождает сегодняшнее 
время. В связи с этим новейшая русская литература представляет собой динамично и 
творчески развивающуюся художественную систему направлений, стилей, жанров... 
В одном универсальном потоке переплелись и реалистическая проза (А.Солженицын, 
В.Распутин, В.Астафьев, Г.Вадимов...), и постмодернизм с его различными ответвле-
ниями: шизоаналитическим (В.Ерофеев, Ю.Мамлеев, В.Сорокин...), меланхолическим 
(Ю.Буйда, В.Шаров, М.Шишкин), лиро-философским (С. Соколов, Д.Галковский), 
феминистическим (Л.Петрушевская, Н.Садур). На рубеже веков литературоведы от-
мечают и такой художественный феномен, как «усталость» и «исчерпанность» пост-
модернизма и появление неосентиментализма (Л.Улицкая, Г.Щербакова, В.Токарева), 
нового реализма (Т.Толстая, А.Нейман), трансметареализма (В.Маканин, О.Ермаков, 
Д.Бакин) [1; 2; 3].

Литература начала XXI века характеризуется все более явным отходом от строгих 
жанровых канонов, читатель все чаще сталкивается с весьма своеобразными модифика-
циями такого популярного жанра, как роман. Проверенные столетиями, традиционные 
формы романа кажутся современным писателям неадекватными новому времени – вре-
мени постмодернизма. И в современной русской литературе появляются эксперимен-
тальные, нетрадиционные формы.

Роман – компьютерная игра “Шлем ужаса” (2005 г.) В.Пелевина, созданный в форме 
интернет-чата, где герой произведения модифицирует известный античный миф о Тесее 
и Минотавре. Роман-fusion “Одиночество 12” (2005 г.) А.Ревазова, в котором автор по-
пытался создать сплав (от fusion – сплав) из самых разных жанровых форм: детектива, 
блок-бастера, мистического триллера, документального очерка, сказки. Роман-конспект 
“Элизиум теней, или Сны о чем-то большем” (2005 г.) Н.Якинчука, в котором моделиру-
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ется и конспектируется ушедшее время России и воскрешаются “тени великих писате-
лей”: И.С.Тургенева, И.А.Бунина, Л.Н.Андреева, К.Д.Бальмонта и др.

В романе-хайку “Снежные люди” (2003 г.) П.Чухов в яркой метафорической форме 
рассказывает об извилистом, сложном пути становления личности молодого солдата, стол-
кнувшегося и с любовью, и с дружбой, и с верностью, и с предательством. Очень лаконич-
ный текст этого романа обрамлен своеобразной рамкой из 10 японских трехстиший – хайку, 
в которых заключен код судьбы главного героя произведения. Оригинальной модификаци-
ей романной формы явился роман-фуга “Сад наслаждений” (2004 г.) Л.Елистратовой. Ком-
позиционные особенности фуги – одной из основных музыкальных форм многоголосия, 
высшей формы полифонии – своеобразно использованы писательницей в прозаическом 
литературном жанре, где гармонично и плавно (с элементами импровизации) переплета-
ются мифологические, искусствоведческие, исторические, литературоведческие сюжеты 
и темы. Отражение жизни человеческого социума глазами обладающих разумом насеко-
мых происходит в романе-гротеске В.Пелевина “Жизнь насекомых” (1995). Специфика 
жанра романа-гротеска, гротескные формы художественных образов (насекомые показаны 
как люди, “человеко-насекомые”) синтезируют гротескно-образную, мифологически-па-
родийную модель бытия. Жанровый феномен этого произведения В.Пелевина не мог не 
вызвать живого интереса и полемики в среде литературоведов [4; 5; 6; 7]. Не означает ли 
появление подобных романов модификацию “генетического кода” жанра, его окаменев-
шей архитектоники, в связи с изменением духовно-культурных ориентиров глобализирую-
щегося общества? Эта постоянно изменяющаяся форма подачи художественного материа-
ла привлекает внимание ряда исследователей [8; 9; 10].

Не нужно обладать слишком развитым воображением, чтобы осознать: глобализи-
рующаяся действительность разрушает многие естественные связи между людьми и 
диктует новые культурные, экономические, этико-социальные и эстетические нормы. 
Этот процесс убедительно показал Зигмунт Бауман в своей новой книге “Текучая со-
временность”, которая может служить образцом аналитической социологии. Прослежи-
вая человеческие отношения в мире постмодерна, автор резюмирует: жестокая конку-
рентность социального бытия приводит к тому, что человек чувствует себя “предметом 
одноразового пользования”, несмотря на колоссальные усилия быть личностью. А “не-
надежные экономические и социальные условия учат людей (или заставляют их изучать 
трудный способ) воспринимать мир как контейнер, полный объектов для одноразового 
использования; весь мир, – включая людей” [11, 175].

Так не являются ли эти новоявленные формы романа своеобразной одноразовой упаков-
кой для быстро меняющегося содержания нашей современности? И сверхзадачей писателя 
становится стремление любой ценой зафиксировать неумолимо бегущее время эпохи пост-
модернити, его главных героев, нарушающих и ломающих все границы, рамки и условности.

Современная художественная литература, оперируя специфическими формами 
мышления, создает новые концептуальные модели мира и человека. В литературоведе-
нии XX–XXI вв. для определения подобных художественных феноменов появляется но-
вое понятие – метароман.

Наиболее ярким проявлением жанрового канона метаромана XX–XXI веков явля-
ются произведения К.Кастанеды, П.Коэльо, Ю.Мисимы, В.Набокова, М.Булгакова, 
В.Пелевина, А.Битова, Ю.Кима, М.Павича и др.
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Тенденция гармонизировать социум и личность прослеживается в ряде произведе-
ний новейшей прозы: в творчестве Л.Улицкой (“Искренне Ваш Шурик”), А.Мелихова 
(“В долине блаженных”), В.Якушева (“Февраль”), О.Зайончковского (“Петрович”), 
М.Тарковского (“Енисей, отпусти”) и др.

Как справедливо отмечают исследователи, “в литературе последних лет о современ-
ности действительно происходят существенные сдвиги в концепции человека, имеющие ха-
рактер тенденций к восстановлению его целостного, глубокого, часто героического и 
экзистенциального статуса” [12, 60].

Тревогой за судьбу России проникнуты романы-антиутопии Т.Толстой “Кысь”, 
В.Войновича “Москва 2042”, Л.Петрушевской “Новые Робинзоны”, О.Славниковой 
“2017”, Д.Быкова “ЖД”, В.Сорокина “День опричника”. В них варьируются различные 
исторические модели существования России в будущем, ее миссия в духовном развитии 
человечества.

Надежда, исторический взлет, регресс, тупик, катастрофа – все футурологические 
прогнозы в этих произведениях рассматриваются с высокой, мистической точки зрения. 
В этих разных по стилю и жанру произведениях (дистопия, гротеск, утопия) описыва-
ются переживания бессмертной человеческой души, связывающей земную жизнь с са-
кральным, горним миром. Здесь отражена тоска умудренного горьким историческим 
опытом писателя XXI века по нескомпрометированному, позитивному пути обществен-
ного развития. И есть ли такой путь для России, и пойдет ли она по такому пути? 

Особенно широко писатели рубежа XX–XXI вв. используют художественные модели 
Ф.М.Достоевского при создании собственных текстов, что вызвано актуальностью твор-
чества именно этого писателя в нашем социуме.

В своей рецепции и экстраполяции творчества Достоевского они ориентируются на 
его произведения как на метатекст, несущий в себе ответы на основные вопросы со-
временности. Так, Ю.Мамлеев стремится выстроить свою шкалу художественных и 
духовных ценностей, базируясь на религиозно-философских аспектах наследия своего 
великого предшественника. 

Дискурс Ф.М.Достоевского весьма ощутим в философско-публицистическом («Рос-
сия Вечная») и в художественном творчестве (романы «Блуждающее время», «Мир и 
хохот») Ю.Мамлеева. В книге «Россия Вечная» Ю.В.Мамлеев, как и Ф.М.Достоевский, 
мучительно трудно решает такие вечные для России проблемы: судьба России, ее место 
и роль в мировом сообществе, проблемы Добра и Зла, формы насилия человека над че-
ловеком. Мамлеев точно объясняет, почему пророческое творчество Достоевского так 
актуально сейчас. Автор «России Вечной» пишет: «Достоевский, конечно, не мог пред-
видеть, например, какова будет русская идея через двести-триста лет (после его смерти), 
но незадолго до нее он пророчески говорил: «Будущая самостоятельная русская идея у 
нас еще не родилась, а только чревата ею земля ужасно, и в страшных муках готовится 
родить ее» [13, 38].

Рецепция творческого наследия Достоевского в романе «Блуждающее время» базиру-
ется на знаковых произведениях писателя: «Братья Карамазовы», «Идиот», «Преступле-
ние и наказание», «Бесы». Рецепция включает цитирование, аллюзии, реминисценции, 
сюжетные линии, систему персонажей, стиль и другие компоненты творчества Досто-
евского. Но главное, на наш взгляд, Ю.Мамлеев транспортирует в художественное про-
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странство своего текста концептуальные идеи, волновавшие Ф.М.Достоевского всю его 
творческую жизнь. 

В свете рассматриваемой проблемы особенно интересна интертекстуальная связь ро-
мана Ю. В.Мамлеева с романами Ф.М.Достоевского «Бесы» и «Братья Карамазовы», где 
поднимается проблема свободы человеческой личности как самого сокровенного боже-
ственного дара, посягать на который преступно. 

Отнять у человечества свободу личности и свободу творчества, подчинить его воле 
сильных мира сего – вот основная задача Великого инквизитора в романе «Братья Карама-
зовы»: «Пятнадцать веков мучились мы с этой свободой, но теперь это кончено, и кончено 
крепко», – констатирует он [14, 229].

В романе Мамлеева выразителем идей Великого инквизитора является один из глав-
ных героев Крушуев: «Идея у нас такая, чтобы никаких идей у человечества больше не 
было. Потому что от идей все зло. Поэты, пророки, писатели, мессии, святые и так далее – 
наши враги» [13, 96].

Как совпадают эти монологи «учителей человечества», хотя они и провозглашены в 
различные культурософские эпохи!

Тезисы Великого инквизитора: «У нас же все будут счастливы и не будут более ни бун-
товать, ни истреблять друг друга.… О, мы убедим их, что они только тогда и станут сво-
бодными, когда откажутся от свободы своей для нас и нам покорятся» [14, 235] предельно 
близки взглядам главного персонажа «Блуждающего времени» Крушуеву, мечтающего 
о подавлении человека и его обезличивании. Этот персонаж всеми силами приближает 
время, когда в России наконец-то все будет «спокойно, глупо и тихо. Жрут, пьют, сладо-
страстничают – это пожалуйста. В телевизор глядят – это еще лучше» [15, 97]. Он даже 
поднимает тост за такое осчастливленное им человечество: «Хряпнем за человечество, 
чтоб спокойно всем жилось без всяких … Достоевских и прочих» [15, С.101]. Пусть даже 
в пещере без выхода, «но жить в ней будет сладко, жирно, безопасно» [15, 97].

А для того, чтобы мысли о непреходящей ценности свободы личности и творчества 
не смущали людей, Крушуев предлагает для верности всех одаренных, гениальных лю-
дей «раздавить еще в колыбели». И здесь мы отчетливо чувствуем, что мотивы и образы 
Достоевского почти не изменяются в пространстве мамлеевского текста. Стоит только 
вспомнить слова Петра Верховенского, обращенные к Ставрогину: «…мы всякого гения 
потушим в младенчестве», слова, может быть, самые страшные и пророческие во всем 
тексте романа «Бесы».

Если в произведениях Мамлеева происходит в основном художественная рецепция 
творчества Ф.Достоевского, то у Д.Галковского просматривается синтез художественной 
и культурологической рецепции русского классика XIX века.

Рецепция творчества Достоевского, осуществленная в паралитературном произведе-
нии Д. Галковского «Бесконечный тупик», – явление специфическое и уникальное для 
русской литературы рубежа XX–XXI веков, а может быть, и для всей мировой литерату-
ры. Напомним, что паралитературное произведение – это синтез художественного и не-
художественного текстов, наполненный не только литературными, но и историческими, 
философскими, литературоведческими, социологическими, психологическими и другими 
научными дискурсами. Однако в паралитературном произведении предполагается нали-
чие хотя бы одного ведущего художественного персонажа, который своим присутствием 
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структурировал бы текст. В “Бесконечном тупике” таким героем является Одиноков, во-
плотивший в себе собирательные, характерные черты ряда персонажей Ф.Достоевского. 
Именно от его лица ведется повествование, делаются порой парадоксальные литерату-
роведческие, философские, исторические выводы и комментарии – постмодернистская 
эпоха имеет свои правила литературной игры.

В своем романе Д.Е.Галковский рассматривает не только творчество Ф.М.Достоевского, 
но и особенности развития русской религиозно-философской мысли в лице В.С.Соловьева, 
В.В.Розанова, К.Н.Леонтьева, анализирует историю России последних столетий, опреде-
ляет влияние Достоевского на дальнейшее развитие русской литературы, особенно на 
творчество В.В.Набокова и А.И.Солженицына, – крупнейших писателей XX века.

Писатели-постмодернисты включают творчество и личность Достоевского в контекст 
русской культуры и литературы, стремясь определить значение его метатекстов в форми-
ровании современной культурологической парадигмы.

С этой же целью происходит рецепция творчества Достоевского в произведениях 
В.Ерофеева. Полная антидуховность и безнравственность современного социума (то, о 
чем предупреждал Достоевский) показана в романе В.Ерофеева с символическим назва-
нием «Страшный суд». И Достоевский и Ерофеев абсолютно верят в неизбежность страш-
ного суда, описанного в Апокалипсисе. Однако, по мнению Ерофеева, это не скоротечный, 
одномоментный, а длительный процесс.

Страшный суд уже наступил и в этом состоянии человечество, или, по крайней мере, 
Россия пребывает на протяжении всего XX века и, этот тяжкий путь вслед за Достоевским 
показал другой великий русский писатель – А.И.Солженицын в десятитомном романе-
эпопее «Красное Колесо». Красное Колесо в эпопее – это художественно-обобщенный 
символ войны, революций, символ огромных социально-политических и нравственных 
коллизий, изменивших судьбы миллионов людей и миллионы людей погубивших. Крас-
ное Колесо трагического периода развития истории России, ее страшного суда подминает 
все на своем пути, затрагивает всех: и тех, кто стоит на дороге, и тех, кто затаился в сторо-
не, в потаенном месте, – для Красного Колеса нет потаенных мест.

Из внутреннего содержания романа-эпопеи «Красное Колесо» выкристаллизовы-
вается и метазадача произведения: показать в художественной структуре «Красного 
Колеса» встречный диалог русской художественной, религиозной, философской, на-
учной мысли во времени и пространстве русской и общечеловеческой культуры. Это 
диалог о нравственности и духовности, основы которых были открыты еще в Нагорной 
проповеди и к которым возвращает нас в своем произведении А.Солженицын, возводя 
их в ранг нравственного императива общечеловеческого развития и спасения.

Транспонируя художественные образы и концептуальные идеи Ф.М.Достоевского в 
структуру своих текстов, современные писатели: Ю.Буйда «Желтый дом», Д.Галковский 
«Бесконечный тупик», З.Зиник «Встреча с оригиналом», В.Ерофеев «Страшный суд», 
Ю.Мамлеев «Блуждающее время», «Мир и хохот», В.Пелевин «Числа», В. Сорокин «Го-
лубое сало» и др. – ставят перед собой вполне определенные задачи.

Во-первых, обогащают семантическое концептуальное пространство своих произве-
дений своеобразным «кодом Достоевского». 

Во-вторых, многоаспектно интерпретируя творчество Достоевского, создают художе-
ственные тексты, обладающие собственной оригинальной архитектоникой и отражающие 
маркеры общества с постмодернистской доминантой.
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В-третьих, ориентируются на его произведения как на метатекст, заключающий в себе 
ответы на актуальные проблемы современности. Тем самым актуализируют творчество 
великого писателя XIX века в пространстве новой цивилизации XXI века.

Таким образом, творческое наследие Достоевского явилось знаковой метамоделью в 
формировании современной концепции бытия для ряда русских писателей рубежа тысяче-
летий. И девятый вал глобализации, захлестнувший в настоящее время нашу культуру, не 
сокрушил духовных основ творческого наследия русского классика, которого Н.Бердяев 
назвал “метафизиком человеческого духа”.

Ключевая для русской литературы проблема поиска героя своего времени не теряет 
актуальности и сегодня. Естественно, новый век существенно трансформирует шкалу 
духовно-культурных и социально-экономических ценностей, а вместе с этим меняется и 
тип и концепция литературного героя.
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Стаття присвячена дослідженню основних напрямків та перспектив розвитку 
художньої системи постмодернізму в російській літературі початку ХХІ століття. 
Розглядаються рецепція і екстраполяція творчості Ф. Достоєвського у художні тек-
сти сучасності.
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EMOTIONAL STATE IN THE PROCESS OF FOREIGN LANGUAGE LEARNING

The primary motive for learning a language is that it provides a means of communication 
[Littlewood,W.1996.: 53].The ever-growing need for good communication skills in English has 
created a huge demand of English teaching around the world. Millions of people today want to 
improve their skills in English. Opportunities to learn English are provided in many different ways 
such as through formal instruction, study abroad, as well as through the media and the internet. The 
world-wide need for English has created an enormous demand for quality language teaching materi-
als and recourses. Learners want to be able to master English to a high level of accuracy and fl uency. 
Employers too insist that their employees have good English language skills, and fl uency in English 
is a prerequisite for success and advancement in many fi elds of employment in today’s world. The 
demand for an appropriate teaching methodology is therefore as strong as ever. 

The full name of the Communicative Approach is “The Communicative-Adaptive ap-
proach.” This highlights the two most distinctive features of the CA: fi rst, that it is a new way 
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to understand human emotionally-laden communications and second, that it has shown that 
the primary function of the emotion-processing mind is to cope with – adapt to – immediate 
emotionally-charged triggering events.

The communicative approach could be said to be the product of educators and linguists 
who had grown dissatisfi ed with the audio lingual and grammar-translation methods of foreign 
language instruction. They felt that students were not learning enough realistic, whole lan-
guage. They did not know how to communicate using appropriate social language, gestures, or 
expressions; in brief, they were at a loss to communicate in the culture of the language studied. 
Interest in and development of communicative-style teaching dates in the 1970s; authentic 
language use and classroom exchanges where students engaged in real communication with 
one another became quite popular.

“Communication involves enabling someone else to understand what we want to tell them, 
what is often referred to as our message. “[T. Lynch, 2001:3.].

The communicative approach (CA) was developed by Robert Langs , In the early 1970’s. 
It is a new theory or paradigm of emotional life and psychoanalysis that is centered on human 
adaptations to emotionally-charged events--with full appreciation that such adaptations take 
place both within awareness (consciously) and outside of awareness (unconsciously). 

Communicative language teaching makes use of real-life situations that necessitate com-
munication. The teacher sets up a situation that students are likely to encounter in real life. 
Unlike the audio lingual method of language teaching, which relies on repetition and drills, the 
communicative approach can leave students in suspense as to the outcome of a class exercise, 
which will vary according to their reactions and responses. The real-life simulations change 
from day to day. Students’ motivation to learn comes from their desire to communicate in 
meaningful ways about meaningful topics.

Margie S. Berns, an expert in the fi eld of communicative language teaching, writes that 
“language is interaction; it is interpersonal activity and has a clear relationship with society. 
In this light, language study has to look at the use (function) of language in context, both its 
linguistic context (what is uttered before and after a given piece of discourse) and its social, or 
situational, context (who is speaking, what their social roles are, why they have come together 
to speak)” [Berns, 1984 : 5].

CLT is usually characterized as a broad approach to teaching, rather than as a teaching 
method with a clearly defi ned set of classroom practices. As such, it is most often defi ned as a 
list of general principles or features. One of the most recognized of these lists is David Nunan’s 
fi ve features of communicative language teaching:

1. An emphasis on learning to communicate through interaction in the target language. 
2. The introduction of authentic texts into the learning situation. 
3. The provision of opportunities for learners to focus, not only on language but also on 

the Learning management process. 
4. An enhancement of the learner’s own personal experiences as important contributing 

elements to classroom learning. 
5. An attempt to link classroom language learning with language activities outside the 

classroom. 
These fi ve features are claimed by practitioners of CLT to show that they are very inter-

ested in the needs and desires of their learners as well as the connection between the language 
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as it is taught in their class and as it used outside the classroom. Under this broad umbrella 
defi nition, any teaching practice that helps students develop their communicative competence 
in an authentic context is deemed an acceptable and benefi cial form of instruction. Thus, in 
the classroom CLT often takes the form of pair and group work requiring negotiation and 
cooperation between learners, fl uency-based activities that encourage learners to develop their 
confi dence, role-plays in which students practice and develop language functions, as well as 
judicious use of grammar and pronunciation focused activities.

 There are the steps to follow in planning a lesson using the communicative approach to 
foreign language teaching: 

1. Presentation of a situation or context through a brief dialogue or several mini-dialogues, 
preceded by a motivational activity relating the dialogue to learners’ experiences and interest. 
This includes a discussion of the function and situation: People, roles, setting, topic and the 
level of formality or informality the function and situation demand. 

2. Brainstorming or discussion to establish the vocabulary and expressions to be used to 
accomplish the communicative intent. Includes a framework or means of structuring a conver-
sation or exchange to achieve the purpose of the speakers. 

3. Questions and answers based on the dialogue topic and situation: Inverted, wh- ques-
tions, yes/no, either/or and open-ended questions. 

4. Study of the basic communicative expressions in the dialogue or one of the structures that 
exemplifi es the function, using pictures, real objects, or dramatization to clarify the meaning.

5. Learner discovery of generalizations or rules underlying the functional expression or 
structure, with model examples on the chalkboard, underlining the important features, using 
arrows or referents where feasible. 

6. Oral recognition and interpretative activities including oral production proceeding from 
guided to freer communication activities. 

7. Reading and/or copying of the dialogues with variations for reading/writing practice. 
8. Oral evaluation of learning with guided use of language and questions/answers, 
9. Homework and extension activities such as learners’ creation of new dialogues around 

the same situation. 
10. To complete the lesson cycle, provide opportunities to apply the language learned the 

day before in novel situations for the same or a related purpose.
 The type of classroom activities proposed in CLT also implies new roles in the classroom 

for teachers and learners. Learners now have to participate in classroom activities that are based 
on a cooperative rather than individualistic approach to learning. Students have to become 
comfortable with listening to their peers in group work or in pair work tasks, rather than rely-
ing on the teacher for a model. They are expected to take on a greater degree of responsibility 
for their own learning. And teachers have to assume the role of facilitator and monitor, rather 
than being a model for correct speech and writing. Teachers have to develop a different view 
of learners’ errors. Teachers in communicative classrooms will fi nd themselves talking less and 
listening more. The teacher sets up the exercise, but because the students’ performance is the 
goal, the teacher must step back and observe, sometimes acting as referee or monitor. A class-
room during a communicative activity is far from quiet, however. The students do most of the 
speaking, and frequently the scene of a classroom during a communicative exercise is active, 
with students leaving their seats to complete a task. Because of the increased responsibility 
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to participate, students may fi nd they gain confi dence in using the target language in general. 
Students are more responsible managers of their own learning.

Fundamentally it is important to establish an appropriate physical and psychological atmo-
sphere in the classroom. Instructors must be dedicated to the belief that oral communication 
is an important for learning and be willing to arrange classroom furniture so that talk between 
students in large and small groups is convenient. The psychological atmosphere should be one 
in which students feel comfortable and take increasing risibility for their own learning.Coak-
ley and Wolvin in their book named a ‘Listening in the educational environment’ (1991) have 
suggested specifi c ways in which teachers effectively model listening in the classroom. So that 
they should follow communicative approach. These include the following : 

a) Providing a wait time for students to answer.(b)  Engaging in attending behaviors such 
as eye contact and responsive facial expression.(c)  Giving students undivided attention when 
they are speaking.(d)  Providing a supportive climate by being approachable.(e)  Not interrupt-
ing students.(f) Withholding Judgments until students have fi nished speaking and(g)  Giving 
prompt and thoughtful responses to students questions.

The teacher must understand the nature of communication, of learning in general, of lan-
guage learning in particular, and of the learner’s own contribution to his or her development 
as a learner and communicator in the classroom where learning is both individually acquired 
and socially shared. The teacher needs a variety of specifi c skills to apply this knowledge to 
the learning experiences of the classroom, including a high degree of language knowledge; a 
critical, fl exible, and experimental approach to teaching; an understanding of the interplay of 
process and product in language learning; and the ability to apply this awareness in classroom 
procedures and techniques. The goal of CLT is communicative competence. In order to foster 
communicative competence the teacher has two main roles: the fi rst being to facilitate the com-
munication process in the classroom and the second, to act as an independent participant within 
the learning-teaching group. The teacher is also expected to act as a resource, an organizer of 
resources, a motivator, a counselor, a guide, an analyst, and a researcher. This list is not exhaus-
tive: there are many other minor roles expected of a teacher. Further examples include being an 
actor and an entertainer. If you fi nd this a little strange, it isn’t! A good lesson must be interest-
ing for the students, or they will ‘switch off’ and learn nothing. 

 The Communicative Approach emphasizes that the ability to use language appropriately 
is ano–ther essential aspect of communicative competence. The principle applied here is that 
grammatical competence and lexical knowledge are not enough to enable students to operate 
effi ciently in the target language. They must be able to use the language appropriate to the 
speech event they fi nd themselves in and the ability to use language appropriately helps to 
distinguish skilled communicators from unskilled ones.

The Communicative Approach views language as a vehicle for communication the process 
of negotiating meaning receives much attention. Engaged in oral communication, speakers not 
only have to make them understood but also have to interpret the listener’s intention correctly. 
 It can be concluded that the concept of communicative competence as defi ned by the com-
municative approach is very broad indeed. CLT is an innovation of foreign language teaching, 
aiming at improving students’ communicative competence. 
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ТУРЕЦЬКА БЕЗЕКВІВАЛЕНТНА ЛЕКСИКА: 
ЛЕКСИКО-ТЕМАТИЧНІ ГРУПИ ТА СПЕЦИФІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ

(НА МАТЕРІАЛІ ТУРЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКИХ ХУДОЖНІХ ПЕРЕКЛАДІВ)

У статті проаналізовано турецьку безеквівалентну лексику, визначено лексико-те-
матичні групи, типові контексти, специфіку функціонування. 

Ключові слова: безеквівалентна лексика, лакуна.

За останні роки значно зросла кількість робіт присвячених дослідженню без-
еквівалентної лексики та проблемам, пов’язаним з її перекладом на інші мови та по-
шуком найбільш ефективних способів передачі змісту та семантичних конотацій. 
Незважаючи на те, що безеквівалентна лексика стає об’єктом ґрунтовних мовознавчих 
досліджень (М. П. Кочерган, Л. М. Дяченко, Н. Ф. Зайченко, О. В. Коваль-Костинська, 
О. Л. Паламарчук, Т. А. Космеда, А. В. Волошина, Л. І. Машуровська, О. І. Кремльова, 
А. В. Волошина, О. В. Коваль-Костинська, Л. І. Машуровська, О. І. Кремльова та ін.), 
багато аспектів залишаються мало вивченими, існує потреба в уніфікації та теоретичних 
узагальненнях.

Мета дослідження – комплексний аналіз лексико-тематичних груп турецької безек-
вівалентної лексики. Досягнення поставленої мети можливе за умови виконання таких 
завдань: виявити безеквівалентну турецьку лексику на матеріалі турецько-українських 
художніх перекладів; класифікувати зібраний матеріал за лексико-тематичними групами; 
проаналізувати особливості функціонування цих класів слів.

У дослідженні ми будемо оперувати загальноприйнятим визначенням поняття «без-
еквівалентна лексика» – «це слова (лексеми), у значенні котрих немає спільних семан-
тичних компонентів (сем) зі словами (лексемами) рідної мови іншого учасника міжкуль-
турної комунікації». Відсутність елемента при зіставленні зумовлює популярність ще 
одного терміна «лексична лакуна» («порожнеча», «пустота»).
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Проте дослідники слушно наголошують на відносному характері такої безекві-
валентності. «Говорити про те, чи можна певне слово назвати безеквівалентним, при-
пустимо лише стосовно якоїсь мови. При цьому нерідко трапляється, що слово, яке є 
безеквівалентним порівняно з лексикою мови Б, виявляється повністю еквівалентним 
у застосуванні до мови В. Це ж справедливо, якщо мати на увазі фонові слова» [1: 45].

Зокрема при зіставленні української та турецької мови багато слів, які спільні для всіх 
тюркських народів (подібність мов, спільна історія, спосіб життя, вірування та уявлення), 
будуть визначені як безеквівалентна лексика для української мови. Саме тому науковці 
наголошують на приналежності цих лексичних одиниць до певної культури: «Слова, що 
слугують для вираження понять, є відсутніми в іншій культурі та мові, слова, що відно-
сяться до особливих культурних елементів, тобто до культурних елементів, що характерні 
лише для культури А і відсутні в культурі Б, а також слова, які не мають перекладу на іншу 
мову одним словом, не мають еквівалентів за межами мови, до якої вони належать» [2: 53].

Безеквівалентна лексика відображає національно-культурну своєрідність мови, мис-
лення та способу життя певного народу. Цей лексичний пласт наявний в кожній мові і, як 
правило, становить не більше 6-7% загальної кількості активно вживаних слів [3: 171-172].

До безеквівалентної лексики належать архаїзми, історизми, екзотизми, оніми, фразе-
ологізми, що репрезентують різні тематичні групи.

1. Антропоніми: Хюсейн, Бесіме, Кямрян, Феріде, Неджміє, Мюжгян; зокре-
ма імена відомих людей (письменників, художників, султанів): Хаміт, Фікрет, Намик 
Кемаль, Ашик Дертлі, Зія Паша.

2. Топоніми: Діарбекир, Ейюб, Таксім, Нішанташи, Текірдаг, Ялова, Бурса, 
Еренкей, Картал.

3. Гідроніми: Босфор, Кяатхане.
4. Назви національних страв та напоїв (турецька кухня як невід’ємна частина ту-

рецької культури): назви перших та других страв, закуски, десерти (чорба, гюльбешекер, 
долма, раки, сіміт, дьонери, леблебі, бьореки, айран, щербет, плов, каштани): «Постійно 
поринав у світ високих духовних видінь, усміхаючись уві сні долмі та солодощам, що 
їх приготувала тітонька Варвара» [4: 78] — «Ікіdе bіr gözlеrіпі kарауаrаk kепdіпdеп 
gеçіуоr, гиhаm bir rüуа іçіпdе Vаrvаr Dudunun dolmalarına, tatlılariпа gülümsüyordu» [5: 
73]; «Хоч скільки ми нишпорили, гульбешекер не знайшли» (Гюльбешекер — варення з 
пелюсток троянд) [6: 338] – «О kadar bakındık, Gülbeşeker уок!» [7: 365]. У складі по-
рівнянь («молоко як вода з наргіле»): «Ех, і смачне ж молоко в нашого Молли! Ваше 
стамбульське проти нього — як вода з мого наргіле» [6: 165] -«Mollanın sütü de sütü de 
süttür hani. Sizin Istanbul sütleri bunun yaninda nargile suyu gibi kalır..» [7: 178], зіставлень 
(«годувати не молоком, а трояндовим варенням»): «Доню моя, може, мати тебе в ди-
тинстві годувала не молоком, а трояндовим варенням» [6: 296] – «Kızım, annen sana süt 
yerine gül reçeli mi emzirdi bе?» [7: 311].

5. Назви національних музичних інструментів (саз, тамбур, зурна, уд та ін.). 
Після назви подається зноска (музичний інструмент): «Інколи в казармі Хюсейн зага-
дував анатолійським солдатам грати на сазі.» (Саз — музичний інструмент) [6: 11] – 
«Hüseyin bazen de kışlada Anadolu neferlere saz çaldırır..» [7: 15]; «Ми послали служницю, 
і вона принесла тамбур» (Тамбур -шестиструнний музичний інструмент) [6: 314] – 
«Hademelerden birini gönderip Şeyh Yusuf Efendiye bir tambur getirttik» [7: 330].
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6. Назви засобів пересування (долмуш – турецькі маршрутні автобуси): «До того, 
як ревні чиновники з районних рад почали безжально асфальтувати вулиці, водії міських 
«долмушів» (маршруток) дуже жалілися на те, як бруківка шкодить іхнім автівкам» 
[8: 53-54] – «Üzerleri gayretkeş belediyelerce acımasızca asfaltla örtülmeden once arabalarını 
çok çabuk yıprattıığı gerekçesiyle dolmuş ve taksi şoförlerinin müşterilerine sürekli şikayet 
ederlerdi» [9:43].

7. Назви грошових одиниць (нових та старих: ліра, куруш, меджідіє): «...наказав 
молодому Ахмедові підійти ближче й, простягаючи п’ять лір...» [8: 180] – «... eliyle gel 
işareti yapıp, beş lira verdiğini ...» [9: 130]; «До мого приїзду стара діва жила на три ме-
джидіє на місяць...» [4: 49] – «Веп gelmeden evvel, ayda üç mecidiye ile kın kanaat yaşadığı 
günlerde..» [5: 46].

8. Назви адміністративних одиниць та посад, серед них багато слів з пасивної лек-
сики (мутасарриф – начальник округи, вілайєт – адміністративна одиниця, назир – міністр, 
валі – губернатор вілаєта, дефтердар – завідувач фінансової частини вілаєта): «її чоловік 
Азиз-бей багато років служив там мутасаррифом» (зноска Мутасарриф — начальник 
округи) [6: 69] — «Kocası olan Aziz eniştemiz senelerden beri oralarda mutasarrıftır... (sancak 
beyi)» [7: 76]; «І ось завдяки диплому я зможу працювати вчителькою в якому-небудь ві-
лайєті Анатолії ...» (Вілайєт — адміністративна одиниця: провінція, губернія, округ) [6: 
140] — «Опип sayesinde Anadolu vilayetlerinden birinde bir hocalık alacak ...» [7: 153].

9. Назви релігійних течій, шкіл та духовних посад (медресе – духовна
школа, софта – учень медресе, улеми – мусульманські богослови, вчені, ваку-
фи – майно мусульманських релігійних общин, що склалося з пожертв на справи
благодійництва, імами, дервіші, хафіз – людина, яка на пам!ять знає увесь
Коран, кадій – духовний суддя, муфтій – мусульманський богослов): «Ми
знаємо, книги пишуть довговолосі бородаті улеми» (Улеми — мусульманські
богослови, вчені) [6: 133] — «...bizim bildiğimiz, kitablı saçlı sakallı ulemalar yazar»
[7: 145]; «Там є вакуфна школа» (Вакуфи — майно мусульманських релігійних
общин, що склалося з пожертв на справи благодійництва) [6: 186] – «Orada bir 
Vakif Mektebi var» [7: 199]; «У Назіфі-ханим є синок. Він у неї хафіз» (Хафіз —
людина, яка знає напам’ять весь Коран) [6: 233] – «Ebe Hanımın bir hafi z oğlu varmiş» [7: 248].

10. Назви представників соціальних класів, верств населення, професій: калфа – 
підмайстер, ашчи-баши – кухар, мюдюр-ефенді – завідувач, рушдіє – перші чотири кла-
си середньої школи в Оттоманській Туреччині, ідадіє – старші класи середньої школи 
в султанській Туреччині, ебе – повитуха, муавіне – заступниця, хамал – носильник, кол-
агаси – військовий чин у султанській армії, наступний після капітана перед майором, 
чавуш – сержант): «Дільбер-калфа спробувала вихопити у кухаря ополоник і закричала: 
— Що ти робиш, ашчи-баши?!» (Калфа — підмайстер, економка, прислуга. Часто до-
дається до власного імені — як чоловічого, так і жіночого. Ашчи-баши — кухар, букв.: 
головний кухар) [6: 120] – «Dilber Kalfa aşçının kepçesine karşı ellerini uzatarak: “Ne 
yapıyorsun aşçıbaşı çıldırdın mı?» [7: 130]; «Він тут свого часу був директором ідадіє» 
(Ідадіє — старші класи середньої школи в султанській Туреччині) [6: 172] — «Burada bir 
zamanlar idadiye (lise) müdürü idi» [7: 185].

11. Назви книг, проповідей, оповідок, вчень (Коран, Мевлюд, Ільміхаль): «Вона 
відвідувала хворих, читала «Мевлюд «, розписувала нареченим обличчя; поїла востаннє 
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помираючих священною водою земзем» («Мевлюд» -проповідь, що оповідає про наро-
дження пророка Мухаммеда. Земзем — колодязь у Мецці, воду якого мусульмани вва-
жають цілющою) [6: 200] -«Mevlitleri o okur, gelinlerin yüzüne o yazar, sekeratta bulunan 
hastaların ağzina son zemzem damlasını o akıtır...» [7: 215].

12. Назви міфічних та демонічних істот (теоніми, міфоніми), казок та імена їхніх пер-
сонажів, літературних творів (Мюнкір, Некір, Шахміран, Зебані, газель, пері, Меджнун, 
Лейла, Чаршамба-кариси, Оджак-анаси, Керем та Асли, театр тіней Карагьоз): «Інакше 
життя було б схоже на заплутаний клубок, який так само важко розплутати, як і сю-
жети наших казок про Чаршамба-кариси та Оджак-анаси» [6: 5] — «Çünkü o taktirde 
hayatım – masallardaki meşhur çarşamba karısı ve ocak anasının hayatı gibi – karmakarışık 
bir saç kümesi içinde geçecekti» [7: 10]; «Раніше я часто з ніжністю і захватом згадував 
про Меджнуна, який пройшов пустелю у пошуках своєї Лейли» (Лейла і Меджнун — 
імена закоханих; легенда про їхнє кохання, дуже популярна на Сході, лягла в основу поеми 
«Лейла і Меджнун « великого азербайджанського поета Нізамі (XII ст.) [6: 488] — «Eski 
zaman masallarının Leyla’yi aramak için sahralara düşen Mecnun’unu, ara sıra, tatlı bir 
rikkatle hatırlardım» [7: 523].

13. Назви одягу (чар шаф, чадра, янтарі, феска, єльдірме, дувак, мінчан, ентарі): 
«Позаду мене на садовій лаві сиділа бабуся в своєму незмінному чорному чаршафі» 
(зноска Чаршаф — покривало мусульманській: жінок) [6: 15] — «Fakat günün birinde 
güvercinliğin kapısı açılınca, kendimi, boyumu bir hayli uzatan yeni siyah çarşafım, uzun 
topuklu iskarpinlerimle sokakta bulunca neye uğradığımı şaşırdım» [7: 128]; «Звичайно 
Хаджі-калфа ходив у білому фартусі, а сьогодні на ньому було старезне ентарі, з роз-
різами по боках» (Ентарі — вбрання схоже на довгу сорочку, що його носять замість 
халата) [6: 133] -«Her zaman beyaz bir önlükle dolaşan Hacı Kalfa, bugün arkasına dört 
peşli bir eski zaman entarisini giymiş...» [7: 145]; «її сутулі плечі облягало темне єльдірме 
з накидкою, які носять набожні старі» (Єльдірме — жіночий легкий верхній одяг) [6: 
201] — «...arkasına ferace biçiminde koyu bir yeldirme giymişti» [7: 216].

14. Назви релігійних свят, звичаїв та обрядів (кина-геджесі, Рамазан, курбан-байран, 
п’ятниця, день Хизир-Ільяса): «... боролися декілька пар пехліванів. Жінки теж влашту-
вали собі кина-геджесі, де читався «Мевлюд99» (Пехліван — борець. Кина-геджесі  — 
иніч хни» — урочистий вечір, який влаштовують жінки в день весілля, та частіше за 
два дні до нього) [6: 236] — «... bir iki pehlivan güreştirdiler. Kadinlar arasında da, ayrıca 
bir kına gecesi yapıldı, mevlit okutuldu» [7: 250-251]; «Сьогодні день Хизир- Ільяса» (День 
Хизир-Ільяса — свято першого дня літа) [6:331]- «Bugün Hıdırellez» [7: 349].

15. Назви будівель, споруд, приміщень (мінарети, мечеті, джумба, тюрбо, міхраб): 
«Я побоялася відразу відчинити, пройгила у вітальню і визирнула з джумби» (Джумба — 
вікно в старих турецьких будинках з гратами, як жалюзі) [6: 324] – «Міза/їг осіазіпіп 
ситЬампйап шапсіш» [7: 340]; «Для стамбульця вид на Босфор, навіть віддалік, – це 
духовно значуща річ. Саме цим, гадаю, можна пояснити, чому вікна з видом на море схо-
жі на міхраби» (Міхраб — молитовна ніша в стіні мечеті, яку вибудовують в напрямку 
Мекки) [8: 271] — «Boğazı uzaktan da olsa görebilmenin taşıdığı bu manevi anlam yüzünden 
olsa gerek, Istanbul evlerinde, denizi gören pencere, camilerdeki mihrabın ...» [9: 194].

16. Назви тварин та рослин (чинара, гранат, інжир, чаликушу, сарна та ін..): «Зі 
спритністю мавпи я видерлася на величезну чинару, яка росла в нашому саду» [6: 
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20-21] – «Bir mayamun çevikliğiyle bahçedeki büyük çınara tırmandım» [7: 24]; «Та це ж не 
людина, а чаликушу» (Чаликушу – букв, «чагарникова пташка», королик, дрібний лісо-
вий птах із ряду горобиних) [6: 23] — «Bu çocuk insane değil çalıkuşu!» [7: 27].

17. Звертання (ханим, ханим-ефенді, бей-ефенді, ефенді, бей, абла, паша, дади, 
абладжиїм, ходжаним): « – Браво, ханим, браво, дочко моя! – вигукнув він» (Ханим – 
дама, пані, ханим-ефенді – добродійка) [6: 36] — « — Bravo hanım kızım dedi» [7: 41]; 
«І тепер, хоч різниця в літах здавалася з роками все меншою, моє ставлення до неї не 
змінилось, і я, як і раніше, величала її абла» (Абла — старша сестра) [6: 69-70] – «Şimdi 
farkın daha azalmış olmasına rağmen yine öyle görür ve onu “abla” diye çağırım» [7: 76]; 
«— Пробачте, бей-ефенді...» (Бей-ефенді (а також ефенді або ефендім) — пан, добро-
дій) [6: 37] – « — Beni affediniz beyefendi...» [7: 41].

18. Назви ігор (кампаджа): «Дівчата метушливо перебігали з місця на місце, наче грали 
у кампаджу..» [4: 74] — «Kızların köşe kapmaca oyununa benzer talaşlı hareketleri...» [5: 69].

19. Лайливі слова (мерет): «Ти не Мірат і не Мурат, ти – мерет» (Мерет — лай-
ливе слово в турецькій мові, рівнозначне українському «йолоп «) [6: 181] – «..sen, ne 
Miratsın, ne Murat; ancak bir meretsin...» [7: 194].

20. Вітання (алейкюм селям, селамюн алейкюм): « — Селамюн алейкюм! — і пиль-
но поглянули на мене» [6: 198] – « «Selamünaleykü» dediler, dik dik bana baktılar» [7: 212].

21. Релігійні кліше (бісміллях, аман): «Ну, доню моя, тепер прочитай «бісміллях» і 
ступи спочатку правою ногою» («Бісміллях — «Во ім’я Аллаха») [6: 202] – «Haydi kizim, 
besmele çek de evvela sağ ayağını at» [7: 217]; «Аман, ходжаним, там, унизу, прийшли якісь 
два ефенді» (Аман — о Боже!) [6: 259] — «Aman hocanım aşağıya iki effendi geldi» [7: 275].

22. Прислів’я, приказки, крилаті вислови: «Кинули жебракові огірок, так йому не 
сподобалося: кривий, каже, і викинув у канаву. Що розуміє осел у компоті? Намотай 
мої слова на вус» [6: 181] – «Dilenciye hıyar verdilerse beğenmemiştir, eğridir diye sokağa 
atmış. Eşek hoşaftan ne anlar? Ihtarlarımı sem-I itibar kulağına sok» [7: 195]; «Зараз вона, 
як той варенику сметані плаває» [6: 173] – «Şimdi bir eli yağda, bir eli badla» [7: 186]; 
«У турецькій мові є прекрасний вислів «голкою рити криницю»» [10: 164] – «Türkçedeki 
o güzel deyiş «iğneyle kuyu kazmak”, bana sanki yazarlar için söylenmiş gibi gelir» [11:12].

23. Вигуки: «Вах, Хуріє-ханим, вах!» [6: 167] – «Vah Huriye Hanım vah!» [7: 180]; 
«Аман, ей, – вах!» [6: 334] – « Атап, eyvah!» [7: 353].

Як бачимо, турецька безеквівалентна лексика – це особлива група слів, що репре-
зентує різноманітні лексико-тематичні групи як активного, так і пасивного словника 
турецької мови, представлена самостійними та службовими частинами мови, одноком-
понентними та багатокомпонентними за своїм складом одиницями. Турецька безеквіва-
лентна лексика при перекладі на українську мову потребує від перекладача знань про 
життя, побут, історію, культуру турецького народу. Для адекватного сприйняття тексту 
українським читачем в більшості випадків потребує коментування, розкриття змісту цих 
лексичних одиниць.
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В ФУНКЦИОНАЛЬНО-СИСТЕМНОМ АСПЕКТЕ ВЕРБАЛЬНО-
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В статье рассматривается соотношение понятий языковая личность, коммуника-
тивная компетенция и вербально-коммуникативная деятельность. Автор предлагает 
оценивать языковую личность коммуниканта по группам показателей (а) вербально-
коммуникативной деятельности (мотивационно-стратегические, мотивационно-так-
тические параметры и параметры употребления приемов) и (б) коммуникативной 
компетенции (лингвистическая компетенция, пресуппозиционная компетенция, дея-
тельностная компетенция).

Ключевые слова: языковая личность, коммуникативная компетенция, вербально-
коммуникативная деятельность, стратегии, тактики, приемы, лингвистическая ком-
петенция, пресуппозиционная компетенция, деятельностная компетенция.

Исследования «языковой личности» (ЯЛ), как один из аспектов антропоцентриче-
ской направленности современной лингвистики, в наше время можно смело назвать 
социальным заказом. В социуме нарастает потребность в технологиях идентификации 
личности коммуникативного визави по формам его вербального проявления прежде всего 
для выстраивания своего собственного дальнейшего поведения. Возникла эта потребность 
во времена смены политической и социальной парадигмы на постсоветском пространстве, 
когда увеличилось количество сфер (политическая, социальная, коммерческая) взаимо-
действия, возросли объем и разнообразие форм вербального взаимодействия; а в рамках 
этого взаимодействия появилась борьба за индивидуальные, корпоративные и обществен-
ные интересы. Как отмечал Г. Г, Почепцов: «Система иерархической коммуникации, где 
главным компонентом был приказ, стала меняться на систему демократической коммуни-
кации, где основой становится убеждение» [8: 12]. В такой ситуации особенно актуальной 
стает успешность коммуникации, в которой у адресанта и адресата несколько разные за-
дачи, а значит и важна личность коммуникативного визави.

Содержание понятия ЯЛ тесно связано с содержанием понятия «коммуникативная 
компетенция». В середине ХХ-го века в рамках генеративной лингвистики было сфор-
мулировано и разрабатывалось несколько фундаментальных противопоставлений, где 
четко различаются «компетенция» – знание языка (competence) и «употребление» – ис-
пользование языка в речевой деятельности (performance) [1]. Появились понятия «языко-
вой (лингвистической) компетенции» как формализованные знания единиц и форм этих 
единиц системы языка для формирования синтаксических поверхностных и глубинных 
конструкций и «коммуникативной компетенции» (КК) как «проявление языкового созна-
ния в выборе средств общения» [1]. Сформулированный этнолингвистами подход к рас-
смотрению содержанию КК (что должен знать говорящий, чтобы уместным образом 
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общаться, находясь в конкретном речевом коллективе, и как он приобретает это знание 
[2]) долгое время изучался прежде всего с лингвистических позиций. Однако с введением 
в научный обиход и активной разработкой понятия ЯЛ изменился ракурс интереса к про-
блемам содержания КК. В связи этим появившееся в начале ХХІ-го в. в психолингвисти-
ке и лингводидактике разделение понятий коммуникативной компетенции (performance) 
и коммуникативной компетентности (knowledge) приобрело дополнительные основания. 

Базовыми уровнями рассмотрения ЯЛ по Ю. Н. Караулову [7] являются 
• «Нулевой уровень (структурно-языковой, семантический)  — уровень ординар-

ной языковой семантики: «как пройти», «хорошая погода» и т. д. Этот уровень языка 
является нулевым для личности и довольно бессодержательным, поскольку обычно не 
позволяет проявить индивидуальность (иногда можно констатировать нестандартность 
вербальных ассоциаций, но это еще не дает полного представления о более сложных 
уровнях языковой личности). Однако этот уровень является необходимой предпосыл-
кой для её становления и функционирования. Обычно рассматривается только если речь 
идет о втором для человека языке.

• Первый уровень (лингво-когнитивный) — выявление, установление иерархии 
смыслов и ценностей в картине мира личности. Тут важно отметить, что единой карти-
ны мира, даже в рамках одного языка, быть не может. Завершённое, непротиворечивое 
мировоззрение возможно только в рамках установления иерархии смыслов и ценностей 
для отдельной личности. Однако личное мировоззрение формируется не в вакууме, а на 
основе национально-культурных традиций, ценностей, идеологий, которые делают воз-
можным создание общезначимой доминанты, инвариативной части. Таким образом, пер-
вый уровень изучения языковой личности, опирающийся на совокупность порождённых 
ею текстов необыденного содержания, предполагает вычленение и анализ переменной, 
вариативной части в её картине мира, которая является уникальной для данной лично-
сти. Этого можно достичь лишь при условии, что базовая, инвариантная часть картины 
мира, единая и общая для целой эпохи, исследователю известна, хотя, конечно, такое де-
ление на стабильную и переменчивую части мировоззрения является весьма условным.

• Второй — выявление и характеристика мотивов и целей, движущих развитием 
языковой личности, её поведением, созданием её текстов и собственно формированием 
иерархией смыслов и мировоззрения в целом» [9].

Из исследований в области ЯЛ можно выделить и формализовать ряд положений 
относящихся как к содержанию КК, так и к содержанию вербально-коммуникативной 
деятельности (ВКД). 

Проведенные нами исследования вербально-коммуникативной деятельности [4] по-
зволили определить ВКД как функциональную систему управления знаниями и умени-
ями из состава КК. 

По структуре ВКД является сверхсложной сложноорганизованной функциональной 
самоорганизующейся система открытого типа (Рис. 1). Функциональность системы ВКД 
проявляется прежде всего в том, что она приобретает материальную форму, реализует-
ся, динамично меняется, саморегулируется, избирательно объединяя различные части 
базы знаний и умений из перечня КК и активируя когнитивные и психофизические про-
цессы и действия, обеспечивая осуществление полезных вербально-коммуникативных 
реакций для достижения поставленных коммуникантом целей. Сверхсложность системы 
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обусловлена количественными и качественными показателями разнородных элемен-
тов, их группировкой в подсистемы, происходящими в ходе ВКД трансформациями 
и взаимодействиями.

Системообразующим фактором ФС ВКД является соответствующим намерениям 
коммуниканта, или полезный для него, результат (желаемый перлокутивный эффект). 
Двигателем запуска и поддержки процесса ВКД есть потенциал побуждения, формиру-
емый на основании аналитических действий сопоставления, сличения, отбора и синтеза 
разнообразных по значению афферентных потоков возбуждений, идущих от (а) мотива, 
(б) анализа и оценки обстановки (обстановочная афферентация), (в) информации об 
аналогичных ситуациях, хранящихся в памяти, (г) побуждающего стимула деятельности 
(пусковая афферентация) и (д) формирования потенциала побуждения деятельности.

ВКД является стратегической программой, которая либо спланирована искус-
ственно, либо пассивно выполняется коммуникантом на протяжение всей его жизни. 
Стратегические цели базируются на потребностных состояниях роста или дефицита 
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врождённых (инстинктоидних) потребностей, но конкретизируются в те или иные фор-
мы ВКД в соответствии с ситуациями, в которых коммуниканту приходится действо-
вать. Стратегия ВКД – это принятые при определённых обстоятельствах для достижения 
определённой главной единой невербальной цели (а) система невербальных тактических 
целей в совокупности с вербальными и паравербальными средствами их достижения 
и (б) программа управления реализацией этих целей [3].

Ключевым этапом ВКД как функциональной системы, определяющим развитие по-
ведения коммуниканта, является выявление целей поведения. ФС ВКД представлена 
аппаратом акцептора результатов действия, который содержит два типа образов, регу-
лирующих поведение: собственно цели и способы их достижения. Определение (вы-
явление) цели связывается с операцией принятия решения как заключительного этапа 
афферентного синтеза. Речевое поведение может быть определено как сочетание выбо-
ра программы действий на уровне тактик и форм действия, адекватных преследуемым 
целям каждого уровня прагматических условий осуществления ВК. Поведение – это 
адаптированные по форме к прагматическим условиям рецептивные или продуктивные 
речевые действия; степень такого рода адаптации обусловливает и меру эффективности 
(успешности) ВКД. Отклонение от нормы в подобных случаях может свидетельствовать 
либо о том, что отправитель незнаком с нормой, либо о том, он преднамеренно нарушает 
норму, преследуя некие демонстративные цели (результатом в подобных случаях явля-
ется поведение, квалифицируемое как некорректное, грубое, неадекватное и т. п.). Таким 
образом, в речевом поведении осуществляется актуализация скрытых нюансов смысла. 

Иерархически структура ВК выглядит следующим образом: стратегия → тактика → 
приём (= коммуникативное действие, которое в устной речи = F(p)), при этом тактики 
и приёмы имеют множественный выбор форм (средств) реализации. По линии речи мы 
имеем эквиваленты: тактика – коммуникативные программы речевых действий в уст-
ной или письменной форме, приём (=коммуникативное действие, которое в устной речи 
= F(p)) – речевое действие. По линии языка мы имеем эквиваленты: коммуникативные 
программы речевых действий в устной или письменной форме – формы когезии в тек-
сте (организационная структура текста, топикально-комментариевые связи предложений 
в тексте, порядок слов в предложении, текстовый/дискурсивный дейксис) для продуци-
рования или рецепции, речевое действие – высказывание-предложение со всеми формо-
образующими характеристиками элементов как форма продуцирования или рецепции.

Стратегические и тактические программы ВКД разворачиваются циклически. 
В процессе реализации программы действий/действия могут осуществляться два типа 
когнитивных операций: (а) собственно реализация плановых действий/операций и (б) их 
коррекция с использованием возвратного механизма. 

Базой знаний и умений ВКД есть КК. Коммуникативная компетенция – это реализо-
ванная или потенциальная возможность реализации ВКД, которая является результатом 
опыта и не может быть отнесена к временным телесным состояниям, вызванным, к при-
меру, заболеванием, усталостью или воздействием лекарственных препаратов.

КК включает в себя три кластера данных: лингвистическая компетенция, деятель-
ностная компетенция, пресуппозиционная компетенция.

Коммуникативная компетенция – это совокупности доведённых (или не доведённых) 
до автоматизма лингвистических и экстралингвистических знако-речевых знаний и умений 
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производить в процессе реализации речевой деятельности (речевого поведения) действия 
с этими знаниями – в виде понимания воспринимаемого и/или порождения пригодного для 
понимания устного или письменного текста для достижения перлокутивных целей.

Лингвистическая компетенция – это совокупность знаний лингвистического харак-
тера и умений производить с этими знаниями когнитивные действия с целью порож-
дения или вычленения смысло- и формообразующих кодов дискурса. Лингвистическая 
сторона коммуникативного (языкового, речевого) сознания условно организуется в груп-
пу вокабуляра, группу фразы и группу текста.

Деятельностная компетенция – это совокупность знаний о действиях и перечня 
самих действий, которые производятся во время того или иного вида речевой деятель-
ности, и умений производить эти действия с целью рецепции материализованных или 
продуцирования (материализации) кодов дискурса. К деятельностным относятся группы 
знаний и умений, представляющих исполнительную часть каждого вида речевой дея-
тельности (РД), а именно: (1) психофизиологические действия со знаками ВСС (произ-
ношение фонем, членение фраз, интонирование, различение и идентификация звучащих 
или изображенных знаков ВСС и т. д.); (2) продуктивные или рецептивные программы 
ВКД при чтении, говорении, письме и аудировании.

Пресуппозиционная компетенция – это совокупность знаний об окружающем мире 
и умений производить с этими знаниями когнитивные действия обработки с целью из-
влечения из дискурса информации/интенции или порождения информации/интенции 
дискурса. К пресуппозиционным относятся группы эпистимических (общеобразова-
тельные, профессиональные, бытовые и другие сферы жизнедеятельности), доксических 
(моральные, идеологические, религиозные и т. п.) и социальных знаний.

Таким образом можно сказать, что языковая личность коммуниканта может оцени-
ваться по группам показателей (а) вербально-коммуникативной деятельности (мотваци-
онно-стратегические, мотвационно-тактические параметры и параметры употребления 
приемов) и (б) коммуникативной компетенции (лингвистическая компетенция, пресуппо-
зиционная компетенция, деятельностная компетенция). В заключение мы позволим себе 
переформулировать известное высказывание В. И. Карасика («Коммуникативная компе-
тенция на высшем уровне проявляется в развитии речи как искусства» [5: 72].), приведен-
ное в исследовании ЯЛ, следующим образом: коммуникативная компетенция проявляется 
как искусство на высшем уровне развития вербально-коммуникативной деятельности. 
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КОМПЕТЕНЦІЇ І КОМПЕТЕНТНОСТІ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ 
В ФУНКЦІОНАЛЬНО-СИСТЕМНОМУ АСПЕКТІ ВЕРБАЛЬНО-

КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті розглядається співвідношення понять мовна особистість, комунікативна 

компетенція і вербально-комунікативна діяльність. Автор пропонує оцінювати мовну 
особистість комуніканта за групами показників (а) вербально-комунікативної дія-
льності (мотиваційно-стратегічні, мотиваційно-тактичні парамерти і параметри 
вживання прийомів) і (б) комунікативної компетенції (лінгвістістична компетенція, 
пресуппозиційна компетенція, діяльнісна компетенція).

Ключові слова: мовна особистість, комунікативна компетенція, вербально-
комунікативна діяльність, стратегії, тактики, прийоми, лінгвістична компетенція, 
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The article discusses the relationship between the concepts «linguistic identity 
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СПЕЦИФІКА СЕМАНТИКИ ВІДЗООНІМНИХ КОМЕРЦІЙНИХ
ВЛАСНИХ НАЗВ

Стаття присвячена розгляду характеру семантичних відношень між мотивато-
ром-зоонімом та утвореним від нього ергонімом. Авторка виділяє метонімічний, ме-
тафоричний, символічний та аксіологічний тип мотивації комерційних власних назв, 
враховуючи при цьому ті культурні смисли та уявлення, які асоціюються з певними 
тваринами.

Ключові слова: ергонім, зоонім, мотивація, метонімія, метафора.

Домінантна протягом останніх двох десятиріч когнітивна лінгвістична парадигма 
зумовила необхідність у нових підходах до визначення характеру значення власних 
назв, які на попередньому етапі досліджень розглядалися як такі, що позбавлені сигні-
фікативної семантики. «Власні назви – це вторинні знаки, створені на базі первинних 
знаків – загальних назв. їхнє основне призначення: іменувати, виділяти та розрізняти 
однотипні об’єкти, у той час як основна функція загальних назв – називати, щоби по-
відомляти значення, конотувати» [1: 136]. Натомість залучення до аналізу позамовних 
даних, насамперед закріплених у культурі смислів, дозволяє глибше розкрити специфі-
ку мотивації пропріативної лексики, визначити характер семантичних відношень між 
мотиваторами та їхніми похідними. Такий підхід уможливлює всебічне висвітлення 
процесів номінації із врахуванням складних взаємовідносин між експонентом знака, 
його референтом та сигніфікатом.

Нашою метою в цій статті є простежити семантичні відношення між похідним 
ергонімом та його мотиватором-зоонімом на матеріалі, зібраному в «Золотих сторін-
ках України-2006» (200 одиниць). Слід відзначити, що назви підприємств як окремий 
клас онімів викликають дедалі більший інтерес дослідників з огляду на їхню актив-
ність та місце в комунікації. Дослідженню моделей побудови цих одиниць в окремих 
регіонах України присвячені праці Н. В. Кутузи, Н. М. Лєсовець, Ю. М. Петрашик, 
О. М. Сидоренко, М. М. Цілиної, С. О. Шестакової [2; 3; 4; 5; 6; 7].

Зоологічні ергоніми, на нашу думку, належать до експліцитно мотивованих, тобто 
їхня внутрішня форма є ясною з позиції адресата, зрозуміло, від якої саме лексеми вони 
утворені, хоча конкретні мотиваційні ознаки можуть мати різний, у т. ч. недостатньо про-
зорий і ускладнений характер. Загалом семантичний переніс при експліцитній мотивації, 
за нашими спостереженнями, здійснюється шляхом: 1) метонімії; 2) метафори; 3) довіль-
ної символізації (при цьому семантичний зв’язок опосередкований культурними смисла-
ми, насамперед прецедентним характером деяких зооназв, до певної міри відображаючи 
уподобання та інтереси номінатора); 4) використання аксіологічних компонентів, що має 
місце в разі перенесення на ергонім оцінної модальності слова-мотиватора, а саме таких 
його аксіологічних ознак, як добрий/поганий, універсальний, корисний, гарний тощо. 



241

За нашими даними, при онімізації зооназв продуктивними є всі чотири зазначені мо-
делі мотивації, які виступають самостійно або в комбінації одна з одною. Основними 
структурними типами словотвору при цьому є лексико-семантичний та меншою мірою 
лексико-синтаксичний, тобто лексикалізація словосполучень.

Ергоніми, утворені шляхом метонімічного переносу, виконують здебільшого інфор-
мативну функцію щодо місця та предмету діяльності підприємства. Метафоричні та 
аксіологічні оніми натомість виступають радше в експресивній функції, приписуючи 
адресантові певні позитивні з позиції бізнесу ознаки, будучи одночасно засобом інфор-
мування та переконання. Символічне використання зооназв пов’язане з виконанням ер-
гонімом естетичної та експресивної функцій. Естетична функція ґрунтується на широко-
му символічному використанні назв тварин у культурі, зокрема фольклорі та літературі, 
включно з сучасними видами мистецтва – кіно та телебаченням. При цьому слід відзна-
чити ті істотні зміни, які відбулися в «зоологічному світі», представленому в горизонті 
життя пересічної людини внаслідок глобалізації, що призвело до включення до культури 
нових зоонімних метафор. Цей момент ускладнює аналіз семантики ергонімів, оскільки 
нові тваринні символи поки що не стали об’єктом культурологічного аналізу. Також іс-
тотно відзначити, що зоологічна мотивація характерна для підприємств, націлених на 
конкретного споживача (В2С сегмент за маркетинговими класифікаціями), що, очевид-
но, є істотним чинником, який зумовлює характер їхньої номінації.

Відзоонімні ергоніми рідко демонструють метонімічний тип переносу, що виділяє їх 
на фоні інших лексичних груп-мотиваторів в ергонімії, де цей тип переносу є типовим. 
Безумовно, це пояснюється специфікою семантики самих зооназв, оскільки їхні рефе-
ренти нечасто входять до фрейму діяльності підприємства. За нашими даними, предмет 
діяльності підприємства безпосередньо відображений у 6 ергонімах, утворених шляхом 
метонімії. В одному випадку констатуємо використання гіпероніма як позначення сфери 
діяльності: «Фауна-сервіс» (ветеринарія). У всіх інших має місце синекдоха, тобто пе-
реніс назви часткового предмета діяльності на підприємство: «Лев Арм» (магазин мис-
ливського та рибальського спорядження), «Бджілка» (бджільництво), «Мурена» (риба та 
морепродукти), «Норка» (тваринництво, птахівництво), «Скат» (риба та морепродукти). 
Такі назви, безумовно, виконують інформативну функцію, узагальнено повідомляючи 
потенційному адресату (споживачеві) про предмет діяльності компанії. Однак вони вод-
ночас містять і інші мотиваційні ознаки, а саме апелюють до певних аксіологічних зна-
чень, притаманних словам-мотиваторам. Істотно також відзначити, що для ергонімів було 
обрано назви риби (мурена, скат), яка не є продуктом щоденного споживання українців, 
що надає онімам певної екзотичності, вирізняє їх на фоні інших підприємств. Очевидно, 
що в подібних номінаціях до інформативної функції додається також персуазивна.

Більш поширеною стратегією номінації є використання зооніма як позначення еле-
мента природного середовища, яке є істотним для діяльності підприємства. Типовою ця 
модель є для назв баз відпочинку, які утворюються внаслідок онімізації найменувань 
водних птахів, що активізує в адресата відповідну асоціативну зону, пов’язану з мор-
ськими пейзажами, відпочинком тощо. Як і в попередньому випадку, спостерігаємо вза-
ємодію інформативної та персуазивної функцій. Звертає на себе увагу також той факт, 
що використовувані зооніми часто мають характер прецедентних імен та мали тради-
цію використання саме як назв оздоровчих закладів ще в Радянському Союзі. У такій 
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функції, за нашими даними, використовується лише дві назви птахів, які поєднуються 
в складі ергоніма із описовими словосполученнями термінологічного характеру, а саме 
альбатрос (2 випадки): дитячий оздоровчий табір «Альбатрос», оздоровчо-санатор-
ний комплекс «Альбатрос»; та чайка (10 випадків) база відпочинку «Чайка», готель 
«Чайка» (Зеленодольськ), готель «Чайка» (Маріуполь), готель «Чайка» (у цьому разі 
назва мотивується передусім мікротопонімом, де розміщений заклад – урочище Чайка 
на Петропавлівській Борщагівці), дитячий оздоровчий табір «Чайка» (Керч), дитячий 
оздоровчий табір «Чайка» (Судак), дитячий пансіонат «Чайка», оздоровчий комплекс 
«Чайка», республіканський дитячий клінічний санаторій «Чайка», санаторій «Чайка». 
Відзначимо прецедентний для європейської культури характер зооназви альбатрос, яка 
пов’язується із культовим однойменним віршем Ш. Бодлера та назвою фантастичного лі-
тального апарату з роману Ж. Берна «Робур-завойовник». Зооназва чайка також має пре-
цедентний характер, оскільки вона одночасно є назвою знакової для російської культури 
п’єси А. П. Чехова та виступає в українському фольклорі як символ засмученої матері-
вдови, а також України-матері [8: 633]. Подібні символічні назви відображають певні 
естетичні уподобання та ідеологічні настанови номінатора.

Крім птахів, до традиційних позначень туристичної сфери належить також назва по-
зитивно конотованого морського ссавця дельфіна (3 випадки): автокемпінг «Дельфін», 
база відпочинку «Дельфін», дитячий оздоровчий табір «Дельфін». Відзначимо також, що 
басейн з подібним найменуванням розташований у м. Києві («Дельфін-В»), при цьому 
зоонім відображає не місце, а предмет діяльності підприємства. В одному випадку для 
позначення готелю, розташованого на узбережжі в гірській місцевості використовується 
назва птаха із міфологічними конотаціями – грифа (грифона): «Грифон». Ця лексема 
в міфології стародавнього світу позначала фантастичну істоту з головою орла й тулубом 
лева, чиє зображення активно використовувалося в античному мистецтві [9: 75]. У двох 
випадках в ергонімі вжито назву хижої риби чорноморського ареалу катрана: «Катран» 
(гідрокостюми), «Катран» (тенти, маркізи, каркаси). Ці зооназви опосередковано окрес-
люють місце діяльності підприємства.

Відзоонімна мотивація туристичних фірм має відмінний, порівняно до оздоровчих 
закладів, характер. За нашими даними, перенесення назви відбувається, передусім, на 
символічній основі. Ідеться про вказівку на один з найпопулярніших в Україні турис-
тичних напрямів – Єгипет, який позначається через священного в єгипетській міфології 
жука: «Скарабей тур». Внутрішня форма при цьому спирається на міфологічний ком-
понент, тобто на сигніфікат зооніма, значення якого формується у вторинній знаковій 
системі. Поряд з цим хочемо відзначити певну екзотичність для України цього представ-
ника фауни, що виконує функцію привернення уваги до повідомлення. Для позначення 
туристичних компаній використовується також назва іншого священного зоологічного 
символу Єгипту – Ібіса, священного птаха бога Тота: туристична компанія «Ібіс», ту-
ристична фірма «Ібіс».

Використання зоонімів на позначення агрокомпаній розглядаємо як метоніміч-
ний переніс з периферії фрейму сільськогосподарських робіт. Варто відзначити, що 
мотиваторами виступають не лише позитивно конотовані зооназви. Так, поряд із на-
звою жайвір, який символізує початок польових робіт та виступає вісником весни 
[8: 216] (Шполянський завод продтоварів «Жайвір»), зустрічаємо в ергономіконі такі 
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неоднозначні символи: «Крук» (сільськогосподарська продукція), «Крот» (садово-горо-
дній інструмент). Очевидно, що при перенесенні останньої назви до ергономікону на 
перший план виступає зв’язок цієї тварини із землею. В цьому випадку семантичні від-
ношення мають, поряд з метонімічним, характер функціонального переносу за інстру-
ментальною ознакою, що підтверджується лексикографічними даними: «У порівняннях. 
— Живемо, як кроти, риючись у землі, і байдуже нам, що світить сонце» [10 (4: 359)]. 
Така ознака безумовно корелює з предметом діяльності підприємства. Аналіз словнико-
вих дефініцій виявляє також певні аксіологічні відтінки значення зооніма крук, а саме 
семи розміру, агресивності тощо: «Великий хижий птах із блискучим чорно-синім 
пір’ям, що живе подалі від осель (переважно в лісі)» [10 (4: 372)]. Разом з тим відзна-
чимо таку істотну аксіологічну характеристику крука, яка приписується йому в україн-
ській народній культурі, як здатність віщувати [8: 116-117], що є позитивною для бізнесу 
ознакою. Для позначення кримського підприємства використовується назва морського 
птаха, який широко представлений в ергонімах оздоровчої сфери: Інформеко-альбатрос 
(садово-городні інструменти). У даному випадку зоонім позначає не предмет діяльності, 
а місце розташування підприємства.

Використання в ергонімії зоологічної метафори ґрунтується на певних уявленнях 
про тварин, а саме виділенні в них істотних, подібних до людських, рис поведінки. 
Хочемо відзначити типовість моделі для назв підприємств, які займаються охороною та 
безпекою. Для їх позначення використовуються назви птахів і тварин, які можуть атаку-
вати. Виділимо декілька продуктивних для ергонімії класів зооназв: 1) деякі агресивні 
комахи і членистоногі; 2) земноводні; 3) сімейство котячих; 4) хижі птахи. Загалом слід 
наголосити на продуктивності метафоричного переносу зооніма на найменування під-
приємства, що не типово для інших мотиваторів ергонімів, які належать до класу не-
істот. Причини цього вбачаємо в тому, що зоонім позначає істоту, що полегшує процес 
порівняння з людиною – основною складовою підприємницької діяльності. Як правило, 
підставою для порівняння є певні риси поведінки тварини або птаха, які є бажаними 
для бізнес-сфери, тобто має місце раціональна оцінка номінатором самого себе. Серед 
назв комах продуктивним для ергонімії є зоонім оса (2 випадки): охоронне агентство 
«Оса», «Оса». Як видно із словникової дефініції істотною характеристикою цієї кома-
хи є здатність жалити, що свідчить про її агресивність: «чорна з жовтими поперечними 
смужками перетинчастокрила комаха, що жалить, як бджола» [ 10 (5: 751)]. На відміну 
від бджіл, ця комаха не викликає приємних асоціацій, тому що не дає корисного для 
людини продукту. Подібні характеристики має також скорпіон – членистоногий, здатний 
до агресивної поведінки і самозахисту: «*У порівняннях. Скорпіоном язик твій був нам, 
він труїв нас і жалив невпинно [10 (9: 304)]. Його використано в 3 ергонімах цієї сфери: 
охоронно-детективне агентство «Скорпіон», «Скорпіон», «Скорпіон-сервіс». Крім того, 
істотним чинником, який визначає активність цього мотиватора, є його омонімічний ха-
рактер, а саме позначення цією зооназвою сузір’я і знака гороскопа, що свідчить про 
її широке символічне значення в культурі. Однак у випадку номінації охоронних фірм 
уважаємо, що основною мотиваційною ознакою є зоологічна, а саме вищезазначені риси 
поведінки цього членистоногого.

Земноводні та плазуни як клас також характеризуються агресивною поведінкою. 
Крім того, у цих зоологічних класах поєднуються такі риси, як здатність до удару та 
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холоднокровність, тобто вони можуть концентруватися на завданні, зберігаючи при цьо-
му спокій, а також постійна готовність до дії, швидкість, підтвердженням чого є типові 
зображення змії саме в позі атаки. У нашому корпусі маємо онімізовані назви таких зем-
новодних: 1) «Пітон», 2 ) «Тритон», 3) детективне агентство «Кобра», служба охоро-
ни «Кобра», юридичне детективно-охоронне агентство «Кобра».

Ще однією продуктивною для ергонімії зоологічною групою є сімейство котячих. 
Звичайно, що використання їхніх зооназв в ергонімії пов’язане, з одного боку, з біоло-
гічними характеристиками цієї групи хижаків. Однак, з іншого боку, не можна нехту-
вати також символічним значенням таких назв, оскільки представники цього класу ак-
тивно використовуються в геральдиці та символіці різних етнічних груп, що свідчить 
про універсальний характер їхньої сигніфікативної семантики. Стосовно українського 
ергономікону діє також ще один чинник продуктивності подібних назв – вони позна-
чають екзотичних, небуденних для нашої території тварин, що, звичайно, виступає засо-
бом привернення уваги до повідомлення. Крім того, відзначимо факт використання цієї 
зоологічної групи в комерційних назвах у світі: марка машини «Ягуар», марка спортив-
ного одягу і взуття «Пума», сигналізація для машин «Пантера». У нашому корпусі пред-
ставлені такі зооніми сімейства котячих на позначення охоронних підприємств: «Ірбіс 
Безпека»; детективно-охоронне бюро «Пантера», «Ягуар», «Ягуар-ЛТД», служба без-
пеки «Барс» (2 рази). У Словнику української мови в і ї  томах переносні значення цих 
зооназв не фіксуються, очевидно, через те що вони є новими для української культури.

Охоронні підприємства позначаються також назвами деяких загонів хижих пта-
хів, що, мабуть, пов’язане з такими їхніми характеристиками, як сміливість, висота 
польоту, агресивний мисливський характер діяльності. Зустрічаємо такі онімізовані 
зооназви: «Орлан» (зброя, засоби самозахисту), служба безпеки «Сокіл»,, агентство 
^професійної безпеки «Сокіл», агентство професійної безпеки «Беркут». Деякі з цих 
характеристик птахів зафіксовані лексикографічно. Зокрема, сокіл позначає юнака або 
чоловіка, який відзначається красою, сміливістю, молодецтвом [10 (9: 438)]. У народ-
ній культурі цей птах виступає символом хоробрості, швидкості, зіркості, злету, моло-
дості, сили, розуму [8: 560].

Для підприємств з іншим предметом діяльності випадки метафоричного зоопорів-
няння мають спорадичний характер. Зокрема, розглядаємо як метафору позначення ком-
панії із надання правової допомоги зооназвою «Крот», в основі чого є порівняння її ді-
яльносте з типовою дією крота «рити» у переносному значенні «підступно, таємно діяти 
на шкоду кому-небудь» [10 (8: 542)]. За ознакою швидкості пересування перенесено назву 
птаха на позначення транспортно-експедиційного підприємства: «Орлан транс груп». 
Відзначимо, що на логотипі підприємства розміщено зображення цього птаха. В основі 
ергонімів інформаційно-довідкове агентство «Сорока» та газета «Сорока-Крим» ле-
жить переносне значення зооназви-мотиватора: «Про надмірно балакучу людину (перев. 
жінку)» [10 (9: 463)], яке реалізується у фразеологізмі сорока на хвості принесла. Близькі 
символічні значення має також зооназва дятел, оскільки по стуку цього птаха ворожили 
на майбутнє [8: 210]. Можливо, що саме ця ознака здатності до повідомлення лежить 
в основі назви газети «Дятел».

Метафоричний характер має, на нашу думку, використання зооназви сокіл для по-
значення спортивних організацій, оскільки на перший план виходять такі істотні для 
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спортивної сфери характеристики птаха, як швидкість, сміливість, агресивність: учбово-
спортивна база «Сокіл», СДЮШОР по хокею «Сокіл».

Як вже зазначалося, будинки відпочинку та оздоровчі заклади часто отримують зоо-
логічні номінації. У розглянутих вище випадках ішлося про метонімічний переніс, тобто 
відображення в назві місця розташування підприємства. Однак у деяких інших ергоні-
мах характер переносу ускладнюється перетинанням у них метонімічного та метафорич-
ного характеру значення. При цьому назва позначає радше характеристику адресата, а не 
адресанта, в чому і полягає відмінність із назвами охоронних підприємств. Популярним 
серед оздоровчих закладів є назви таких близьких птахів, як сокіл і орел. Обидві зоо-
назви загалом передають такі аксіологічні характеристики людини, як сила, мужність 
тощо. Звертає на себе увагу той факт, що серед назв охоронних бюро зустрічається лише 
перша зооназва. На нашу думку, причина такого розрізнення полягає в деяких симво-
лічних значеннях орла, а саме в наданні йому народною традицією царського статусу 
серед птахів і звання володаря небес [8: 420], що перешкоджає його використанню для 
позначення такого типу бізнесу, який передбачає в деяких випадках брутальне застосу-
вання сили. Крім того, цей птах широко представлений у державній геральдиці. У цьому 
контексті також істотно зазначити, що зооназва орел зустрічається як у повній формі 
{пансіонат «Орел»), так і у демінутивній: дитячий оздоровчий табір «Орленок» (2 ерго-
німи), гастроентерологічний санаторій «Орлятко», санаторій з лікування органів руху 
«Орлятко». Відзначимо, що така форма має прецедентний для радянської культури ха-
рактер (назва піонерської пісні), що ще ускладнює характер семантичних відношень між 
зооназвою та ергонімом. Іменник сокіл використовується лише в повній формі: дитячий 
оздоровчий табір-пансіонат «Сокіл»», медичний реабілітаційний центр «Сокіл», сана-
торій з лікуванням верхніх дихальних шляхів «Сокіл».

Як видно з розглянутих прикладів, в основі використання зоонімів у ергономіконі 
часто лежать не лише прямі значення мотиваторів, а радше їхні культурні смисли та 
аксіологічні ознаки, приписувані тим або іншим тваринам. У значної кількості ергоні-
мів семантичний зв’язок між ними та мотиваторами має переважно символічний або 
аксіологічний характер, метонімічний зв’язок із предметом або місцем діяльності при 
цьому не простежується. Інформативність таких назв є незначною, оскільки вони ви-
конують функцію персуазивного впливу, намагаючись привернути увагу до компанії та 
сформувати її позитивний імідж, а також є засобом самовираження номінатора, відо-
браженням його уподобань і системи цінностей. Семантика таких ергонімів базується 
на утилітарній та нормативній оцінці тих рис характеру та поведінки, які вважаються 
бажаними для бізнесу загалом, а не для конкретних видів діяльності. В ергономіко-
ні України зустрічаємо значну кількість зоонімів, які позначають хижих або великих 
тварин і птахів, що, безумовно, відображає суспільні очікування щодо бізнесу, оскільки 
вони уособлюють такі якості, як агресивність (у т. ч. у позитивному значенні цього сло-
ва), розмір, швидкість дії, що є істотним для досягнення успіху в діловому світі. Крім 
цих загальних аксіологічних зоологічних характеристик, додаються також окремі харак-
теристики, притаманні вже окремим представникам фауни. Розглянемо, які саме зоона-
зви виступають у ролі символічних ергонімів і для яких сфер діяльності вони характерні. 
Зоонім сокіл символічно позначає такі підприємства: «Сокіл» (5 однойменних із сферою 
діяльності: комп’ютери (2 рази), автосервіс, приладобудування, лакофарбова продукція), 
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«Сокол» (туристичні послуги). Зазначимо, що для цього птаха характерна значна висо-
та польоту, тобто до раціональної оцінки додається також параметричне значення пер-
шості, вищості над іншими. У ряді випадків зображення сокола присутнє на логотипі 
компанії. Популярним мотиватором є зоонім барс (10 символічних ергонімів): «Барс» 
(сфера діяльності: легка промисловість, побутові послуги (2 випадки), рекламно-суве-
нірна продукція, нафтопродукти, металеві вироби, транспортно-експедиційні послуги, 
обладнання для харчової промисловості, деревообробка), «Барс ЛТД» (насоси та комп-
ресори). Основними мотиваційними ознаками є такі самі, що і в хижих птахів, тобто, на-
самперед, сила і швидкість. У деяких випадках спостерігаємо певні кореляції з предме-
том діяльності, як наприклад у разі найменування розляданою зооназвою транспортної 
компанії. Також відзначимо можливий вплив прецедентних текстів шкільної програми 
(«Мцирі» М. Ю. Лєрмонтова). Близькі значення передають також інші зооніми на позна-
чення сімейства котячих, зокрема гепард, ірбіс, лев, пантера, ягуар: «Гепард» (цемент; 
мережа АЗС); «Ірбіс» (металеві вироби; будівельні роботи; пасажирські перевезення), 
Адвокатська фірма «Лев», «Лев» (харчові добавки та інгредієнти), «Лео-трейд» (басей-
ни: обладнання); «Пантера» (поліграфія), «Ягуар» (запчастини до автомобілів; дерево-
обробка), «Ягуар-М» (лакофарбова продукція), «Ягуар-трейд» (ювелірні вироби). У разі 
обрання назви «Ягуар» для автомобільної компанії істотним є наявність однойменної 
марки автомобіля «Ягуар». Стосовно ергоніма «Лев» відзначимо також омонімію з ан-
тропонімом та наявність лексикографічно закріплених антропоморфних характеристик 
(згідно із СУМ лев позначає хоробру, безстрашну людину, а також таку людину, яка звер-
тає на себе увагу модним одягом, манерами і т. ін. [10 (4: 458)]. У назві АЗС «Гепард» 
на перший план виходить також раціональна оцінка швидкості руху, що є бажаним для 
автомобілістів, оскільки гепард – одна з найшвидших у світі тварин. Відзначимо цікавий 
випадок кореляції вербального і невербального компонентів позначення компанії: під-
приємство із виробництва металевих виробів «Ірбіс» позначається логотипом із написом 
латинкою Іrbis на фоні гір, що є натяком на середовище побутування снігового барса.

У поодиноких прикладах семантика агресивності нівелюється поєднанням зооніма з 
прикметником етичної оцінки: «Добрий лев» (поліграфія). Така синтагматика трансфор-
мує семантику в бік позитивної, а не деструктивної сили. Очевидно, що в основі поді-
бних позитивних конотацій лежить уявлення про лева Як казкового царя звірів [8: 330].

Раціональна оцінка агресивності, а також готовності до дії та швидкості реакції при-
таманна також назвам тих самих зоологічних класів, які розглядалися раніше у контек-
сті охоронних компаній: «Кобра» (металеві вироби), «Скат» (канцелярські товари та 
приладдя; будівельні роботи), Науково-виробниче підприємство «Скат» (автоматиза-
ція), «Катран» (утилізація промислових та побутових відходів; виробництво меблів); 
«Скорпіон-К» (металообробка), Українсько-російське СП «Скорпіон» (столярні та тес-
лярські послуги), «Тритон дайв-центр» (спортивне спорядження), «Тритон ЛТД» (по-
бутова.техніка), «Грифон» (вікна), «Пітон» (меблі для кафе, офісів; металоконструкції); 
«Кондор» (безалкогольні напої; видавництво; електродвигуни; митно-брокерські послу-
ги), «Кондор-ВШ» (кондиціонери та вентиляційні системи), «Кондор-пласт» (полімери), 
«Анаконда-трансліт» (переклад). В останньому прикладі представлена також сема роз-
міру, оскільки анаконда є однією з найбільших змій. У назві «Тритон», омонімічній міфо-
німу/астроніму, додаються також відповідні вторинні символічні значення, насамперед 
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тісний зв’язок з водою. Крім того, ця назва є омонімічною терміну на позначення ядра 
тритію. Відзначимо також елемент мовної гри в назві «Скат», яка розшифровується як 
«Науково-Виробниче ДП «Системи Комп’ютерної Автоматизації Технологій» (СКАТ).

Аксіологічна ознака мудрості характерна для такої зооназви, як рос. филин, вико-
ристана в назві компанії «Філін» (кондиціонери та вентиляційні системи), на лого якої 
зображений цей птах. Символічна мотивація в даному разі пов’язана не з українською, 
а з російською культурою, оскільки в українській культурі цей птах має чіткі негативні 
конотації, віщуючи лихо і нещастя [8: 489].

У зооназві бегемот, використаній в позначенні приватного підприємства «Бегемот», 
поєднуються параметрична ознака розміру та раціональна оцінка сили. Подібну семан-
тику має також зоонім зубр, до якої додається сема досвідченості: «Про того, хто має 
великий досвід, знання в якійсь ділянці, відіграє керівну роль де-небудь [10 (3: 728)]. 
Цим апелятивом позначено 2 підприємства: «Зубр» (будівельні матеріали), агентство 
нерухомості «Зубр-ріелті». Оцінне значення розміру та сили лежить, очевидно, в основі 
ергоніма «Ведмідь». Відзначимо, що лексикографічно цей зоонім має радше негативні 
конотації. Тому шукати причини його використання в ергономіконі, який за визначенням 
не допускає негативних асоціацій, потрібно в комплексному характері цього концепту 
в українській культурі. Зокрема в народній символіці цю тварину наділено значенням 
сили {«міцний як ведмідь») (Ж. стор. 68). Подібна семантика притаманна, на нашу думку, 
також ергоніму «Слон», оскільки ця тварина є фактично еталоном великого розміру, про 
що свідчить фразеологізм робити з мухи слона. У нашому корпусі наявні 2 однойменні 
ергоніми: «Слон» (будівельні матеріали; рекламно-сувенірна продукція). В останньому 
прикладі, з огляду на характер діяльності, очевидно, додається сема екзотичності – по-
значення тварини, якої немає в Україні. Екзотичність у поєднанні із силою та розміром, 
мабуть, є мотиваційною ознакою при перенесенні таких назв, як «Бізон» (постачання 
автотракторних запчастин, ремонт автомобілів), «Буффало груп» (гральний бізнес). 
В останньому випадку уважаємо також істотним компонентом семантики ареал прожи-
вання тварини – Америка, що відображає виконаний в американському стилі логотип 
компанії та предмет її діяльності. Раціональна оцінка працьовитості представлена в ер-
гономіконі єдиним прикладом: «Бджілка» (пластмаса та пластмасові вироби). Ця ознака 
відображена в українському фразеологізмі «працьовитий як бджілка».

Така істотна характеристика, як стійкість, передається зоонімом саламандра: стра-
хове агентство «Саламандра», «Саламандра-інформсервіс» (канцелярські товари та 
приладдя}, страхове товариство «Саламандра-Лтава». За міфологічними уявленнями 
саламандра представляє собою дух вогню [10 (9: 18)]. їй, зокрема, приписувалася здат-
ність гасити полум’я [8: 521]. Саме ця ознака і лягла в основу назви страхового товари-
ства «Саламандра», яке було утворене в російській імперії в 1846 році.

У деяких ергонімах використано типові українські національні символи. У таких 
випадках мотиваційна ознака полягає в національній ідентифікації номінатора, а також 
у додаткових оцінних значеннях, у т. ч. естетичних, що, зокрема, має місце при вико-
ристанні зооніма чайка, чиї символічні значення вже розглядалися раніше. Подекуди 
внутрішня форма цього ергоніма пов’язана не безпосередньо з темою моря, а з вторин-
ними мистецькими конотаціями, як наприклад у назві міжнародний молодіжний фес-
тиваль «Чайка». Відзначимо, що на логотипі використано словесний знак чайка, а не 
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графічне зображення, що підтверджує радше символічний, а не метафоричний харак-
тер семантики. Естетичний характер має мотивація чотирьох однойменних компаній: « 
Чайка» (деревообробка; газопостачання; реклама; авіаційна компанія). В останньому ви-
падку в семантиці присутній також метафоричний компонент, який корелює із предметом 
діяльності компанії. У назві центр підтримки громадських ініціатив «Чайка» до естетичної 
додається компонент етичної оцінки, притаманний народнопоетичному образу цього птаха. 
Застосування зооназви лелека, на нашу думку, має елементи телеологічної оцінки, оскільки 
цей птах в українській культурі виступає як символ добра, символізує щастя, добробут, зати-
шок у домі [8: 331-332]. Цей іменник використано в 4 ергонімах: «Лелека» (пасажирські пе-
ревезення автотранспортні; тканини); «Лелека-колор» (лакофарбова продукція), «Лелека-С» 
(будівельні роботи). Досить продуктивним є використання такого символа, як беркут (4 ер-
гоніми): «Беркут» (швейно-галантерейне підприємство; художні промисли; телерадіокомпа-
нія), «Беркут-транс» (різні транспортні послуги, Вінниця). В основі лежать ті самі мотива-
ційні ознаки, які характерні для класу хижих птахів у цілому, до чого додається містичний 
ореол Карпат, де ця назва є типовою, хоча слід відзначити, що історично цей птах гніздився 
по всій території України. Крім того, на продуктивність мотиватора, очевидно, вплинув пре-
цедентний характер назви птаха, співзвучний імені героя твору І. Франка, який входить до 
шкільної програми. В одному випадку назва цього птаха поєднується із колоремою чорний: 
«Чорний беркут» (меблі: виробництво, Київ). Відзначимо також негативні символічні коно-
тації цього позначення в злочинному світі (назва табору суворого режиму). У найменуванні 
зві підприємства з виготовлення головних уборів «Горлиця» використано ще один україн-
ський символ, який має тендерний вимір і в народній культурі символізує жінку, що тужить і 
сумує; подружню вірність і кохання [8: 145-146].

В основі використання ряду назв на перший план виходить естетична самооцінка 
номінатора. Насамперед, ідеться про назви морських птахів, які активно використову-
валися в ергонімії вже в радянські часи, очевидно, з огляду на їхній значний конотатив-
ний потенціал, пов’язаний із відпочинком, приємними емоціями тощо. Ми вважаємо, що 
в основі семантики нижченаведених ергонімів лежить інтенція номінаторів створення 
гарного іміджу, який спирається на закріплені в культурі естетичні та символічні уявлен-
ня про певних птахів. Деякі з таких назв відзначаються високою частотністю. Зокрема, 
зооназва альбатрос виступає в такому символічному значенні 7 разів, позначаючи під-
приємства з різним предметом діяльності. Крім альбатроса, для символічного позначен-
ня компаній використано назву ще одного водоплавного птаха – бекаса: «Бекас» (вікна). 
Безумовно, що ця назва є більш індивідуалізованою порівняно до попередньої, однак її 
культурно закріплені позитивні конотації набагато менші.

Не лише назви птахів стали популярними донорами ергонімії. Іншим поширеним 
мотиватором є дельфін, сплеск інтересу до якого спостерігається в середині XX сторіччя 
(роман Артура Кларка «Острів дельфінів», роман Роберта Мерля «Розумна тварина», 
американський телесеріал «Фліппер»).

Очевидно, що на перший план виходить емотивна оцінка цієї тварини, яка пере-
носиться на номінатора з інтенцією створення позитивного іміджу. Назву «Дельфін» 
у нашому корпусі мають такі підприємства: «Дельфін» (паперово-целюлозні вироби; 
поліграфічні послуги), «Дельфін-Д» (вагове обладнання, касові апарати), «Дельфін-МХ» 
(торгове обладнання).
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Морську тему продовжує дещо парадоксальне використання в ергономіконі ней-
трального за своєю семантикою зооніма краб, який, насамперед, асоціюється із неба-
жаною для бізнесу рисою – зворотнім повільним рухом: агентство «Краб» (кур’єрські 
послуги), промислова торгова компанія «Краб» (газопостачання та газові мережі). 
Можливо, що в таких випадках ідеться про відображення особистих уподобань та про-
фесійних характеристик засновників.

Переважно естетичні та етичні критерії задіяні в разі використання таких екзотичних 
зоонімів 1) «Зебра» (рекламно-сувенірна продукція), «Зебра-текс» (тканини); 2) «Пава» 
(кондитерські та хлібобулочні вироби), «Павлін» (меблі), «Павлін» (дитяче видавництво); 
3) дитячий оздоровчий табір «Фламінго»; 4) «Колібрі» (транспортно-експедиційні по-
слуги; рекламні послуги); 5) «Махаон-С» (магазин спецодягу), видавництво «Махаон-
Україна»; 6) «Тер-пінгвін» (продукти харчування: продаж); 7) «Євро-панда» (тепло- та 
звукоізоляційні матеріали), «Панда» (насоси та компресори; СТО); 8) «Дромадер» (про-
грамне забезпечення); 9) «Мангуст» (санітарія, дезінфекція: техніка, засоби, послуги), 
«Мангуста» (побутова хімія); 10) «Мустанг групп ЛТД» (комп’ютери: обслуговуван-
ня). Стосовно використання іменника пава відзначимо неоднозначність цього символу 
в українській культурі: «Горда, пихата людина // перен., розм. Жінка з гордовитою поста-
вою і плавною ходою» [10 (6: 7)]. Водночас ця зооназва виступає символом краси, роз-
квітлої молодості [8: 428]. Загалом в естетичній функції виступають назви птахів і тварин 
з екзотичних країн, часто яскравого кольору. Можливо, саме цей момент і визначає їхній 
потенціал використання в ергонімії. Однак естетичну мотивацію спостерігаємо також 
при використанні місцевих зооназв, як наприклад в ергонімі «Світлячок» (текстиль). 
У деяких прикладах семантична структура назви ускладнюється побутуванням таких 
екзотичних тварин у прецедентних текстах, зокрема мультфільмах, книгах, фільмах, 
у яких вони постають новими позитивними символами, а також існуванням одноймен-
них інших комерційних назв. Зокрема, така тварина, як мангуст асоціюється із відомим 
романом «Мауглі», мустанг є символом американського дикого Заходу та популярною 
маркою автомобіля. Цікавим є випадок екзотичного зооніма лемур у назві торговельного 
дому, комерційне найменування якого членується таким чином, щоби прочитуватися як 
поєднання артикля та іменника у французькій мові: «Торговий дім ЛеМУР». Ще екзо-
тичніше звучання має використання нетипових для України зооназв в іншомовній формі. 
Так вибір назви «Октопус» надає назві підприємства більшої солідності, певної «науко-
вості». До того ж таке найменування позбавлене негативних конотацій українських від-
повідників восьминіг, спрут. Крім того, два рази використано латиномовне позначення 
бика, яке сьогодні виступає як знак зодіака в англійській мові: «Таурус Плюс» (дверні 
конструкції), «Таурус-Юг» (вода питна). Очевидно, що мотиваційною ознакою є в цих 
випадках не стільки зоологічна, скільки радше астрологічна, хоча можна визначити та-
кож певні семантичні зв’язки з прямим значенням, зокрема, з огляду на наявність с’еми 
міцності, істотної для предмету діяльності першого підприємства. Розглянуті приклади 
використання назв екзотичних птахів і тварин в українському ергономіконі свідчать про 
значні зрушення в зоосимволіці, що є одним з наслідків глобалізації.

Серед естетичних мотивів переносу окремо виділимо використання зооназв у поєд-
нанні з кольоремою. Безумовно, що обмежувальним чинником вибору кольорів у по-
єднанні із зоонімами є природний та культурологічний, що значно зменшує кількість 
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можливих комбінацій. У нашому корпусі наявні 4 випадки кольореми білий: «Білий вед-
мідь» (бензин, дизпаливо), «Білий тигр» (типографія), торговий центр (/Білий лебідь», 
«Біла ведмедиця». Естетичний компонент у другому прикладі поєднується з екзотичніс-
тю тварини для пересічного українця, що привертає цікавість та увагу до підприємства.

Принагідно зазначимо, що білі тигри є рідкісними в живій природі. Відзначимо, що 
зоосимвол тигр є популярним у сучасній англо-американській культурі, позначаючи не-
безпечного, сильного гравця в спорті [11: 64], що могло вплинути на утворення цього 
ергоніма. Слід також зазначити, що лебідь є одним із позитивно конотованих україн-
ських національних символів. Зокрема, в українській національній культурі він виступає 
як святий птах, символ чистоти, а також символізує дівчину, жінку, молодого парубка, 
козака, хлопця [8: 329-330].

У деяких випадках семантичний зв’язок ергоніма набуває міжмовного характеру. Так 
підприємство з виготовлення пива «Біла ведмедиця» реалізує його у т. ч. у пивоварні під 
назвою Роїаг Веег. При аналізі парадигматичних зв’язків з позиції англійської мови спо-
стерігаємо цікаву омонімічну гру назви продукту та мотиватора, який лежить в основі 
ергоніма. Також відзначимо кореляцію ергоніма та логотипа компанії, на якому зображе-
но білого ведмедя.

В одному випадку зустрічаємо колорему золотий: готель «Золотий фазан». 
Уважаємо, що на перший план виходять аксіологічні значення золотого кольору («5. 
Дуже цінний, вартий поваги (про людину, її характер і т. ін.), 6. перен. який дає людям 
радість, щастя; прекрасний, щасливий») [10 (3: 680)]. Крім того, істотними є також такі 
характеристики птаха-мотиватора, як екзотичність і яскравість (естетичний компонент), 
який має символічний характер як в європейській культурі, так і в Східних культурах, 
зокрема в китайській та японській.

Подвійну мотивацію констатуємо в разі назви страхової компанії «Орлі», внутрішня 
форма якої відсилає як до видозміненої форми українського зооніма, так і до назви ае-
ропорту Парижа.

У поодиноких прикладах спостерігаємо збіг зооніма з прізвищем власника, тобто 
має місце трансонімізація, хоча, безумовно, при цьому запускається ланцюг нових асоці-
ацій і конотацій. У нашому корпусі наявні З такі приклади: Ательє «Карась» (прізвище 
директора), «Ворон» (прізвище керівника), «Ворона» (прізвище власника»).

Також потрібно відзначити переосмислення внутрішньої форми при перенесенні ін-
шомовної назви. Так, невдала з точки зору парадигматичних зв’язків української мови 
назва «Коза» (поліграфія: послуги) є похідною від найменування материнської турецької 
компанії «КOZA» (Туреччина), що в перекладі означає «кокон, коробочка».

Таким чином, мотивація ергонімів, утворених від зоооназв, відзначається специфі-
кою порівняно до інших семантичних груп комерційних власних назв, з огляду на значну 
роль метафори в їх утворенні, що зумовлене суб’єктною семантикою цього класу. Також 
істотним компонентом витлумачення їхньої внутрішньої форми є шар позамовних знань, 
насамперед, уявлень про тих або інших тварин, які побутують у прецедентних текстах 
і в культурі загалом. При цьому слід відзначити розмитість семантичних зв’язків ряду 
зоонімів та їхніх мотиваторів, використання в ергономіконі поширених і тривіальних 
назв, які невдало виконують функцію самопрезентації номінатора, що, безумовно, пере-
шкоджає виконанню такими найменуваннями і інформативної, і персуазивної функцій. 
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Істотним для визначення семантики одиниць розгляданого класу є врахування взаємодії 
вербального і невербального способів позначень компанії, що висуває подальші дослід-
ницькі завдання, а саме аналіз функціонування ергонімів у жанрах нових ЗМІ та в рек-
ламному дискурсі.
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СПЕЦИФИКА СЕМАНТИКИ ОТЗООНИМНЬІХ 
КОММЕРЧЕСКИХ ИМЕН СОБСТВЕННЬІХ

Статья посвящена рассмотрению характера семантических отношений меж-
ду мотиватором-зоонимом и образованным от него эргонимом. Автор выделяет ме-
тонимический, метафорический, символический и аксиологический тип мотивации 
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коммерческих имен собственных, учитывая культурные смыслы и представления, ассо-
циирующиеся с теми или иными животными.

Ключевые слова: эргоним, зооним, мотивация, метонимия, метафора.

Zymovets G., PhD
O. O. Potebnya institute of Linguistics, national academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

SEMANTIC PECULIARITIES OF BUSINESS NAMES DERIVED FROM ZOONYMS
The article deals with character of semantic relations between animal names and deriva-

tive business names. The author distinguishes metonymic, metaphorical, symbolical and axi-
ological type of business names motivation. The analysis takes into consideration socially ac-
cepted cultural senses and ideas about different animals.

Key words: business name, animal name, motivation, metonymy, metaphor.

УДК 398
Ларченко Д. І., Київ 

СИСТЕМА ОБРАЗІВ В ІНДОНЕЗІЙСЬКОМУ І ЯПОНСЬКОМУ ФОЛЬКЛОРІ 
(КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ)

Стаття присвячена вивченню та порівняльному аналізу японського та індонезій-
ського фольклорів. Основну увагу звернено на найбільш розповсюдженні образи у казках, 
легендах та міфах обох країн. Наводяться приклади схожих фольклорних одиниць.

Ключові слова: фольклор, Янагіта Куніо, фольклорні концепції, казка, переказ, ле-
генда, фольклорні дослідження, жанр.

 
Як в Індонезії так і в Японії, фольклор вже досить давно збирається і вивчається 

вченими, особливо з гуманітарних наук.
У Японії саме японські фольклористи почали збирати фольклорний матеріал з 1910 

року і набули досить широких обертів роботи у цій сфері з 1930 року. Що ж стосується 
Індонезії, то фольклор тут не був вивчений досить глибоко, оскільки основними дослід-
никами були представники таких дисциплін як: філологи, музикознавці, антропологи 
культури, теологи (католики, а також протестанти), голландські державні службовці та 
інші [3: 9-10].

Офіційно перший фольклор Японії був зібраний 1910 року. Підтвердженням цього є 
публікація першої фольклорної книги Янагіта Куніо «Топо Мопо§аІагі» (легенди Тоно), 
яка датується 1910 роком і де зібрані різні фольклорні одиниці. Це є перша друкована 
праця з фольклору, яка на даному етапі вважається класикою [5: 4]. У цей період існувало 
три групи фольклористів Японії. Перша група, на чолі з Янагіта Куніо, підкреслювала 
виразні аспекти фольклору і спробувала відтворити історію народної ідеї. Ця група була 
найактивнішою. Друга група, очолювана Орігучі Шінобу з університету Кокугакуін, 
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мала свій власний фольклорний журнал який публікувався за підтримки їхнього інсти-
туту фольклористики. Третю групу очолювали Янагі Мунейоші і Шібусава Кейзо, вони 
були більш орієнтовані на несловесний фольклор і цікавилися у збиранні форм тради-
ційних будинків, меблів, домашнього та фермерського посуду, а також дитячі іграшки. Ці 
три групи з різними цілями і методами вивчення, мали великий вплив на дослідження 
японського фольклору [5:4].

Що до Індонезії, то хоча більшість фольклорного матеріалу вже давно вивчена, до-
слідники не були фольклористами, а були вченими з інших дисциплін, ось як наприклад 
Г. Керн який вивчав старі яванські книжки [7: 341]. Його вважають першим дослідником 
індонезійських казок про тварин, які він черпав з яванських книжок. Проте є більш дав-
ніші записи казок про тварин що приписується певній когорті яванійських учених.

Іншою відмінністю індонезійського фольклору від японського є те, що індонезійський 
фольклор як окрема дисципліна виник лише у 1972 році, після введення нового курсу з 
відповідною назвою «Фольклор Індонезії» Джеймсом Данаджажа в Антропологічному 
відділені Факультету мистецтв Університету Індонезії [2: 5].

Природнім для Індонезії є й те, що більшість фольклорних концепцій, теорій і до-
слідницьких методі запозичені з США та Європи. Що ж до початкових стадій досліджен-
ня фольклору в Японії, то будь-які закордонні запозичення повністю відсутні. В Індонезії 
фольклор визначається як: «матеріали у культурі, які циркулюють традиційно серед 
членів будь-якої групи у різних варіантах, будь то в усній чи письмовій формах» [2: 5]. 
Таким чином «народ» в Індонезії означає: «будь-які групи уродженців чи іммігрантів, які 
проживають в Індонезії протягом декількох поколінь; міські жителі або селянини; гра-
мотні або безграмотні; благородні або простолюдини». І «переказ, легенда»: «є частиною 
індонезійської культури, які поширюються через усну традицію». Індонезійські пере-
кази, легенди поділяються на три види: словесні, частково вербальні і невербальні [2: 5].

Фольклористи, в цілому, диференційовані на три категорії: гуманістичні фолькло-
ристи; фольклористи антропологи; сучасні фольклористи [2; 5].

Індонезійські фольклористи також можуть бути диференційовані на три групи. І 
в даний час існує тенденція домінування третьої групи [3:9].

Хоча японські фольклористи також можуть бути розділені на три групи, перша група 
як і раніше є домінуючою. Як нація яка вже давно зробила фольклористику як окрему 
дисципліну і на початковому етапі завсім не мала впливу фольклористів заходу, це не 
дивно, що японські фольклористи розробили концепції, теорії і особливо методи класи-
фікації фольклору, що дещо відрізняються від тих які є на заході [1: 5].

Найвідоміший японський фольклорист, який вважається засновником японського 
фольклору Янагіта Куніо (1875-1962). Перша його книга про фольклор «Тоnо Мопоgаtаrі» 
(легенди Тоно), хоча в назві вказано, що це саме легенди Тоно, до змісту також входять 
і казки [10: 80-84].

При написанні «Тоnо Мопоgаtаrі» Янагіта брав інтерв’ю у Сасакі Кьосекі, освічено-
го фермера з Тоно. Він стверджував, щов сам особисто був свідком надприродних явищ 
і це можуть підтвердити його друзі та близькі родичі. Ці легенди дають можливість при-
пустити, що демони з довгими носами, червоними обличчями, а також високі на зріст, 
які мали за звичку викрадати молодих селянських дівчат, належали до людей з кавказької 
раси. А їхні нащадки на даний момент є японцями які живуть на півночі і виглядають як 
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євразійці. У деяких записаних легендах, інформатори стверджують, що бачили демонів 
з білою шкірою, які мали звичку цілувати один одного при зустрічі, як це роблять євро-
пейці. Місцеві жителі вважають, що вони були духами європейських християн, які були 
страчені японськими мілітаристами [4: 215-223]. Був випадок у Тоно, що японська жінка 
народила малюка альбіноса [4: 253-267]. У той же час, місцеві жителі вважали людей, 
які належали до кавказької раси, демонами потойбічного світу. Такіж переконання були 
поширені і у сільських жителів Східної Яви у 1930 році. «Коли я був ще хлопчиком і 
жив у місті Маланг Східна Ява, то мій маленький прислуга завжди ховався під ліжко, 
коли мій вчитель з фортепіано, Мевроув ван Дійкен, приходила до мене, щоб дати уроки 
музики. Причина такої поведінки в тому, що він думав, що голландська жінка була демо-
ном. За його словами – тільки демони мають блакитні очі та руде волосся» [4: 205-207].

На підставі легенд Тоно, янагіта спробував реконструювати етногенез японського 
населення яке, за його словами, було засновано на двох періодах. Дзьомон (7000-300 до 
н. е.) та Яої (300 до н. е. – 100 р. н.е.) [8: 130-131]. У книзі «Тоnо Мопоgаtаrі» існує ле-
генда, яка розповідає історію про матір, яку вбиває власний син, почувши що матір сва-
риться з його дружиною. Перед смертю вона просить поліцейського не карати сина: «Я 
хочу померти позбавленою ненависті». Таке ставлення звичайно може бути пов’язане з її 
великою материнською любов’ю, але це також походить до народної віри, що дух люди-
ни, яка помирає з ненавистю, буде продовжувати переслідувати своїх ворогів і може за-
спокоїтися тільки якщо для нього, духу людини, буде зведена спеціальна святиня (храм). 
Такий метод аналізу — пов’язання одного фольклорного жанру з іншим — допомагає 
відтворити національний характер японців [8: 141-149].

У порівнянні з японськими фольклорними дослідженнями можна сказати, що індо-
незійські фольклорні дослідження і досі пребувають на початковому етапі. Індонезії все 
ще не вистачає власне фольклорних журналів та газет, тому більшість фольклорних ста-
тей публікуються в звичайних повсякденних журналах та газетах. Проте індонезійський 
уряд через міністерство освіти і культури визнало важливість фольклористики як науки 
і вже є багато проектів які спрямовані на збір фольклору індонезійських етнічних груп.

Що стосується народних вірувань, ось наприклад, японські дуже схожі на яванські і 
вірування балійського народу, особливо таку паралель можна провести у віруванні в над-
природних істот і народної концепції забрудненого стану жінок під час менструацій і 
пологів через витікання крові [1: 104-105].

Щодо оповідань і прози, а особливо казок обох народів, цікаво зазначити, що іс-
нує багато різновидів і мотивів казок, які є однаковими в обох країнах. У Японії існує 
народна казка «Аташгі Оюте» («жінка яка прийшла з неба»). Де розповідається про чо-
ловіка по імені Мікеран. Одного разу він зібрався до озер. Там побачив жіноче кімоно. 
Коли він потягнувся за ним, з води вийшла дивовижної краси жінка і попросила віддат 
їй кімоно, тому що без нього вона не могла відлетіти в небо. Чоловік був зачарований 
її красою і йому не хотілося, щоб вона зникла, тож він вирішив не повертати саме це 
кімоно, щоб вона стала його дружиною. Одного дня повертаючись додому жінка почула 
як її семирічний син співав про те, що батько сказав йому, якщо він перестане плакати, 
то за це отримає красиве кімоно, яке заховане у сараї з рисом. Жінка знайшла кімоно 
і відлетіла до неба забравши трьох своїх синів. Але перед цим вона залишила чолові-
коі записку де говорила, що він має зробити, щоб послідувати за своєю сім’єю. Теща 
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полюбила Мікерана, а от тесть зненавидів його настільки, що намагався зробити все аби 
позбутися його. Батько постійно загадував йому різні неможливі завдання і під час вико-
нання останнього, юнак спричинив повінь, що викинула його із небес. За цим японським 
віруванням, ми все ще можемо побачити цю річку, яка утворилася в результаті повені. 
Це саме сузір’я Чумацького Шляху в літню пору. Зірка Альтаїр — це Мікеран, а зірка 
Вега — його дружина. Нещасна пара може зустрітися лише раз на рік, на сьомий день 
сьомого місяця [9: 146-154].

У Індонезії цей тип казки також дуже розповсюджений, особливо серед етнічних 
груп таких як Західна, Східна та Центральна Ява і Балі, які перебували під впливом індо-
буддійської та Хань (китайської) культур. У Західній Яві прикладом казки такого тапу є 
«Легенда про», у Східній та Центральній Яві «Легенда Джоко Таруб » і на Балі «Раджа 
Пала». У Східній та Центральній Яві «Дівчина-лебідь» (або «Легенда Джоко Таруб» 
Тубан, Схадна Ява) це саме легенда, бо люди все ще можуть побачити річку, де Джоко по-
знайомився зі своєю безсмертною дружиною під час того як хотів скупатися [3: 105-108].

Інша пара народних казок що варто порівняти це японська «Сон Акіносуке», де роз-
повідається про сон фермера, який був навісний мурахами.

Щодо Індонезії, то у Центральній Яві ми також прослідковуємо схожу народну казку. 
Де розповідається про сон сільського управителя, навісний дикими свинями [4: 269-276].

Можна пояснити схожість жанрів казок-легенд тим, що як Японія так і Індонезія 
були засновані на так званій Південно-Східній мегалітичній культурі Азії [4: 230-237].

Варто відмітити, що фольклор Індонезії та Японії досліджується вже досить давно 
і давно зрушив з початкового етапу, але Індонезія все ж таки значно відстає від Японії 
у своїх дослідженнях, так як і на початковій стадії, і навіть тепер вивчення індонезій-
ського фольклору проводиться не професіоналами, хоча спостерігається тенденція до 
виправлення цього. Японський же фольклор активно набирає обертів у подальшому 
дослідженні.

Ми можемо зробити висновок, що в основному більше схожості ніж відмінностей 
у вивчені японського та індонезійського фольклору. Маємо зазначити, що існує безліч 
жанрів і форм фольклору, у тому числі проза, розповіді та народні вірування, які є одна-
ковими в обох країнах.
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СИСТЕМА ОБРАЗОВ В ИНДОНЕЗИЙСКОМ И ЯПОНСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ 
(КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ)

Статья посвящена изучению и сравнительному анализу японского и индонезийско-
го фольклоров. Основное внимание обращено на наиболее распространенные образи 
в сказках, легендах и мифах. Приводятся примеры похожих фольклорных единиц.

Ключевые слова: фольклор, Янагита Кунио, фольклорные концепции, сказка, пере-
сказ, легенда, фольклорные исследования, жанр.

Larchenko D. I., Kiev

COMPARATIVE ANALYSIS OF JAPANESE AND INDONESIAN FOLKLORE
This article is devoted to the study and comparative analysis of Japanese and Indonesian 

folklore. The main attention is paid to the most common forms in fairy tales, legends and myths. 
There are the examples of the similar folk units.

Key words: folklore, Yanagita Kunio, conceptions of folklore, faire tales, narration, legend, 
folklore studies, genre.



257

©   Подшивайлова А. М., 2014

УДК 81:32.019.51
Подшивайлова А. М., канд. филол. наук
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев

К ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
МАНИПУЛЯТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Статья посвящена проблеме определения манипулятивного воздействия: рассмо-
трены существующие подходы, обосновано предпочтение термина «манипулятивное 
воздействие» терминам «манипуляция» и «манипулирование», дано авторское определе-
ние манипулятивного воздействия.

Ключевые слова: манипуляция, манипулирование, манипулятивное воздействие.

В условиях непрекращающихся информационных войн разного рода, с которыми по-
стоянно сталкивается человек в процессе своей жизнедеятельности, актуальным являет-
ся определение разновидностей оказываемых при этом воздействий.

Одним из наиболее неоднозначных видов воздействия представляется манипулятив-
ное воздействие, для обозначения которого нередко используют и другие термины: ма-
нипуляция, манипулирование (причем, как правило, без разграничения последних: см., 
например, [1: 9; и др.]). В научной литературе прибегают также к следующим обозначе-
ниям: «манипулятивные психотехнологии» [2: 63], «оруэллизм» [3: 70], «политическая 
манипуляция» / «политическое манипулирование» [3: 67; 4: 54 и др.], «речевые манипу-
ляции» [5: 23; 6: 16] («речевая (языковая) манипуляция (манипулирование)» [5: 25], тех-
нология «речевого манипулятивного воздействия» [5: 35]), «речевое «насилие»» [7: 47], 
«языковое манипулирование» [8: 7, 11, 212] (в данном же источнике наряду с этим терми-
ном обнаружен и термин «манипулятивное воздействие» [8: 11], а также появление таких 
производных сочетаний, как «манипуляционный язык» (в значении «язык социально-пси-
хологического воздействия») [8: 213], «построение манипуляционного высказывания» 
[8: 212], «манипуляционные тексты» [8: 46] и «приемы лингвистического манипулирова-
ния сознанием» [8: 46]) и т. д. Наличие подобной неоднозначности в терминологическом 
плане стимулирует ученых попытаться упорядочить существующие термины, объединив 
их в некую систему понятий, среди которых, например, выделяют «манипулятивное воз-
действие», «психологические манипуляции», «манипулирование», «межличностные ма-
нипуляции», «социально-политическое манипулирование личностью» и пр., – а родовым 
для всех этих понятий называют манипуляцию [см.: 4: 55]. Существование в научной ли-
тературе целого ряда разнотипных наименований для обозначения исследуемого явления 
приводит и к научным разногласиям относительно содержательной стороны.

Единое определение «манипулирования» / «манипуляции» в соответствующей ли-
тературе отсутствует. Манипулятивное воздействие в силу своей природы в научном 
плане актуально как для филологов, так и для философов, психологов, социологов. 
Соответственно, спектр предлагаемых исследователями дефиниций достаточно широк. 
Так, В. П. Шейнов определяет «манипуляцию» как «скрытое управление адресатом 
против его воли, наносящее адресату ущерб» (с уточнением, что «манипулирование 
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выступает как частный случай скрытого управления, характеризующийся эгоистиче-
скими, неблаговидными целями манипулятора, наносящего ущерб (материальный или 
психологический) своей жертве») [1: 9]. Е. Л. Доценко на основании ряда признаков, 
выделенных в процессе анализа сформулированных разными исследователями опреде-
лений «манипуляции» [9: 51–59], дает следующую дефиницию: «манипуляция» – «вид 
психологического воздействия, искусное исполнение которого ведет к скрытому возбуж-
дению у другого человека намерений, не совпадающих с его актуально существующими 
желаниями» [9: 59]. Данное определение Е. Л. Доценко уточняет и несколькими иными: 
«манипуляция» – это «вид психологического воздействия, при котором мастерство ма-
нипулятора используется для скрытого внедрения в психику адресата целей, желаний, 
намерений, отношений или установок, не совпадающих с теми, которые имеются у адре-
сата в данный момент» [9: 60], «психологическое воздействие, нацеленное на изменение 
направления активности другого человека, выполненное настолько искусно, что остает-
ся незамеченным им» [9: 60], «психологическое воздействие, направленное на неявное 
побуждение другого к совершению определенных манипулятором действий» [9: 60], 
«искусное побуждение другого к достижению (преследованию) косвенно вложенной ма-
нипулятором цели» [9: 60], «действия, направленные на «прибирание к рукам» другого 
человека, помыкание им, производимые настолько искусно, что у того создается впечат-
ление, будто он самостоятельно управляет своим поведением» [9: 60]. В рамках данного 
подхода рассматривают преимущественно процесс межличностных отношений.

Фокусирование внимания ученых на «манипулировании» массами людей нередко 
напрямую связано с существующими в каждый конкретный период времени идеологи-
ческими противостояниями. Так, Я. Кучера (во второй половине ХХ века) «буржуазное 
манипулирование мышлением и поведением людей» называет «системой средств им-
периалистического духовного угнетения с целью направить действия масс и отдельных 
лиц в направлении, противоположном их объективным интересам» [перевод наш – А.П.] 
[10: 40]. Подобная идеологическая «наполненность» при очередной смене доминирую-
щей идеологии нередко вызывает отторжение или недоумение последующих поколений 
исследователей, в связи с чем не следует забывать, что в научном плане значимы вовсе не 
политические предпочтения ученого (или политическая необходимость), а содержатель-
ная ценность самих наработок. Так, к примеру, если отвлечься от свойственных ХХ веку 
идеологических наслоений, то обобщенное определение «манипулирования» / «манипу-
ляции» по Б. Н. Бессонову может выглядеть следующим образом: «фальсификаторский 
способ духовного воздействия», «система идейно-психологической обработки» с помо-
щью «средств массовых коммуникаций и других достижений науки и техники», направ-
ленная на управление «сознанием и поведением» массового адресата; при этом отмечает-
ся особая роль создания иллюзорности [11: 6, 10, 13].

Под «манипулированием» также понимают «способ психологического воздействия, 
нацеленный на изменение направления активности других людей, осуществляемый на-
столько искусно, что остаётся незамеченным ими» [12: 316], «такой способ примене-
ния власти, при которой обладающий ею влияет на поведение других, не объясняя им, 
чего он от них ожидает» [12: 316]; «способ господства путем духовного воздействия на 
людей через программирование их поведения», причем такое воздействие «направлено 
на психические структуры человека, осуществляется скрытно и ставит своей задачей 
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изменение мнений, побуждений и целей людей в нужном власти направлении» [13: 31]; 
«искусство управлять поведением человека с помощью целеустремленного воздействия 
на общественную психологию, на сознание и инстинкты человека» [14: 75]; «искусство 
управлять поведением трудящихся с помощью целеустремленного воздействия на обще-
ственную психологию, на сознание и инстинкты человека» [15: 87] и т. д.

Использование слова в процессе манипулятивного воздействия стимулировало по-
явление в научных исследованиях уже упомянутых выше терминов «языковое мани-
пулирование» [8: 7, 11], «речевое манипулирование» / «речевая манипуляция» [5: 25]. 
Существуют и соответствующие дефиниции. Так, А. А. Данилова «языковое манипули-
рование» определяет как «скрытое языковое воздействие на адресата, намеренно вво-
дящее его в заблуждение относительно замысла или содержания речи, осуществляемое 
на трех уровнях: индивидуальном, групповом и массовом» [8: 12], «скрытое информа-
ционно-психологическое воздействие на человека с помощью языковых средств, осу-
ществляемое на трех уровнях (индивидуальном, групповом и массовом), нацеленное 
на побуждение человека к действиям, входящим в противоречие с его интересами, воз-
зрениями, а также с языковой картиной мира и системой общества в целом» [8: 212]. 
Г. А. Копнина рассуждает о предпочтительности термина «речевые манипуляции» (а не 
«языковые») [см.: 5: 23], сам же вид этого воздействия определяет следующим образом: 
«речевая (языковая) манипуляция (манипулирование) – разновидность манипулятивного 
воздействия, осуществляемого путем искусного использования определенных ресур-
сов языка с целью скрытого влияния на когнитивную и поведенческую деятельность 
адресата» [5: 25]; при этом «речевое манипулирование» называет и разновидностью 
«психолингвистического воздействия, которое может изучаться с точки зрения разных 
семиотических систем» [5: 108], а также разновидностью «речевого психологического 
воздействия» [5: 31]. Кроме того, говорит и о технологии «речевого манипулятивного 
воздействия» как о последовательности «действий манипулятора, реализуемых в его 
речевом поведении с целью побуждения адресата к определенному действию» [5: 35]. 
М. Л. Ковшова синонимом «речевой манипуляции» называет «речевое «насилие»», а от-
личием «речевой манипуляции» от речевого воздействия считает то, что «манипулятор 
сознательно и преднамеренно скрывает истинную цель своего речевого сообщения» 
[7: 47]. В. Е. Чернявская «речевые манипуляции» называет «одной из частных возможно-
стей манипулирования сознанием и поведением человека» [6: 16], определяя манипуля-
цию как «речевое воздействие, направленное на неявное, скрытое побуждение адресата 
к совершению определенных действий; как скрытое внедрение в его сознание желаний, 
отношений, установок, служащих осуществлению интересов отправителя сообщения, 
которые необязательно совпадают с интересами адресата» [6: 19]. Существуют и другие 
определения исследуемого вида скрытого воздействия (указание на «скрытый» характер 
подобного воздействия наблюдается в большинстве дефиниций).

Следует отметить, что в научной литературе можно обнаружить и такие сочетания, 
как «манипуляция потребностями» [3: 67], «манипуляция политическим сознанием» 
[3: 68], «манипуляция образами» [5: 17], «запахи-манипуляторы» [6: 17], «манипулиро-
вание информацией» (в СМИ) [2: 63] и т. п. Подобное использование слов «манипуля-
ция» и «манипулирование» свидетельствует об активизации иных значений, связанных 
не только с воздействием на человека.
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Для определения, что же собой представляет исследуемый вид скрытого воздействия, 
в первую очередь, необходимо найти один – наиболее подходящий – план выражения для 
этого понятия. Анализ лексикографических источников [см.: 16: 34–37] показывает, что 
слова «манипуляция» и «манипулирование» имеют несколько значений (в том числе, от-
носящихся к иным терминосистемам), а в некоторых значениях присутствует негативная 
коннотация. В то же время, при выборе вербального оформления термина следует осно-
вываться на двух положениях: 1) термин должен иметь минимальное количество значе-
ний (в идеале – одно значение); 2) термин должен быть максимально нейтральным, без 
негативной коннотации. Этим требованиям из трёх основных вариантов («манипуляция», 
«манипулирование», «манипулятивное воздействие») наиболее соответствует словосоче-
тание манипулятивное воздействие. По сути, уже в самом этом словосочетании присут-
ствует указание на родовое понятие (воздействие), что минимизирует возможность иных 
толкований. Другими словами, если речь идет об исследуемом виде скрытого воздействия, 
целесообразно использовать термин манипулятивное воздействие. Если же речь идет о вы-
полнении неких операций (в частности, посредством рук) или о перетасовке чего-либо (в 
прямом или переносном смысле), то возможно использование слов манипулирование (ак-
цент на процессе) или манипуляция: следовательно, можно говорить о манипулировании 
фактами, цифрами и т. п. или о манипуляциях с фактами, цифрами и т. п. – как о факторах, 
способствующих проявлению манипулятивного воздействия.

Манипулятивное воздействие может проявляться в некоторых технологиях (или тех-
никах), но не заключается в них. Кроме того, изучение манипулятивного воздействия 
только в аспекте информационно-психологической войны (если рассматривать послед-
нюю как информационно-психологическое противостояние государств или разного рода 
политических сил – что чаще всего и подразумевают) сужает суть манипулятивного воз-
действия, сфера применения которого гораздо шире. Другими словами, если и рассма-
тривать манипулятивное воздействие в рамках информационно-психологической войны, 
то не следует ограничиваться изучением только разнообразных противостояний между 
некими объединениями людей.

Названия, образованные от фамилий политических или общественных деятелей (как 
«макиавеллианизм», «оруэллизм» и т. п.), даже если работы / произведения последних до-
статочно ярко описывают некоторые черты данного вида воздействия, также значительно 
сужают действительные границы самого явления. К тому же, манипулятивное воздействие 
существует вне зависимости от наличия или отсутствия подобных его описаний.

Появление названий исследуемого вида скрытого воздействия, связанных с поняти-
ями язык и речь, обусловлено, как представляется, активизацией изучения манипулятив-
ного воздействия филологами и, соответственно, стремлением показать, что это воздей-
ствие в значительной мере проявляется вербально. Безусловно, язык как система также 
лежит в основе предпосылок существования манипулятивного воздействия, но мани-
пулятивное воздействие не осуществляется посредством языка как такового. То есть, 
для манипулятивного воздействия («манипуляции», «манипулирования») определение 
«языковое» нежелательно. Точно так же нецелесообразно называть его и «речевым». Для 
осуществления манипулятивного воздействия могут быть применены речевые средства, 
но это не переводит данный вид воздействия в ранг речевых явлений. И в то же время, 
нет видов манипулятивного воздействия вне речи, следовательно, нет и необходимости 
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подобных противопоставлений. Кроме того, определить, манипулятивное ли это воздей-
ствие, или же иной вид скрытого воздействия, возможно, исследуя дискурс, а изучение 
речи покажет только наличие некоего скрытого воздействия, которое потенциально мо-
жет быть манипулятивным.

Сам факт того, что манипулятивное воздействие оказывается в центре исследований 
целого ряда наук, указывает на многогранную природу данного вида скрытого воздей-
ствия. Определение его с точки зрения какой-либо одной из наук может показать лишь 
одну из граней, не раскрывая понятие в целом. Для полного же понимания необходимо 
определение манипулятивного воздействия с более общих позиций, учитывающих все 
возможные аспекты его изучения.

Прежде всего, определим родовое понятие: под воздействием подразумеваем дей-
ствие, направленное на изменение формы и содержания объекта / субъекта [16: 20]. 
Поскольку манипулятивное воздействие является видом скрытого воздействия, то такое 
изменение, соответственно, будет скрытым.

Далее необходимо обозначить, на изменение формы и содержания чего (какого объ-
екта) направлено манипулятивное воздействие, оказываемое на человека. В представлен-
ных в научной литературе определениях можно обнаружить упоминание воздействия на 
сознание [8: 7, 11 и др.; 14: 75; 15: 87; 3: 67; 6: 16; и др.], «общественное сознание» [8: 11; 
и др.], психику [7: 46; и др.], «психические структуры человека» [13: 31], поведение [6: 16] 
и даже инстинкты [14: 75; 15: 87]. Этот перечень охватывает весьма широкий спектр ги-
потетических непосредственных объектов манипулятивного воздействия. И тем не менее, 
искомый объект, с нашей точки зрения, находится в иной области.

Здесь следует упомянуть значимость для манипулятивного воздействия так называ-
емой «фальшивой действительности» [17: 28], соотносимой с понятием иллюзорности 
[11: 10, 130; и др.]. Мысли и действия человека во многом определяются окружающей 
его действительностью, а точнее – восприятием этой действительности. В идеале такое 
восприятие должно быть целостным. Целостность восприятия окружающей действи-
тельности будем называть картиной мира [16: 48]. При нарушении целостности воспри-
ятие искажается, что и приводит к увеличению доли иллюзорности. Другими словами, 
искажение целостности восприятия окружающей действительности обеспечивает появ-
ление иллюзорной картины мира.

Именно с категорией иллюзорной картины мира в нашем понимании соотносится 
существующее в научной литературе понятие «модель мира» (основными признаками 
любой модели мира («моделі світу») называют сокращение («скорочення»), искажение 
(«викривлення») и обобщение («генералізацію») [18: 10]). Используемое в научных иссле-
дованиях понятие «образ мира» [19: 28] также соотносимо с иллюзорной картиной мира.

Итак, манипулятивное воздействие оказывается на картину мира человека, причем, 
чем большее преобладание иллюзорной картины мира у каждого конкретного человека, 
тем эффективнее оказываемое на последнего манипулятивное воздействие.

В первом приближении определение манипулятивного воздействия было дано 
автором в диссертационном исследовании, где манипулятивное воздействие рас-
сматривалось как «способ изменения или корректировки картины мира реципиента, 
реализующийся посредством вербальных составляющих и лежащих в их основе взаи-
модополняющих и взаимопересекающихся отдельных речевых средств (в совокупности 
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с сопутствующими невербальными компонентами)». При этом уточнялось, что манипу-
лятивное воздействие «базируется на принципах скрытности, искусности, существова-
ния / создания иллюзорной действительности» [20: 65].

Если исходить из междисциплинарной природы исследуемого вида скрытого воздей-
ствия, то обобщенно определение можно представить следующим образом: манипулятив-
ное воздействие – скрытое замещение картины мира человека иллюзорной картиной мира.

Учитывая, что под картиной мира понимаем целостность восприятия окружающей 
действительности, это же определение было нами сформулировано и другими словами: 
манипулятивное воздействие – это скрытое замещение целостности восприятия чело-
веком окружающей действительности различными искажениями [16: 49].

Степень искажения восприятия человеком окружающей действительности опреде-
ляет потенциальную вредоносность манипулятивного воздействия. И наоборот, чем бо-
лее целостно восприятие окружающей действительности, тем меньшая вероятность, что 
человек пострадает от данного вида скрытого воздействия. При этом не значимо то, с ка-
кой целью прибегают к манипулятивному воздействию: формирование в самом человеке 
и вокруг него определенного манипулятивного пространства в любом случае вредонос-
но. Уменьшению распространения манипулятивного пространства будет способствовать 
неприменение манипулятивного воздействия во всех проявлениях последнего, для чего, 
в первую очередь, и необходимо определение того, что собой представляет данный вид 
скрытого воздействия. Перспективным в этом плане представляется изучение и альтер-
нативного вида скрытого воздействия – актуализирующего воздействия, направленного 
на развитие реципиента.
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ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ МАНІПУЛЯТИВНОГО ВПЛИВУ
Стаття присвячена проблемі визначення маніпулятивного впливу: розглянуто наявні 

підходи, обґрунтовано перевагу терміна «маніпулятивний вплив» порівняно з термінами 
«маніпуляція» та «маніпулювання», дано авторське визначення маніпулятивного впливу.

Ключові слова: маніпуляція, маніпулювання, маніпулятивний вплив.
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ON THE PROBLEM OF MANIPULATIVE INFLUENCE’S DEFINITION
The article is dedicated to the problem of manipulative infl uence’s defi nition: present ap-

proaches are examined, the choice of term «manipulative infl uence» is substantiated and the 
author’s defi nition of the manipulative infl uence is given.
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ВНУТРІШНЯ ФОРМА ЯК БАЗИСНА ЛІНГВОПОЕТИЧНА КАТЕГОРІЯ

У статті надається аналіз тієї еволюції, що його пройшло ключове поняття лінг-
вістичної поетики «внутрішня форма» з моменту свого виникнення у лоні філософії 
еллінізму до теперішнього часу.

Ключові слова: внутрішня форма, eйдос, естетично-філософське трактування, 
лінгвофілософське трактування, власне лінгвістичний вектор дослідження, лінгвопое-
тичний вектор дослідження. 

Внутрішня форма як принцип зв’язку форми та змісту у поетичному мовленні за-
вжди вважалася головною категорією лінгвопоетики, проте вона мала невеликі шанси 
на плідне вивчення в межах традиційного мовознавства внаслідок свого лінгвофілософ-
ського характеру. Адже докогнітивна лінгвістика досліджувала виключно тілесний, а не 
духовний аспект мови, зосередившись на ретельному розгляді складових її кістяка – 
граматичного, синтаксичного, семантичного, в той час як концептуальний аналіз надав 
можливість перейти до вивчення матеріалізованого у ній світогляду, системи цінностей, 
які безпосередньо пов’язують мову з внутрішнім світом мовця. Саме тоді й з’явилася 
можливість повернутися до тих здобутків філософського та лінгвопсихологофілософ-
ського вивчення внутрішньої форми, що стали результатом багатовікових досліджень.

Поняття внутрішньої форми сягає корінням наукових праць античної доби і пов’язано 
насамперед з таким центральним терміном давньогрецької філософії і літератури в епоху 
еллінізму як «ейдос» (грец. éidos – вид, образ), котрий трактувався досить неоднозначно. 
Ейдос, котрий буквально означає «вид», по суті, є звичним вираженням для платонівсько-
го поняття ідеї, тому можна констатувати, що ейдос = «вид» та «ілея» (= те, що видно) 
являють собою основні терміни учення Платона про ідеї. Вони виражають структурну 
особливість предметно-смислової цільності кожної речі, збагненну розумом сутність 
речі з власною, теж суто розумовою картинністю та структурою. Отже, платонівські «ей-
дос» та «ідея» як модельно-породжувальний та модельно-оформлюваний принцип речі 
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виявляються вершиною предметно-смислового оформлення дійсності [10: 536, 538]. Для 
Аристотеля éidos («вид») практично виступає синонімом morphe (“форми»), оскільки 
форма є тим, що зумовлює видову відмінність, якій можна надати словесне визначення 
(logos) [2: 563].

У подальшому саме з поняття «ейдос» виникає термін «внутрішня форма», який 
вперше використовується засновником неоплатонізму, грецьким філософом Плотіном. 
За його доктриною, ейдос або внутрішня форма виступає у ролі того посередника, ко-
трий уможливлює пізнання первоначала. На позначення прообразотвірного принципу 
або внутрішньої змістотвірної величини використовує термін «внутрішня форма» і нео-
платонік п’ятнадцятого століття М. Фічино, переклавши вираз Плотіна «to enton eidos» 
як форма «intrinsicа» [1: 470].

Пізніше це поняття виникає у працях представника англійського платонізму ХVII 
століття Антоні Ешлі Купера Шефтсбері, який виокремлює три ступені порядку та кра-
си: 1) мертві форми, створені людиною або природою, які не мають формотворчої сили 
та активності; 2) формотворчі форми, які є подібними до життя, і лише вони здатні на-
діляти красою перший рід форм; 3) форми, що відтворюють формотворчі форми; саме 
вони, так звані «внутрішні форми» (the inward forms) і є вищою красою [16: 213]. 

Перехід від філософсько-естетичного трактування внутрішньої форми до лінгво-
філософського, а точніше, лінгвопсихофілософського її осмислення відбувся завдяки 
доробку німецького філософа і мовознавця Вільгельма фон Гумбольдта, який вперше 
у науковому вжитку пов’язав це поняття з мовою та мисленням людини. Хоча у працях 
Гумбольдта немає прямого визначення внутрішньої форми мови, дослідники правомірно 
вказують на три базові гумбольдтовські інтерпретації цього терміну [13: 112]. Це, по-
перше, розуміння внутрішньої форми мови як вираження «духу народу», певних домі-
нант культурно-смислового простору, що у сучасній термінології позначається як мовна 
картина світу. По-друге, внутрішня форма трактується як спосіб поєднання поняття і 
звука, певний зв’язок, що існує у вигляді узагальнено-абстрагуючої ознаки. По-третє, 
внутрішня форма мови є підсумком усіх основних мовних структур, сукупністю усіх 
елементів мови, що розглядаються у системі.

Важливо зауважити, що Вільгельм фон Гумбольдт використовував ідею внутрішньої 
форми мови в естетичному застосуванні. Визначаючи поезію як мистецтво мови (die 
Kunst der Sprache), він проводить аналогію між мовою та мистецтвом, основою якої є 
визнання наявності, з одного боку, внутрішньої мовної форми, а з другого, внутрішньої 
поетичної форми, котра являє собою специфічну мовну форму. При цьому,описуючи 
внутрішню форму як наскрізний структурізатор, породжувально-формувальне начало 
у мові, що містить у собі усі можливі для проявлення форми, Гумбольдт наголошує на 
ролі творчої особистості, яка може силою свого генія вкласти у стару оболонку інший 
смисл і тоді «під тією ж самою карбівкою виступає щось інше, за однаковими законами 
зв’язку намічається інакше градуйований хід ідеї. Таким є неодмінний плід літератури, 
а у ній – здебільшого поезії та філософії. Інші науки постачають мові матеріал більш ви-
падкового характеру або суворіше розмежовують та уточнюють наявний; поезія і філо-
софія ще й в якомусь зовсім іншому сенсі доторкаються до самих глибин душі людини, 
а тому сильніше і рішучіше впливають на мову, що з нею зрослася» [7:104]. Хоча досить 
багато наукових спостережень Гумбольдта, пов’язано з особливостями діяльності духу 
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в поезії, поняття поетичної форми залишається в нього без чіткого визначення. Проте, 
як справедливо зауважує М. І. Голянич, важливим є те, що він спроектував внутрішню 
форму мови «в русло поетичних контекстів», тим самим відкривши в слові нову «вну-
трішньоформо-поетичну» перспективу [6: 20].

Наступним етапом у розвитку теорій внутрішньої форми мови стала концепція 
О. О. Потебні, який вперше увів поняття внутрішньої форми слова. Погляд вченого на 
сутність поняття внутрішня форма, представленого у його науковій спадщині майже 
50 назвами еволюціонізував від ономасіологічного до семасіологічного підходу. Адже 
у ранніх роботах О. Потебні внутрішня форма трактується, по-перше,як відношення 
змісту думки до свідомості («образ образу», що корелює з «ейдосом ейдосів», «ідеєю 
ідей» Плотіна та «формою форми» Данте), по-друге, як уявлення, що вказує на чуттєвий 
образ, позначений словом, і є рушієм думки від пізнаного до пізнаваного [11: 147-148]. 
Пізніше вчений описує поняття «внутрішня форма» з семасіологічних позицій, ствер-
джуючи, що слово має два значення – об’єктивне та суб’єктивне. При цьому об’єктивне 
або найближче етимологічне значення розуміється як прихована пам’ять мовних номі-
націй, спосіб об’єктивації нового інтелектуально-емоційного змісту за допомогою слова, 
яке вже існує. Незважаючи на те, що у працях О. О. Потебні немає єдиного визначення 
поняття «внутрішня форма», саме воно постає тим домінантним елементом художньо-
го мовлення, поза яким виявляється неможливим власне існування художнього тексту. 
Адже запропонована Потебнею концепція внутрішньої форми слова є застосовною і до 
художнього твору, де діють «ті ж стихії, що і у слові: зміст (або ідея), який відповідає 
чуттєвому образу чи розвиненому з нього поняттю; внутрішня форма, образ, який вказує 
на цей зміст, відповідний уявленню (яке теж має значення тільки як символ, натяк на 
певну сукупність чуттєвих сприйнять, або на поняття), і, нарешті, зовнішня форма, в якій 
об’єктивується художній образ» [12: 128]. 

Майже одночасно з О. О. Потебнею поняття внутрішньої форми поетичного твору 
було розглянуто у більш загально гуманітарній, філософсько-естетичній перспективі 
Вільгельмом Ділтеєм, який першим пов’язав розкриття внутрішньої форми поетичного 
твору із головним завданням поетики, котре полягає у тлумаченні певного історико-ду-
ховного цілого. Останнє, за В. Ділтеєм, може бути дешифрованим з поетичної форми, 
яка у досить прозорий спосіб свідчить про закони створення художнього тексту [8: 140].

Таким чином, приблизно до початку минулого століття вивчення внутрішньої форми 
відбувалося у двох напрямах: філософсько-естетичному (Платон, Аристотель, Плотін, 
М. Фічино, А.Е.К. Шефтсбері, В. Ділтей) та лінгвофілософському, який, однак, біль-
шою мірою заслуговує на назву лінгвопсихологофілософського, зважаючи на ту доволі 
серйозну увагу яка надається в ньому саме психологічним аспектам (В. фон Гумбольдт, 
К. Штейнталь, В. Вундт, О. О. Потебня). У філології це поняття перейшло з царини оцін-
ки мови у цілому до окремого слова. Надалі внутрішня форма як найближче етимологіч-
не значення слова стало об’єктом вивчення лексикологів, водночас розгляд внутрішньої 
форми як принципу зв’язку між формою та змістом незмінно перебував у центрі уваги 
дослідників художніх текстів. Відповідно сформувалися два вектори осмислення понят-
тя внутрішньої форми, один з них, лінгвопоетичний, спрямований на розкриття з позицій 
філології природи та специфічних характеристик художньої форми літературно-поетич-
них творів ( Р. О. Якобсон, М. М. Бахтин, Г. О. Винокур; М. І. Голянич, М. О. Рудяков). 
Смислова ємність терміну «внутрішня форма» зумовила його майже універсальний 
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характер, можливість застосування у різних гуманітарних сферах, причому незмінно зі 
збереженням ключових позицій, як поняття, що наділено значною пояснювальною силою 
у відповідній галузі знання. У межах другого, власне лінгвістичного, напряму, що вико-
ристовує як джерельний матеріал нехудожні тексти чи послуговується фактами худож-
нього мовлення з метою вивчення Їх лінгвістичного, а не поетичного аспекту, внутрішня 
форма стає спеціальним предметом наукових розвідок (Н. І. Мигирина, О. С. Снітко, 
Т. Р. Кияк, В. В. Бибихін, Б. О. Плотніков, Н. С. Ляшенко) або розглядається у зв’язку з 
проблемами граматики, лексикології, словотвору, лексикографії та фразеології.

Дослідження у лінгвопоетичному напрямку є суголосними з лінією Гумбольдта –
Потебні, хоча вже з самого початку вчені дещо поділилися у питанні цілковитого при-
йняття потебнянської концепції. Серед беззаперечних адептів теорії О. Потебні потрібно 
назвати Павла Флоренського, який вважав її природним продовженням гумбольдтовської 
доктрини [15: 377-378]. Водночас багато відомих філологів уточнювали або корегува-
ли тези Потебні. Наприклад, Г. Г. Шпет, який вбачав основну конститутивну одиницю 
внутрішньої форми у «предметному кістяку», тобто амодальному образі, який за своїми 
властивостями корелює з етимологічним значенням слова О. О. Потебні [17]. Проте, на 
його думку, Потебня дискредитував вчення Гумбольдта [14: 15], зокрема тим, що ставив 
знак рівності між образом як внутрішньою формою поетичного мовлення та образом як 
уявленням: «Образ – не уявлення. Правильніше було б говорити про образ як предмет 
уявлення. А ототожнювати їх – значить гратися омонімами (image – і «образ», і «уявлен-
ня») [17: 450]. Критичне ставлення до певних аспектів наукової спадщини О. Потебні 
висловлював й О. Г. Винокур, хоча його трактування поняття «внутрішня форма», можна 
сказати, нічим не суперечить потебнянській концепції. Адже для нього внутрішня фор-
ма являє собою «дещо, що само по собі, всередині себе має певну змістовну цінність». 
Це той зміст, що знаходить вираження у звуковій формі й одночасно служить формою 
іншого змісту, позбавленого окремого звукового вираження. Г. Винокур бачить причини 
недовірливого ставлення до вчення про внутрішню форму у неправильному розумінні 
сутності поетичного мовлення як формалістами, які не визнавали поняття внутрішньої 
форми, водночас повністю відокремлюючи мову поетичну від мови практичної, так і 
Потебнею, котрий будь-яке слово «вважав поетичним і тому перетворював мистецтво на 
щось як би ще більш реальне, ніж сама реальна дійсність» [4: 28].

Нарешті, суттєвому переосмисленню піддано ідеї О. Потебні й у працях 
М. М. Бахтіна, на думку якого, внутрішня форма являє собою оприявлені смисли, що ак-
туалізуються через «діалог». Це вираження активності як творця художнього твору, так і 
його реципієнта, адже «форма розпредметнюється і виноситься за межі твору як органі-
зованого матеріалу, лише стаючи вираженням цінностно-визначеної творчої активності 
естетично діяльного суб’єкта» [3: 75]. 

Початок нового етапу в осмисленні внутрішньої форми як з суто мовознавчих, так 
і лінгвопоетичних позицій пов’язаний із так званим «лінгвістичним переворотом», 
що відбувся у філософії в середині минулого століття, коли мова стала центральним 
об’єктом філософського аналізу, що, своєю чергою, призвело до перегляду багатьох 
вихідних позицій лінгвістичної науки та створення таких міждисциплінарних дослід-
ницьких галузей як психолінгвістика, етнолінгвістика, соціолінгвістика, когнітивна лінг-
вістика та інш. Можна сказати, що підвалини нового філософського осягнення понять 
«мова», «текст», «метафора», «внутрішня форма мови» були закладені великою мірою 
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завдяки працям Едмунда Гуссерля, світоглядні настанови якого закорінені в концепції 
Платона. Ейдетична редукція, запропонована Гуссерлем як метод філософії, передбачає 
те скасування всіх позицій обмеженої дійсності і перенесення у дійсність духовну (за 
Платоном, царство ідей), що , на думку Г.-Г. Гадамера, відбувається спонтанно у галузі 
мистецтва. Саме тому, якщо філософії і вдалося у ХХ столітті здобути певну значущість, 
то за це вона має завдячувати своєму «виходу» на маргіналії поетичної мови» [5: 118, 
119]. Надзвичайно важливу роль у зближенні філософської та поетичної царин відіграла 
теорія учня Е. Гуссерля Мартина Гайдеггера, який розглядає мову як поетичне мислен-
ня, наголошуючи на тому, що поезія є первісним називанням буття, а прамова являє со-
бою поезію як ствердження буття/істини. Лише поезію наділено здатністю унікального 
проникнення у відношення між словом і річчю, яке робить це відношення тотожністю: 
якщо немає слова, то немає і речі. Мова ж як така набуває спроможності висловити сут-
ність тільки тоді, коли бракує підхожого слова, котре могло б адекватно назвати те, що 
справило на нас сильне враження, цілковито захопивши душу. Саме тоді відбувається 
народження поетичного слова, завдяки якому мова починає говорити. Натомість у по-
всякденній/практичній/прагматичній мові на перший план завжди виходить певне пи-
тання, обставина, намір, тобто те, про що ми говоримо. Ціллю висловлення при першо-
му, осмисленому використанні слова є «відповідність» (Ent-sprechen) мові, або, іншими 
словами, сутності. Ця відповідність досягається через спрямованість слів на самих себе, 
коли завдячуючи їхньому власному, потужному сяйву, « напрузі енергії їхнього звучання 
та смислу, що сходяться й змінюються, утворюється ціле», котре, по суті, є непереклад-
ним на іншу мову [5: 123]. Отже, той факт, що сутність поняття «внутрішня форма мови» 
знову стала предметом обговорення у філософських розвідках, свідчить про поновлення 
філософського напрямку у його вивченні, який на сучасному етапі перебуває у досить 
щільному зв’язку з напрямом філологічним.

В останньому ж, внаслідок переосмислення поняття внутрішньої форми у когні-
тивно-дискурсивному ракурсі, сформувався новий, інтерпарадигмальний підхід, який 
синтезує різні трактовки лінгвістичного об’єкту. З цього погляду внутрішня форма роз-
глядається як така, що міститься на точці перетину трьох чільних парадигм: семантич-
ної, синтаксичної та прагматичної, кожна з яких являє собою окремий, специфічний тип 
бачення і моделювання лінгвістичного об’єкту. Згідно з інтерпарадигмальним підходом, 
внутрішня форма виступає як інтеріоризована ознака, що є до словесним утворенням 
[9: 103], вона визначається як «концептуальна ознака, закріплена в слові», котра «харак-
теризує і представляє концепти – образи, уявлення, асоціації, поняття, що є одиницями 
оперативної свідомості й пов’язуються з відповідним словом» [6: 250].

Отже, можна констатувати, що започаткований в епоху еллінізму філософсько-есте-
тичний напрям вивчення внутрішньої форми (Платон, Аристотель, Плотін, М. Фічино, 
А.Е.К.Шефтсбері) згодом змінився лінгвопсихолого-філософським напрямом, в межах 
якого було розпочато ґрунтовне дослідження внутрішньої форми мови (В. фон Гумбольдт, 
В. Вундт, Х. Штейнталь, О. О. Потебня). Наступний етап охарактеризувався певною 
диференціацією наукових пошуків, оскільки внутрішня форма слова стала предметом 
вивчення лексикологів, а розгляд внутрішньої форми як принципу зв’язку між формою 
та змістом відійшов до компетенції дослідників художнього тексту. Відповідно, поняття 
внутрішньої форми стало осмислюватися як із загально мовознавчих позицій – власне 
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лінгвістичний вектор досліджень, так і з загальнофілологічного погляду – лінгвопоетич-
ний вектор досліджень. Одночасно, завдяки піднесенню мови у ключовий елемент пред-
метного поля філософії знайшла своє продовження багатовікова традиція філософсько-
естетичного вивчення внутрішньої форми.
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НІМЕЦЬКОМОВНІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТВОРЧОСТІ 
ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Стаття присвячена огляду німецькомовних перекладів творів Лесі Українки. 
У статті перелічуються вже здійснені переклади та їх автори, описуються особливос-
ті та прийоми при перекладі лірики та драми.

Ключові слова: інтерпретація, творчість, художній переклад, драма.

Постановка наукової проблеми та її значення. «Нова хвиля інтересу вивчення 
спадщини Лесі Українки у другій половині ХХ століття пробудила зацікавленість пере-
кладачів до інтерпретування поетичного й драматичного доробку поетки» [А. Шевчук].

Художня, історично-літературна, публіцистична спадщина Лесі Українки вже не-
одноразово була предметом дослідження вітчизняних мовознавців. І останнім часом 
ці галузі нашої науки активно звертаються до багатогранної спадщини Лесі Українки 
слов’янськими, західноєвропейськими мовами та іншими мовами народів світу.
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Німецькі славісти і перекладачі також відкривають творчість відомої української по-
етеси німецькому читачеві.

Мета дослідження: простеження та підсумок перекладацьких праць творів укра-
їнської поетеси. Предметом дослідження є німецькомовні переклади творчості Лесі 
Українки.

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. 
Особлива заслуга в перекладанні творів Лесі Українки належить відомому німецькому пе-
рекладачеві Й. Груберу. Збірник „Hoffnung“ налічує 46 віршів і поем, перекладених ним 
німецькою мовою. У передмові до збірника професор А. Іщук пише про Лесю Українку 
як про поетесу, у творах якої лунають мотиви любові до рідного краю, народу, заклики 
до активної боротьби за свободу. У передмові перед німецьким читачем вимальовується 
багатогранна постать талановитої поетеси, яка запалює серця народу правдивим, свободо-
любивим словом, сповнює його душу добром та справедливістю [6, с. 7-13.]

Переклади творів Лесі Українки Й. Грубером характеризуються високою ідейно-ху-
дожньою майстерністю, вони переважно адекватні українському тексту глибиною і об-
разністю думки, зберігають лексико-стилістичні особливості поетичної мови Лесі Укра-
їнки, її ритміко-інтонаційну структуру.

Як перекладач, Й. Грубер глибоко осягнув ідейно-художнє багатство поезії Лесі 
Українки, її жанрову палітру, емоційно художню насиченість. Перекладач захоплюється 
ніжною лірикою Лесі Українки, її мистецтвом глибоко проникати в світ почуттів людини.

Німецький вірш, як і український, багатий на стилістичні фігури, звукові ефекти, 
маршові інтонації. Й. Грубер у перекладах творів Лесі Українки прагне до максималь-
ного збереження всіх поетичних ознак першотвору. Ось, наприклад, як точно відтворено 
анафори, що виконують у вірші Лесі Українки «Сон» не лише формальну функцію, а й 
привертають увагу читача:

Той самий вираз і усмішка мила,
Той самий погляд довгий, 
роздумливий [6, с. 54].

«Сон»

Dasselbe Lächeln um den klugen Mund,
Derselbe Blick im Auge voller Glanz
[6, с. 55].

 « Ein Traum»

Відтворюється анафора і в поетичній прозі «Твої листи завжди пахнуть зов’ялими 
трояндами»:

Мій друже, мій друже, чому ж я не можу, коли так облити рук твоїх, що, мой стру-
ни, тремтять, своїми гарячими слізьми? Мій друже, мій друже, невже я одинока згину? 
О, візьми мене з собою і нехай над нами в’януть білі троянди! Візьми мене з собою. 
<…> Візьми мене з собою. Я так боюся жити! Ціною нових молодощів і то я не хочу 
життя, я для тебе вмерла й воскресла. Візьми мене з собою [6, с. 106].

Oh, mein Freund, mein Herzensfreund, muss es jedoch so sein, warum gelingt es mir 
dann nicht, Deine Hände mit meinen Tränen zu benetzen, die Hände, die sanft wie Saiten zit-
tern? Oh, mein Freund, mein Herzensfreund, muss ich wirklich zugrunde gehen? Nimm, oh 
nimm mich mit Dir, und die weißen Rosen mögen über uns welken. Nimm, oh nimm mich mit 
Dir! <…> Nimm, oh, nimm mich mit Dir! Mir ist angst und bange vor dem Leben. Und wenn 
ich auch eine völlige neue Jugend beginnen könnte, reizt mich doch das Leben nicht mehr. 
Nimm, oh nimm mich mit Dir! [6, с. 107].
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Особливо зростає емоційність твору і його мова набуває ораторського пафосу 
внаслідок повторення синтаксичної конструкції. Візьми мене з собою! – Nimm, oh 
nimm mich mit Dir! У перекладі німецькою мовою емоційність підсилюється вжи-
ванням вигуку oh та повторним вживанням дієслова nimm. Отже, анафора сприяє 
композиційній стрункості, завершеності та посилює емоційність твору оригіналу та 
його перекладу.

Відомим популяризатором українського художнього слова, зокрема і творчості 
Л. Українки, на сторінках німецькомовних газет і журналів, головним чином тих, які ви-
ходили у столиці Австрії, був Остап Грицай – талановитий журналіст, критик і літерату-
рознавець, поет і перекладач [3, с. 205].

Три поезії – „Cоntra spem spero!“, «До. Гімн. Crave» із циклу «Сім струн» (Aus dem 
Zyklus „Die sieben Saiten“ (Widmung an M. Drahomaniv) , „Do. Hymne. Grave“), «Крізь 
плач, і стогін, і ридання» були опубліковані у часописі «Ukrainische Nachrichten» [1915, 
№ 65]. У вступному слові Грицай знайомить читача з художнім доробком і творчими 
мотивами поетеси, наголошуючи на тому, що вона ввела в українську літературу «Книгу 
пісень» Г. Гейне [3, с. 213].

Ще один вірш Л. Українки «Пісня про свободу» („Das Lied der Freiheit“) в німецько-
мовній інтерпретації Грицая знаходимо на сторінках газети «Ukrainische Blätter» [Ukrai-
nische Blätter 1918, цит. за 3, с. 213].

О. Грицай зробив також спробу представити читачам Лесю Українку як драматурга, 
давши загальну характеристику її поем «Одержима», «Лісова пісня», «На руїнах», «На 
полі крові», «У пущі» та ін. [Hrycaj 1915, 3, с. 205]. При цьому критик проводить можли-
ві типологічні паралелі з творами європейської літератури.

Німецька література лише нещодавно стала на шлях глибшого засвоєння художньої 
спадщини Лесі Українки. На німецьких перекладачів чекає значна частина творчого до-
робку великої поетеси.

Йозеф Ган [5, с. 168-212] переклав на німецьку мову драматичний вірш Лесі Україн-
ки «На полі бою» (нім. “Auf dem Blutacker”), [5, с. 213-230], йому ж належить переклад 
«Одержимої» (нім. “Die Besessene”) [5, с. 231-246]. 

Надія Медведовська у збірці “Judaica” об’єднала власні переклади вибраних творів 
Лесі Українки. Одним з перекладів є поезія „Hebräische Melodie“ [7, S. 7]:

1. Herbräische Melodie
Fernes Land uns getrennt, jetzt nicht mehr mein du bist.
Fremde Schöne hat dich mit genommen.
Dort du fandest vielleicht unerhört‘ Paradies,
Hier ist mir ohne dich so beklommen…
Переклади поезії, драми-феєрії «Лісова пісня», драми «Кассандра» Лесі Українки 

виконала Ірина Качанюк-Спєх – перекладач, філолог, людина, яка все своє життя прагне 
донести до іноземного читача українське слово.

Під час року стажування у Франції, коли І. Качанюк-Спєх читала українські книж-
ки, прийшов на думку німецький текст Лесі України «Contra spem spero». Таким чином 
п’ятдесят років тому з’явився перший переклад збірки «Contra spem spero» німецькою 
мовою. Це був неначе символ того, що Європа колись пізнає Україну. Ще тоді поезії Та-
раса Шевченка і Лесі Українки у власному перекладі Ірина Качанюк-Спєх не раз читала 
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на міжнародних письменницьких вечорах. Ці твори були видані окремими книжечками 
і друкувалися в німецьких і літературних журналах. Ірина Качанюк-Спєх перекладала 
прозу , а згодом і поезію. Українська література була не дуже відома у Німеччині. «Всі 
знають Чехова, знають Достоєвського, але ані Лесі України, ні Тараса Шевченка...» [1].

Особливо захоплювалась І. Качанюк-Спєх творчістю Лесі Українки, переклала ні-
мецькою мовою багато її поезій, драм, серед них і «Лісову пісню», та «Кассандру»:

«Леся Українка змогла захопити мою душу, вона була тією доброю музою, яка мене 
привела до перекладання поезії – спершу виключно поезії Лесі Українки, опісля пошири-
лися мої зацікавлення на інші літературні твори. Одначе Леся Українка залишиться 
моєю улюбленою поетесою» [2, с. 218].

У 2006 році у видавництві Львівського національного університету на честь 135-річ-
чя від дня народження Лесі Українки була видана «Лісова пісня» у перекладі Ірини 
Качанюк-Спєх і доповнена нотами народних поліських мелодій, які Леся Українка піді-
брала до “Лісової пісні”. Володимир Сулим у передмові до видання зауважив: «що за-
вдяки майстерному перекладу Ірини Качанюк-Спєх, яка є активним діячем українських 
товариств у Німеччині, персонажі п’єси заговорили тепер ще й німецькою мовою».

Творча спадщина Лесі Українки – світова слава українського письменства. І великим 
досягненням І. Качанюк-Спєх полягає у тому, що вона зуміла передати ритмомелодику Лесі 
Українки – одну з найпотаємніших особливостей її музи. У перекладі збережено білий вірш 
там, де він є в оригіналі, римованим рядкам в основному також відповідають римовані.

Ми можемо також відзначити, що перекладачка досить вдало відтворила форму драм та 
її образи, створивши цікавий переклад, сповнений справжніх інтерпретаторських знахідок.

Висновки. Переклад у всіх народів і в усі часи виконував важливу функцію: він 
сприяв взаємопроникненню культур. Кращі літературні твори переставали бути надбан-
ням одного народу – вони легко долали державні кордони і ставали шедеврами світового 
мистецтва. Особливої ваги набували літературні переклади в долі країни, що боролася, 
здобувала, надіялася, але довгий час таки не мала своєї державності. Процес перекладу 
кращих досягнень національного письменства мовами європейських народів набув осо-
бливого розквіту наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Історична ситуація, що склалася на 
українських теренах – посилення національно-визвольних рухів на території тодішньої 
Австро-Угорської імперії – зумовила зацікавлення Україною в Європі, зокрема україн-
ськими письменниками, у творчості яких згадані проблеми поставали особливо гостро. 
Світ пізнавав Україну через її літературу. 

„Перекладачі сидять самітно і працюють за своїм столиком, їх ніхто не хвалить, 
багато ганьблять, а вони передають фактично найбільший скарб того народу для ін-
шого і для світу” [1].
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СИМВОЛИКА ПРЕДМЕТНЫХ ОБРАЗОВ В СВАДЕБНЫХ ПЕСНЯХ

Статья посвящена рассмотрению основных предметных образов, встречающихся 
в свадебных песнях на территории Беларуси. Главный акцент направлен на рассмотре-
ние символики образов-предметов, их семантики и поэтики.
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Объектом данного исследования выступают песенные тексты досвадебного периода, 
которые были собраны на территории Беларуси. Предметом исследования является сим-
волика предметных образов: косы, рушника и венка.

Обращение к проблеме исследования символики предметных образов обусловлено 
недостаточной изученностью свадебной обрядовой поэзии.

Изучением данной проблемы занимались: Л.Л. Ермакова, И.В. Казакова, И.И. Крук, 
Л.А.Малаш, И.М. Малашук, И.В. Пивоварчик, В.В. Приемко, А.С. Федосик, И.А. Швед, 
Т.К. Тяпкова и др.

Символ – «рэчыўны, графічны ці гукавы знак, які служыць умоўным абазначэннем 
якога-небудзь паняцця» [1: 520]. Вместе с тем символ является материализованным изо-
бражением идеалистического воплощения предметов и явлений окружающей действи-
тельности. Как правило, обрядовый символ наполнен определенной семантикой в соот-
ветствующем ритуально-обрядовом контексте.

Как отмечает О.В. Изотова, «сімвал з’яўляецца семантычнай структурай і мае на-
ступныя характарыстыкі:

1) мноства значэнняў;
2) аб’яднанне дыспарантных істотна розных значэнняў на аснове аналогіі, або 

асацыяцыі;
3) кандэнсацыя (рытуальнае выкарыстанне сімвалічных сродкаў скарачае тое, што 

інакш было б доўгім аповедам, або выказваннем)» [2].
Наиболее ярко и красочно в свадебных песнях представлены обрядовые этапы сва-

товства, помолвки и обручения. Большое значение при изучении досвадебного периода 
отводится такому предметному образу, как рушник. Он символизирует своеобразный 
«пераход да новага сацыяльнага і сямейнага статусу» [1: 457]. Возможность наиболее 
полного раскрытия данного образа достигается не только правильным толкованием его 
традиционной символики, но и выполнением им различных функций: «знак згоды на 
шлюб (пры запоінах, або заручынах); маркера галоўных дзеючых асоб на вяселлі – ня-
весты (ёй завязвалі ручнік на правай руцэ і яна насіла яго на працягу ўсяго вяселля), 
маладога (перапаясвалі ручніком) свата і ўдзельнікаў дружыны маладога (перавязвалі 
ручніком праз правае плячо) і іншыя» [1: 457].
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Образ рушника имеет место во многих сюжетах свадебного обрядово-песенного 
фольклора:

 – Ожидание приезда сватов: 

Наша Танечка чакае
Ды на шлях той паглядае,
Сцеле ўсё там ручнікамі,
Высцілае абрусамі…[В.М.С.]

– Рассмотрение приданого невесты в доме молодого:

Вой, якое там багацце!
Ручнікі беленькі.
Калі Ганны тэй пасаг,
Будзем мы дабрэнькі.
Наша Ганна – руса коса,
Прыгажуня, макаў цвет… [К.Н.В.]

Эпитет «руса коса» более детально раскрывает образ невесты. Коса в свадебной об-
рядности символизировала молодую, а также являлась символом её чистоты и невинности.

Одним из самых распространенных свадебных обрядовых ритуалов считается рас-
плетание косы невесты. Во время помолвки косу расплетали, и заплетать ее нельзя было 
до начала сборной субботы. В сборную субботу подружки вновь заплетали ей волосы в 
одну косу:

Мы пляцем касу Ганусе,
Распляцем у суботачку.
Заплятайся, расплятайся,
Расплятайся, заплятайся,
Каб Гануся вясёлая была…[М.Н.И.]

Коса всегда считалась женским украшением, причем одну косу могли носить только 
незамужние девушки: «адну касу дазвалялася насіць толькі дзяўчатам, замужнія жанчы-
ны валасы закручвалі ў куксу, або запляталі ў дзве касы» [3: 669]. Любое видоизменение 
косы считалось наложением отпечатка на судьбу девушки, которую выдавали замуж:

Ой, расла, расла каса,
Вырасла доўга,
Калі будзем мы крамсаць, 
Будзе дзеўке дрэнна…[Ф.Н.И.]

Все ритуальные действия с косой невесты (заплетание, расплетание) заканчивались 
после того, как будущая свекровь покрывала голову молодой платком:

Ой, ды расцвітае вішнёвы сад, 
Ой пара Марусенька на пасад.
Выбірае хустку табе не маць,
Ой, пара Марусенька на пасад…[Ф.Н.И.]
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Не менее важную роль в свадебных песнях играл венок – символ молодости и непо-
рочности. Мотив потери венка в песенных текстах символизировал потерю невинности. 
«Надзець вянок і красавацца ў ім азначала захаваць маральную чысціню» [3: 298]. По 
старинным обычаям венки начинали плести в сборную субботу, при этом приговаривали:

Памажы, Божа, вянкі віць, 
Нашаму Андрэю з Вольгай доўга жыць.
Памажы нам, Божа, вянкі завіваць,
Прыгожыя кветкі ў яго завіваць [В.М.С.].

При выборе цветов, из которых плели венки, обычно отдавалось предпочтение кали-
не, руте-мяте, розе, малине – символам бесконечности любви:

Ой, упляту я руту-мяту ў вяночак белы
Ой, упляту я і малінку, каб была нясмела,
Ой, упляту я і калінку, дзевачке да нашай,
Шчасце будзе маладым, шчасце і багацце [Ф.Н.И.].

Изучение песенной символики позволяет сделать вывод, что все перечисленные пред-
метные образы объединяет их функция в ритуалах, связанных с изменением жизненного 
статуса молодых: венок – переход молодой в новый социальный статус; коса и ее рас-
плетание – символ перехода на другой жизненный этап; рушник – единение двух сердец.
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ОСНОВНІ ПРЕДМЕТНІ ОБРАЗИ У ВЕСІЛЬНИХ ПІСНЯХ БІЛОРУСІ
Стаття присвячена розгляду основних предметних образів, що зустрічаютьс у 

весільних піснях на території Білорусі. Головний акцент скеровано на розгляд символіки 
образів-предметів, їх семантики і поетики.

Ключові слова: весілля, весільний обряд, образи-предмети, пісні, образ, образ-сим-
вол, семантика, поетика. 

TYPICAL SUBJECT PATTERNS FOUND IN WEDDING SONGS OF BELARUS
The article is devoted to the main subject of patterns found in wedding songs on the terri-

tory of Belarus. The main emphasis is directed to the symbols of patterns-objects, their seman-
tics and poetics. 

Key words: wedding, wedding ceremony, patterns, objects, songs, image, image of the 
character, semantics, poetics.
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Сумський державний університет, Суми

ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКЕ ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ 
У МОВІ СУЧАСНИХ ДРУКОВАНИХ ЗМІ

У статті досліджено семантичні можливості фразеологізмів у сучасних газетних 
текстах, виявлено їх типові лексико-семантичні групи, схарактеризовано аксіологічне за-
барвлення фразеологізмів з урахуванням соціального та громадсько-політичного контексту.

Ключові слова: фразеологізм, трансформований фразеологізм, аксіологічне забарв-
лення, лексико-семантична група.

Образне, виразне, емоційно насичене мовлення завжди привертає до себе особливу 
увагу. У сучасному інформаційному просторі одним з активних засобів такого впливу 
на реципієнта є фразеологія. За словами Ю. Прадіда, «народна фразеологія є важливим 
складником системи мовно-зображувальних засобів у газеті. Крім використання фразео-
логізмів у традиційній формі і значенні, автори газетних публікацій вдаються до модифі-
кації їх структури і семантики» [1].

Питанням функціонування фразеології в мові засобів масової інформації присвячені 
роботи М. Воронової, Г. Іванової, О. Логвиненко, Л. Пашинської, Г. Федюк та інших до-
слідників. Мета статті – схарактеризувати семантичні особливості фразеологізмів у тек-
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стах громадсько-політичного видання «Сумщина» та визначити їх аксіологічне забарв-
лення із врахуванням соціально-економічного та політичного контексту сьогодення. Під 
фразеологізмом традиційно розуміємо стійке поєднання слів, граматично організованих 
за моделлю словосполучення або речення.

Проблема авторського використання фразеологізмів у текстах сучасних друкованих 
ЗМІ є досить актуальною. Особливого значення вона набуває з урахуванням їх аксіоло-
гічного аспекту, адже «в основі оцінного (мейоративного чи пейоративного) значення 
фразеологізмів знаходяться конкретні концепти дійсності, які оцінюються з погляду їх 
корисності чи шкідливості для людини. Така оцінка є невід’ємним компонентом семан-
тики фразеологізмів, оскільки вони призначені відображати оцінне ставлення людини до 
реальної дійсності» [2].

Частотність актуалізації фразеологічних одиниць в газетних текстах залежить від ба-
гатьох культурних, соціальних та історичних чинників. Водночас важливу роль відіграє 
апробоване раніше використання таких висловів у медіаконтекстах. Таким чином,ЗМІ 
виконують селективну функцію, добираючи з-поміж усього масиву стійких висловів ті 
одиниці,які,на думку комунікаторів, є актуальними для споживачів інформації [3:200]. 
Тож у межах наукової розвідки на матеріалі текстів періодичного видання «Сумщина» 
спробуємо визначити лексико-семантичні групи фразеологізмів, які характерні для мови 
ЗМІв умовах сьогодення.

Аналіз текстів громадсько-політичного видання «Сумщина» свідчить про те, що за 
семантикою найбільш вживаною є група фразеологізмів, які позначають стан та по-
ведінку людей: Хто не ризикує, той не п’є шампанського (№10, 19.03.14); Виклики 
демографії, або чесно поглянемо правді у вічі (№10, 19.03.14); Найкращий спосіб роз-
ставити всі крапки над «і» ‒ провести аналіз води(№14, 16.04.14); Спочатку ніхто не 
зрозумів, що сталося, діти зі здивуванням повитріщали очі (№11, 26.03.14); Деякі «не-
байдужі» встигли «прикласти руки» до новенької зупинки (№11, 26.03.14).

Чимало таких фразеологізмів є образними номінаціями представників влади або ж 
засобом характеристики їх діяльності та стосунків між ними, що набуває особливої ак-
туальності в контексті розвитку українського суспільства, наприклад: Серед бажаючих 
обійняти найвищу посаду в державі – як знайомі, так і нові обличчя (№12, 02.04.14); 
Раніше «INSIDER» писав, що кістяк команди мільярдера – нардепи від «Батьківщини» 
Юрій Стець та Ігор Гринів, а також Сергій Березко… (№14, 16.04.14). 

Причому серед таких фразеологізмів за їх оцінними конотаціями виділяємо як ме-
йоративно забарвлені (коли вони стають репрезентантами позитивних, корисних дій 
представників влади по відношенню до суспільства): Учасники «круглого столу» зо-
середились на пошуках спільних «точок дотику» (№13, 09.04.14)); так і пейоративно 
забарвлені – відповідно до відтвореної у тексті ЗМІреальності – недружніх стосунків 
між представниками влади чи до певних політичних подій: «Чорна кішка» пробігла між 
Кличком та Турчиновим (№11, 26.03.14). 

У цілому ж пейоративні значення фразеологізмів у досліджених тестах переважають 
над мейоративними, що підтверджує висновки інших мовознавців і пов’язано, по-перше, 
з тенденцією сучасних ЗМІ подавати суцільний негатив (адже він швидше привертає 
увагу читача); по-друге – «з тенденцією мови фіксувати відхилення від норми в негатив-
ний бік, а позитивно марковані лексеми виступають нормативними» [2].
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Характерною для сучасних друкованих ЗМІ є група фразеологізмів на позначення фі-
нансового стану людей та країни, що пов’язано з актуальністю відповідної проблематики 
в суспільстві.Причому деякі з фразеологізмів є постійними складовими мови сучасних 
ЗМІ і переходять із номера в номер. Вони є ланкою, що єднає тематично близькі матері-
али різних номерів видання. Зокрема проблема браку коштів, що притаманна як державі 
в цілому, так і окремим верствамгромадян, у газетних текстах влучно вербалізується за 
допомогою відомого фразеологізму, який здавна характеризує національну особливість 
українця – вміння обмежувати себе чим-небудь, що вимагає грошових витрат – затягу-
вати пояси (затягування поясів): Медицина в режимі економії. Коли в державі брак гро-
шей, то пояси затягують всі. Принаймні так має бути (№14, 16.04.14); «Затягування 
поясів» торкнеться всіх, передусім ‒ через підвищення РФ ціни на газ, відтак тарифів 
на теплопостачання і гаряче водопостачання (№13, 09.04.14). 

Складному процесурозв’язання проблеми бюджету країнижурналісти дають образну 
назву – заткнути величезну бюджетну дірку. Зауважимо, що традиційно вислів заткну-
ти дірку передбачає «наспіх, частково заповнити нестачу в чому-небудь», а отже, не зро-
бити це не зовсім якісно. Саме такого підтексту набуває наступний приклад:У столиці 
зараз вирішують глобальну проблему: як заткнути величезну бюджетну дірку, тож 
вгодованій курці сьогодні важко уникнути ножа (№13, 09.04.14).

Окреме місце серед зазначеної лексико-семантичної групи посідають пейоративно 
забарвлені фразеологічні номінації типу чорна бухгалтерія, пов’язані з викриттям ко-
рупційних фінансових схем у державі: «Чорна бухгалтерія» була схожа на общак (№10, 
19.03.14). Натомість важко знайти подібні позитивно конотовані номінації, що зумовле-
но відповідним фактичним матеріалом, який журналісти представляють у своїх текстах 
цієї тематики.

Серед інших лексико-семантичних груп фразеологізмів, представлених у газетних 
текстах, варто назвати такі: 

− громадсько-політичні настрої: Про це стало відомо активістам, які прибули 
на місце події і завадили сховати «кінці у воду» (№10, 19.03.14); Путін «включив за-
дню»(№13, 09.04.14)(переосмислений варіант фразеологізму робити задній хід); За сло-
вами Анатолія Річкаля, на сьогодні напруженість у суспільстві провокується, зокрема, 
й представниками так званої «п’ятої колони» (№14, 16.04.14).

Фразеологізм п’ята колона, який належить генералу іспанської армії Е. Молу, набув 
значного поширення в мові сучасних ЗМІ в умовах політичної кризи в Україні. Унаведе-
ному контексті віндемонструє своє традиційне значення – п’ятою колоною названо шпи-
гунів, диверсантів, людей, які займаються підривною, антидержавною діяльністю в країні. 

В іншому прикладі незадоволеність суспільства діями державної влади автор під-
креслює за допомогою фразеологізмугріш ціна, таким чином висловлюючи і власну гро-
мадську позицію: Якщо влада не дослухається цих пропозицій, не проведе антитерорис-
тичну операцію і не звільнить Україну від ворогів ‒ гріш ціна цій владі (№14, 16.04.14);

− стан процесу виробництва: Колба спотикання (№13, 09.04.14). Цей автор-
ський фразеологізм є підзаголовком до журналістського матеріалу. У контексті він сприй-
мається як синонім до іншого, більш відомого російського вислову камень преткнове-
ния, який позначає предмет, що заважає, перешкоджає досягненню мети.Трансформуючи 
загальновідомий фразеологізм, вводячи до його складу хімічний термін колба, журналіст 
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надає своєрідного забарвлення тексту, привертає увагу читача до проблематики матеріа-
лу. Йдеться про виробництво на спиртзаводі речовини, яку проблематично ідентифікува-
ти. Деякі фахівці цій «речовині в колбі» надаюсь статусу «спирту» і вимагають сплатити 
акцизні збори, проте насправді вироблений продукт за хімічним складом та функціями 
відрізняється від етилового спирту. Відтак, організації залишаєтьсяпостійно доводитив-
ладі, яка часто змінюється, свою правоту.Для увиразнення трагізму ситуації, що склалася 
на виробництві, у тексті використовується ще одинвідомий фразеологізм – наступатина 
граблі: Без таких маркерів можна і справді сплутати ефір зі звичайним спиртом. Але ж 
ми на ці «граблі» уже наступали(№13, 09.04.14);

− якісні характеристики продуктів людської діяльності: Підземний перехід: 
«ефект хом’яка на біговому колесі» (№14, 16.04.14). Виділений фразеологізм – авторська 
інновація (на противагу традиційному білка в колесі), що характеризує невирішені про-
блеми, які повторюються знову й знову. У тексті йдеться про підземний перехід, який ре-
монтували багато разів, але ніколи так і не доводили справу до кінця. Він досі в жахливому 
стані, все залишається без змін, проблеми рухаються по колу, немов той хом’як у колесі. 

Серед усіх лексико-семантичних груп фразеологізмів, зафіксованих у регіонально-
му виданні «Сумщина», виділяємо як традиційні, загальновідомі фразеологізми, так і 
оригінальні, створені автором унаслідок різного роду трансформації перших. Наступний 
приклад демонструє, як відомий стійкий вислів все й одразунабуває нового вигляду за 
рахунок розширення його компонентів на основі антонімічних контекстуальних зв’язків: 
Все й одразу – це менше, ніж потроху й поступово (№13, 09.04.14). 

Фразеологізм світло в кінці тунелю традиційно символізує проблиск надії на успішне 
завершення якоїсь складної, тривалої справи. За рахунок введення до його структури ново-
го компонента (прикметника демографічний на означення слова тунель) вислів набуває су-
часного відтінку й стає характеристикою не окремої особи, а всього суспільства: Світло в 
кінці демографічного «тунелю» (№10, 19.03.14). Відтак, автор досягає мети – подарувати 
надію читачеві на покращення невтішної демографічної ситуації, що склалася на Сумщині.

Досить поширеним та виправданим явищем є використання фразеологізмів у заго-
ловках періодики. Воно зумовлене такими особливостями стійких слово сполучень, як 
афористичність, образність. Влучновикористанийфразеологізмабовмілайоготрансфор
ма ціянеодміннопривертаютьувагучитачадотексту. Проте лише грамотно й доречно ді-
браний фразеологізм дає очікуваний ефект. Застосовуючи фразеологізми, як і інші мовні 
засоби, що містять оцінний елемент, потрібно відчувати міру, а при транс фор мації стій-
кої сполуки зберігати її внутрішній стрижень, ідею, закріпле ний у свідомості змістовий 
та оцінний образ [4].

Зафіксовані в заголовкових комплексах газети «Сумщина» фразеологізми пред-
ставлені як у своєму первинному,так і в трансформованому вигляді. В основному це 
прислів’я та приказки, крилаті вирази і навіть загадки, наприклад: Іде років двісті, хоч 
стоїть на місці (№12, 02.04.14).Автор свідомо використовує відому загадку, визначаючи 
таким чином тему матеріалу, присвяченого всім визначним годинникам у місті Суми. 

Назвою тематичної сторінки, присвяченої творчості Т. Шевченка з нагоди його 
200-річчя, стає крилатий вислів письменника «І на оновленій землі…». Він, по-перше, 
підкреслює актуальність теми, якій присвячено цілу низкутекстів;по-друге, наголошує 
на важливості творчості письменника, який неодноразово бував на Сумщині (це місто 
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поправу можна назвати «землею, яку сходив Тарас»); по-третє, таким чином читача го-
тують до сприйняття інформації про сучасну, «оновлену» Сумщину, про те, як сьогодні 
виглядають місця, де бував Т. Шевченко.

Приказка справа майстра боїться (№13, 09.04.14) є заголовком до тексту прозви-
чайного учня Сумського професійного ліцею будівництва та автотранспорту, який має 
представляти область на Всеукраїнському конкурсі з фахової майстерності «Слюсар із 
ремонту автомобілів». Використовуючи її у традиційному значенні для характеристики 
працьовитої, кваліфікованої людини, у якої все виходить, автор передає впевненість у 
майбутній перемозі хлопця в конкурсі, підкреслює, що професійні вміння більш важли-
ві, ніж соціальний статус людини.

Фразеологізм хліба й видовищ, що належить римському поети-сатирику Ювеналу і за 
своїм первинним значенням пов’язаний із підкупом виборців та маркує владну корупцію, 
у журналістському тексті набуває зміненої форми – хліб та видовища (№9, 12.03.14)) – 
і стає заголовком до тексту про музей хліба в Сумах, позбавляючись в контексті свого 
первинного політичного смислового забарвлення.

Позитивні та негативні сторони працевлаштування вітчизняних студентів за кордо-
ном влучно відбиває фразеологізм дві сторони медалі у наступному заголовкові: Робота 
для студентів у США: «Дві сторони медалі» (№3, 29.01.14). У тексті подаються вра-
ження українських студентів від перебування за кордоном. Окреслюються позитивні й 
негативні риси життя в чужій країні: серед позитивних – можливість підзаробити, серед 
негативних (а їх значно більше) – ненормований робочий час, жахливі умови проживан-
ня, нестача часу на культурно-пізнавальний відпочинок. 

У текстах видання «Сумщина» знаходимо випадки, коли фразеологізми чи навіть 
поєднання кількох фразеологізмів стаютькомпонентом великого заголовкового комплек-
су: Чому ж приватні підприємці – потенційні орендарі, обходять занедбаний перехід 
«десятою дорогою» та чи довго йому залишатися в статусі «блудного сина»…(№ 14, 
16.04.14). У переносному значенні фразеологізм блудний син вживають на позначення 
особи, яка покаялася у своїх гріхах. У тексті ж автор використовує його на позначення 
неістоти, для персоніфікації тунелю, що потребує ремонту, але нікому немає до нього 
діла, його «обходять десятою дорогою».

Є випадки, коли в журналістських текстах заголовок, до складу якого входить пейо-
ративно конотований фразеологізм, у цілому означає певне позитивне соціальне явище. 
Наприклад, тенденції до покращення політичної ситуації у східних регіонах України ре-
презентовано з використанням негативно забарвленого фразеологізму зазнати фіаско, 
що поєднаний з іншим негативно забарвленим словом сепаратизм: Сепаратизм в Укра-
їні зазнає фіаско (№13, 09.04.14).

Отже, журналісти регіонального видання «Сумщина» активно послуговуються 
фразеологізмами,як загальновживаними, так і трансформованими,які належать до різ-
них лексико-семантичних груп. Фразеологізми дозволяють уникнути штампів і створити 
нові експресивні засоби для підсилення інформативності тексту, концентрують у собі го-
ловну думку тексту, привертають увагу читача, збагачують мовлення автора, створюють 
певний національний та соціальний колорит. 

Функціонуючи в газетних текстах як заголовкові комплекси, фразеологізми стають 
аксіологічними номінаціями (у цьому випадку переважно позитивно конотованими, тоді 
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як у самих текстах вони набувають негативноїоцінки) та засобом вираження емоційно-
оцінного ставлення автора до самих подій.Те чи інше аксіологічне забарвлення фразео-
логізмів зумовлене домінуванням позитивної чи негативної інформації, представленої 
автором, відповідного фактичного матеріалу про сучасні соціально-економічні та гро-
мадсько-політичні події, що відбуваються країні.
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ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКОЕ ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ФРАЗИОЛОГИЗМОВ 
В ЯЗЫКЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕЧАТНЫХ СМИ

В статье рассматриваются семантические возможности фразеологизмов в 
современных газетных текстах, выявлены их типичные лексико-семантические группы, 
охарактеризована аксиологическая окраска фразеологизмов с учетом социального и об-
щественно-политического контекста.

Ключевые слова: фразеологизм, трансформированный фразеологизм, аксиологичес-
кое значение, лексико-семантическая группа.
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INDIVIDUAL AUTHOR'S RECONSIDERATION OF IDIOMS IN THE LANGUAGE 
OF MODERN PRINT MEDIA

The article deals with semantic possibilities of modern idioms in newspaper texts. It deter-
mines their typical lexical-semantic groups. It also characterizes the axiological meanings of 
idioms according to social and political context.
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ФОЛЬКЛОРИСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕТНІЧНИХ МЕНШИН УКРАЇНИ 

Безпосереднім об’єктом дослідження виступає діяльність відділу зарубіжної фоль-
клористики (раніше – мистецтва та народної творчості зарубіжних країн) Інститу-
ту фольклористики, мистецтвознавства та етнології ім.М.Т. Рильського Національної 
академії наук України, зокрема коло наукових зацікавлень співробітників відділу у на-
прямку заявленому у темі виступу. 

Ключові слова: етнічні меншини, національні меншини, етнос і фольклор.

Одним із пріоритетних напрямків діяльності співробітників відділу виступає до-
слідження фольклору етносів, що населяють територію сучасної України, адже цей на-
прямок є дуже плідним, враховуючи той факт, що Україна як країна, що перебуває на 
перехресті шляхів між Сходом і Заходом, стала Батьківщиною для багатьох етносів. Зга-
даймо, що національний склад України дуже строкатий, за переписом 1989 року, на те-
риторії України проживає близько 130 національностей, нерівномірно розселених по те-
риторії України. Деякі з них проживають компактно, як, наприклад, угорці на Закарпатті, 
болгари – на півдні України, інші – змішуються з корінним населенням, створюючи ба-
гатонаціональні регіони. Так, переважно, розселені росіяни, які проживають переваж-
но у Донецькій, Луганській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській 
областях, на Київщині. Велику національну меншину в Україні складають євреї. Понад 
дві третини їх проживає у Києві, Одеській,, Чернівецькій, Харківській, Житомирській, 
Вінницькій і Дніпропетровській областях. Білорусів найбільше серед жителів Криму, 
Донецької, Рівненської, Дніпропетровської, Луганської, Миколаївської, Харківської, 
Запорізької областей і Києва. У Чернівецькій, Одеській, Запорізькій областях компак-
тно і змішано з іншими етносами проживають молдавани і румуни. В Житомирській, 
Хмельницькій, Львівській областях та у Києві живе основна частина поляків. Невеликі 
їх групи є у Вінницькій, Донецькій, Тернопільській та інших областях. Більш-менш ком-
пактно розселені в районах Житомирської, Запорізької та Закарпатської областей чехи та 
словаки, німці – у Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Закарпатській, Запорізькій, 
Луганській областях та в Автономній Республіці Крим. Змішано і компактно в Україні 
проживають греки, гагаузи, кримські татари, останні переважно в Криму. 

Відомим є факт, що із проголошенням незалежності України зросла увага до про-
блем національностей, що її населяють. На сучасному етапі для громадян України ство-
рюються реальні сприятливі умови для всебічного розвитку етносів, адже правові заса-
ди державної міжнаціональної політики випливають з Конституції України, Декларації 
прав національностей України, безпосередньо із основних засад, сформульованих у За-
коні України „Про національні меншини в Україні”, інших важливих законодавчих актів. 

Одним із найяскравіших виявів національної свідомості кожного етносу є його куль-
тура, побут і звичаї, народна творчість, зокрема словесний фольклор – уснопоетична 
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творчість. Фольклор етнічних меншин завдяки своїй усній формі став скарбницею на-
родних традицій, зберігши все найкраще з духовності нації, яка протягом століть ке-
рувалася його неписаними моральними законами. Етноси України, що проживали на її 
території споконвіку або ж розселялися тут в результаті численних міграцій, зберегли 
свою усну традицію, накопичувану віками. І досі поширені на території України мело-
дійні болгарські пісні, запальні грецькі сиртакі та угорські чардаші, старовинні поль-
ській балади, російські частушки, веселі єврейські анекдоти, екзотичні казки народів 
Сходу. Безперечно, не всі фольклорні жанри представлені однаковою мірою на сучас-
ному етапі, не всі збережені в однаковому обсязі. Стрімка зміна традиційного способу 
життя, характерна для нашого сьогодення, асимілятивні процеси призвели до значних 
змін у функціонуванні народної творчості. Водночас спостерігається і таке явище, як 
консервація національних культурних надбань, збереження в іноетнічному середовищі 
власної поетичної творчості та мови – своєрідного фундаменту цієї творчості. 

Водночас простежується і тенденція взаємовпливів, взаємодії у фольклорі різних ет-
нічних груп, адже в природі немає етнічно чистих культур і наднаціональних явищ. За-
позичення можуть відбуватися на різних рівнях і призводити до значних змін у структурі 
народнопоетичних явищ. Ці процеси можуть набувати й інших, більш сучасних форм, 
наприклад, використання фольклору в професійних формах культури, в художній само-
діяльності. Так, культурно-мистецькі традиції іноетнічного населення України представ-
ляють численні самодіяльні художні колективи. На сьогодні сформовано художні колек-
тиви таких національних меншин, як албанці, дагестанці, кримські татари, турки-месхе-
тинці, гагаузи та інші. Традиційними стали фестивалі фольклору національних спільнот, 
найпоказовішими з них були – „Веселка Полісся” (у Житомирі), „Квіти Поділля” (в Го-
родку), де були представлені польські національні колективи. 

Відповідно і дослідження національних меншин стає пріоритетним майже для всіх 
суспільних наук, насамперед для соціології, історії, політології, проте не менш важливим 
є збирання та вивчення матеріалів, які висвітлюють духовну та матеріальну культуру 
кожного етносу, його звичаї, фольклорні традиції, – те, що визначає його ментальність. 
Сьогодення засвідчує духовне відродження всіх національних спільнот вільної і неза-
лежної України, в якому одне з провідних місць відводиться фольклору. Вивчення су-
часного фольклорного процесу в Україні розкриває життєвість поетичної творчості, її 
не тільки історико-культурне та етнографічне, а й велике художнє значення. Визначною 
частиною сучасного фольклору залишаються традиційні пісні, які і на сьогоднішній не 
втрачають провідного місця серед інших видів народного мистецтва, оскільки в них 
художньо відбито важливі проблеми суспільного та особистого життя, репрезентовано 
світоглядні й естетичні уподобання народу, його почуття, моральні, соціальні, правові, 
господарські ідеали. Тому зайвим є пояснення необхідності збирання, зберігання, осмис-
лення і популяризації традиційної пісенної творчості усіх етносів, що проживають нині 
на території України. 

Зусиллями фольклористів, переважно співробітників наукових установ Національ-
ної Академії наук України зібрано значний фольклорний матеріал національних спіль-
нот України. Ще наприкінці 20-х років в Україні існувало кілька важливих наукових 
осередків, де вивчалася народна творчість національних спільнот. Це, насамперед, 
Етнографічна комісія, у складі якої працювали Кабінет музичної етнографії, Комісія 
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історичної пісенності, Кабінет національних меншостей. Вже у 20-ті роки відомими фоль-
клористами К.Квіткою, М.П. Гайдаєм, В. Харковим було записано білоруські, болгарські, 
айсорські народні пісні. К.Квітка 1929 р. у „Бюлетені Етнографічної комісії” опублікував 
спеціальну програму збирання і дослідження народної музики національних меншин. 
Етнографічна комісія приділяла велику увагу вивченню фольклору чехів, молдован, нім-
ців, поляків, болгар, росіян та інших, зокрема вийшов друком нарис „Українські цигани” 
(К., 1931), де був представлений і фольклор. У Житомирському інституті народної освіти 
діяли польські та чеські наукові семінари, якими керував професор К.А. Рихлік. 

У фондах Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильсь-
кого Національної Академії наук України зберігається чимало записів фольклору 
слов’янських і неслов’янських національних спільнот України, серед яких значна 
частина зроблена співробітниками відділу слов’янської фольклористики Інституту в 
70-80-х роках. У 90-ті роки найповніше опубліковано пісенний фольклор болгар Украї-
ни, видано збірки народних балад та казок угорців Закарпаття, окремі записи пісенного 
матеріалу інших етносів України побачили світ у різних репертуарних збірниках, журна-
лах, наукових розвідках тощо. 

Цікавим виданням, що його було видано у 1996 році, є збірка статей „Під одним 
небом” (Фольклор етносів України), підготовлена у межах Інституту фольклористики, 
мистецтвознавства та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, зокрема, співробітни-
ками відділу мистецтвознавства, фольклористики та етнології, автори якої мали на меті 
висвітлити характерні ознаки пісенного фольклору етносів, що проживають на терито-
рії України, особливості його поетики, побутування, розвитку та національної специфі-
ки, а також репрезентувати інші види народного мистецтва, носіїв і збирачів народної 
творчості, регіональну самобутність народної культури білорусів, болгар, греків, євреїв, 
кримських татар, молдован, поляків, росіян, сербів, угорців, чехів. Цінним додатком до 
науково-популярних статей є публікація в книзі текстів білоруських, болгарських, грець-
ких, єврейських, кримськотатарських, молдовських, румунських, польських, російських, 
словацьких, угорських та чеських пісень національними мовами. У збірці представле-
но наступні цікаві статті: Я. Конєвої, Н. Шумади „Історична доля та народна творчість 
болгарської діаспори в Україні”; Н. Задорожнюк „Весільна обрядовість болгар, що жи-
вуть в Україні”;М. Гайдая і В. Борисенко, де розглядається пісенний фольклор, весіль-
ні звичаї та обряди греків Приазов’я; Г. Полянкер „Слово про єврейський фольклор”; 
М. Гайдая „Фольклор кримських татар”; В. Шабліовського „Фольклор східних роман-
ців, що живуть в Україні”; Л. Вахніної „Особливості побутування польського фольклору 
Житомирщини”; О. Микитенко „Фольклорні згадки про переселення сербів в Україну у 
18 столітті”; Л. Мушкетик „Угорська народна поезія з околиць Берегового”; В. Наулко 
„Чехи в Україні”. 

У записах збірника представлені основні пісенні жанри болгарського фольклору – 
ліричні, весільні, історичні, хороводні, танцювальні пісні, що відзначаються своєрідніс-
тю стильової та музичної побудови. Менш зібрано і досліджено білоруські пісні, що 
в основному побутують на українсько-білоруському пограниччі, де в селах проживає 
змішане населення. Тут переважно побутують календарно-обрядові та родинно-побутові 
білоруські пісні, більшість яких записано під час експедицій 70-80-х років. Популярність 
польської народної пісні спостерігається не лише в репертуарі поляків, а й серед укра-
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їнського населення. Слід відзначити жанрове багатство пісень українських поляків – ка-
лендарно-обрядові та сімейно-обрядові пісні, високохудожні балади та любовна лірика. 
Гідна подиву сталість збереження фольклорно-етнографічних рис у російських поселен-
нях липован України (Одещина, Харківщина, Буковина), це насамперед стосується об-
рядової поезії. Однак, якщо порівняти записи 30-х та 70-х років, то сучасний репертуар 
російських сіл, зберігаючи жанровий склад, художньо-композиційні особливості та ви-
конавські стильові риси російської пісенності, включає й українські пісні. 

Вже з останнього десятиріччя минулого століття славістами-науковцями зібрано 
значний музично-фольклорний матеріал серед словаків і чехів України (Закарпатська, 
Миколаївська, Запорізька, Волинська, Житомирська області). У словаків найбільш по-
ширеними є традиції солдатських, рекрутських, жартівливих і ліричних пісень. Серед 
чеського населення широко побутують пісні напівлітературного походження – романси, 
баладні пісні про кохання, меншою мірою – соціально-побутові, солдатські, весільні. 
Крім того, пісенний репертуар чехів включає пісні календарно-обрядові, родинно-по-
бутові, вояцькі, жартівливі, застольні. Слід зауважити, що загальний характер пісенності 
українських чехів ідентичний традиційній народнопісенній творчості народу Чехії. 

Національну своєрідність зберігає пісенна традиція неслов’янських етнічних груп – 
греків, євреїв, румунів, угорців, кримських татар, що проживають в Україні. Пісенний 
фольклор останніх вимагає на сьогоднішній день спеціального дослідження, а у зв’язку 
з поверненням кримських татар на свою історичну батьківщину необхідно здійснити 
масштабний запис їх пісенної творчості. 

Багатством жанрів і різноманітністю стильової побудови позначені грецькі, румун-
ські та угорські пісні. Серед грецьких пісень переважають історичні, родинно-побутові, 
жартівливі й танцювальні пісні. Серед кримсько-татарських пісень окреме місце посі-
дають імпровізаційні пісні, – своєрідні пісенні змагання між дівчатами і юнаками на ве-
сіллі. В репертуарі кримських татар зберігається чимало ігрових та жартівливих пісень, 
лірика та епос побутують зрідка. 

Окремі фольклорні жанри етнічних меншин теж виступають предметом зацікавлень на-
уковців. У 1973 році побачила світ робота „Хліборобська обрядова поезія слов’ян” (К., 1973), 
автор Ю.З. Круть, к.ф.н., в минулому співробітник відділу. До того ж, у межах видавництва 
„Етнос” вже протягом 15 років виходить друком серія книжок „Казки народів світу”, серед 
них є й видання, які репрезентують казки етнічних меншин України, зокрема співробітни-
ками відділу підготовлені двомовні збірки „Угорські народні казки Закарпаття (рідкісної 
краси)” (підготувала матеріали – к.ф.н., провідний науковий співробітник відділу Л. Мушке-
тик, з цих казок було зроблені численні записи угорців, які перебували у спектрі зацікавлень 
угорських дослідників; „Польські народні казки” (підготувала матеріали – завідувач відді-
лу „Мистецтва та народної творчості зарубіжних країн”). Співробітники відділу звертали-
ся також до окремих тем з дослідження фольклору етнічних меншин в Україні. Так, к.ф.н. 
Л. Мушкетик, аналізуючи питання з міжнародних зв’язків слов’ян, зокрема досліджуючи 
зв’язки угорців із слов’янськими народами, звернулася до образу короля Матяша у народній 
прозі Закарпаття» (тему було розроблено разом із угорською дослідницею Кризою, інтерес 
до неї був зумовлений 500 річницею його входження на престол). 

Завідувач відділу Л. Вахніна під час виступів на Міжнародна наукових конферен-
ціях, зокрема „Слов’янський ідентитет: спільне майбутнє і парадигма ХХІ ст.” (Київ, 
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2009) виступила із доповіддю „Ідентичність слов’янських народних традицій та сучасна 
цивілізація”, а також 18 Міжнародній науковій конференції ім. Сергія Бураго „Мова і 
культура” (22-25. 06. 2009, Київ), доповідь „Фольклорне пограниччя і проблема сучас-
ної фольклористики в європейських країнах”, Міжнародному науковому семінарі комісії 
з етнолінгвістики при МКС „Сучасне анкетування” (12. 06. 2009, Вроцлав) у доповідь 
„Роль анкетування в сучасних дослідженнях поляків України” глибоко і ґрунтовно дослі-
дила жанрові і стильові особливості фольклору етнічних меншин в Україні, особливості 
фольклорного доробку українсько-польського пограниччя. Питання фольклору етнічних 
меншин в Україні виступало і предметом наукових зацікавлень мол. наук. співр. , к.ф.н. 
В. Головатюк (Іван Гнатюк – дослідник українського фольклору Підляшшя).

Чимало молодих дослідників (йдеться про очних і заочних аспірантів) обирають 
об’єктом уваги у дисертаційному дослідженні фольклор етнічних меншин України, зо-
крема „Фольклор греків України: пісенний фольклор, історія дослідження” (Н. Пінчук), 
„Дослідження фольклору болгар Приазов’я” (О. Червенко); до захисту у межах відділу 
підготовлено дисертацію О. М. Гуменюк „Любовна лірика в кримськотатарському пісен-
ному фольклорі: тематичні мотиви, особливості поетики”. 

Важливим кроком у дослідженні фольклору етнічних меншин України стає підготов-
ка проектів, спрямованих на налагодження культурних зв’язків між науковими установа-
ми країн як слов’янського регіону, так і більш далекого зарубіжжя. Так у межах відділу 
підготовлено подібні проекти із країнами колишньої Югославії, Болгарії, Ізраїлю, Угор-
щини та багатьох інших країн. Важливим пунктом культурного обміну стає і передача 
інформації про фольклор етнічних меншин репрезентованих країн, що населяють тери-
торію сучасної України. 
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ФОЛЬКЛОРИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЭТНИЧЕСКИХ МЕНЬШИНСТВ УКРАИНЫ 

Непосредственным объектом исследования выступает в статье деятельность 
отдела зарубежной фольклористики (ранее – искусства и народного творчества за-
рубежных стран) Института искусствоведения, фольклористики и этнологии им. 
М.Ф. Рыльского НАН Украины, в частности круг научных интересов сотрудников от-
дела в направлении, заявленном в теме доклада. 

Ключевые слова: этнические меньшинства, национальные меньшинства, этнос и 
фольклор. 
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THE FOLKLORE RESEARCHES OF ETHNIC MINORITIES OF UKRAINE 
In this article the object of study is the research work of the Institute of Art, Folklore re-

search and Ethnology named by M.Rylsky, in particular, the circle of interests of the colleagues 
of the department concerning the problem declared. 
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СТИЛІСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗВУКОНАСЛІДУВАЛЬНИХ СЛІВ 
У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

(НА ПРИКЛАДІ НОВЕЛІСТИКИ 60-Х РР. XX СТ.)

На основі аналізу стилістично-функціональних особливостей звуконаслідувальних 
слів виокремлено чотири класи уживаних у сучасній українській мові звуконаслідуваль-
них комплексів, що реалізують стилістичний потенціал. З’ясовано, що задля досягнення 
звукового ефекту використовуються одно- і багатокомпонентні утворення, авторські 
асоціативні звукові компоненти.

Ключові слова: вигуки, звуконаслідувальні слова, стилістично-функціональні особ-
ливості, стилістичний потенціал, структурно-семантичні особливості звуконасліду-
вальних утворень.

Під час розгляду питання про мотивований чи немотивований характер зв’язку 
звуку і значення у слові звуконаслідувальні слова витлумачуються традиційно як на-
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очний приклад мотивованості мовного знака. Звуконаслідуваність перебуває в тісному 
взаємозв’язку зі звукозображальністю: в основі початкового об’єднання звуку і значен-
ня лежить звукозображальність у широкому розумінні цього слова, цьому положенню 
неможливо протиставити будь-яке інше пояснення утворення зв’язку звуку зі змістом, 
оскільки звуконаслідувальні слова є відповідниками, наслідуванням тих звуків, які лю-
дина постійно чує у своєму житті. Відповідно звуконаслідувальні слова мають не суто 
інстинктивний характер, водночас є усвідомленими утвореннями. Звуконаслідувальні 
слова за своєю семантикою пов’язані із вираженням звукових уявлень, які порівняно з 
поняттями визначають периферійний рівень пізнання дійсності [3; 4; 7; 8]. 

Отже, звуконаслідувальні слова означають слухові образи, які є приблизними 
відповідниками звучань довкілля. Точність мовних наслідувань звуків у більшості 
випадків є досить наближеною до природної. Фонетичний склад, структура, семантика 
звуконаслідувальних слів визначаються характером відображуваної звукової дійсності 
як явища природи.

Переважно звуконаслідувальні слова розглядаються в розділах граматики, у яких 
розкривалися структурно-семантичні характеристики вигуків. Водночас зауважимо, що 
звуконаслідувальні слова мають особливості, що відрізняють звуконаслідувальні слова 
від інших слів, диференціюючи звуконаслідування з іншими словами, оскільки реалізу-
ють тісний взаємозв’язок між звуковою формою слів і значенням, яке вони передають. 

Окреслену проблему в українському мовознавстві розглядали: Л. Мацько [100], 
систематизувавши та класифікувавши звуконаслідування за семантичними ознаками; 
К. Тищенко [9]. Науковці Т. Возний [1], І. Гаценко [2], Є. Карпіловська [5] у працях здій-
снюють аналіз словотворчу й семантичну структуру дієслів звуконаслідувального поход-
ження у східнослов’янських мовах. Отже, дослідження морфологічних, семантичних, 
синтаксичних рис звуконаслідувальної лексики є актуальним питанням сучасної украї-
ністики. Усебічний аналіз цієї групи лексики передбачає також з’ясування стилістичного 
потенціалу звуконаслідувальних слів в українській мові.

Мета публікації – з’ясувати стилістично-функціональні особливості звуконасліду-
вальних слів у сучасній українській мові.

Критеріями, за якими звуконаслідувальні слова відрізняються від вигуків і дієслівно-
вигукових форм, є [2; 6; 9]: 1) вигуки відображають емоції та волевиявлення, звуконас-
лідувальні слова становлять відповідники звукових образів і не виражають ні емоцій, 
ні волевиявлень; 2) звуконаслідувальні слова мають мотивоване звуковим складом зна-
чення, безпосередньо відображаючи явища, чим відрізняються не лише від вигуків, а й 
від інших частин мови; 3) повтори у звуконаслідувальних словах є наявними не тільки 
для посилення відображуваних явищ, як це відбувається у вигуках, але й указують на 
їх тривалість, характеризують ці явища з кількісного й якісного боку; 4) більшість зву-
конаслідувальних слів багатозначні, в деяких звуконаслідувальних словах відображено 
тенденцію розвитку вторинного значення, що властива іншим частинам мови (у вигуках 
подібні значення не виникають); 5) звуконаслідувальні слова мають своєрідну будову; 
6) звуконаслідування відіграють особливу роль при творенні парних слів; 7) звуконас-
лідування беруть участь у процесах словотворення, від них шляхом афіксації можна 
утворити дієслова (дієслівні форми), іменники, прикметники; 8) на відміну від вигуків, 
звуконаслідувальні слова менш пов’язані з інтонацією.
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Мова надає лінгвістичному обробленню звуковий комплекс, фонетично його 
упорядковує, детермінуючи структуру слова. Завдяки мовній системі звуконаслідувальні 
слова набувають називної функції, можливості бути членом речення та виражати по-
няття. Саме такі звуконаслідування, що виражають загальні уявлення, мають сталий 
звуковий склад і структуру, єдине лексичне значення, зрозуміле всім носіям даної мови, 
утворюють базу для творення нових слів, мають виступати об’єктом дослідження.

Традиційна тематична класифікація ономатопоетичних слів за семантичними озна-
ками охоплює 4 класи:

 – звуконаслідування, що пов’язані з людиною та її діями – (кахи – наслідування звуку 
кашлю, човг – наслідування звуку човгання);

– ономатопоетичні слова, що наслідують звучання явищ неживої природи і звуки 
рослин – (хлюп – наслідування звуку хлюпання, плескання, гур – наслідування звуку гур-
котання (про грім); 

– ономатопоетичні слова, що передають звуки тварин та птахів – (дзяв – наслідування 
звуку дзявкання, буркуку – наслідування крику голуба);

– звуконаслідування, що пов’язані з діями предметів, які приводить у рух людина – 
(тирири, ті-лі-лі – наслідування грі на музичному інструменті).

Найчисленнішими з них є звуконаслідування, що передають невимушені звучання, 
утворювані мовними органами – (ф’ю – наслідування звуку свисту, тиди-денця – на-
слідування звучання стуку зубів від холоду); наслідування криків тварин – (кум-кум – 
наслідування кумкання жаби, няв – наслідування звуку нявкання (про кішку); насліду-
вання голосів птахів – (киги-киги – наслідування квиління чайки, пугу-пугу – насліду-
вання крику пугача); наслідування звуків механізмів – (бутум-бас – наслідування грі 
на віолончелі, клац – наслідування звуків клацання); звуконаслідування, що передають 
звучання ударів – (грюк – наслідування звуків стукання, грюкання, хлоп – наслідування 
звучання удару, хлопання).

На прикладі новелістики 60-х рр. XX ст. було виокремлено такі групи звуконасліду-
вальних слів:

Звуконаслідування, що пов’язані з людиною та її діями:
Передавання особливостей сміху. Спостерігаємо звуконаслідування, що реалізують 

полісемічні значення: а) – Хі – хі – хі!  – Чути з кухні в’їдливий Марусин голос (Тютюн-
ник, с. 245) – деструктивна емоція; Хі – хі – хі… – зайшлася Палажка, наливаючись від 
напруги дівочим рум’яном (Тютюнник, с. 201) – конструктивна емоція; «Іх іх і – хи – хи – 
х» – залилися сміхом мідні брязкала на бубні і враз умовкли [10: 93] – враження від звуку 
під час гри на музикальному інструменті; б) Га – га – га, – засміявся Антін (Тютюнник, 
с. 201) – конструктивна емоція; Покажи, як інженери цілуються! Ха – ха – ха!... І – і – 
ги – ги!... [10: 90] – іронічне ставлення; Як схочете в гречку скакнути, то й на налигачі 
не вдержиш, ги – ги – ги!... [10: 90] – іронічне ставлення; Тоді Василь Силка Чи – це – 
я – чи – не я підхопився на ноги і вигукнув – як лоша проіржав крізь: широкі рідкі зуби: 
Хі – гі – гі! [10: 461] – сатиричний сміх; Та ще оно домовики товчуться в бовдурі, сажею 
шпують ся і регочуть отак: гу – гу – гу… [10: 43] – сміх міфічних істот.

Передавання особливостей свисту: А Санько підпер щоки долонями і тихо засвис-
тів: «Ф’ю, ф’ю» – виводив тоненько, не пісню і не мари, а таку собі триндичку [10: 
164] – передавання пісенного такту засобом свисту.
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Передавання фізичного стану – кашлю: а) Кхе… кхе…Та це, товаришу, ми…Сусіди. 
(Тютюнник, с. 344); Усіх, пойми, всіх! Кхе – хе… [10: 183]; Повернеться Ігорко спиною 
до вітру: кахи – кахи… [10: 214]; – подібні й наближені за звуковим оформленням зву-
конаслідування; б) Бочонок ніколи не купував, а лише весело перемовлявся з базаровими 
і реготав басом з-під білих розпущених вусів: «Гу – гу – гу! Кха – кха – кха!» [10: 403]; 
Юхим на те зобиджено кліпає під смаленими коло коло горна рудими віями, встає од 
гурту і, згорбившись, іде до кузні, а вслід йому: Га – га – га! Ках – ках – ках! Щоб знав, як 
виношуватись…Ото щоб знав!... [10: 51] – складні трикомпонентні звуконаслідувальні 
комплекси, що передають взаємозв’язок фізичного й емоційного стану; в) Бга – га – га… 
Кривоматній!... – забухикав Антін [10: 204] – глибокий кашель, внутрішній біль.

Передавання емоційного стану людини: – Ху – ух! – простогнав він після останньої 
кепки і відкинувся спиною на глину [10: 469]; Ай добра ж, – хвалив, ледь відсьорбнувши 
з ложки. – У – у –у, такої не всяка й кухарка зварить [10: 397] – наближені дво- і три-
компонентні звукові комплекси, утворені за допомогою використання голосних заднього 
ряду задля досягнення ефекту протяжності, на позначення звершення дії; захоплення 
результатами діяльності; 

– Ша! Ч – ш – ш – сичав Дженджибаров [10: 370]; Ш – шо – о? Він стояти-
ме! [10: 304] – звуконаслідувальні комплекси, утворенні за допомогою використання 
шиплячих задля досягнення ефекту шипіння, на позначення незадоволення ситуаці-
єю; – «Рр – разо – о – ом!» – скомандував пречудесним тремтливим тенор Сергу-
ня Чабан, голова піддав газу, і машина вискочила на піщану твердину. А це, тату, 
«ри – и – и»! [10: 103] – звуконаслідувальні комплекси, утворенні за допомогою ви-
користання дрижачих задля досягнення ефекту гучності, сили звуку, на позначення 
упевненості у своїх діях; Він говорив довго, тицькав у Климка пальцем, як нагаком: 
«Пуф! Пуф!» – і кілька разів повторив слово «партизан» [10: 404] – особливості 
вимови персонажа задля стилізації мовлення; Цс – с! Замовч! Оно тато вмерли [10: 
231] – наказ мовчати.

Використання звуконаслідувальних слів, які пов’язані із зверненням людини до живої 
природи: а) звертання до свійських птахів: Покровського попа застали вдома. Він стояв 
на ганку в хромових офіцерських чоботях та новій, либонь, недільній рясі, сипав курям 
пшеницю з коряка і рокотав басом: Ціпоньки –ціпоньки, путь – путь – путь… [10: 
122] – заклик; Киш – крикнув я, та крику не вийшло, тільки засичав [10: 353]; Випущу 
півня, випущу півня! Не вірили? Тепер дивіться, хай вам повилазить! Киш – киш – киш 
… [10: 348] – використання шиплячих задля досягнення ефекту шипіння; – А щоб ти 
була здохла, зануда проклята – окаянна – анахтемська! Альга – льга – льга – а – а… [10: 
351] – синонімічні звуконаслідувальні комплекси на позначення відганяння; б) звертання 
до свійських тварин: По той бік сосни чути: сани скриплять, коні пирхають і голос діда 
Прокопа: – А но – но! [10: 194] … Так що скидаю солому, повечеряю, ляжу в сани, на-
крию ноги соломою – і ньо – ньо додомцю! Назад бички бігом бігтимуть до ясел, то не 
встигну й змерзнути [10: 41] – наближені за звуковим оформленням звукові комплекси 
на позначення звертання до коней і бичків.

Засвідчено, що засобом звуконаслідувань у художньому мовленні Г. Тютюнника пе-
редаються подібні звуки: І, відійшовши кроків з десяток («рип – рип» – кошики за пле-
чима, – «рип-рип» …), оглянувся [10: 173]; Коли ти б біжиш, снасть під ногами в тебе 
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каже: рип – рип, рип – рип… [10: 310]; Хоп! Хоп! – весело й легко видихає Санько, пере-
стрибуючи колії, а чоботи й собі – рип, рип! [10: 163].

Багатокомпонентні звуконаслідування дозволяють передати ефект руху, тривалість 
дії, численність людей, що здійснюють подібні дії: Колона – попереду неї йшло кілька 
військових – швидко наближалася: старі, молоді, високі, низенькі люди; усміхнені, по-
хмурені, ніякі обличчя; куфайки, кожухи, діжурки, … білі, чорні, однокольорові смугасті 
з рядна, торби – рип, рип, рип сніг під ногами [10: 387].

Звуковий ефект від ходи передає ознаки на рівні: тихо – гучно; швидко – повільно 
тощо: А продавці біля них тупу-тупу, скік-скок. Губи посиніли [10: 217]; Одічхавшись, 
злазив з печі, злазив з печі, ходив по хаті від дверей до ікони в куртку, почорнілої Вар-
вари – великомучениці, сюди – туди, гуп – гуп новими чобітьми [10: 253]; Заходив Ми-
хайло Іванович Тютюнник, правильніше не заходив, а втанцьовував у хату з сіней задки, 
заклавши руки в рукава драної куцини й приспівуючи: І по сінях тупу – тупу, і по хаті 
тупу – тупу… [10: 564]; І, вже не дослухаючись, що йому відповіли на те, почав укидати 
в багаття буряки: гуп, гуп, гуп – аж іскри вгору шугнули [10: 322].

– Звуконаслідування, пов’язані із діями побутовими предметами: а) Юхим зачерпує 
повну ложку, повільно підносить до рота і якусь мить дивиться, на неї, як на ворога, по-
тім сьорб! – лунко, сердито й коротко, немовби батогом ляснув – і ложка суха. Сьорб! 
Сьорб! – нишком і запекло [10: 101]; Сьорб, сьорб тихенько, – поклав ложку, погладив 
себе по голові і знову: сьорб, сьорб… [10: 278] – приймання їжі ложкою; б) У них не так, 
як оце в нас, що ложки. В них палички. І так вони швидко ними вміють… Клац – клац – 
клац – дивись, мисочку вже і підчистив [10: 278] – результат стукання ложкою об миску, 
відтворення швидкості приймання їжі.

Звуконаслідування, що передають звуковий ефект дій людини: а) А там, дивись, 
очима морг – морг, по пазусі долонею ляп – ляп [10: 227] – результат дії; б) Йди – йди 
– йди… – шепотів Іванько, затиснувши нитку в пальцях так, що вони аж побіліли. І 
раптом смик: – Цоп! [10: 374] – результат діяльності; в) Йому вже полежать би, од-
дихнуть старістю, а він грушу посеред двора пиляє, помаленьку так, чирги – чирги та 
й закуняє проти сонця, тоді прокинеться та знову чирги – чирги… [10: 542]; Ходить 
отак набокувать: хить – хить, ніби картоплю під плуг садить [10: 337] – передавання 
особливостей ходи шляхом наведення звукових асоціацій.

Звуконаслідування голосів птахів, що створює художній ефект багатоголосся: а) свій-
ські птахи: «Куд – ку – да?» – питаються розбуркані кури з горища [10: 18]; І раптом: 
токо – токо – токо! – півень у хлівці за грушею, – токо – токо!... [10: 175] – кури; А 
качки попід очеретами: ках – ках – ках… – наче реготять [10: 73] – качки; б) дикі птахи 
як автохтонні знаки довкілля (водянка, дятел, гайворон, воляче око, одуд): І пливуть: 
скрип – скрип, тьох – тьох, – виспівує водянка; а вода поза поромом так і шелестить: 
прудка весняною течія, води багато [10: 60]; Десь неподалік чути цюк – цюк – цюк, – 
дятел порається [10: 190]; За селом високо в небі, над молодими пшеницями, круж-
ляла гайвороняча зграя: то розтягалась у довгу чорну смужку, то знову зливалась в 
кім’ях, нагадуючи дикий бджолиний рій. Крах – крах…чулося здалеку [10: 204]; «Крра, 
крра…» – зрониться тоді в туман, а перегодом, уже десь далі й глухіше, знову «Крра…
Крра…» [10: 319]; Чутно: чирк – чирк – чирк… Воляче око пурхає в гіллі пташка така, 
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як пучка [10: 246]; Прокинувся одуд, теж у пісню встряв, перебиває хлопців. –У – ду – ду 
…у – ду – ду… [10: 54].

Звуконаслідування звуків, що створюють комахи: Їх ще багато, аж гілля гнеться, і 
вони сяють у низькому довгому сонячному промінні, горять жовтогарячим багаттям і 
пахнуть. «Дз – з – з» – гудуть оси та бджоли попід тим багаттям [10: 464] – багато-
компонентні комплекси, що створені за допомогою використання свистячих задля до-
сягнення ефекту дзижчання.

Звуконаслідування криків тварин (вовк, їжак, козеня):
У – у – у … – жалібно моторошно так. «Вовк? Ві – ін, вовчик – братик!» [10: 466]; 

То, мабуть, не я, хох – хох … – засміявся Їжак, – бо від того року в степу не харчуюся, а 
тільки в селі [10: 311]; Гаразд, – погодився Їжак. – Як схочеться мені їсти, я почну бубо-
ніти отако: бу – бу – бу… [10: 312]; Вона плаче, а коза й собі, ме – ке – ме, ме – ке – ме, 
теж плаче за козеням, дитина ж [10: 465].

Звуконаслідування павукоподібних (певною мірою асоціативні звукокомплекси): Ди-
вись, дивись! – захекано гукав до нього Павук. – А що, вже зморився? Хек – хек… [10: 
309]; – Ходи, біда, стороною, зек – хек – вихекував Павук, бігаючи кружка по своїй сіті 
[10: 317].

Звуконаслідування руху риби: Павло стояв поволі перегрібати п’ятірнею кушир і 
раптом: ляп – ляп – крась, широкий, у долоню, і червоний, мов з міді [10: 126].

У межах групи виокремлено звуконаслідування, що передають:
– звукові ефекти, зумовлені роботою зі знаряддями праці: 
Трах – тах – тах… – лине од поля із-за сосни і гатить по скронях [10: 165]; І все глу-

хіше було чути: тьох – тьох, тьох – тьох… [10: 433] – глухі звуки; Тільки залізяка ота 
Маркіянові брязь – брязь, туп – дзень… [10: 234]; А тоді, мабуть, цеглиною по замку: 
дзявк, дзявк… [10: 185]; Десь у вільхах по той бік річки били пеньки: бух, бух, дзень, – со-
кира сприснула [10: 192]; Дзик – дзик – дзик… – бринить цілими днями в Ониськом дворі, 
попідвіконню, понад стріхою, наче то вітер на скрипці зі струнами – волосінню вити-
нає… [10: 223]; Прислухаємося. Чути: дзелень – дзелень… [10: 465] – свистячі звуки;

– звуковий ефект від падіння: У-у … По всіх садках тоді тільки й чути було: гуп – 
гуп, гуп – гуп… Яблука та груші падали [10: 240];

– звуковий ефект від руху (особливостей лету) птахів: Оце, буває, побачить курка 
якусь мураху на шибці, підбіжить та дзьобом у скло тук- тук… [10: 74]; Чую над голо-
вою: ляп – ляп, – пролетіло щось і сіло на тому ж таки бовдурі… Пугач [10: 198]; 

– звуковий ефект від ходи тварин: Оце – знайомий вам з дитинства кінь. Він ходить 
і б’є літерою «Ге». Ось так: хоп – хоп – хоп – хоп – і вже загрожує королеві, отому 
найвищому дядькові [10: 282];

– звуковий ефект довкілля, явище природи; звуковий ефект взаємодії: Вітер за кру-
глим віконцем розбурхався вкрай; сад уже не гув, як раніше, а стогнав, і гілочка не шкря-
бала, а дрібно цокотіла в чорне скельце, ніби знадвору хтось ізлякано кликав когось чи 
попереджав про небезпеку: цок – цок – цок, цок – цок – цок… [10: 365]; А сосни позаду 
вигойдуються «шу – ші – ші – і», і коні зупиняються [10: 194]; – Гух – гух – гух, – ози-
вається на кроки старий сніг [10: 214]; Ф’ють, ф’ють, ф’ють… – свиськає увесь степ 
[10: 316] – перевага голосів птахів; Чирги – чирги… – бризкають з груші жовтогарячі 
крапельки тирси [10: 169] – звуки, що вивникають унаслідок падіння. 
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Наслідування звуків механізмів: На церкві ударили в дзвони Бем… Бем… Бем… [10: 
347]; На каланчі закленькали в рейку: бем, бем, бем…Вісім годин [10: 216].

У сучасній українській мові використовуваними є ономатопоетичні слова, які за свої-
ми семантичними ознаками поділяються на 4 поширені класи (звуконаслідувальні слова, 
пов’язані з людиною та її діями; ономатопоетичні слова, що виражають звукові ознаки 
явищ природи й рослин; наслідування звуків тварин і птахів; ономатопоетичні слова, 
пов’язані зі звуками предметів, які приводить у рух людина). 

Виконуючи стилістичну функцію, слова звуконаслідувального походження чи відпо-
відні до звуконаслідувань моделі слів у деяких випадках тією чи іншою мірою можуть 
втрачати звукомоделювальний характер, перестаючи бути власне звуконаслідування-
ми: звуки мовлення, що їх утворюють, певною мірою набувають змісторозрізнюваль-
ної функції, у свою чергу, моделююча функція в такому випадку послаблюється, як на-
слідок втрачається здатність наслідувальної вимови (може втрачатись також варіатив-
ність звукового складу – змінюються чи випадають певні звуки, склади тощо). Серед 
звуконаслідувальних слів поширене явище синонімії. Ономатопоетичні слова не є абсо-
лютними синонімами, які здатні замінити один одного без семантичних змін.

Отримані результати дослідження розширюють нашу цявлення про категорію 
звуконаслідувань та визначення їх статусу. Результати дослідження є певним унеском у 
досліджувану галузь. Перспективи дослідження звуконаслідувальних слів убачаються в 
типологічному дослідженні окресленої проблеми на матеріалі художніх текстів, розгляд 
звуконаслідування з позиції варіативності й різнорівневості.
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СТИЛИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЗВУКООТОБРАЖАЮЩИХ 
КОМПЛЕКСОВ В СОВРЕМЕННОМ УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ 

(НА ПРИМЕРЕ НОВЕЛЛИСТИКИ 60-Х ГГ. XX СТ.)
Междометья и звуковые комплексы принято традиционно рассматривать в одной 

группе, однако структура и семантика звуковых компонентов отличаются более тес-
ной взаимосвязью со значением слова. Для современного украинского языка характерно 
использование ономопоэтических слов для обозначения результатов деятельности че-
ловека, которые отображают звучание живой и неживой природы. Звуковые комплек-
сы создают звуковые образы, а также способствуют достижению эффекта много-
голосия в художественной речи.

Ключевые слова: междометья, звуковые комплексы, стилистически-функциональ-
ные особенности, стилистический потенциал, структурно-семантические особенно-
сти звуковых образований.
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STYLISTIC POTENTIAL OF ACOUSTICALLY REFLECTIVE COMPLEXES IN 
THE MODERN UKRAINIAN LANGUAGE

The article deals with interjections and sound complexes which create sound images 
contributing to the polyphony of the artistic language.

Key words: interjections, sound systems, stylistic and functional features, stylistic poten-
tial, structural and semantic features of sound formations.
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ЕВРОПЕЙСКИЙ НАПОЛЕОНОВСКИЙ МИФ 
И ТВОРЧЕСТВО Л. ТОЛСТОГО

В статье предпринимается попытка проанализировать реакцию Л. Толстого на ев-
ропейский наполеоновский миф. Подходя к теме наполеонизма еще в «Севастопольских 
рассказах», он предложил собственную его концепцию уже в «Войне и мире». Л. Толстой 
полностью отказался от идеализации образа Наполеона в духе романтизма. Если 
у Ф. Достоевского все-таки ощутима сила соблазна наполеоновской идеи, то в тол-
стовском романе этот образ является своего рода отрицательным нравственным 
полюсом. В статье обращается внимание и на толстовскую диалектику, когда образ 
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человека передан в сложном движении противоречивости, присущей ему. В какой-
то мере о такой противоречивости можно говорить и по отношению к Наполеону, 
и к маршалу Даву, но все же доминантой образа завоевателя является нравственная 
несостоятельность. 

Ключевые слова: наполеоновский миф, наполеонизм, наполеоновская идея, сатири-
ческое снижение, диалектика.

Задача предложить новое прочтение этой темы еще более сложная, чем попытки ин-
терпретации этого мифа в наследии Ф. М. Достоевского. В море критической и научной 
литературе о «Войне и мире», казалось бы, сказано все, что только возможно, об отно-
шении писателя к личности Наполеона и к самой наполеоновской идее. Исследователи 
неоднократно говорили и о его историософской концепции, исключающей определяю-
щую роль личности в истории, о формах воплощения этой идеи, о способах изображения 
Наполеона в эпопее, о связи этого текста с его публицистикой, религиозными трудами 
и пр. Не претендуя на целостное освещение этой проблемы, остановимся лишь на одном 
ее аспекте, который тесно связан с символистским прочтением наполеоновского мифа. На 
наш взгляд, в «Войне и мире» был сформулирован европейский «вопрос» о Наполеоне, 
когда речь идет о событиях 1805 г., и дан русский «ответ» на него в описаниях войны 
1812 г. Если первый тематический пласт показывает, каким видело Наполеона русское 
общество в период оформления культурного мифа о герое, то во втором разворачивается 
толстовское понимание народной войны, сокрушающей призрачные западные ценности.

Вероятно, подходом к этой теме можно считать «Севастопольские рассказы». Во вся-
ком случае, в тексте «Севастополя в мае» имя Наполеона возникает трижды. Первый 
раз его упоминает товарищ Михайлова в своем письме, где сообщает, что «знакомые 
тебе барышни с музыкой рассказывали вчера, что уж будто Наполеон пойман нашими 
казаками и отослан в Петербург, но ты понимаешь, как много я этому верю» [3: с. 22]. 
Здесь речь идет о слухах и сплетнях, в которых Наполеон фигурирует, как герой леген-
дарный, вокруг которого складываются вымышленные истории, подобные тем, которые 
рассказывают персонажи «Мертвых душ». Во втором фрагменте герой вспоминает исто-
рический анекдот об адъютанте Наполеона, который в ответ на вопрос о том, не ранен ли 
он, ответил: «Извините, государь, я убит» [3: с. 41]. Этот анекдот развеселил Калугина 
и придал ему сил. 

Но гораздо глубиннее этих упоминаний имени завоевателя наполеоновский под-
текст, который мы усматриваем в отступлениях повествователя и характеристиках участ-
никам сражений, подчеркивающих их стремление к самолюбованию или преувеличе-
нию собственной роли. «Тщеславие, тщеславие и тщеславие везде – даже на краю гроба 
и между людьми, готовыми к смерти из-за высокого убеждения. Тщеславие! Должно 
быть, оно есть характеристическая черта и особенная болезнь нашего века. <…> Отчего 
в наш век есть только три рода людей: одних – принимающих начало тщеславия как 
факт необходимо существующий, поэтому справедливый, и свободно подчиняющийся 
ему; других – принимающих его как несчастное, но непреодолимое условие, и третьих – 
бессознательно, рабски действующих под его влиянием?» [3: с. 26]. Эта тема получает 
непосредственное продолжение в описании событий после боя, когда Калугин и князь 
Голицын описывали друг другу собственную роль в минувшем сражении и видели себя 
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награжденными новыми званиями и золотыми саблями. «Я люблю, – замечает повество-
ватель, – когда называют извергом какого-нибудь завоевателя, для своего честолюбия 
губящего миллионы. Да спросите по совести прапорщика Петрушова и подпоручика 
Антонова и т. д., всякий из них маленький Наполеон, маленький изверг и сейчас готов 
затеять сражение, убить человек сотню для того только, чтобы получить лишнюю звез-
дочку или треть жалования» [3: с. 55]. Обратим внимание на очевидное созвучие слов 
Раскольникова этой мысли повествователя, однако Л. Н. Толстой подчеркивает не право 
совершать преступления по совести, а тщеславие как движущую силу всякой войны. 
К тому же такое сопоставление снижает фигуру великого завоевателя, уравнивая те по-
будительные мотивы, которые ею двигали, с устремлениями прапорщика Петрушова 
и подпоручика Антонова и их надеждой на повышение жалования.

В «Войне и мире» эта тема получает свое продолжение. Напомним, что в начале 
произведения представители русской аристократии обсуждают последние европейские 
новости, в частности, посягновение Бонапарта на престол, занимаемый лишь по праву 
рождения, убийство герцога Энгиенского, возмутившего все престолы Европы. Позиция 
Пьера отличается от великосветской болтовни. Он полагал, что заслуга Наполеона со-
стояла в умиротворении страны после наводнившего ее хаоса революции: «Бурбоны 
бежали от революции, предоставив народ анархии; а один Наполеон умел понять рево-
люцию, победить ее, и потому для общего блага он не мог остановиться перед жизнью 
одного человека» [4: с. 178]. Здесь также отчетливо слышится тема, на которую отклика-
ется Ф. М. Достоевский в «Преступлении и наказании», о праве выдающейся личности 
убрать со своей дороги «одного, десяти, ста и так далее человек, мешавших» или «став-
ших бы на пути как препятствие», «устранить этих десять или сто человек, чтобы сде-
лать известными свои открытия всему человечеству» [1: с. 464]. Этот тезис углубляется 
Пьером: «Народ отдал ему власть только затем, чтоб он избавил его от Бурбонов, и по-
тому, что народ видел в нем великого человека. Революция была великое дело, – продол-
жал мсье Пьер. <…> Революция и цареубийство великое дело?.. <…> Я не говорю про 
цареубийство, я говорю про идеи. – Да, идеи грабежа, убийства и цареубийства, – опять 
перебил иронический голос. – Это были крайности, разумеется, но не в них все значение, 
а значение в правах человека, в эмансипации от предрассудков, в равенстве граждан; 
и все эти идеи Наполеон удержал во всей их силе» [4: с. 179]. Представив крайние по-
зиции – бонапартиста, признающего выдающиеся качества Наполеона, и его противни-
ка, – повествователь тему углубляет: участником разговора становится князь Андрей, 
который видит проблему в иной плоскости. 

По его мнению, в оценке государственного деятеля следовало бы различать «по-
ступки частного лица, полководца или императора»: «Наполеон как человек велик на 
Аркольском мосту, в госпитале в Яффе, где он чумным подает руку, но… есть другие по-
ступки, которые трудно оправдать» [4: с. 180]. Полемика Пьера и князя Андрея обнару-
живает многослойность представлений о Наполеоне, сложившихся в начале века, что на-
поминает, с одной стороны, пушкинскую повесть: представители русской аристократии 
говорят о предстоящей войне, как об отвлеченном предмете, произнося дежурные речи, 
не понимания всей масштабности предстоящих им событий. С другой стороны, выска-
зываемые князем Андреем мнения гораздо глубже и тоньше, чем мысли его собесед-
ников. Он по достоинству оценивает личный героизм Наполеона в наиболее известных 
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эпизодах его военной карьеры и очевидно осуждает «другие поступки», вероятно, имея 
в виду, прежде всего, бессмысленное убийство герцога Энгиенского. 

Еще один аспект восприятия Наполеона представлен в споре князя Андрея с его от-
цом, представителем старого русского дворянства, отказывающегося видеть в современ-
ных ему полководцах подлинных героев. Оценивая Бонапарта, старый князь подчерки-
вает удачно сложившиеся для него обстоятельства, благодаря которым он смог сделать 
выдающуюся военную карьеру: он командовал замечательными солдатами, а первые по-
беды одержал над немцами, которых «только ленивый не бил». Но его заслуги состоят 
именно в тактике, а не стратегии, – эта мысль впоследствии получит подтверждение во 
всем ходе русской кампании. Таким образом, Л. Н. Толстой демонстрирует разные мне-
ния о европейском герое – русской аристократии, старого дворянства и князя Андрея, 
человека, восхищенного Наполеоном, которому предстоит участвовать в ближайших 
сражениях с ним. Совершенно очевидно, что этот герой является его кумиром.

Причем повествователь подчеркивает, что он был «один из тех редких офицеров 
в штабе, который полагал свой главный интерес в общем ходе военного дела» [4: с. 369]. 
События в Австрии изменили общее положение дел, и князю Андрею предстояло «увидеть 
и принять участие в столкновении русских с французами, впервые после Суворова». В его 
общении с офицерами представлена еще одна сторона восприятия Наполеона русским 
обществом – военными. Они пересказывают друг другу последние, быстро меняющиеся 
известия, и у князя Андрея новости о взятии столицы Австрии вызывают восхищенное 
восклицание: «Но что за необычайная гениальность! – вдруг вскрикнул князь Андрей, 
сжимая свою маленькую руку и ударяя ею по столу. – И что за счастье этому человеку!» 
[4: с. 382]. Успехи Наполеона представляются ему следствием неких выдающихся качеств 
и, как в поэзии А. С. Пушкина, он использует для его оценки слово «счастье». Во время по-
ездки в действующую армию он думает о Бонапарте именно в таких категориях: «…слова 
эти одинаково возбуждали в нем удивление к гениальному герою, чувство оскорбленной 
гордости и надежду славы» [4: с. 129]. Эта картина разноголосицы, иллюзий в русском 
сознании относительно Наполеона противопоставлена образу завоевателя, созданному 
с помощью специфических средств. Одним из них является описание его внешности, в ко-
торой подчеркивается отсутствие каких-либо героических черт.

Первое описание Наполеона дано в момент его пребывания на позициях близ дерев-
ни Шлапанице. Показателен фон, на котором изображается завоеватель, лишенный вся-
кого величия: «Над ним было ясное голубое небо, и огромный шар солнца, как огромный 
пустотелый багровый поплавок, колыхался на поверхности молочного моря тумана» [4: 
с. 256]. Солнце, обычно являющееся важным символом, сигнализирующим, например, 
о предстоящих герою испытаниях или о грозных предзнаменованиях, сравнивается 
с «пустотелым багровым поплавком». 

Внешность Наполеона здесь показана фрагментарно. Повествователь сообщает, что 
он «стоял несколько впереди своих маршалов на маленькой серой арабской лошади, 
в синей шинели, в той самой, в которой он делал итальянскую кампанию» [4: с. 297]. 
У него было «худое лицо» и «блестящие глаза». Чуть ниже снова говорится о том, что 
«на холодном лице его был тот особый оттенок самоуверенного, заслуженного счастья, 
который бывает на лице влюбленного и счастливого мальчика», затем возникает еще одна 
деталь – «снял перчатку с красивой белой руки». В восприятии князя Андрея, лежавшего 
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на Праценской горе, слова, сказанные о нем Наполеоном, показались жужжанием мухи: 
«… он знал, что это был Наполеон – его герой, но в эту минуту Наполеон казался ему 
столь маленьким, ничтожным человеком в сравнении с тем, что происходило теперь 
между его душой и этим высоким, бесконечным небом с бегущими по нем облаками» [4: 
с. 299]. Снижение образа углубляется в сцене, когда победитель осматривает раненых. 

Князю Андрею «так ничтожны казались все интересы, занимавшие Наполеона, так 
мелочен ему казался сам герой его, с этим мелким тщеславием и радостью победы…» 
[4: с. 309]. Напомним, что именно тщеславие повествователь называл главным двига-
телем сражавшихся в Севастопольской кампании. «Глядя в глаза Наполеону, – пишет 
повествователь, – князь Андрей думал о ничтожности величия, о ничтожности жизни, 
которой никто не мог понять значения, и о еще большем ничтожестве смерти…» [4: с.  
319]. «Сиянию самодовольства и величию» в этом эпизоде противопоставлен православ-
ный образок, который вернули князю Андрею и который побудил его думать о величии 
«чего-то непонятного, но важнейшего!». Постижение некоего высшего смысла бытия 
оказывается развенчанием кумира.

Деталь – «красивая белая рука» – становится значимой, когда речь заходит о внеш-
ности Наполеона. Так, в известном описании после утреннего туалета вновь упомина-
ется цвет его кожи и цвет его одежды: «Он только что окончил свой туалет для верхо-
вой езды. Он был в синем мундире, раскрытом над белым жилетом, спускавшимся на 
круглый живот, в белых лосинах, обтягивающих жирные ляжки коротких ног, и в бот-
фортах. короткие волосы его очевидно только что были причесаны, но одна прядь 
волос спускалась книзу над серединой широкого лба. Белая, пухлая шея его резко вы-
ступала из-за черного воротника мундира: от него пахло одеколоном. На моложавом, 
полном лице его с выступающим подбородком было выражение милостивого и вели-
чественного императорского приветствия. – Он вошел, быстро подергивая на каждом 
шагу и откинув несколько назад голову. Вся его потолстевшая короткая фигура с ши-
рокими толстыми плечами и невольно выставленным вперед животом и грудью имела 
тот представительный, осанистый вид, который имеют в холе живущие сорокалетние 
люди» [4: с. 151]. Сам способ описания внешности героя свидетельствует о понимании 
Л. Н. Толстым его места в мировой истории. Писатель подчеркивает непривлекатель-
ные физические особенности его тела, а в дальнейшем называет его «маленьким чело-
веком с белыми руками», «маленьким человеком в сером сюртуке», человеком «малым 
ростом», подчеркивает его малость и непрезентабельность, никак не соответствующие 
представлениям о нем, как о герое. 

Ростов видит Наполеона в момент его свидания с Александром. Его отноше-
ние выдает несколько деталей. Улыбку героя он называет «неприятно-притворной», 
а Александра – «ласковым выражением». Наполеон «дурно и нетвердо сидел на лоша-
ди», голос его был «резкий точный, договаривающий каждую букву». Он «поворотил 
голову назад и отвел назад свою маленькую пухлую ручку, как будто желая взять что-то. 
<…> Маленькая белая рука с орденом дотронулась до пуговицы солдата Лазарева. Как 
будто Наполеон знал, что для того, чтобы навсегда этот солдат был счастлив, награжден 
и отличен от всех в мире, нужно было только, чтоб его, Наполеонова, рука удостоила до-
тронуться до груди солдата. Наполеон только приложил крест к груди Лазарева и, пустив 
руку, обратился к Александру, как будто он знал, что крест должен прилипнуть к груди 



301

Лазарева. Крест действительно прилип» [4: с. 219]. В этой сцене уверенность Наполеона 
в своем величии комментируется повествователем иронически. 

Средством снижения его образа являются, прежде всего, словосочетания, в ко-
торых упоминается его рука. Однако гораздо сильнее его отношение выдает пересказ 
тех ощущений, которые испытывает, возможно, император. Так, описывая его переезд 
через Неман, повествователь подчеркивает, что его «тяготили и отвлекали его от во-
енной работы» крики восторженных солдат, «которые он, очевидно, переносил только 
потому, что нельзя было запретить им криками этими выражать свою любовь к нему». 
Уверенность в своем величии подсказывала ему, что «присутствие его на всех концах 
мира, от Африки до степей Московии, одинаково поражает и повергает людей в безумие 
самозабвения» [4: с. 329]. Повествователь также передает его внутреннюю речь, в ко-
торой также подчеркнуто осознание им своей непогрешимости и величия. «Но разве 
могло быть иначе? – подумал он. – Вот она, эта столица, у моих ног, ожидая судьбы сво-
ей. Где теперь Александр и что думает он? <…> Одно мое слово, одно движение моей 
руки, и погибла эта древняя столица des Czars. <…> На древних памятниках варварства 
и деспотизма я напишу великие слова справедливости и милосердия… <…> я дам им 
законы справедливости, я покажу им значение истинной цивилизации, я заставлю по-
коления бояр с любовью поминать имя своего завоевателя» [4: с. 356]. Л. Н. Толстой 
здесь акцентирует внимание именно на тех аспектах внутренней политики Наполеона, 
которые являются наивысшими его достижениями. Создатель законодательного кодек-
са, он в восприятии писателя, и в России намеревался установить этот, новый для нее, 
тип власти. Интересно, что и во внутренней речи Наполеона вновь возникает значимая 
деталь – «движение моей руки». Вероятно, пояснение такой настойчивости можно най-
ти в уточнении, которое делает повествователь: «своим актерским чутьем» и, наконец, 
после осмотра пустой Москвы: «Le coup de théatre avait raté» (т. е., не удалась развязка 
театрального представления) [4: с. 357]. Таким образом, Наполеон – актер, смотрящий на 
себя со стороны, занимающийся самолюбованием, с обрюзгшим белым холеным телом – 
это и есть великий европейский герой, которым восхищалось русское высшее общество 
и который оказался повержен русским народом. 

Наивысшее воплощение тема Отечественной войны 1812 г., как известно, получила 
в «Войне и мире» Л. Толстого. Хрестоматийными стали фрагменты из этого произведе-
ния, позволяющие охарактеризовать отношение писателя к подвигу народа, к отдельным 
военным фигурам и, в том числе, к Наполеону, которое, конечно, не было однозначным. 
Юность писателя пришлась на годы, когда свежи еще были воспоминания о великой 
войне, когда были еще живы ее участники и современники и, вероятно, можно гово-
рить о том, что ему так же, как и многим его ровесникам, были понятны, по словам 
С. Секирского, «”светлые” и “черные” стороны наполеоновского образа». Однако в сво-
ей эпопее он все же «развенчал» Наполеона «как лжекумира» [2: 165]. Если с утверж-
дением С. Секирского о том, что в творчестве Л. Толстого отражены «черные» стороны 
образа Наполеона нельзя не согласиться, то слова о «светлых» сторонах вызывают со-
мнения. Л. Толстой, на наш взгляд, полностью отказался от идеализации этого образа 
в духе романтизма. Если у Ф. Достоевского все-таки ощутима сила соблазна наполеонов-
ской идеи, то в толстовском романе образ Наполеона является своего рода отрицатель-
ным нравственным полюсом, и найти там светлые стороны затруднительно. Впрочем, 
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не надо забывать о толстовской диалектике, когда образ человека передан в сложном 
движении противоречивости, присущей ему. В какой-то мере о такой противоречивости 
можно говорить и по отношению к Наполеону, и к маршалу Даву, но все же доминантой 
образа завоевателя является нравственная несостоятельность. 
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАПОЛЕОНІВСЬКИЙ МІФ І ТВОРЧІСТЬ Л. ТОЛСТОГО 
В статті робиться спроба проаналізувати реакцію Л. Толстого на європейський на-

полеонівський міф. Підходячи до теми наполеонізму ще в «Севастопольських розповід-
ях», він запропонував власну його концепцію вже у «Війні та мирі». Л. Толстой повністю 
відмовився від ідеалізації образу Наполеона в дусі романтизму. Якщо у Ф. Достоєвського 
все ж таки відчувається сила спокуси наполеонівської ідеї, то в толстовському романі 
цей образ є свого роду негативним моральним полюсом. У статті увага звертається 
також на толстовську діалектику, коли образ людини передається в складному русі 
суперечливості, властивій їй. Якоюсь мірою про таку суперечливість можна говорити 
й по відношенню до Наполеону, і до маршалу Даву, але все ж таки домінантою образу 
завойовника є моральна неспроможність. 

Ключові слова: наполеонівський міф, наполеонізм, наполеонівська ідея, сатиричне 
зниження, діалектика.

EUROPEAN NAPOLEONIC MYTH AND L. TOLSTOI`S WORKS 
In our article we made an attempt to analyze L. Tolstoi`s reaction to the European 

Napoleonic myth. He came close to the Napoleonism already in “Tales from Sebastopol”, and 
in “War and Peace” he offered his own conception. L. Tolstoi completely declined the idealiza-
tion of Napoleon`s character in the spirit of romanticism. In Dostoevsky`s works you can feel 
the power of Napoleonic idea temptation, but in Tolstoi`s novel this character is a sort of nega-
tive moral pole. The attention is paid in the article to Tolstoi`s dialectics, where the character 
of the person is transmitted in an complicated progression of the contrariety, which is typical 
for a person. About such a contrariety we can speak also towards Napoleon and marshal 
Davout, but the keynote of the conqueror`s character is the moral inability. 

Key words: Napoleonic myth, Napoleonism, Napoleonic idea, satiric decrease, dialectics. 
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ВИЗНАННЯ ТА ВХОДЖЕННЯ ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
У СВІТОВУ КУЛЬТУРУ

 У статті розглядаються визнання та входження творчості Тараса Шевченка 
у світову культуру. Подана оцінка поетичної величі Поета державними, літературни-
ми, громадськими діячами.

 Ключові слова: визнання, входження, творчість, світова велич.

Світова громадськість визнає творчість Тараса Шевченка як найяскравішу сторінку 
світової культури, як естетичну і наукову цінність. 

Цей дорогоцінний скарб житиме в історичному часі, доки існуватиме людство.
Турецький поет Назим Хікмет у статті «Наш Шевченко» 1961 року писав: «До того 

часу, поки народи будуть воювати за свою національну незалежність і демократичні пра-
ва, вірші Шевченка читатимуться на різних мовах. Ну, а  потім? Потім, коли на землі 
не залишиться жодного пригнобленого народу, жодної пригнобленої людини, полум’яні 
пісні великого українського поета стануть для людей пам’яттю про далекі часи. Люди 
читатимуть Шевченка, знаходячи радість у тому, що їх внутрішній світ рідний красі тих 
гаїв, степів, місячних вечорів, що їх оспівав Шевченко у своїх поезіях. Поки б’ються 
серця людей, звучатиме і голос Шевченка» [10, с. 319]

Силою художнього слова, величчю життєвого подвигу Тарас Шевченко знаходить 
розуміння і визнання народів світу. Його висока поезія внесла нові ідеї і мистецькі засо-
би в загальнолюдську скарбницю світової культури. Творчість Тараса Шевченка нарівні з 
творчістю А. Міцкевича, Дж. Г. Байрона, О. Пушкіна, В. Вітмена зайняла належне місце 
в пантеоні всесвітнього письменства.

Творчість Тараса Шевченка тісно пов’язана зі світосприйняттям і прагненням укра-
їнського народу до волевиявлення та свободи й обумовлена історичним, духовним та 
культурним розвитком української нації. Одночасно загальнолюдські інтереси й життєві 
позиції творчості Тараса Шевченка близькі і зрозумілі всім народам світу. У цьому й суть 
його світового визнання.

В історії України Тарас Шевченко завжди виступав як символ боротьби за свободу 
й гідність, проти тиранії та гноблення. У поезії «Юродивий» (1857) поет повстав проти 
ворогів і звернувся до українського народу зі сподіванням їхнього власного Джорджа 
Вашингтона «з новим і праведним законом». «…Коли / Ми діждемося Вашингтона / З 
новим і праведним законом/ / А діждемось-таки колись…» [12, т. 2, с. 258]. За допомо-
гою Шевченкового послання українці сто років тому вже знали про звільнення Амери-
ки Дж. Вашингтоном зі створенням «нового праведного закону», тобто демократичної 
влади народу, волею народу для народу. Борцеві закликів до «нового і праведного за-
кону Вишингтона» та свободи всього людства, українському Поету ХIХ століття Тарасу 
Шевченку 27 червня 1964 року в центрі Вашингтона було відкрито гранітно-бронзовий 
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пам’ятник. Цю історичну подію присвятили 150-річчю від дня народження Тараса Шев-
ченка як вияв пошани американської нації до геніального українського поета-гуманіста, 
чиє мистецьке слово здатне й через століття об’єднувати людей різних рас і народностей 
у прагненні до свободи, справедливості і братерства. На пам’ятнику викарбувані слова: 
«Dedicated to the liberation, freedom and independence of all captive nations» («Присвячу-
ється звільненню, свободі і незалежності всіх поневолених народів» ) та рядки з поеми 
Тараса Шевченка «Кавказ» (1845) у перекладі британської поетеси Віри Річ.

Our soul shall never perish, 
Freedom knows no dying,
And the greedy cannot harvest
Fields where seas are lying;
Cannot bind the living spirit,
Nor the living word,
Cannot smirch the sacred glory
Of th’almighty Lord.

    Taras Shevchenko «The Caucasus».1845 [11, с. 287]
«Не вмирає душа наша,/Не вмирає воля. – / І неситий не виоре/ На дні моря поле./ Не 

скує душі живої / І слова живого/. Не понесе слави Бога,/ Великого Бога»[12, т.1, с. 343].
Канадський скульптор українського походження Л. Г. Молодожанин (псевдонім Лео 

Мол) зобразив Тараса Шевченка молодим інтелектуалом. До ста тисяч шанувальників 
з’їхалися на урочистості з усіх сторін Сполучених Штатів Америки, Європи, Канади, 
Латинської Америки та далекої Австралії, щоб вшанувати пам’ять Поета, який висловив 
рішучість боротися за свободу та вірив у  кінцеву перемогу. До встановлення пам’ятника 
Тарасу Шевченку у Вашингтоні були причетні чотири президенти США: 33-й президент 
Гаррі Трумен (1945-1953) був почесним головою Комітету по встановленню пам’ятника. 
За часів 34-го президента США Дуайта Ейзенхауера (1935–1961) була прийнята поста-
нова Конгресу США щодо збудування пам’ятника 

Тарасу Шевченку у Вашингтоні. Він же урочисто його й відкривав. 35-й президент 
США Джон Кеннеді (1961-1963) активно сприяв установленню пам’ятника, який було 
відкрито 27 червня 1964 року при 36-му президентові США Ліндону Джонсону (1963-
1969). Президенти США здійснили свій унікальний внесок, виявили свою особисту 
повагу та продемонстрували усьому світові визнання і величезне значення постаті 
Тараса Шевченка. 26 жовтня 1964 року, вшановуючи великого українського поета та 
борця за права і свободу народів, президент Ліндон Джонсон у своїй промові сказав: 
«Любов до українського поета цілком зрозуміла, гордість за його досягнення цілком 
виправдана. Прикметно, що тут, у столиці великої і вільної республіки, поставлено 
статую Шевченка, щоб вона усім живим і тим, хто прийде після нас, нагадувала про 
його велич. Шевченко цілком заслуговує на почесті, якими оточується. Він був більше 
як українець – він був державним мужем і громадянином світу. Він був більше як по-
етом – він був хоробрим войовником за права і волю людей. Він писав вірші, щоб вести 
рішучий бій за волю. Його поезія – народу і для народу. Вона подавала надію тим, 
хто впадав у розпач, і спонукала до дій тих, хто без неї погодився  б на рабство. Коло 
Шевченкових слухачів було таке широке, а вплив був такий великий, що його слова 
знаходили читача і любов далеко поза кордонами рідної країни. Видання його поезій 
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були такі вартісні, що кожна родина старалася мати дві книжки – Біблію і Шевченка» 
[3, с. 240-243]. 

Входження творів Тараса Шевченка у європейську і світову культуру почалося ще 
за життя поета. В 40-х роках ХІХ століття у польських і чеських часописах друкувалися 
повідомлення про творчість Тараса Шевченка. Вихід друком «Кобзаря» 1840 року ви-
кликало справжнє захоплення і визнання. 

У 60-х роках ХІХ століття з’явилися літературно-критичні праці, присвячені життю 
і творчості Тараса Шевченка, зокрема Леонарда Совінського, Антоні Гожалчинського, 
Гвідо де Баттаглії, Антоні Константи Блаховського. Виходять друком поезії Тараса Шев-
ченка у перекладі Владислава Сирокомлі, Пауліна Свєнцицького, які викликали загаль-
ний інтерес.

Поезії Тараса Шевченка перекладалися на польську (1860), чеську (1860), болгар-
ську (1863), сербську (1868), німецьку (1891), французьку (1876), англійську (1868) та 
інші мови. Слово українського поета поширилось і в країнах Сходу.

Визначаючи поетичну велич Тараса Шевченка, літературна громадськість світу по-
рівнювала його з національними поетами своїх країн. Однак усі вони на перше місце ста-
вили Тараса Шевченка. Член Польської академії наук, професор Вроцлавського універ-
ситету Мар’ян Якубець, визначаючи творчий геній Тараса Шевченка та світове значення 
його творів, наголошує: «Твори Шевченка пішли в народ одразу, стали його неподільною 
власністю. Сталося це тому, що він був найбільш народним поетом з усіх великих поетів 
світу. Поезія Шевченка була явищем єдиним і неповторним. Немає для неї відповідника 
у світовій літературі» [13, с. 246-247].

У праці «Taras Szеwczenko. Poezje wybrane», 1979 («Тарас Шевченко. Вибрані по-
езії») Мар’ян Якубець звертає увагу на формування творчої особистості Тараса Шев-
ченка, наголосивши що «творча особистість Шевченка сформулювалася на пограниччі 
російської і польської культур. Уже на початку його творчості поляки були першими, хто 
відкрив у ньому ознаки геніальності, перші прославили його ім’я серед західних народів, 
перші почали перекладати його твори» [15, с. 27].

Першим перекладачем польською мовою поезій Тараса Шевченка був відомий поль-
ський письменник-демократ Леонард Совінський (Leonardo Sowinski) (1831-1888). На-
родився і виріс в Україні, навчався в Київському університеті Св. Володимира на філо-
софському, потім на медичному факультетах. Добре знав життя, мову й літературу Укра-
їни. 1860 року він опублікував дослідження «Sowinski L. Studia nad Ukraińska literatura 
dzisiejsza» («Студії над українською сучасною літературою»). 1861 року Л. Совінський 
видав книжку «Taras Szewczenko. Studium przez Leonarda Sowińskiego, z dołączeniem 
przekadu «Hajdamaków» («Тарас Шевченко. Студія Леонарда Совінського з додатком пе-
рекладу «Гайдамаки». Це велика літературна праця про Тараса Шевченка як великого 
народного поета. «Велика це людина – Тарас Шевченко, велика вже сама по собі, ще 
вища величчю дум мільйонів, що знайшли свій вияв у натхненній його пісні. Шевченко є 
сином народу – справжнім сином, душею і тілом, піснею і життям» [8, с. 207]. Л. Совін-
ський переклав поеми «Гайдамаки», «Наймичка», «Катерина», заспів до поеми «Княж-
на» «Зоре моя вечірняя» і багато інших поезій. Переклади Л. Совінського відтворюють 
образність, ритмо-мелодику, думки й почуття поета. Значення перекладацького доробку 
Л. Совінського як першого відкривача геніальності Тараса Шевченка для польської та 
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світової шевченкіани, є неоціненними й сприяють входженню творчості Тараса Шевчен-
ка у світову культуру.

Усю багатобарвність поетичного слова Тараса Шевченка показав також польський 
письменник-перекладач кінця 50-х років ХІХ ст. Антоні Гожалчинський. Під час навчан-
ня у Київському університеті Св. Володимира А. Гожалчинський всебічно знайомиться 
із творчістю і світоглядом Тараса Шевченка, він першим пророче писав, що Тарас Шев-
ченко – світовий поет, його шануватиме весь світ. Через кілька місяців після смерті Та-
раса Шевченка у друкарні Київського університету А. Гожалчинський 1862 року видав 
вибрані поезії Тараса Шевченка, у яких подав більш повну характеристику творчості 
поета різних періодів його життя. У передмові зазначив, що це видання є свого роду 
«квіткою на свіжу Тарасову могилу». Передмова до цього видання пройнята почуттям 
глибокої любові до українського поета. А. Гожалчинський називає Шевченка народним 
поетом-пророком, який співає народові його власну рідну пісню. «Він засіяв поле, яке 
дасть згодом буйне зерно народної освіти і залишить його незабутньою постаттю – 
пам’ятником для народу» [2, с. 209]. А. Гожалчинський подав польському читачеві пере-
клади Шевченкових творів – «Наймичка», Катерина», «Москалева криниця», «Тарасова 
ніч», «Іван Підкова» та ін. Збірка А. Гожалчинського мала велику популярність. Пере-
кладач намагався максимально точно відтворити зміст твору, показати різнобарвність 
поетичного слова, багатство тем та ідей, дотримувався простоти й народності поезії Та-
раса Шевченка.

1863 року польською мовою вийшов друком «Кобзар» у перекладі поета Владис-
лава Сирокомлі (Людвига Кондратовича). У передмові до «Кобзаря», написаній ще за 
життя поета, автор відзначив, що Тарас Шевченко заслуговує титул найбільшого співця 
України. В. Сирокомля найкраще переклав ранню лірику Тараса Шевченка, пов’язану з 
народною творчістю.

Праця польських поетів над ознайомленням громадськості з поезією Т. Шевченка 
була оцінена літературною критикою. 1965 року польський критик Гвідо Баттаглія опу-
блікував першу монографію про творчість українського поета на Слов’янщині «Тарас 
Шевченко. Його життя та твори». Автор розглянув біографію Тараса Шевченка у тісному 
зв’язку з його творчістю. На перше місце він поставив неупередженість у науковому ви-
вченні його творчості, наголосивши, що Тарас Шевченко – поет-лірик, знавець народних 
традицій, майстер великого поетичного слова, і, щоб зарахувати його до найбільших по-
етів світу, досить було б двох його поем «Кавказ» і «Сон» («У всякого своя доля»).

 Палким прихильником Шевченкового слова був талановитий польський письмен-
ник, автор цікавих лінгвістичних досліджень Паулін Свєнцицький (1841-1876). Наро-
дився на Поділлі (Україна), навчався на юридичному факультеті Київського університету 
Св. Володимира. Як учасник польського повстання, змушений був емігрувати до Львова, 
де видавав двомовний журнал «Siolo» («Село»). Переклав багато творів Тараса Шевчен-
ка. У знаменитій праці «Вік ХІХ в діях літератури української» (1871) подав огляд осно-
вних етапів розвитку української літератури. Він один із перших красномовно заявив про 
світову велич Тараса Шевченка: «Хто не чував про Шевченка? Хто не знає його чудових 
творів? Великі поети: Байрон, Гете, Словацький і великий поет Шевченко! З тими по-
етами до ряду він став. Перевищив їх!. Доказати легко. Всі там ті поети в творах свою 
власну лише проявляють індивідуальність. За Англію не промовив Байрон, не виявлена 
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в Гете Німеччина, всієї Польщі не бачимо у Словацького. А погляньмо. Чи є наймен-
ша проява життя України, щоб не відбилась вона, мов у чистому дзеркалі, в Тарасових 
поезіях? Вона живе своїм поетом. Пишається в ньому, в поезіях його вона вся. Поміж 
п’ятнадцятьма мільйонами не знайдено душі живої, щоб не була зворушена ехом Кобза-
ревої пісні. Байрона розуміють два мільйони англійчан, Гете – мільйон німців, Словаць-
кого – півмільйона поляків. Шевченка слухає, розуміє, з ним співає п’ятнадцять мільйо-
нів! Тим він і великий, тим він вищий понад усіх поетів» [9, с. 117, 118], – так закінчує 
своє порівняння Тараса Шевченка з велетнями світової літератури палкий прихильник 
його творчості П. Свенцицький.

Поляки першими популяризували Шевченкову спадщину не тільки в Польщі, а й 
в інших країнах Європи. Вони перекладали поетичні шедеври українського поета, писа-
ли літературно-критичні та мовознавчі праці, присвячені життю і творчості Тараса Шев-
ченка та друкували їх у польських видавництвах. 

Початок ХХІ століття ознаменувався новими перекладами поезій Тараса Шевченка. 
2008 року в Любліні вийшло друком унікальне видання «Кобзаря» у перекладі Петра 
Куприся, де всі 260 поетичних творів Тараса Шевченка здійснені одним перекладачем 
у хронологічному порядку. Це найповніше видання творів Тараса Шевченка польською 
мовою. Перекладам Петра Куприся притаманна висока адекватність та точна передача 
ритміки й римування оригіналу. Передмову до польського видання творів Тараса Шев-
ченка «Поезія Тараса Шевченка в перекладах Петра Куприся» (2008) написав польський 
шевченкознавець Михайло Лесів. Він подав біографічні відомості із життя поета, позна-
йомив читачів з історією перекладів творів Тараса Шевченка польською мовою, високо 
оцінив переклади П. Куприся. Назвав його «найвправнішим перекладачем» поетичних 
творів Шевченка.

Визнання творчості Тараса Шевченка в Чехії та Словаччині висвітлено в численних 
публікаціях ХІХ, ХХ та ХХІ століть. Перший безцензурний «Кобзар» вийшов друком 
у Чехії 1876 року. Літературні, наукові та громадські діячі високо цінували силу таланту 
українського Поета.

Відомий чеський письменник, один із перекладачів «Кобзаря» Мілан Яриш писав: 
«У світовій поезії немає творів, які були б для чеського народу ближчими. ніж твори 
Тараса Шевченка. Так само важко знайти у світовій поезії поета, котрий для чеського 
народу, його історії і боротьби за свободу був би таким зрозумілим і любимим як Тарас 
Шевченко» [14, с. 398]. 

Чеський народ особливо вдячний Тарасу Шевченку за поему «Єретик» (1845), де він 
змалював героїчну постать Яна Гуса, присвятивши поему видатному чеському професо-
ру Празького університету Павлові Йозефу Шафарику. 

Для популяризації творчості Тараса Шевченка в Чехії та Словаччині багато зро-
била письменниця-перекладач Ружена Єсенська. У серії «Збірка світової поезії» 1900 
року вийшли друком її «Вибрані поезії» Тараса Шевченка , про які схвально відгук-
нувся Іван Франко.

Найгрунтовнішим дослідженням творчості Тараса Шевченка в Чехії та Словаччи-
ні вважається монографія вченого Михайла Мольнара (1930- 2006) «Тарас Шевчен-
ко у чехів і словаків» (1961), де автор високо оцінив творчість українського поета. 
М. Мольнар писав: «Величність, глибоке знання людського серця, ліричність і терпка 
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іронія, й разом з тим мудре опанування природної мови зливаються у його творах у ча-
рівну гармонію» [7, с. 43]. 

У монографії вчений підсумовує все, що було опубліковано в Чехії та Словаччині про 
Тараса Шевченка з 1848 року до кінця 50-х років ХХ ст., розглядає все, що створює живу 
картину Шевченкового слова. Монографія М. Мольнара є неперевершеною працею про 
Тараса Шевченка. 

Найкращими перекладачами творів Тараса Шевченка в Чехії та Словаччині вважа-
ються Ярослав Кабічек та Зденка Бергрова, яким, на думку фахівців, вдалося чеською 
мовою відтворити своєрідність поетики Тараса Шевченка.

1977 року вийшла друком книжка «Білі хмари, чорні тучі» у перекладі лауреата пре-
мії імені Івана Франка Ярослава Кабічека, де паралельно з віршами вміщені уривки з 
Шевченкового щоденника, подано хронологічну таблицю життя і творчості Поета, ілю-
страції картин, які репрезентують Тараса Шевченка як художника. 

2005 року окремою книжкою опубліковано поему «Єретик» Тараса Шевченка в пе-
рекладі Зденки Бергрової. Книжка двомовна. Подані оригінальні тексти та чеські пере-
клади відредаговані та вдосконалені З. Бергровою. Русистка за освітою, вона доскона-
ло вивчила українську мову та працювала тільки з оригінальними текстами. Художнє 
оформлення здійснив В’єрослав Бергр. Подружжя Бергрових протягом багатьох років 
працювало над культурою, історією та літературою України. Чеська україністка Тереза 
Хланьова у передмові до книжки повідомляє, що на створення образу чеського героя Яна 
Гуса Тараса Шевченка надихнув український вчений Осип Бодянський, який підтриму-
вав тісні зв’язки з чеськими «будителями» і познайомив Тараса Шевченка з працею свого 
учня С. Палаузова про Яна Гуса.

До англомовної громадськості Шевченкове слово прагнули донести численні пере-
кладачі, серед них такі знакові особистості як Персі Поль Селвер, Джон Вір, Онуфрій 
(Гоноре) Івах, Джек Ліндсей, професори-славісти Кларенс Огастес Меннінг, Костянтин 
Генрі Андрусишин, Ватсон Кірконел, відомі літературні особистості Етель Ліліан Вой-
нич, Віра Річ, аматори Олександр Джердін Гантер, Персівал Канді та багато інших, які 
визнали творчий геній Тараса Шевченка та велич його творчості.

З огляду на поширеність англійської мови у світі англомовні переклади творів Тараса 
Шевченка стають невід’ємною частиною національних культур багатьох народів. 

Про визнання творчості Тараса Шевченка як світового лірика першою заявила англій-
ська письменниця, композитор, перекладач Етель Ліліан Войнич (Ethel Lilian Voynich) 
(1864-1960). Вона захопилася багатством змісту, ідейною спрямованістю та красою по-
етичного слова поезії Тараса Шевченка. 1911 року Е. Л. Войнич опублікувала збірку пе-
рекладів творів Тараса Шевченка «Siх lyrics from the Ruthenian of Taras Shevchenko, also 
The Song of the Merchant Kalashnikov from Russian of Mikhail Lermontov, 1911)» («Шість 
ліричних поезій Тараса Шевченка і «Пісня про купця Калашникова» Михайла Лєрмонто-
ва». До збірки Е. Л. Войнич подала переклади поезій, які вважала гідними великого по-
ета – «Заповіт», «Минають дні, минають ночі…», «Мені однаково, чи буду…», «Косар», 
«Минули літа молодії» та ліричний вступ до поеми «Княжна» – «Зоре моя вечірняя…». і 
нарис про життя і творчість поета, де А. Войнич характеризує Тараса Шевченка як ліри-
ка світового значення, заявивши, що не можна приховувати «безсмертну лірику» Тараса 
Шевченка від Європи.: «Коли людина залишає невмирущі поезії, заховані десь далеко 
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від Західної Європи в слов’янській мові,… то зовсім несправедливо буде, коли вона за-
лишиться неперекладеною, чекаючи досконалого відтворення, що може й не статися» 
[16, с. 5, 6]. Книжка Е. Л. Войнич про творчість українського поета вийшла у престиж-
ному видавництві «Elkin Mathews» у літературній серії «Vigo Cabinet», яка знайомила 
англомовних читачів із тогочасною англійською та світовою поезією. Тарас Шевченко 
увійшов в англомовний світ у перекладах відомого англійського романіста.

Щоб донести дух поезії Тараса Шевченка до англомовного читача, талановита пере-
кладачка відтворила зміст оригіналу, своєрідність стилю, красу художніх особливостей, 
музичність, мелодійність та використала багатство художніх прийомів поезії поета – пе-
ренесення, повтори, метафори, алітерації. Шевченків «Заповіт» у перекладі Е. Л. Вой-
нич – це один із найдосконаліших англомовних інтерпретацій цього твору. При перекла-
ді Е. Л. Войнич передала волелюбний дух Поета на всіх текстуальних рівнях. Поетичні 
рядки «Заповіту» вражають силою слухових образів. у них нібито чути силу могутнього 
Дніпра та голос самого Поета:

«I will lie and watch the cornfi elds.
Listen through the years
 To the river voices roaring.
 Roaring in my ears. [16, с. 31]

 Переклади Е. Л. Войнич не втратили актуальності й сьогодні. Цінність її перекладів 
обумовлена тим, що вона відкрила англомовним читачам полум’яного борця за свободу, 
пристрасного демократа, геніального українського поета світового значення та сприяла 
входженню творчості Тараса Шевченка в англомовний світ.

На американському континенті про визнання Тараса Шевченка як геніального україн-
ського поета світової величини заявив професор-славіст Колумбійського університету Кла-
ренс Огастес Меннінг (1893-1972), який багато років працював над перекладами творів Тара-
са Шевченка. Перший переклад К. О. Меннінга – уривок зі «Вступу» до поеми «Гайдамаки», 
датується 1928 роком. 1944 року К. О. Меннінг опублікував книжку «Ukrainian Literature 
Studies of thte Leading Authors» («Українська література: дослідження провідних авторів»), 
де особлива увага приділяється творчості Тараса Шевченка, подається переклад вірша «Мені 
однаково, чи буду…». 1945 року за сприяння Української Національної Асоціації 

К. О. Меннінг опублікував збірку власних перекладів творів Тараса Шевченка, що 
містила четверту частину віршованої спадщини поета – «Taras Shevchenko. The Poet of 
Ukraine: Selected poеms» («Тарас Шевченко. Поет України: Вибрані поезії»). У вступній 
статті до збірки та у статті «Taрас Шевченко як світовий поет» (1945) К. О. Меннінг 
називає Тараса Шевченка одним із найбільших майстрів світової поезії. У творах, при-
свячених Україні, відчувається інтернаціональний струмінь, прагнення поета до волі, 
правди, милосердя і братерства між людьми. У вступній статті до збірки К. О. Меннінг 
намагався ознайомити англомовних читачів з українським поетом світової величини. Він 
писав, що, як митець і мислитель, Тарас Шевченко заслуговує на визнання і розуміння 
усього цивілізованого й демократичного світу. Він заслуговує на визнання як представ-
ник свого народу, сорокамільйонної нації, яка бореться за свою незалежність. Він і сам 
своєю творчістю заслуговує на визнання. 

К. О. Меннінг підкреслив, що «мета його книжки – зробити доступними для англо-
мовних читачів шедеври українського поета, чия творчість живе століттями і чий вплив 
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все ширшає, а  визнання його поетичного генія зростає не лише на його батьківщині, а й 
у світі» [17, с. V-ХІІ].

 У книжці К. О. Меннінг подав окремі розділи, присвячені життю Тараса Шевченка, 
його поетичній спадщині, релігійним поглядам, перекладам окремих творів із комента-
рями. При перекладі К. О. Меннінг дотримувався метричного розміру оригіналів, нама-
гався зберегти громадянський пафос поезії Тараса Шевченка.

Орися ж ти, моя ниво,   Be thou ploughed, my humbled meadow,
Долом та горою!   From the top to bottom.
Та засійся, чорна ниво,   Be thou planted, this black meadow,
Волею ясною! [12, .т. 2, с. 355]  With the shining freedom [17, с. 214 ] 
Збірка перекладів К. О. Меннінга стала вагомим внеском в англомовну Шевченкіа-

ну. До того ж К. О. Меннінг написав низку статей про Тараса Шевченка – «Зіставлення 
Шевченка і Франка», «Значимість Шевченка сьогодні», Шевченко і Пушкінський вірш 
«Клеветникам России». 

К. О. Меннінг – автор відомостей про Тараса Шевченка в деяких англомовних енци-
клопедіях. У статті «Шевченко в англійській літературі» К. О. Меннінг познайомив чита-
чів із досвідченими перекладачами творів Тараса Шевченка в англомовному світі, наголо-
сивши. що його ім’я та твори стають частиною інтелектуальної спадщини вільного світу.

Добре знав і високо шанував поетичні й художні твори Тараса Шевченка й популя-
ризував їх серед американців, виступав із промовами на Шевченківських вечорах амери-
канський художник і письменник Рокуелл Кент (Rockwell Kent) (1882-1971). У 1961 році 
він виступив на Шевченківському вечорі, організованому Лігою американських українців 
у Нью-Йорку, присвяченому 100-річчю пам’яті Поета. Р. Кент зокрема сказав: «Я амери-
канський художник і американець плоттю і кров’ю. Але те, що я бачив із творів Шевчен-
ка-художника, і те, що я знаю про нього як про поета, викликає найглибші чуття щирого 
захоплення його талантом і творчістю. Я пишаюсь цими творами, немовби я сам украї-
нець. Ваш Шевченко – це мій Шевченко. Я люблю і ціную Шевченка» [5, с. 314]. Р. Кент 
виступив також із промовою на Міжнародному форумі діячів культури в  Києві 1964 року.

25 березня 1961 року, вшановуючи пам’ять Тараса Шевченка, президент США 
Джон Ф. Кеннеді сказав: «Я радий, що можу додати свій голос до тих, що вшановують вели-
кого українського поета Тараса Шевченка. Ми вшановуємо його за великий внесок у культу-
ру не тільки України, яку він так палко любив і так промовисто описував, а й культуру світу. 
Його творчість є благородною частиною нашої історичної спадщини» [3, с. 243]. Відтоді що-
річні Шевченківські вечори стали традицією на американському континенті. 

Про визнання творчості Тараса Шевченка як однієї з величин світової літератури пи-
сав керівник відділу канадської славістики, лексикограф, літературознавець, перекладач, 
професор Саксачеванського університету в м. Саксатуні Костянтин Генрі Андрусишин) 
(1907-1983) у передмові до збірки поезій Тараса Шевченка «The Poetic Works of Taras 
Shevchenko («Поетичні твори Тараса Шевченка. Торонто, 1964). 

 Переклади цього видання К. Г. Андрусишин здійснював разом із письменником-
перекладачем Ватсоном Кірконелом (1895-1977). Передмова К. Г. Андрусишина була 
аналогічна брошурі 1949 року цього ж автора під назвою «Ukrainian Literature and Its 
Guiding Light Shevchenko» («Українська література та її світоч Шевченко». Вінніпег, 
1949). де К. Г. Андрусишин наголосив на значенні творчості Тараса Шевченка як по-
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етичного генія світової величини. К. Г. Андрусишин трактував Тараса Шевченка як по-
ета-гуманіста, форматора демократичних сил Східної Європи. Закінчив свою передмову 
К. Г. Андрусишин словами: «Шевченко – це вулканічний дух, що височіє, як титан, над 
його власним народом, і так високо, що його видно й чути іншим народам світу, адже він 
промовляє до всіх людських спільнот про зрозумілі всім чесноти, на яких тримається і 
якими міцніє моральна стійкість людства… В історії Східної Європи він був однією із 
провідних фігур у формуванні демократичних сил, сприяючи як борець за свободу соці-
альному вдосконаленню людської природи та мирному співіснуванню між людьми. У ці 
лиховісні й небезпечні часи світ потребує таких особистостей як він» [18, с.Іi].

Збірка перекладів «Поетичні твори Тараса Шевченка» К. Андрусишина й В. Кірко-
нела стала першим майже повним англомовним перекладом «Кобзаря». Вихід цього ви-
дання в Торонто 1964 року надав змогу англомовному читачеві глибше познайомитися і 
сприйняти ідеї та красу творів Тараса Шевченка. Кращими перекладами були поезії «Ка-
терина», «Тополя». «Наймичка», «Сова», де український коломийковий розмір В. Кір-
конел передав англійським баладним. Для прикладу наведемо декілька рядків з поеми 
«Наймичка»:

У неділю вранці-рано   Early on Sunday morning
Поле крилося туманом;   The fi eld in mist was blind;
У тумані, на могилі,   Within the mist upon a mound,
Як тополя, похилилась   A mournful maiden’s form was found
Молодиця молодая.   In poplar grace inclined.
Щось до лона пригортає  She bundled something to her breast
Та з туманом розмовляє …  And thus her voice the mist addressed… 
[12 , т.1, с. 329]   [18, с. 229 ]
1963 року К. Андрусишин та В. Кіроконел видали друком в Торонто антологію ан-

гломовних перекладів українських поезій під назвою «The Ukrainian Poets. 1189-1962» 
( «Українські поети. 1189-1962»), де подано твори 102 українських поетів (повністю чи 
в уривках). В тому числі 29 перекладів творів Тараса Шевченка – вступ, біографічні до-
відки про поетів, зокрема про Тараса Шевченка написав К. Г. Андрусишин.

У сторіччя смерті Тараса Шевченка 1961 року Ватсон Кірконел опублікував стат-
тю «Сторіччя Шевченка», яка була виголошена 10 березня 1961 року на Шевченковому 
вечорі пам’яті в Едмонтоні (Альберта). Автор називає Тараса Шевченка засновником 
української літератури, визволителем невільників, українським Лінкольном. 

Найкращим англомовним перекладачем і популяризатором творів Тараса Шевченка 
у другій половині ХХ ст. та початку ХХІ ст. була британська поетеса, журналістка зі 
світовим ім’ям Віра Річ (повне ім’я Фейт Елізабет Джоан Річ) (1936-2009). Її тонка по-
етична душа відчула всю велич і геніальність українського поета, поезія якого співзвучна 
ідеалам людства. Як перекладач великого творчого інтелекту, вона набагато глибше до-
слідила й визнала творчість Тараса Шевченка, ніж її попередники. Віра Річ заявила, що 
Тарас Шевченко – унікальна постать у світовій літературі: він однаково великий у полі-
тичній поезії, у ліриці, й в епосі. Це поет-борець, поет-лірик, співець глибоких людських 
почуттів, який збагатив духовний потенціал людства. 

На початку 1960-х років. коли йшла підготовка до Шевченківських ювілеїв 1961 та 
1964 років, Шевченківській комітет Великобританії поставив завдання опублікувати твори 
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Тараса Шевченка англійською мовою в оновлених перекладах. 1961 року світ побачив 
збірку поезій Тараса Шевченка в перекладі Віри Річ під назвою «Song out of Darkness» 
(«Пісня з темряви»), куди ввійшло 38 поезій. у тому числі 9 поем. У передмові до збірки 
один із перших перекладачів творів Тараса Шевченка П. П. Селвер дав високу оцінку 
майстерності Віри Річ, наголосивши на можливості повноцінних поетичних перекладів.

В Україні твори Тараса Шевченка в перекладі Віри Річ вийшли окремою збіркою 
\у кінці 2007 року у видавництві «Мистецтво» під назвою «Тарас Шевченко. Вибрана 
поезія. Живопис. Графіка. «Taras Shevchenko. Selected Poems. Paintings. Graphic Works». 
У збірку ввійшло 92 поезії Тараса Шевченка, із них 36 перекладів зроблено спеціально 
для цього видання. 

Переклади Віри Річ – це художньо, семантично й стилістично повноцінні твори, які 
знаменують розвиток англомовної шевченкіани в освоєнні поетичної спадщини україн-
ського поета. Цінність перекладів Віри Річ у тому, що їй вдалось зберегти своєрідність 
художньої манери поета, музичну витонченість, експресію поетичного вислову. високу 
поетичну культуру першотвору.

Огні горять, музика грає ,  Blaze of lights and music calling, 
Музика плаче. завиває;   Music weeping. rising, falling!
Алмазом добрим, дорогим  Like rare and precious diamond,
Сіяють очі молодії:   Youthful eyes are gleaming fair,
Витає радость і надія   Joy and hope are shining there
В очах веселих, любо їм,  In laughing eyes. All bliss is sent
Очам негрішним, молодим.  To eyes so young and innocent!
[ 12, т. 2, с. 230 ]   [11, с. 411]
Деякі переклади Віри Річ зберігають звукозапис і могутню енергетику першотворів. 

Наприклад, поезія «Реве та стогне Дніпр широкий…» у перекладі Віри Річ звучить так 
само проникливо, як і в оригіналі:

Roaring and groaning rolls the Dnipro,
An angry wind howls through the night,
Bowing and bending the high willows.
And raising waves to mountain heights [11, с.73 ] 

Переклади Віри Річ мають художно-естетичну й наукову цінність і належать до най-
кращих здобутків світової Шевченкіани. На сьогодні переклади Віри Річ поетичних тво-
рів Шевченка залишаються неперевершеними. 

Через творчість Тараса Шевченка Віра Річ полюбила Україну й протягом усього життя 
самовіддано працювала задля популяризації української культури й літератури у світі. А з 
часів проголошення незалежності України задля утвердження позитивного іміджу Украї-
ни як демократичної європейської держави. На питання: «Пані Віро, чому Ви так любите 
Україну?», – вона відповіла: «У моєму випадку я упродовж 50 років працювала для Украї-
ни, плакала через Україну, сміялась і раділа за Україну… Якщо це не любов, то що це?» [4, 
с. 10]. «Чому Шевченко? Чому таку талановиту англійку…цікавить Україна?», – з недові-
рою запитували насамперед українці. Віра Річ відповідала: «Бо лише українці є аж занадто 
скромними щодо усвідомлення величі свого національного генія» [6, с, 2]. 

20 грудня 2009 року Віра Річ відійшла у вічність… Україна втратила найталанови-
тішого перекладача англомовної Шевченкіани. Віра Річ заповіла, що хотіла би бути по-
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хованою в Україні, у Каневі. 15 квітня 2011 року заповітну волю корінної британки Faith 
Elizabeth Joan Rich було виконано. Її прах поховано на цвинтарі Монастирок біля підніж-
жя Тарасової гори. Монумент зроблено у формі книжки, із якої усміхається ще юна Віра 
Річ в українській вишиванці. По обидва боки портрета уривок із поезії Тараса Шевченка 
«Мені однаково, чи буду…» в оригіналі та в перекладі Віри Річ. 

Та неоднаково мені,   But it does touch me deep if knaves,
Як Україну злії люде   Evil rogues lull our Ukraine
Присплять, лукаві, і в огні  Asleep, and only in the fl ames.
Її, окраденую., збудять…  Let her, all plundered, wake again…
Ох, не однаково мені.   That touches me with deepest pain.
 [12, т. 2, с. 230 ]   Taras Shevchenko. Translated by Vira Rich.
     [11, с.333 ]
З любов’ю до України Віра Річ донесла до широкої англомовної аудиторії думки поета, 

велич його ідей, красу і силу його поетичного слова, про що свідчать відгуки на інтернет-
сторінках відомого журналу «All Poetry». Для втілення пам’яті та визнання творчості Тара-
са Шевченка Віра Річ багато працювала над новими перекладами. «Вона працювала всупе-
реч часові, всупереч історії. Вона жила своєю Україною, в якій був Т. Шевченко» [1, с. 10]. 
Віра Річ розуміла, що кожне нове видання, кожна виставка, експозиція, картина, пам’ятник 
несуть у собі частину історичної пам’яті, яка поглиблює національну свідомість і дає мож-
ливість показати світові високе місце українського народу у світовій співдружності.

Слава Тараса Шевченка як унікального митця поширюється і в країнах Сходу, зокре-
ма в Республіці Корея. 1996 року видавництво «Хайгільса» започаткувало багатотомну 
серію «Видатні книги». Серія включає головні твори східних та західних філософів і 
письменників світової величини від античності до ХХ століття. Ім’я Тараса Шевченка 
поставлено поряд із такими видатними іменами як Платон, Арістотель, Ж.-Ж. Руссо, 
Г. Гегель, С. К’єркегор, К. Леві Стросс, М. Гайдеггер. У Республіці Корея Тарас Шев-
ченко здобув визнання не просто як літератор, а й як мислитель, ідеї якого вплинули на 
свідомість людства та сприяли створенню позитивного образу України як держави, що 
має власну інтелектуальну історію. 

Процес багатогранного світового визнання Тараса Шевченка весь час зростає. Та-
рас Шевченко став поетом всесвіту, гордістю всього цивілізованого світу. Вшановуючи 
200-річний ювілей Тараса Шевченка в британському місті Кембридж, одну із вулиць на-
звано іменем українського поета. Вулиця знаходиться у відомому районі міста Сіджвік 
Сайт, де розташована низка гуманітарних мистецькознавчих факультетів Кембридж-
ського університету – права, історії, релігієзнавства, середньовічних і сучасних мов. Тут 
встановлено меморіальний знак на честь українського Поета. «Тарас Шевченко – один 
із найбільш безкомпромісних й унікальних голосів» у  сучасній європейській культурі і 
цей голос стає все більш почутим і впізнаваним у Великій Британії», – ідеться на сайті 
Кембриджського університету, одного з передових вищих навчальних закладів Англії та 
світу. Творчість Тараса Шевченка – це вічно живий скарб світової культури.
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 ПРИЗНАНИЕ И ВХОЖДЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА ТАРАСА ШЕВЧЕНКО 
В МИРОВОЙ КУЛЬТУРЕ

В статье рассматривается признание и вхождение творчества Тараса Шевченко 
в мировую культуру. Подана оценка поэтического величия Поэта государственными, 
литературными, общественными деятелями.

Ключевые слова: признание, вхождение, творчество, мировое величие.
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THE ACKNOWLEDGEMENT OF TARAS SHEVCHENKO’S 
WRITINGS IN THE WORLD СULTURE 

The article deals with the acknowledgement of Taras Shevchenko’s writings in the world 
сulture . The opinion about Taras Shevchenko’s poetical greatness was given by well-known 
scholars statesmen and public fi gures.
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НОМІНАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ ЛЮДИНИ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОЇ 
ГРУПИ “НАЦІОНАЛЬНІСТЬ І ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОЗНАКИ”: 

СЕМАНТИКО-ГЕНЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

У статті розглядається семантико-генетична основа номінацій соціального ста-
тусу людини лексико-семантичної групи “національність і територіальні ознаки” 
в українській, польській та німецькій мовах.

Ключові слова: номінації соціального статусу людини, семантична основа, гене-
тична реконструкція.

Останнім часом спостерігається посилена увага учених до аналізу тих номінацій, що 
іменують людину, за національними та територіальними ознаками зокрема (А. М. Ар-
хангельська [1], І. О. Голубовська [2], О. А. Маклакова [3], J. Bartmiński [4] та ін.).

Метою статті є дослідження семантико-генетичних основ номінацій соціального 
статусу людини (НССЛ) лексико-семантичної групи “національність і територіальні 
ознаки” в українській, польській та німецькій мовах.

Шляхом суцільної вибірки із тлумачних словників української, польської та німецької 
мов [5; 6; 7] отримано на позначення раси, національності, а також території, місця про-
живання, перебування 111 НССЛ в українській мові, 112 – у польській, 115 – у німецькій.

До цієї ЛСГ належать НССЛ на позначення раси та змішаних рас, наприклад: укр. 
метис / пол. Metys / нім. Mestize, укр. метиска / пол. Metyska / нім. Mestizin; етнічної 
ознаки: укр. гуцул, гуцулка; пол. Kaszub “кашуб”, Kaszubka “кашубка”; нім. Friese “фриз”, 
Friesin “фризка”; національності: укр. австрієць / пол. Austriak / нім. Österreicher, укр. 
австрійка / пол. Austriaczka / нім. Österreicherin; територіальної ознаки, місця про-
живання: укр. горець / пол. góral / нім. Bergler тощо. До цієї ж ЛСГ належать загальні 
назви жителів, наприклад: укр. переселенець / пол. przesiedleniec / нім. Umsiedler тощо. 
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Більшість НССЛ цієї ЛСГ є загальновживаними; рідковживаними є, наприклад, такі но-
мінації: городянин, городянка; пол. miastowiec “городянин”.

Більшість одиниць ЛСГ мають прозору етимологію, оскільки назви жителів за міс-
цем проживання чи народження, за національністю формуються переважно на базі то-
понімів – власних назв [8: 247-248]: укр. Київ – кияни, киянин, киянка; пол. Warszawa – 
warszawianin “варшав’янин”, warszawianka “варшав’янка”; нім. Berlin – Berliner “берлі-
нець”, Berlinerin “берлінка”. Словникові статті з визначеннями національної належності 
зазвичай побудовані за принципом – “той, хто походить з …” або “людина, яка мешкає 
в …”. Наприклад, Polak “поляк” ktoś, kto pohodzi z Polski – букв. “хтось, хто походить із 
Польщі” [6 (2: 158)].

Лексичні значення слів, за М. І. Фоміною [9: 21], поділяються на прямі, первинні та 
похідні, вторинні, серед останніх виділяють прямопохідні та переноснопохідні. Структу-
ра номінації повторює структуру лексико-семантичного поля: до ядра належить первин-
не, пряме значення, до периферії вторинне – прямо- і переноснопохідне [10: 185-188].

Ядерні значення НССЛ. Укр. негр є запозиченням із французької мови, фр. négre 
“негр походить від ісп. або порт. negro “чорний”, що виникло від niger лат. “чорний”, 
походження якого неясне [11 (4: 63); 12 (3: 57)]. Пол. Negr також походить від лат. niger 
“чорний”. Так само і нім. Neger, запозичене у 17 ст. До кін. 16 ст. у нім. мові зустрічаєть-
ся також НССЛ Negro як пряме запозичення з іспанської або португальської, яке вжива-
ється поряд із Mohr “мавр” та schwarze Leute “чорні люди, чорний народ” [13 (2: 1158)].

Укр. НССЛ негр (форма ж. р. негритянка) “назва корінного населення Тропічної Аф-
рики, яке має темний колір шкіри і належить до негроїдної раси; назва афроамериканців, 
нащадків рабів, вивезених свого часу з Африки”. НССЛ Negr у польській мові має зна-
чення “людина чорної раси” і використовується в наш час із зневажливим відтінком. 
Замість неї загальновживаною є НССЛ Murzyn. Польська НССЛ Murzyn походить від 
лат. Maurus – “мешканець Північної Африки”, мавр. Ця НССЛ наділена значеннями, які 
подібні до нім. НССЛ Neger “людина чорної раси”.

Нім. НССЛ Neger (форма ж. р. Negerin):“Person von [sehr] dunkler Hautfarbe” – букв. 
“людина з [дуже] темним кольором шкіри”. Взагалі, у німецькій мові найменування 
Neger вважається дуже дискримінаційним. Люди з темним кольором шкіри, які живуть 
у Німеччині, запропонували – як вихід – найменування, що набуває поширення і за-
фіксоване у словниках: Afrodeutsche “афронімець”, рід іменника визначається артиклем. 

Укр. НССЛ мавр, яка є історизмом, – запозичення з грецької мови через посередництво 
латинської і, можливо, західноєвропейських [11 (3: 350)]. Так само і нім. НССЛ Mohr, яка є 
застарілою, із двн. mōr (8 ст.) “житель Мавританіі (Мароко), Ефіопії”, згодом також “люди-
на з темним кольором шкіри”, запозичення із лат. Maurus, гр. Māūros [13 (2: 1119)]. Укра-
їнська НССЛ мавр – “у період античності та в середні віки – європейська назва корінного 
населення Північної Африки (крім Єгипту), а згодом арабів, які у 8 ст. підкорили Північну 
Африку та Піренейський півострів”. Німецька НССЛ Mohr позначає “чорного”, людину з 
дуже темним кольором шкіри. Переносні значення у цих НССЛ словниками не зафіксова-
но. В українській мові є ще одна застаріла НССЛ на позначення негра – арап, запозичення 
із турецької мови. Тур. Arap “араб, негр” походить від ар. ‘árab “араб” [11 (1: 81)].

Цікавим є те, що в усіх трьох мовах використовується фраза: укр. “Мавр зробив свою 
справу, мавр може йти; пол. “Murzyn zrobił swoje, Murzyn może odejść”; нім. “der Mohr 
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hat seine Schuldigkeit (Arbeit) getan, der Mohr. kann gehen”. Фраза належить одному із 
персонажів п’єси німецького поета І. Ф. Шиллера “Змова Фієско в Генуї”: мавр допоміг 
графу Фієско організувати повстання проти дожа Генуї, але згодом зрозумів, що він біль-
ше не потрібен змовникам – вони бачили в ньому лише інструмент для досягнення своїх 
цілей. Фраза є символом споживацького ставлення до людини, яку цинічно використали 
в яких-небудь цілях, а потім, замість вдячності, відвернулися від неї. На даний час фраза 
широко використовується у засобах масової інформації, причому, завдяки відомості ви-
слову, часто достатньо зазначити початок, щоб читач / слухач зрозумів, про що йдеться 
мова, наприклад: укр. Мавр зробив свою справу. У Москві порушили кримінальну справу 
на Фірташа [14]; пол. Tam lub za kratkami doczekają się swojej deportacji. Przedsiębiorcy 
mawiają – murzyn zrobił swoje, murzyn może odejść. Ale już Filipińczyk, który nic nie zrobił, 
musi z naszego pięknego kraju zwyczajnie szybko wyjechać. – букв. “там краще за гратами 
дочекаються своєї депортації. Підрядники кажуть – мавр зробив свою справу, мавр може 
йти. Але вже філіппінець, який нічого не зробив, вимушений із нашої гарної країни про-
сто швидко поїхати” [15]; нім. Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, er kann gehen. Dieser 
Devise folgt neuerdings die Ausländerpolitik der spanischen Regierung. – букв. “мавр зробив 
свою справу, він може йти. Цього девізу в останній час додержується політика іспансько-
го уряду щодо іноземців” [16]. 

Укр. турок, пол. Turek, нім. Türke запозичені із турецької мови. Тур. Türk “турок, 
тюрок”, пов’язане з türk “грубий, жорстокий, неосвічений” [11 (5: 682); 17: 585]. У трьох 
мовах НССЛ вживається на позначення жителя Туреччини. 

Укр. татарин, пол. Tatar, Tatarzyn, нім. Tatar запозичення з тюркських мов, тат. татар 
“татарин” [11 (5: 527)]. Укр. татарин, пол. Tatar мають подібні значення: “1. Народ, що 
становить основне населення Татарстану. // назва окремих груп тюркської народності, що 
живуть в інших республіках та областях Поволжя, Приуралля тощо. 2. іст. Назва різних 
тюркських, монгольських та інших племен, які в 13 – 15 ст. об’єдналися в єдину державу – 
Золоту Орду. Нім. Tatar (hist.) Angehöriger eines Mischvolkes in Südrussland, der Ukraine u. 
Westsibirien. – іст. “член змішаного народу у південній Росії, Україні і Західному Сибіру”.

Укр. німець, пол. Niemiec – “людина німецької національності” від псл. nĕmьcь “чу-
жоземець”, букв. “той, хто говорить незрозумілою мовою” утворене від nemъ- “який за-
їкається, який говорить невиразно, незрозуміло, німий” [11 (4: 99)]. Цим уїдливим пріз-
виськом слов’яни нагородили перших німців, яких зустріли, можливо готів, і поширили 
на усіх, близьких їм за мовою чи зброєю [17: 360]. Значення “німий, незрозумілий (про 
людину)” в українських та польських лексикографічних джерелах не зафіксовано. Нім. 
Deutsche(r) від deutsch “що належить народу” з двн. diutisk, diutisc “народний, національ-
ний, притаманний народній мові” [13 (1: 276)]. 

Укр. ескімос, пол. Eskimos, нім. Eskimo є запозиченнями з французької або англій-
ської, фр. esquimau, англ. Esquimo походять від алгонкінськ. eskimanzik “ті, що харчують-
ся сирим м’ясом” [11 (2: 170)]. Укр. Ескімос “народність, що живе в Гренландії, на по-
лярному узбережжі Північної Америки і в північно-східній частині Азії”, пол. “rdzenny 
mieszkaniec północnych wybrzeży Kanady, Alaski, Grenlandii i Syberii”, нім. “Angehöriger 
eines in arktischen u. subarktischen Gebieten (bes. Amerikas) lebenden mongoliden Volkes”.

Укр. азіат “корінний житель Азії”, пол. Azjata “mieszkaniec Azji, chłowiek pochodzący 
z Azji” – житель Азії, людина, яка походить з Азії; аналогічно й нім. Asiat. 
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Укр. європеєць “житель або уродженець Європи”; пол. Europejczyk “mieszkaniec 
Europy” – житель Європи; аналогічне значення у нім. Europäer. 

Укр. китаєць запозичення з тюркських мов, де значення “китаєць” виникло замість 
давнішого етнонімічного кидани, у зв’язку з тим, що у Х ст. тунгусо-манчжурське плем’я 
киданів захопило північну частину Китаю; дтюрк. Qїtaj̃ “кидани” через кит. K’itan зводить-
ся до самоназви киданів кидан [11 (2: 439)]. Пол. Chińczyk – за німецьким China “Китай” 
[17: 179]. Укр. китаєць “представник народу, що становить основне населення Китаю”; 
аналогічно пол. Chińczyk “człowiek narodowości chińskiej”; нім. Chinese “Ew. zu China”. 

В основі укр. циган, пол. Cygan, нім. Zigeuner лежить сгр. τσίγγανος (tsinganos) “ци-
ган” [12 (3: 305)] Укр. циган “представник народності індійського походження, що живе 
невеликими групами майже в усіх країнах світу”; пол. Cygan “człowiek z koczowniczego 
plemienia indoeuropejskiego rozproszonego w Europie i Azji” – людина з кочового індо-
європейського племені, яке поширилося у Европі та Азії; подібне значення має нім. 
Zigeuner “Angehöriger eines über viele Länder verstreut lebenden, meist nicht sesshaften u. 
mit Wohnwagen o.Ä. umherziehenden Volkes”. 

Периферійні значення НССЛ. За тлумачним словником німецької мови, крім первин-
ного прямого значення, НССЛ Europäer “європеєць” має ще й вторинне прямопохідне 
“Politiker, der für einen Zusammenschluss der Staaten Europas eintritt” – букв. “політик, 
який виступає за об’єднання країн Європи”.

Польська НССЛ Murzyn як знак вторинної номінації позначає “того, хто тяжко пра-
цює і кого використовують”, а також “того, хто виконує за когось роботу, не називаючи 
себе”; з поміткою “розмовне” – людину з темно-коричневою засмагою. В українській 
мові таке слововживання хоча й не фіксується словником, проте присутнє у розмовному 
мовленні, ЗМІ: До Сімферополя, засмаглий, чорний, як негр, приїхав Володя [Івасюк] [18].

У німецької НССЛ Neger також розвинулися вторинні значення як на позначення 
особи, так і предметів: “jmd., der für bestimmte Dienste von einem andern ausgenutzt 
wird” – букв. “той, кого експлуатують, ким користуються для певних послуг” (із по-
значкою – фамільярне), а також жаргонізм Ghostwriter – букв. “автор-“привид”, фак-
тичний автор, який працює на іншу особу”. Виникнення такого значення обумовлено 
історично. Африканських негрів перепродували для примусової роботи на плантаці-
ях в Америці. Через метафоризацію виникли й наступні значення у німецькій НССЛ: 
“schwarze Tafel, mit deren Hilfe die Lichtverhältnisse in einem Fernsehstudio verändert 
werden können” – букв. “чорна дошка, за допомогою якої можна змінити умови освіт-
лення у телестудії”; ще одне значення: “Tafel, von der ein Schauspieler od. Sänger (im 
Fernsehstudio) seinen Text ablesen kann” – букв. “дошка, з якої актор чи співак (у теле-
студії) може читати свій текст”. 

У польської НССЛ Turek переносним є значення “o kimś nic nie umiejącym, w niczym 
się nie orientującym” – букв. “про того, хто нічого не вміє, ні в чому не орієнтується”. 

Укр. азіат із поміткою “застаріле”, “лайливе” позначає “відсталу, грубу, некуль-
турну людину”; подібне переносне значення спостерігається й у польській мові: Azjata 
“człowiek o cechach właściwych ludziom zamieszkującym Azję” – букв. “людина з рисами, 
притаманними жителям Азії”.

Укр. європеєць заст. “людина високої культури, освіченості”; пол. Europejczyk przen. 
“człowiek o europejskiej kulturze” – букв. “людина з європейською культурою”.
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Укр. татарин у розмовному мовленні має переносне значення “зла, груба, неввічлива лю-
дина”. Як і в українській, у польській мові етнонім татарин використовується у прислів’ях: 
“Gość nie w porę gorszy Tatarzyna” – пор. укр. “непроханий гість гірше за татарина”.

Пол. Chińczyk “китаєць” przen. “o człowieku przesadnie przestrzegającym form 
towarzyskich” – букв. “про людину, яка занадто дотримується етикету”.

Пол. Cygan “człowiek prowadzący życie nieuporządkowane, nie ustabilizowane, 
beztroskie; człowiek prowadzący wędrowny tryb życia, włóczęga”; pot. “krętacz, kłamca, 
oszust”; pot. “o człowieku mającym śniadą cerę i ciemne włosy” про людину, яка веде не-
упорядкований, нестабільний, безтурботний спосіб життя, волоцюга; розм. “крутій, бре-
хун, шахрай”; розм. про людину з темною шкірою і волоссям. Нім. Zigeuner (ugs., meist 
abwertend) “jmd., der ein unstetes Leben führt, wie ein Zigeuner lebt – букв. “той, хто веде 
бродячий спосіб життя, живе, як циган”. Це метафоричне значення розвинулося у ні-
мецькій мові вже у ІІ пол. 16 ст. [13 (3: 2031)]. 

Одиницям ЛСГ “за національною і територіальною ознаками” властиві численні конота-
ції (напр., укр. негр, турок, чукча, пол. Murzyn негр, нім. Friese фриз, Neger негр), проте пере-
важно у розмовному мовленні, напр.: “А мої батьки пенсіонери не голодують тому і тільки 
тому, що я працюю як негр” [19]; “… czyżby Polacy przyjeżdżający do NL w swej większości 
za wszelką cenę pracują jak `murzyni`?” – букв. … невже більшість поляків, які приїжджають 
до Нідерландів, працюють як негри за будь-яку ціну? [20]. Багатим джерелом для вивчення 
стереотипів є жарти [21: 141]: напр., українські: “скільки треба молдаван, щоб вкрутити лам-
почку? П’ятеро: один тримає лампочку, інші крутять табурет”, та схожі німецькі: “Wieviele 
Leute brauchen die Ostfriesen um ein Schiff zu taufen? 1000 – einer hält die Flasche, die anderen 
999 werfen das Schiff” – букв. скільки чоловік потрібно східним фризам, щоб освятити кора-
бель? 1000 – один тримає пляшку, інші 999 кидають корабель [22].

Отже, проаналізувавши ЛСГ НССЛ “за національною і територіальною ознаками” 
в українській, польській та німецькій мовах ми виявили, що більшість НССЛ цієї ЛСГ 
є загальновживаними та мають прозору етимологію. Спільні лексичні значення НССЛ 
у трьох мовах зумовлені наявністю однакових сем, відмінні – актуалізацією різних по-
тенційних сем або відсутністю такого процесу. Одиницям ЛСГ “за національною і тери-
торіальною ознаками” властиві численні конотації.

Перспективи подальших досліджень полягають у побудові асоціативних полів НССЛ 
за результатами вільного асоціативного експерименту з носіями трьох досліджуваних мов.
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КУЛІНАРОНІМИ У ПОВІСТІ-ХРОНІЦІ І.С. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО 
«СТАРОСВІТСЬКІ БАТЮШКИ ТА МАТУШКИ»

Стаття присвячена дослідженню кулінаронімів у повісті І. Нечуя-Левицького. 
У статті проаналізовано найменування продуктів харчування, страв та напоїв, їх ети-
мологія та функції.

Ключові слова: кулінаронім, лексема, продукти харчування, страви, напої.

Однією з найбільш національно специфічних груп лексики, пов’язаних із культурою, 
є найменування продуктів харчування, страв і напоїв, тобто кулінаронімів. Лексика, що 
входить у поле кулінаронімів, посідає важливе місце у повсякденному житті людини і 
відображає особливості національної свідомості. Вона втілює систему харчування пев-
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ного народу, їй притаманне відображення певних звичаїв, пов’язаних із приготуванням 
повсякденних і ритуальних страв, харчових заборон, обмежень і уподобань, певних сма-
кових стереотипів. Особливості національної кухні є відображенням тих традицій, які з 
найдавніших часів і до сьогоднішнього дня супроводжують соціальне існування людини 
в межах певної національної культури. 

Національна кухня залишається однією з найбільш сталих форм культури. Прийом 
їжі регламентується соціальними нормами і звичаями. Із того, як і що людина їсть, можна 
зробити висновок про її соціальний і культурний рівень. 

Актуальність дослідження зумовлена тим, що харчування відіграє першорядну 
роль у житті людини, і тому лексика, пов’язана з продуктами харчування, має важливе 
значення для мовознавства, культурології, етнографії і навіть кулінарії. Актуальність об-
раної теми полягає ще й у тому, що кулінароніми відіграють важливу роль у створенні 
портретної характеристики героїв твору.

У спеціальній літературі назви продуктів харчування, страв і напоїв неодноразово 
виступали об’єктами лінгвістичних досліджень (Лєонова А. І. [1]; Подоляка І. М. [2], Ру-
денко С.М [3]; Струганець Л. [4], Яценко С. А. [5] та інші). Увага приділялась діахроніч-
ному, семантико-семасіологічному, словотвірному, когнітивному, лінгвогеографічному і 
лінгвокультурологічному аспектам вивчення кулінаронімів.

Метою наукової розвідки є дослідження й опис кулінаронімів у повісті-хроніці 
І. С. Нечуя-Левицького «Старосвітські батюшки та матушки». 

Із мети випливають конкретні завдання: виявити найменування продуктів харчу-
вання, страв і напоїв у повісті-хроніці І. С. Нечуя-Левицького «Старосвітські батюшки 
та матушки»; скласифікувати виявлені кулінароніми; описати структурні й семантичні 
особливості підгруп; визначити функцію кулінаронімів у повісті. Тематика їжі широко 
представлена в тексті цього твору. У корпус фактичного матеріалу увійшли вільні кулі-
нароніми й зв’язані, тобто кулінароніми у складі словосполучень. 

У процесі розвитку людського суспільства протягом багатьох віків складалися га-
строномічні звички, уподобання та антипатії у різних народів. Створювалися національ-
ні кухні, які є невід’ємною частиною національної культури. В основі кожної національ-
ної кулінарії лежать два головні фактори: набір вихідних продуктів і способи їх обробки. 
Ці два фактори тісно пов’язані між собою. Набір вихідних продуктів визначається тим, 
що дають природа і матеріальне виробництво – землеробство, тваринництво, різноманіт-
ні промисли. Це, в свою чергу означає, що на специфічні особливості національної кухні 
впливають географічне положення країни, клімат, економічні умови. 

Національна кухня залишається однією з найбільш сталих форм культури. При зміні 
місця проживання люди важко пристосовуються до чужих продуктів і страв [6]. У наш 
час процеси міжкультурної комунікації та глобалізації стирають межі національних і 
регіональних кулінарних шкіл: всюди працює мережа ресторанів швидкого харчування 
Макдональдс, піцерії, суші-бари, нівелюються традиції приготування їжі. Страви, що 
з’явилися в останні століття і навіть десятиліття, вважаються національними, заповню-
ють свою нішу в національній картині світу. 

У повісті-хроніці І. С. Нечуя-Левицького «Старосвітські батюшки та матушки» 
(1884 р. в російському перекладі надрукована в «Киевской старине», 1888 р. мовою 
оригіналу – в журналі «Зоря») знайшли втілення знання побуту, моралі та звичаїв ду-
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хівництва. І. С. Нечуй-Левицький широко розкриває панораму Київщини 20-70-х років 
ХIХ сторіччя. Автор називав цей твір «біографічною повістю», або «біографією двох ро-
дин» – Моссаківських і Балабух. Персонажі повісті діють у різних ситуаціях, у тому чис-
лі й «побутових», тому слів, що називають продукти харчування, страви і напої, у творі 
чимало [7: 111].

Деталізовані побутові описи (похорон старого священика Петра Моссаковського, 
сватання Марка Балабухи і Харитона Моссаківського, старосвітські й «новомодні» ве-
сілля, Різдвяні й Великодні свята, хрестини, вечірки з гусарами, щоденні господарські 
клопоти тощо) відтворюють атмосферу часу й прикмети життя. 

Некваплива розповідь не має гострої динаміки, підкоряється причиново-наслідко-
вій логіці, створюючи ілюзію вільного плину самого життя. Нечуй-Левицький прагне 
до широкого побутописання, подекуди розтягнутого, до яскравих барв в описах і до ви-
користання натуралізованої народної лексики. Саме з українським епіком у національну 
художню прозу прийшла манера ретельного, неквапливого зображення матеріального 
середовища персонажів. Йому належить безумовна заслуга мальовничого, рельєфного 
зображення побуту й праці українських селян, найманих робітників, інтелігенції, духів-
ництва [7: 112].

Кулінароніми являють собою доволі широкий пласт лексики, що відіграє важливу 
роль у системі української мови. Їжа є однією з основ у житті людей як джерело енергії 
для життєдіяльності організму. 

У повісті-хроніці використовуються найменування, які об’єднуються на основі 
спільної диференційної ознаки «їжа взагалі», «продукти»: їжа, страва, харчі, закуски, 
могорич, наїдки, солодкі потрави.

Знов молодиці понаставляли на стіл усякої страви, й холодцю, й мнишків; знов десь 
набрались печені кури, гуси; знов принесли вареників у сметані та всяких пундиків; без-
кінечник-чарка так само ходила кругом стола [8: 111]. 

Окремо стоять загальні назви їжі та номінації, пов’язані з часом її вживання. Люди 
зазвичай приймають їжу від 1-го до 5-ти разів на день. Основні прийоми їжі, зафіксовані 
у тексті твору, – снідання, обід, полудень, вечеря. Наприклад: Знов снідали до обіду, обі-
дали до полудня, полуднували до вечері, а вечеряли опівночі; а в середу перед вечором 
перезвою ближчі особи поїхали в Вільшаницю до молодого [8: 112].

Виявлені в повісті кулінароніми можна умовно розділити на дві великі групи: на-
йменування їжі й напоїв. Найменування групи «їжа» поділяються на дві підгрупи: 
1) їжа рослинного і мінерального походження (цибуля, огірки, яблука, насіння, сіль, сахар); 
2) їжа тваринного походження (м’ясо, сало, смалець, печеня, шинка, ковбаса).

Далі можна виділити такі підгрупи: страви з борошна: борошно, хліб, паляниця, ко-
ровай, шишки, голуби, паска, книш, пиріг, пиріжки, пундики, вареники, галушки, мнишки, 
маковники, коржики, медяники, калачі, маторженики, кваша, бублики, шулики, хрусти; 
овочі: городина, картопля, капуста, морква, цибуля, гарбуз, огірки, буряк, щавель, спар-
жа, помідори, суниці, полуниці, синя капуста, квітна капуста, салера, шпинат, хрін, на-
сіння, перець, коріння; фрукти: фрукт («хрукта»), яблука, груші, сливи, вишні, агрус, ви-
шні-лутовки, морелі, суниці, райські яблука, ожина, горіхи, фіги, мак, мигдаль, родзинки, 
варення; м’ясні продукти: м’ясо, м’ясце, сало, смалець, ковбаса, порося, качки, курка, 
поросятина, гусятина, скінчили кабана, з’їли половину бичка, поїли велику силу курей, 
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безліч качок та індиків, холодець, печеня, шинка, «ветчина»; молочні продукти: моло-
ко, масло, сметана, сир, вершечки; варені страви: куліш, борщ, каша; солодощі: мед, 
варення, конфети, пирожне; рибні продукти: оселедець, рак.

Поряд із родовим найменуванням напої, напитки, у тексті вживаються видові на-
йменування: настойки, наливки, запіканки, вишнівочка, тернівочка, слив’яночка, горілка, 
вино, пунш, ром, шампанське, варенуха, меди, спирт, пиво, портер, vino, аquae vitae. Зна-
чно рідше вживаються назви безалкогольних напоїв: чай (зілля), вода, кофій. Наприклад: 
Горілка виходила відрами, та й ще не можна було настачити на всіх [8: 4]. Хоч гості вже 
й пообідали й добре випили, але по старинному звичаю на столі знов поставили здорові 
пляшки настойки та наливок [8: 8].

Зображаючи життя у всьому його різноманітті, автор наповнює сторінки твору вели-
кою кількістю слів – назв предметів і явищ, характерних для свого часу. Будучи глибоко 
народним письменником, він називає їх так, як називали їх у повсякденному мовленні, 
так, щоб це було зрозуміло всім. Але в наші дні деякі з найменувань страв, зафіксованих 
у творі, вже не зрозумілі читачу, оскільки частина страв, згаданих І. С. Нечуєм-Левиць-
ким, вийшла з ужитку (кваша, книш, мнишки), частина – отримала нові назви (цукерки, 
тістечко). Наприклад: Раз наймички, не спитавши Онисі, запарили собі квашу й поста-
вили горщик скраю на печі [8: 297].

Кваша – страва з гречаного та/чи житнього борошна з солодом, подібна до густого 
киселю. Квашу готували з двох частин житньої та однієї частини гречаної муки, а також 
невеликої кількості муки з житнього солоду. Борошно змішували, запарювали окропом, 
розводили до густини рідкого тіста і ставили на ніч у тепле місце для скисання. Таке 
кисло-солодке молоде тісто вранці варили у горщику, уважно стежачи, щоб кваша «не 
втекла». Нинішня народна кухня втратила цю самобутню страву [9].

У творі використані назви традиційних, повсякденних (хліб, сало, галушки, вареники), 
а також ритуальних страв (коровай, шишки, голуби, паска, крашанки, писанки). Наприклад:

В кімнаті застелили стіл простою скатертею, й Килина принесла здорову вазку галу-
шок з салом. Панотець Терлецький вклав у копи дві тарілки, Терлецька дві, а Олеся, вдо-
волившись крильцем курчатки при гостеві, тепер почутила другий, справдешній апетит 
і виїла здорову тарілку галушок [8: 63].

– В суботу печіть шишки та коровай, а в неділю й до вінчання, а то ще Харитін од-
німе парафію, – сказала сваха Марта. 

– Які шишки? Ми не думаємо пекти шишок, – сказала Терлецька. – Це дуже простий 
звичай [8: 77]. 

Сватання, весілля, хрестини, свята, поминки супроводжуються застіллям. Наприклад: 
Уся громада зійшлась в його двір на поминальний обід. В легенькому диму од багаття було 
видно з десяток здорових золійників та горшків з усякою стравою для обіду [8: 4]. 

Для характеристики персонажів І. С. Нечуй-Левицький використовує портрети, ма-
неру розмовляти, вдягатися, інтер’єр, побут, а також кулінароніми. У будинку Терлець-
ких «настала в обставі й в усьому мода європейська», у них був перший самовар в околи-
ці, і вони першими почали пити чай, або зілля, як казав Терлецький. 

Весілля Харитона Моссаковського й Онисі Прокопович було традиційним, старо-
світським, «по старому звичаю»: Гості скінчили кабана, з’їли половину бичка, поїли вели-
ку силу курей, безліч качок та індиків. Подали солодкі потрави: маковники, шулики, хрус-
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ти [8: 109]. Хазяйновита Онися «пізно лягала, рано вставала» та цілий день «товклася, 
як Марко по пеклі». Їжа в родині Моссаковських була проста й ситна: борщ, каша, куліш, 
пироги, на свята – поросятина, гусятина, курятина.

Весілля Марка Балабухи й Олесі Терлецької справили без дотримання старих звичаїв: 
«На столах понаставляли багато тарілок, багато стаканів та чарок, а наїдків та напоїв було 
трохи» [8: 79]. Олеся нічого не тямила в господарстві, вона тільки псувала страву: «м’ясо 
було засушене, як сухар; огірок був несолоний, дуже кислий, без усякого смаку» [8: 132].

Із появою у Богуславі гусарського полку склад кулінаронімів поповнився лексемами 
ветчина, конфети, шампанське, пирожне: Офіцери повносили в корчму силу пляшок 
з шампанським та хустки з пирожним і конфетами [8: 204]. На вечірках чужоземців-
працівників сахарні гості: п’ють портер та кофій: Перегодя подали чай, на аглицький 
спосіб, з закусками й ромом, а після чаю знов подали кухлі з пивом та портером [8: 331].

Словосполучення: святий хліб [8: 46], черствий хліб [8: 84], черства паляниця [8: 91], 
свіжа пухка паляниця [8: 91], смажені курчата [8: 95], макітра вареників в сметані [8: 
62], вазка галушок з салом [8: 63], пироги в сметані [8: 92], бублики на яйцях [8: 92], печене 
порося з хріном в зубах, як на великдень [8: 94], печені качки, начинені яблуками [8: 95], 
шулики з маком та з медом, здоровий та довгий коровай, солоні огірки [8: 105], варена го-
рілка [8: 109], житнє борошно [8: 123], пшеничне борошно [8: 123], варена страва [8: 149], 
дороге вино, чиста горілка [8: 268], сухе варення з груш, яблук, з кавунів, з динь [8: 317].

Виявлені лексичні одиниці мають здатність до словотвору: горілка – горілочка [8: 
16], гарбуз – гарбузець [8: 34] – гарбузувати [8: 35]; пиріг – пиріжок [8: 16], м’ясо – 
м’ясце, курка – курча – курчатко, мед – меди [8: 100], медяники, мак – маковники [8: 109].

Фразеологізми: моїх женихів хоч по сім за цибулю продавай на богуславському яр-
марку, та й то ніхто не купить [8: 11]; «In vino veritas» [8: 19]; Чи не дала тобі часом 
Онися гарбуза? [8: 34]; кинулись на вечерю, як вовки на барана [8: 78]; Кожний господар 
поздоровляв молодих з хлібом та сіллю [8: 104]; Як мед, то й ложкою! [8: 239].

Ядро дослідженої лексики складають номінації, успадковані з праслов’янської мови, 
– молоко [10 (3: 503)], масло [10 (3: 407)], коровай [10 (3: 35)], каша [10 (2: 410)], пиріг 
[10 (4: 373)], сало [10 (5: 169)], сметана [10 (5: 320)], сир [10 (5: 241)].

До давніх запозичень, повністю засвоєних мовою, належать номінації хліб (з герм.) 
[10 (6: 181)], оселедець (з давньоісланд.) [10 (4: 218)], чай (з кит.) [10 (6: 276)]. Пізніше 
в українську мову прийшли слова кофій (з голланд.) [10 (3: 62)], портер (з англ.) [10 (4: 
529)], пунш (з англ.) [10 (4: 634)]. 

Окремі лексеми, зафіксовані у творі, у процесі функціонування зазнали семантичних 
трансформацій. Наприклад, у семантичній структурі слова запіканка «водка, сваренная съ 
пряностями», виник новий компонент: «Страва, що готується способом запікання» [2]. 

– Тепер хоч і під вінець! – сама прохопилась Прокоповичка, випивши чарку запікан-
ки! [8: 93].

Інколи автор вказує на неологізми 20-х років ХІХ сторіччя:
– Садок гарний, але цього року не вродила «фрукта», – сказала Онися, вкидаючи 

новомоднє заграничне слово. 
– Може «фрукти», – сказав Балабуха, – бо це слово латинське четвертої деклінації, і 

воно роду мужеського, тим-то треба казати фрукт, а не фрукта [8: 22]. 
Батюшки, які навчалися в академії, вживають латинські вирази «In vino veritas» [8: 

19], аquae vitae [8: 61].
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Отже, кулінароніми є засобами характеристики персонажів твору. Повість «Ста-
росвітські батюшки та матушки» збагатила художньо-реалістичне дослідження життя 
українського народу, досягши охоплення різних сторін життя Київщини 20-70 рр. ХІХ ст. 
Перспективи дослідження вбачаємо в аналізі назв одягу, посуду, хатнього начиння.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Леонова А. И. Лингвокультурологическая специфика кулинаронимов : дисс. на 

соискание учен. степени канд. филол.наук : спец. 10.02.19 «Теория языка» / А. И. Леоно-
ва. – Тверь, 2003. – 214 с.

2. Подоляка І. М. Назви хлібних виробів у поемі І. П. Котляревського «Енеїда» 
/ І. М. Подоляка. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/
portal/soc_gum/znpkhnpu_lingv/2008_25/6.html

3. Руденко С. М. Специфіка термінотворення в українській підмові ресторанного 
господарства текст : [монографія] / С. М. Руденко. – Х. : ХДУХТ, 2012. – 193 с. – ISBN 
978-966-405-253-2.

4. Струганець Л. Назви продуктів харчування у нормативних словниках україн-
ської мови / Л. Струганець. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kulturamovy.
univ.kiev.ua/KM/pdfs/Magazine57-58-12.pdf

5. Яценко С. А. Назви продуктів харчування, страв і напоїв в українській мові 
XIV-XVII століть / С. А. Яценко : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол.. 
наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / С. А. Яценко. – К., 2009. – 20 с.

6. Просвирина И. С. Именования продуктов питания и блюд как источник кон-
цептуального анализа национального сознания (на материале русской и китайской 
лингвокультуры) / И. С. Просвирина. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://
urfu.ru/science/online-conf/russian-conf/vol3/#c2728 

7. Історія української літератури ХІХ ст. : у трьох томах. Книга третя. 70-90-ті 
роки ХІХ ст. / За ред. М. Т. Яценка. – К. : Либідь, 1997. – 432 с.

8. Нечуй-Левицький І. С. Старосвітські батюшки та матушки : повість-хроніка 
[Текст] / І. С. Нечуй-Левицький. – К. : Дніпро, 1985. – 356 с.

9. Кваша. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/
%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B0

10. Етимологічний словник української мови : у 7 т. / Гол. ред. О. С. Мельничук. – 
К. : Наукова думка, 1982-2012.

Бисовецкая Л., канд. филол. наук, доц.
Ровенск. ин-т славяновед. Киевск. славистическ. ун-та, Ровно

КУЛИНАРОНИМЫ В ПОВЕСТИ-ХРОНИКЕ И.С. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦКОГО 
«СТАРОСВЕТСКИЕ БАТЮШКИ И МАТУШКИ»

Статья посвящена исследованию кулинаронимов в повести И. Нечуя-Левицкого. 
В статье проанализированы наименования продуктов питания, блюд и напитков, их 
этимология и функции.
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article analyzes the names of food-stuffs, dishes and drinks, their etymology and function.
Key words: culinaronym, food-stuffs, dishes, drinks 

Коренькова Т. В., студентка 4-го курса
УО «ГГУ имени Ф. Скорины», Гомель, Беларусь

НАРОДНЫЕ ВЕРОВАНИЯ 
В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ ГОМЕЛЬЩИНЫ

В данной статье рассматриваются пословицы и поговорки Гомельщины, которые 
отражают в себе народные верования, связанные с земледельческим календарём, празд-
никами и порами года, особое внимание уделяется анализу текстов, посвящённых рас-
тительному и животному миру.

Ключевые слова: народные пословицы и поговорки, тематическое разнообразие, 
народные верования.

Важное место в культурном наследии каждого народа занимают пословицы и по-
говорки. Эти небольшие по форме изречения, которые представляют собой сокровища 
народной мудрости и выражают истину, проверенную многовековой историей народа, 
опытом многих поколений. Народная мудрость гласит, что пословица недаром молвится. 
В пословицах и поговорках обобщены различные явления окружающей нас действи-
тельности, они помогают лучше понять жизнь предков, особенности их мировоззрения. 

В пословицах и поговорках Гомельщины нашли отражение народные верования, 
которые были связаны с обрядами и праздниками земледельческого календаря. Быт на-
ших предков, их отношение к труду, наблюдения за природными явлениями – все это 
в лаконичной форме выражено в пословицах и поговорках Гомельщины. Особое внима-
ние в пословицах и поговорках вышеназванного региона отводится верованиям, которые 
связаны со сменой пор года, природными циклами, изменениями в погоде: люди с точ-
ностью могли определить по зимней погоде, чего им ждать от весны и лета, когда луч-
ше начинать засевать поля, каким будет урожай: «Калі не будзе зімою бела, то не будзе 
ўлетку зелена» [1: 72], «Калі ў лютым трываюць сталыя марозы – лета гарачае» [1: 74], 
«Вясна не мясна, а восень не малачна» [1: 76], «Вясною лісток, увосень сучок» [1: 77], 
«Багата вясна кветкамі, а восень палеткамі» [1: 77], «У марце зіма не гніе, у апрэлі трава 
не расце» [1: 77], «Калі ў марце зямля ўбачыла неба, то не будзе хлеба» [1: 78], «Сакавік 
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мокры – хлеб будзе горкі» [1: 78], «Сухі марац, мокры май – будзе жыта так, як гай» [1: 
79], «Красавік з вадою – май з травою» [1: 79], «Калі май халодны, дык год хлебародны» 
[1: 80], «Май даждлівы – год урадлівы» [1: 80], «Мокра ў маі – будуць добрыя караваі» 
[1: 81], «Када на елкі шышкі стануць красныя, а на сасне зялёныя – сей ячмень» [1: 81], 
«Ядроныя верабіны – восенню гразі па аглабліны» [1: 86], «Калі не дагледзіш увосень 
пашаю, то будзеш зімою акідаць кашаю» [1: 87], «Восень кажа: «Я ўраджу», вясна кажа: 
«А я пагляджу» [1: 87], «Красна восень снапкамі, а зіма ўмалотам» [1: 88].

Особое внимание в пословицах и поговорках отводится наблюдениям за природой 
в праздничные дни. Наши предки очень трепетно соблюдали все каноны и не наруша-
ли запреты, которые действовали во время праздников. Верования народа, связанные со 
святыми днями, широко отражены в следующих паремиях: «Ад Каляд тры разы пяць, 
пастушкі ў поле ляцяць» [1: 94], «Грамніца – зімы палавіца» [1: 95], «На Грамніцы можна 
пеўню напіцца» [1: 95], «Як на Грамніцы нап’ецца певень вадзіцы, то на Юр’я наесца вол 
травіцы» [1: 96], «Як на Грамніцы адліга – з ураджаю будзе хвіга» [1: 96], «Калі на со-
рак мучанікаў мароз, то яшчэ сорак марозак будзе» [1: 98], «На святога Прыска праб’ець 
лёд і пліска» [1: 98], «Аляксей прайшоў – лядок пакалоў» [1: 98], «Якое Благавешчан-
не, такі Вялікдзень будзе» [1: 98], «На Благавешчанне і птушка гнязда не кладзець» [1: 
98], «Юры з цяплом, а Мікола з сяўбой» [1: 99], «На Юр’я мароз – будзе добры авёс» 
[1: 99], «На Вялікдзень першы раз зязюля кукуе» [1: 100], «На Якуба грэе люба» [1: 
108], «Святыя Пакровы пакрываюць траву лістам, зямлю снегам, ваду мёдам, а дзяўчат 
шлюбным чэпкам» [1: 111], «З Сяргея пачынаецца зіма» [1: 112], «Сава мосце, а Мікола 
гвоздзе» [1: 113], «Да Міколы няма зімы ніколі» [1: 114], «Святочнаму дню святочная 
работа» [1: 114], «Святы дзень – святая й работа, узяўшы тапор да ў балота» [1: 114].

Живя в гармонии с природой, люди старались не нарушать природных законов, избе-
гали вмешательства в животный и растительный мир. В следующих пословицах и пого-
ворках нашли свое отражение наблюдения за поведением животных и птиц. Они давали 
основания нашим предкам судить о скорых изменениях в окружающем мире: «Прыляцеў 
кулік з замор’я, вывеў вясну з няволля» [1: 75], «Бусел прыляцеў, вясна будзе» [1: 75], 
«Бычкі бушуюць – вясну чуюць» [1: 75], «Вясною вераб’і піва робяць» [1: 76], «Вясною 
і качка – прачка» [1: 77], «Вясной і ўдод запяе» [1: 77], «Як асінка затрасецца, тады волік 
напасецца (нап’ецца)» [1: 77], «Калі запяець удод, тады сей боб» [1: 82], «Калі ўлетку 
дождж рэдка бываець, тагды ў вуллі мёд прыбываець» [1: 84], «Не помніць карова зімы, 
дакачаўшы лета» [1: 86].

В пословицах и поговорках Гомельщины нашли отражение представления, 
связанные с трудом крестьян в летнюю пору года, их убеждениями в том, что именно 
в этот период особенно важно добросовестное и качественное отношение ко всем видам 
хозяйственных работ: «Што летам народзіцца, тое зімой прыгодзіцца» [1: 82], «Лета на 
зіму працуе» [1: 82], «Летні дзень зіму корміць» [1: 82], «Не поле родзіць, а лета» [1: 
82], «Летам нагою, а зімою рукою» [1: 82], «Летам прызапасіш – зімой найдзеш» [1: 83], 
«Лета прыгатуе, а зіма з’есць» [1: 83], «Трэба назбіраць, каб зімою было што жаваць» 
[1: 83], «Лета праляжыш, то ўзімку ў пазыкі пабяжыш» [1: 84], «Прасвістаў лета гарачае, 
прасвішчы і зіму халодную» [1: 84], «Летам цэбар вады, ложка балота, а ўвосені ложка 
вады, а цэбар балота» [1: 84], «Улетку вады мерка – гразі жменька; з асенняе жмень-
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кі вады – гразі мерка» [1: 84], «Хто ўлетку спіць, той узімку не есць» [1: 83], «Летам 
гуляўшы, восенню не сабярэш» [1: 83].

Давно замечено, что мудрость и дух народа проявляются в его пословицах и пого-
ворках, знание которых способствует не только лучшему знанию языка, но и лучшему 
пониманию мировоззрения и характера народа. В пословицах и поговорках Гомельщины 
отражен богатый исторический опыт людей, представления, связанные с трудовой дея-
тельностью, бытом и культурой народа. Правильное и уместное использование пословиц 
и поговорок придает речи неповторимое своеобразие и особую выразительность. Можно 
отметить, что пословицы – это своеобразная кладезь народной мудрости, поговорки – 
украшение мыслей и речи.

Таким образом, пословицы и поговорки, возникнув в далекой древности, продо-
лжают активное бытование и в наши дни. Верования, которые легли в основу пословиц 
и поговорок Гомельщины, отражают менталитет народа, его образ жизни и морально-
этические нормы.
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