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ФіЛоСоФіЯ мови і КуЛЬтури

УДК 81’1
Пименова М.В.  

(Кемерово, Россия)

видЫ и ФормЫ древней пиСЬменноСти у СЛавЯн 
(на материале народных сказок и сказаний)

Автор статті стверджує, що слов’яни мали чотири види писемності дохристи-
янського періоду.

Ключові слова: народні казки, стародавні види писемності.
На основании данных народных сказок и сказаний, я утверждаю, что у славян было, 

как минимум, 4 вида письменности, существовавших до христианства.
Ключевые слова: народные сказки, древние формы письменности.
We affirm that there were 4 types of Slavic literature that existed prior to Christianity. This 

hypothesis is based on Slavic folk tales and legends.
Key words: folk tales, ancient forms of writing.

С детства мы слышим – и в школе, и в университете – что у славян письменности не 
было. Это традиционное мнение, которое мне бы хотелось оспорить.

Первый вид дохристианской письменности. Помните, когда в Бабе Яге попада-
ет добрый молодец, она дает ему в помощь клубочек, который должен показать путь к 
царству Кощея? Предстоит молодцу путь по лесу. Вы когда-нибудь с клубочком по лесу 
ходили? Да Вам это и не нужно было делать. И так все ясно: клубочек до первого куста 
размотается, и уж точно к царству Кощея не докатится.

Спрашивается, почему с таким упорством в сказках Баба Яга клубочки раздает на-
лево и направо всем добрым молодцам. Повторяю – именно с помощью этого клубочка 
молодец дорогу и находит. Может, речь идет о скрытом знании, связанно с клубочком. И 
это знание нами уже утрачено?

Начну издалека. Помните ли Вы наши сказки, где первая буква, обрамление текста и 
в конце текста даются красивые «вязаные» письмена? А это узлы. Была, похоже, у славян 
письменность, схожая с узелковым письмом кипу у индейцев Америки. Именно такие 
клубочки с узелками давала Баба Яга – в узелках скрывались знаки – указатели дороги. 
Мы же до сих пор говорим завязать узелок на память; вязь (о буквах; образовано от сло-
ва вязать). К этому же ряду относятся выражения: бессвязные мысли, говорить путано, 
спутать «ошибиться», красной нитью в тексте проходит мысль о…, хитросплетения в 
тексте, неувязка (о сюжете или смысле), завязка и развязка в сюжете, слова не вяжутся 
с его поступками; долго ли, коротко ли говорят, рассказывая сказку, и мн. др. Этот ряд 
можно продолжать и продолжать. И почему с таким упорством мы не хотим признаться 
себе, что наша культура более богата, чем это описывается в учебниках истории. Кстати, 
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мнение о том, что клубочек Бабы Яги может иметь отношение к узелковой письменности 
славян, поддерживал академик Б.А. Рыбаков.

Узелковое письмо было у разных народов. Только до нас дошло о нем мало сведе-
ний1. Так, например, о нем упоминается в карело-финском эпосе «Калевала»:

Наносил мне песен дождик,
Мне навеял песен ветер,
Принесли морские волны...
Я в один клубок смотал их,
И в одну связал я связку...
И в амбаре под стропила
В медном ларчике их спрятал.
Собиратель «Калевалы» Элиас Леннрот в фольклорных записях отмечает, что у него 

есть строки, записанные им со слов знаменитого рунопевца Архиппа Иванова-Пертуне-
на (1769-1841). В качестве зачина перед исполнением рун рунопевцы произносили:

Вот развязываю узел,
Вот клубочек распускаю,
Запою я песнь из лучших,
Из прекраснейших исполню…

1 Некоторые исследователи считают узелковым знаком символику русских князей, которая напо-
минает трезубец (ныне герб Украины). Особые узлы («наузы») русские завязывали на оружие, по-
лагая, что это придаст ему твердость и уничтожит (завяжет) силу оружия противника. Есть мнение, 
что Стенька Разин умел так навязывать оружие, что его не брали ни пули, ни сабли. Наузы ограж-
дали и от злых чар, но могли послужить и орудием особой порчи – завязке (паралич физических 
способностей). Известны славянские обереги – наузы. Один из них – сеть, надеваемая под платье 
невесты. Но чаще всего наузы с узлами «на счастье» носили на шее, да еще прикрепляли к ним 
оберег. Например, фигурки птиц, символы в виде колеса, колокольчика, глаза. В других культурах 
также известны подобные обереги, носимые на шее – в их числе древнеегипетский крест с петлей, 
так называемый Анх
У кельтов следы узелкового письма более четкие. Известны, например, узоры, поныне вывязываемые 
на рыбацких свитерах в Ирландии. Видимо, специалистам просто не приходило в голову упорядо-
чить их подобно цифрам. Особенно интересны 60 треугольных узлов-узоров, которые группируют-
ся в четкие последовательности. В эстонской сказке «Волшебные узлы» говорится о нити с тремя 
узлами. Если развязать первый, стихает буря, второй – ветер приносит странников домой. На третий 
наложено табу, но запрет нарушается, и течение опять уносит лодку рыбаков далеко в море. У Г.X. 
Андерсена в «Снежной королеве» лапландка могла связать узлом все семь ветров.
Шнуры с узлами – атрибут шаманского культа и культа китайского императора. Напротив, у 
этрусков узлы изгонялись из царского наряда, поскольку связывались с заупокойным миром (кста-
ти, нити с узелками кипу часто находят в захоронениях инков). Индийский бог смерти Яма (у 
японцев Эма) также изображался с навешанными вместо одежды узлами. Отличительный знак 
членов сикхской секты намдхари – шнур: из белой шерсти с узелками. В тантризме есть ритуал 
«таттва-дикша», являющийся частью посвящения. Гуру плетет нить из трех жил (белая – творе-
ние, красная – сохранение, черная – растворение). На каждой нити девять узлов, а все они симво-
лизируют 27 космических принципов материальной природы в теле ученика (садхака). Шнур, как 
жертву, предают потом огню.
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Узелковая письменность – один из древнейших видов письменности. Узелковым 
письмом «кипу» и «вампум»2 пользовались древние инки и ирокезы. В Древнем Китае 
было известно узелковое письмо «цзе-шен».

Так что это за таинственный клубочек давала Баба Яга доброму молодцу? Вероятно, 
это действительно был настоящий клубочек, но только с узлами, повествующими о том, 
как добраться до Кощеева Царства, этакий древний путеводитель. Важно, что добрый 
молодец умел читать эти знаки. И, скорее всего, Баба Яга, проводившая инициацию, 
сама этим знакам его и обучала. Вот Вам и клубочек бабы-Яги.

Посмотрите, как изображались титульные буквы в книгах. Такие буквы сейчас ис-
пользуются в текстах русских народных сказок.

Витые буквы, перепленные узлами, – украшение любого текста. До сих пор сказки 
издаются с этим вариантом – переплетением частей первых букв в красной строке и даже 
общим обрамлением текста.

До сих пор метафоры нити мы используем в своей речи, не догадываясь, откуда они, 
каковы источники создания стертых метафор. Ср.: витиеватость фраз, оборвать свою 
речь, плетение словес, переплетение сюжетных линий, развязка, и, как клубок, текст 
приводит нас к осознанию чего-то, а это осознание выводит нас на путь истины. Все 
находят обычную метафору нити Ариадны, но наша метафора гораздо древнее древне-
греческой.

Второй вид дохристианской письменности. Этот вид письменности характерен 
тоже только для мужских персонажей сказок – т.е. он гендерно закреплен. Связь с муж-
чинами обусловлена тем, что этот вид письменности встречается только герою, ищуще-
му свой путь далеко от дома – это камни с указанием трех направлений и тем, что ждет 

2 Узелково-ракушечное письмо вампум (Wampumpeag по-алгонкински «нити с нанизанными на 
них раковинами») известно по преданиям ирокезов. Из нанизанных на шнуры разноцветных ра-
ковин, по принципу мозаики, складывались символические рисунки и абстрактные геометрические 
орнаменты, также имеющие свое толкование. Например, красный топор на черном фоне – объявление 
войны; скрещенные темные руки на белом фоне – мирный договор и т.д. Как видно, цвет тоже нес 
важную смысловую нагрузку: красный – война, черный – угроза, враждебность, белый – мир, 
счастье, благополучие. С определенным цветом соотносится также какая-либо часть света. Пе-
реплетение шнуров вампум образовывали полосу, которую обычно носили как пояс. Вампум 
применялся для передачи сообщений, иногда – как украшение или в качестве денег. Вампум – 
священный талисман, наделенный колдовской силой-орендой. Ею исцелился индейский пророк 
Гайавата (до этого он был людоедом). Другой вождь ирокезов Деганавида связал «восемь узлов 
зла» каннибала Атотархо.
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героя, если он изберет ту или иную дорогу: налево, направо и прямо. Настоящий герой 
всегда выбирает самый опасный путь. Обычно речь идет о богатырях.

Нет ни одной русской народной сказки, где бы надписи на камнях читали жен-
ские персонажи. Т.е. этот вид письменности появился, видимо, во времена богатырей. 
Путешествие в далекие края было характерно и для женщин (см., например, сказку 
«Финист – Ясный Сокол).

На камне прямо написано: «Налево пойдешь… Направо пойдешь… Прямо пой-
дешь». Герой читать умеет. Он эти надписи понимает. Свой путь он держит согласно 
этим надписям. Тоже вид письменности. Поэтому, когда мы замечаем надписи на сте-
нах домов или на Китайской стене в виде граффити – мы понимаем, что это привычка 
писать и на камнях тоже.

На камнях выбивались руны. Они есть у многих народов. Судя по сказкам, были 
они и у славян.

Третий вид дохристианской письменности у славян. Чтобы знать будущее, про-
шлое или настоящее, женщины в русских сказках использовали книгу3. Даже в ритуале 
заданий для будущего мужа главный женский персонаж использует именно книгу (как 
это делала Василиса/ Елена Премудрая). 

Обращали ли Вы внимание, что в русских сказках много упоминаний о книгах? И 
все они являются атрибутом женщин, не мужчин. Т.е. сфера знаний (владения ими и их 
сохранения) закреплена была за женщинами. Отсюда выражение бабушкины сказки.

В этом случае, вероятно, следует говорить об особом виде письменности – чертах 
и резах. Существует мнение, что человек рождается с мозгом, чистым, как лист бумаги 
(tabula rasa). Но ведь это не так. Посмотрите, как много явлений в нашей культуре, 
которые связаны с какими-то заложенными в генетике программными действиями и 
поступками. Это касается разных явлений нашей жизни, например, непроизвольно тя-
нущихся наших рук к деревянной поверхности парт в школе, на которых мы чертим и 
режем, т.е. воспроизводим древнюю нашу письменность. Чертим мы вдоль древесных 
волокон, а режем – поперёк.

О существовании знаков для письма и гадания («черты и резы») у славян пишет 
Черноризец Храбр в своем «Сказании о писменех»: «…Прежде убо словѣне не 
имѣху писменъ (вариант: книгъ), нъ чрътами и рѣзами чьтѣху и гатааху, по-
гани суще…». Вот страница из этого Сказания:

3 Книги на Руси были не те, что знакомы нам сейчас: они были деревянными. О том, что глад-
кая кора бука использовалась как материал для письма, писали многие лингвисты (см., напр.: 
Feist 1939: 102). Слово буква происходит от бук (метонимический перенос: знаки на поверхности 
коры). Ср.: др.-рус. букы, букъвь ‘буква’, мн.ч.  ‘письмена’, ‘письменность’, ‘письмо’, ‘послание’ 
(Бархударов 1975, I: 352). В славянской и индийской традициях аналогичным было использование 
березовой коры, бересты для письма (Гамкрелидзе, Иванов II (1): 623).
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Страница из «рассказа…» 
Черноризца Храбра в редак-
ции «Острожского букваря» 
Ивана Фёдорова с цитатой.

Надпись на сосуде (Гнёздовский курган). Древнейшим восточ-
нославянским текстом считается гнёздовская надпись на глиня-
ном кувшине (корчаге), обнаруженном в 1949 году при раскопке 
кургана возле села Гнёздово под Смоленском. Надпись-слово 
ГОРОУХЩА, обозначающее то ли сосуд для хранения горчицы, 
то ли имя владельца, выполнено кириллицей и датируется по 
найденным там же арабским монетам первой четвертью X века.

Об этом виде письменности писали историки языка4. Проф. Л.П. Якубинский в своих 
лекциях по истории русского языка, наряду с акад. С.П. Обнорским и вслед за акад. В.И. 
Ламанским и акад. Н.К. Никольским, одним из первых выступил против традиционной 

4 Некоторая литература, связанная с вопросами возникновением письма у восточных славян: Го-
родцов В. Заметки о глиняном сосуде с загадочными знаками // Археологические известия и за-
метки. – 1897. – Т. V, № 12; 1898. – Т. VI, № 11-12; Городцов В. Древнее население Рязанской 
области // Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук. – 1908. – Кн. 4; 
Лецеевский В. Рунические надписи на Алекановских рунах // Древности. Труды Московского ар-
хеологического обществ. – 1901. – Т. 19. – Вып. 2; Арциховский А. Введение в археологию. – М., 
1941. – С. 112; Артамонов М. Средневековые поселения на Нижнем Дону. – М.-Л., 1935. – С. 90 
и сл.; Авдусин Д. и Тихомиров М. Древнейшая русская надпись // Вестник Академии наук СССР. – 
1950. – Вып. 4; Черных П. Две заметки по истории русского языка // Известия Академии наук СССР. 
Отделение литературы и языка. – 1950, № 15; Макаренко Н. Археологические исследования 1907-
1909 гг. – Вып. 43. – С. 23, изд. Имп. археолог. ком. и др. Свод данных до 1948 г. см. в статье 
Е. Эпштейна „К вопросу о времени происхождения русской письменности // Учёные записки 
Ленинградского государственного университета. Серия исторических паук. – Л., 1948. – Вып. 15; 
см. также: Черных П. Я. Происхождение русского литературного языка и письма. – М.: Учпедгиз, 
1950; его же статью: Черных П. Я.  Язык и письмо // История культуры древней Руси. – М., 1951. – II 
т.; Львов А.С. К вопросу о происхождении русской письменности // Русский язык в школе. – 1951, 
№ 6: проф., д-р Емил Георгиев. Славянская письменность до Кирилла и Мефодия. – София, 1952; 
см. также статьи В.И. Борковского и Ф.Ф. Кузьмина в журнале «Вопросы языкознания», 1952, № 
3 и статью Ф. Мареша в Slavia, XX, s. 4, 1951.
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точки зрения, связывавшей и зарождение древнерусской письменности, и возникновение 
русского литературного языка с культурным влиянием Болгарии. Многообразное приме-
нение письменности (в документах, определяющих отношения с иноземными государ-
ствами: договоры, сопроводительные грамоты; в крупной торговле: надписи на сосудах 
о содержимом; в новых имущественных отношениях: письменные завещания, надписи, 
удостоверяющие собственность; в развитом ремесле: подписи имени мастера, заменив-
шие прежние родовые знаки собственности; в общественном почитании знатных умер-
ших: надпись на могиле руса; в развитом языческом культе: пророчество, написанное в 
храме) свидетельствует, что к X в. славянская письменность прошла уже относительно 
долгий путь развития. Должно было пройти несколько веков, чтобы письменность смог-
ла получить столь разнообразное применение.

Акад. С.П. Обнорский полагает, что «отнюдь не являлось бы смелым предположение 
о принадлежности каких-то форм письменности уже русам антского периода»5, т.е. VI-
VII вв. По словам П.Я. Черных, «в настоящее время уже не приходится сомневаться в 
том, что глаголическое письмо возникло где-то в северном Причерноморье в результате 
длительного процесса развития из «черт и резов»6. Доказательством служит то обсто-
ятельство, что с некоторыми глаголическими буквами сходны загадочные письменные 
знаки на памятниках материальной культуры, в разное время найденных на территории 
бывших греческих колоний (Ольвия, Феодосия, Херсонес и др.), «относящихся, вероят-
но, к сарматской эпохе (около III в. нашей эры), но, может быть, и к более поздней. … 
Отчасти эти письменные знаки (например, Ольвийские надписи) восходят к греческим 
буквам, а частью представляют собой какие-то „черты и резы“, письменные знаки неиз-
вестного происхождения, напоминающие другие такие же загадочные знаки, так называ-
емые „тамги“ (тавро, клейма), сохранившиеся до сих пор у некоторых северокавказских 
народов (кабардинцев и др.)»7. Эта теория появилась в XV в. В одной рукописи, напеча-
танной О.М. Бодянским в 1863 г., есть такая фраза: «А грамота русская явилась богом 
дана в Корсуне русину, от нея же научился философ Константин»8. Русский книжник 
XV в., говоря о русине (восточном славянине), научившем русской грамоте Константина 
Философа, имел в виду сообщение «Жития Константина Философа» (гл. VIII), где рас-
сказывается, что во время путешествия в Хазарию (около 860 г.) Константин Философ, 
в монашестве Кирилл, учёный византиец, родом из македонской Болгарии (из Солуни), 
с именем которого обычно связывается изобретение славянского алфавита, задержался 
со своими спутниками на некоторое время в Крыму. В городе Корсуне (Херсонесе) он 
«обрёл» евангелие и псалтырь, написанные русскими буквами («Евангелие и Псалтирь 
роусьскыми письмены писана»). Константин, знавший много языков, научился читать 
эти книги так скоро, что спутники его – греки – усмотрели в этом великое чудо. Если 
предположить, что эти книги были писаны письмом на древнерусском языке, то чудо 
легко объяснимо: «македонцу Константину, прекрасно владевшему македонским наре-

5 Обнорский С.П. Культура русского языка. – М., 1948. – С. 3.
6 Черных П.Я. Происхождение русского литературного языка и письма. – М.: Учпедгиз, 1950. – С. 
12-13.
7 Там же.
8 Чтения Общества истории и древностей Российских. – 1863. – Кн. 2. – С. 31.
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чием, близким к болгарскому языку, нетрудно было понять то, что было написано на 
русском, восточнославянском языке, так как славянские языки в IX в. были ещё ближе 
друг к другу, чем теперь» (Виноградов: http://danefae.org/lib/vvv/jakub.htm).

Сказки хранят забытые знания. Именно женщины передавали древние знания, со-
храняя их в памяти, когда новая религия заняла прочные позиции. А нам рассказывают, 
что мы были дикими, варварами, книг не знали, букв не ведали, а ведь это наша история 
и культура, о которой мы забыли. Это – основа нашей духовности, потеряв которую, мы 
легко поверим в инокультурные сказки, которыми нас потчуют давно и долго.

Четвертый вид письменности. У славян существует традиция духовных стихов, 
куда вошли забытые мифы об истории и жизни нашего народа. Одним из духовных сти-
хов известен стих о Голубиной книге9.

«Упала с небес книга. Звалась она «голубиной» – от своей чистоты и небесной свя-
тости. Или «глубинной» – от глубины заключенной в ней премудрости. Говорилось же в 
книге о том, как начался наш мир: откуда пошли белый свет, солнце, месяц, звезды, заря, 
гром, ветер, откуда взялись сословия – цари, князья-бояре, крестьяне. И о том, что есть 
в этом мире самого святого и главного: какой царь – над царями царь, какая земля – всем 
землям мать, какое омое главное море, озеро, река, церковь, гора, камень, дерево, трава, 
зверь, птица. А еще о том, как боролись Правда с Кривдою и куда она, Правда, оддева-
лась в этом грешном мире». Так издревле пели на Руси «калики перехожие», странники-
слепцы, декламирующие духовные стихи. 

О существовании этой загадочной книги все узнали из жития ученого-священника XIII 
века Авраамия Смоленского. В 1760-х годах «Стих о Голубиной книге» был записан одним 
из первых собирателей русского фольклора, легендарным Киршей Даниловым. Прошло 
много времени после этого. И только в недавно ученые догадались, что текст «Голубиной 
книги» более сложен, что в нем скрываются знания, спрятанные так, что текст смог пере-
жить века, несмотря на принятие новой религии. И именно благодаря этому он дожил до 
нас. Это миф древних славян о сотворении мира, созвучный индийской «Ригведе», сканди-
навской «Старшей Эдде», персидской «Авесте» и «Пополь-вух» американских индейцев.

А и белой свет – от лица Божья, 
Солнцо праведно – от очей его, 
Светел месяц – от темечка, 
Темная ночь – от затылечка, 
Заря утрення и вечерняя – от бровей Божьих, 
Часты звезды – от кудрей Божьих!

Так описывается создание мира в сборнике Кирши Данилова сам процесс творения 
(http://paganism.msk.ru/liter/golub3.htm).

Вот начало этой книги (текст из сборника П.В. Киреевского (http://paganism.msk.ru/
liter/golub4.htm):

9 Голубиная книга: Русские народные духовные стихи XI-XIX вв. – М.: Московский рабочий, 
1991. – 371 с.
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Восходила туча гремучия, 
 Из той из тучи из гремучия 
 Выпадала книга Голубиныя, 
 Ни малая, ни вяликая; 
 Далины книга сорока сажон,
 Поперечины двадцати сажон10.

Не сразу ученые догадались, что книга эта представляет собой космогонию славян – так 
глубоко были скрыты символы, забытые нашим народом. Однако память народная сохра-
нила текст книги, который требует своего исследования. Согласно сборнику, записанному 
Киршей Даниловым, эта книга появилась после потопа:

После по той потопе по Ноевы,
А на той горе Сионския, 
У тоя главы святы Адамовы 
Вырастало древо кипарисово. 
Ко тому-то древу кипарисову» 
Выпадала книга Голубиная, 
Со небес та книга повыпадала: 
В долину та книга сорока пядей, 
Поперек та книга двадцати пядей, 
В толщину та книга тридцати пядей.

Таким образом, говорить об отсутствии письменности у славян не только не прихо-
дится. Такое утверждение наносит вред оценке исторического наследия нашего народа. 
Это явно выдуманный миф.
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Стаття розширює перелік особливостей природних мов, які добре піддаються фор-
малізації.

Ключові слова: математична лінгвістика, природні мови, предикатні мови, функ-
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Статья расширяет перечень особенностей естественных языков, хорошо поддаю-
щихся формализации.

Ключевые слова: математическая лингвистика, естественные языки, предикатные 
языки, функциональные языки, формализация.

The paper extends a list of the properties of natural languages that can be easy formalized.
Keywords: mathematical linguistics, natural languages, predicate languages, function 

languages, formalization.

Ми продовжуємо виклад, розпочатий у першій частині даної статті [1], зберігаючи на-
скрізну нумерацію пунктів та формул. Наступні пункти належать розділу «Загальні принци-
пи формалізації». Відзначимо тільки маленький одрук у кінці першої частини: в останньому 
прикладі функція у→– «упіймати» має бути вектором, оскільки позначається дієсловом.

5. Спряжені функції. Існують функції, що мають спільне смислове ядро, але різ-
няться за кількістю й сортами аргументних місць. Приміром, у реченні «Розквітли на 
осонні квіти» «квіти» (кº1) – це значення функції, «осоння» (о1) – її аргумент, а сама 
функція позначена словосполученням «розквітли на», де «розквітли [розквітати]» – це 
(смислове) ядро функції, а прийменник «на» вказує на сорт аргумента функції, тому ми 
назвемо його визначником (даної) функції; існують інші функції з цим самим ядром, 
адже квітнути можна не тільки на чомусь, але й у чомусь, біля чогось і т. д.; також мож-
на просто квітнути (властивість). Стандартно позначатимемо функцію з визначниками, 
символізуючи і ядро, і визначники, та розділяючи їх усі крапками; зокрема, функція з 
ядром f і визначниками s, t запишеться

© Кохан Я.О., 2013
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f.s.t

Відтак, речення про квіти можна символізувати формулою

р→ – .на (о1) :≈ кº1,

де ‘р’ – «розквітати» (проблему відзначення доконаного виду ми залишаємо за рам-
ками даної статті). Якщо функція містить кілька визначників, відповідні прийменники 
розміщуватимуться між словами і словосполученнями, що позначають аргументи даної 
функції; такий порядок цілком можна символізувати буквально, оскільки знаки аргумен-
тів ми записуємо в дужках, а позначення функції – поза дужками. Приміром, речення 
«Ми попливемо з Києва до Канева» можна символізувати формулою

                > ≈: п→ + .з (к) до (кв), (7)

де ‘>’ – «ми» (див. наст. розділ «Прагматичні аспекти природних мов»), ‘п’ – «по-
пливти», ‘к’ – «Київ», ‘кв’ – «Канів»; крапка в записі (7) лише одна (розділяє ядро і пер-
ший визначник функції), оскільки визначники розділені дужками, і цього досить. Якщо 
ж додати ще один аргумент перед вже вжитими, напр.: «Ми попливемо теплоходом з 
Києва до Канева», то не знадобиться і перша крапка (тут ‘т’ – «теплохід»):

> ≈: п→ +(т1) з (к) до (кв),

Таким чином, функційний синтаксис дозволяє відступати від стандартних для логіки 
способів запису. Нині прийнято вирази функцій та значень функцій в загальному випад-
ку записувати у префіксальній манері: якщо функція має аргументи, то її знак пишеться 
як ніби префікс перед послідовністю позначень аргументів – що зафіксовано у формулі 
(8). Від префіксального способу запису відступають у випадку двомісних функцій, знаки 
яких прийнято записувати у вигляді інфіксів, тобто, між знаками аргументів; саме так 
ми записуємо арифметичні операції. І вже зовсім рідко, у випадках одномісних функцій, 
функційний вираз записується у вигляді постфікса, тобто, після аргумента, так що зна-
чення функції f (x) при аргументі a записується у вигляді ‘af ’або ‘a f’. Введені в даному 
пункті записи для функцій з визначниками, виходять за рамки тільки-но описаних тра-
дицій; ці записи, напр., формула (7), найбільше схожі на конфікси, але, взагалі кажучи, 
складніші.

Спільне ядро може бути одразу в багатьох функцій. Показовим прикладом може слу-
жити слово «їхати», котре позначає ядро більш ніж сотні спряжених функцій; наведемо 
частину їхнього списку: «їхати» [стан], «їхати кудись» [географічно], «їхати кудись» [по-
дієво: у справах, на війну etc.], «їхати звідкись» (так само дві функції, що різняться сортом 
аргумента), «їхати мимо когось/чогось», «їхати вздовж когось/чогось», «їхати чимось/на 
чомусь/на комусь», «їхати по комусь/чомусь», «їхати над кимось/чимось», «їхати понад 
кимось/чимось» [понад річкою, селом в долині etc.], «їхати під кимось/чимось», «їха-
ти попід кимось/чимось»; поєднуючи аргументи сортів «колись», «звідкись», «кудись», 
«чимось», «через щось» тощо, можна отримувати нові спряжені функції з ядром «їхати», 
напр., «їхати чимось кудись», «їхати колись чимось звідкись кудись навіщось» і т. д.
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Цікаво, що перестановка аргументів в таких багатосортних функціях зберігає їхню 
ідентичність (не дає нових функцій): приміром, «їхати кудись звідкись» і «їхати звідкись 
кудись» – це одне й те саме.

З логічної точки зору спряжені функції не просто подібні, але пов’язані між собою. 
А саме, серед них є одна, котра має всі валентності, наявні в інших спряжених з нею 
функціях; в деякому сенсі ця виділена функція є основною, оскільки всі інші спряжені з 
нею можуть бути означені через неї за допомогою фіксації, ототожнення і квантифікації 
валентностей.

Особливим видом визначника при смисловому ядрі функції можна вважати частку 
«ся», принаймні, у тих випадках, коли вона означає «сам» (власна дія), а не зворотне 
«себе»: «битися», «сміятися», «лащитися» і т. п. Такий визначник не вказуватиме на жо-
ден аргумент, а навпаки, сигналізуватиме про відсутність аргументів у функції; оскільки 
ж частка «ся» буває за смислом і зворотною («вдаритися», «ховатися» тощо), а в такому 
разі вказує на значення функції, а не якийсь із її аргументів (хоча, можливо, вказує на 
відсутність аргументів у смислового ядра функції самого по собі), ми лишаємо за трак-
туванням «ся» як визначника гіпотетичний статус.

6. інфінітив. предикати у функційних мовах. Інфінітив як початкова і невизначена 
форма дієслова позначає дію, виражену дієсловом, як таку; у предикатних мовах, відтак, 
інфінітиву відповідають предикатні вирази як такі (вони ж пропозиційні форми); у функ-
ційних же мовах, де одночасно є і предикати, і функції загального виду, статус інфінітива 
потребує окремого встановлення.

Досі ми не обговорювали, який вигляд мають функційні вирази самі по собі; тепер 
ми це опишемо. Для запису функційного виразу в загальному випадку недостатньо по-
значення самої функції, оскільки, по-перше, функція може мати аргументи, а отже, аргу-
ментні місця або валентності, а, по-друге, оскільки можна утворювати нові функції із 
вже заданих змінами у валентностях останніх (а саме, підстановками, фіксацією, ототож-
ненням і квантифікацією). Це означає, що точний запис функційного виразу має містити 
позначення його аргументних місць. Останні ж зображаються т. зв. зв’язаними змінними, 
для запису яких (оскільки надалі це будуть винятково індивідні або ж предметні змінні) 
ми вживатимемо малі латинські букви кінця алфавіту з індексами або без: x, y, z, x0, y0, 
z0, ..., xi, yi, zi, ... . Стандартні записи для предметних функцій за таких домовленостей 
наступні:

f (x1, ..., xn) (8)

для n-місних функцій при n > 0 і

f (9)

для 0-місних функцій.
Предикати з точки зору логіки функцій являють собою представлення функціями (зна-

чень цих функцій); таке трактування безпосередньо випливає з того, що всякий преди-
катний вираз ‘F (t0, t1, ..., tn)’ перекладається у функційних мовах виразом ‘t0 ≈ f (t1, ..., tn)’, 
в якому якраз ідеться про представлення індивіда t0 функцією f . Коли висловлюватись 
неформально, предикат відрізняється від предметної функції (тобто, функції загального 
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виду) тим, що має один додатковий аргумент – значення відповідної предметної функції. 
Строго це формулюється так: кожній функції виду (8) відповідає єдиний предикат виду

x0 ≈ f (x1, ..., xn), (10)

а кожній функції виду (9) відповідає єдиний предикат виду

x ≈ f . (11)

Більше того, всякий предикат має форму (10) або (11), тобто є представленням дея-
кою функцією f деякого предмета x0 або x.

Розгляд прикладів переконує, що у функційних мовах інфінітив має зображатися преди-
катними виразами так само, як це є у власне предикатних мовах. Останнє випливає з того, 
що всяке дієслово в інфінітиві можна без зміни смислу доповнити словами «кому(сь)», 
«чому(сь)», які, нагадаємо, у природних мовах відповідають змінним формальних мов 
(див. част. І статті, п. 3). Наприклад, рівнозначними є наступні трійки виразів:

сміятися – комусь сміятися – для когось сміятися,
гризти яблуко – кому гризти яблуко – для кого гризти яблуко.

Звідси, враховуючи, що дієслова виражають разом зі своїм змістом часову тривалість, 
яку ми зображуємо вектором (див. п. 2 част. І статті), маємо, що інфінітив зображати-
меться записами

x0 ≈: f
→
 (x1, ..., xn), (12)

x ≈: f
→

(13)

для перехідних і неперехідних дієслів відповідно. Записи (12), (13) так само, як і (10), 
(11) суть пропозиційні форми, отже, квазіформули, але не формули, не речення. 

Формалізуємо два наведені вище приклади інфінітиву; якщо ‘с’ – це «сміятися», 
‘г’ – «гризти», ‘я’ – «яблуко», то вирази з рівнозначних трійок вище запишуться 
квазіформулами

x ≈: с
→
,

x ≈: г
→
 (я1*);

терм ‘я1*’ в другій квазіформулі зв’язаний (аналог зв’язаної змінної), оскільки йдеть-
ся про гризіння не конкретного яблука (тоді терм був би вільним), а гризіння яблука як 
такого, “гризіння яблука взагалі”.

7. Безособові речення. Проблема формалізації безособових речень має величезне зна-
чення: вона особливо гостро виявляє виражальний потенціал тих чи інших формальних 
мов. Так, коли підходити до питання з позиції предикатних мов, взагалі не очевидно, що 
безособові речення піддатні до формалізації, а їхня логічна структура лишається цілковито 
невідомою. Ми ввели функційні мови (в част. І статті, в розділі «Формальні мови»), 
відштовхуючись саме від предикатних мов, тому не дивно, що всі речення, які ми розгляда-
ли досі, були особовими. Однак, аналіз в рамках функційних мов як таких дозволяє легко 
віднайти логічну структуру безособових речень, а відтак навчитися їх формалізовувати.
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Визначальною особливістю безособових речень є відсутність в них групи підмета за 
наявності групи присудка; а оскільки в логіці функцій всяке атомарне речення ми мисли-
мо як формулу представлення із вказаним порядком груп підмета й присудка (формули 
(5), (6) у част. І статті), то приймаємо, що у всякому атомарному безособовому реченні 
міститься також і представлення, хай навіть у прихованому вигляді. Проблема форма-
лізації, таким чином, зводиться до встановлення того, як позначити відсутність групи 
підмета, тобто, результанта шуканої формули. Насправді розв’язання цієї проблеми дав-
но існує в теорії машин Тьюрінга, де відсутність запису в будь-якій клітинці стрічки 
машини позначається особливою невласною або порожньою буквою, яку ми, услід за 
Ебінхаузом [2: 13], позначатимемо зірочкою ‘£’. Неважко узагальнити вживання цього 
символа до позначення відсутності будь-якого виразу будь-якої заданої предметної мови 
взагалі – що ми і зробимо. Відтак, найпростіші безособові речення набудуть вигляду на-
ступних двох формул представлення:

£ ≈: t, (14)
t :≈ £, (15)

де t – довільна характеристика (отже, група присудка). Наприклад, наведеними фор-
мулами можна формалізувати такі речення, як «Світає», «Смеркалося» і под. Характе-
ристика може мати аргументи, напр.: «Пахне бузком»; якщо ‘п’ – «пахнути», ‘б’ – «бу-
зок», наведене речення можна символізувати формулами ‘£ ≈: п (б1*)’ і ‘п (б1*) :≈ £’; аргу-
мент функції тут є зв’язаним квазітермом з тих самих причин, що й у прикладі інфінітиву 
«гризти яблуко» в п. 6.

Залишається лише одна проблема: оскільки і група підмета, і зв’язка «бути» в без-
особовому реченні (принаймні, в українській мові) одночасно відсутні, в загальному ви-
падку незрозуміло, яку з формул (14), (15) обрати для формалізації того чи іншого без-
особового речення. В загальному випадку ми залишаємо цю проблему відкритою, тільки 
зробимо одну вказівку: оскільки звичайний порядок слів в українській мові передбачає 
передування групи підмета групі присудка, ceteris paribus слід обирати для формалізації 
безособових речень формулу (14); вона відображає основний стилістичний варіант літе-
ратурного слововживання; однак, немає причин, з яких в окремих випадках не слід було 
б обрати зворотний порядок слів, тобто, формулу (15) (напр., якщо в тексті попередні 
особові речення сформульовані саме з таким порядком слів).

Враховуючи зроблене зауваження, порівняємо безособове речення «Дощить» із кіль-
кома схожими особовими (символіку не розшифровуємо як очевидну):

Іде дощ – і
→
° :≈ д1,

Накрапає дощ – н
→
° :≈ д1,

Дощить – £ ≈: д
→
°,

Дощ дощить – д1 ≈: д
→
°,
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Дощ періщить – д1 ≈: п
→
°,

Ідуть дощі – і
→
° :≈ дº1.

8. остенсивна вказівка. Близькими за логічною структурою до безособових речень 
є речення, що відображають остенсивну вказівку. Назване явище виникає тоді, коли нам 
треба охарактеризувати об’єкт, для якого у нас немає годящої назви, або назву якого слід 
повідомити людині, котра не знайома як слід з потрібним об’єктом, а тому ще не знає, 
що він має називатися саме так. В таких випадках ми вказуємо на потрібний об’єкт не-
семіотичними, не мовними засобами – показуємо на нього пальцем, простягаємо в його 
бік руку або киваємо головою, показуємо поглядом адресату нашого звернення напрям, 
куди дивитися, тощо (це і є остенсивна вказівка) – і після цього називаємо або харак-
теризуємо його потрібним чином. Приклади: «Це гриби», «Це ворона, он то – сорока, а 
он – знову ворона». Як видно, атомарне речення з остенсивною вказівкою складається з 
представлення та характеристики за відсутності результанта (позначаємо це порожньою 
буквою); загалом це відповідає формулі (14), але з однією відмінністю, яку добре видно 
в другому з тільки-но наведених прикладів: об’єктів, позначених порожньою буквою, в 
одному реченні (або, ширше, – в одному контексті) може бути більше одного, а тому їх 
треба уміти розрізняти та ототожнювати; найзагальніший спосіб розрізнення та ототож-
нення – індексування функцією вибору; це означає, що у випадку остенсивної вказівки 
функція вибору індексуватиме об’єкти, позначені порожньою буквою, так що одинич-
ним остенсивним вказівкам відповідатиме формула

£i ≈: t. (16)

З одиничних остенсивних вказівок можна будувати більш складні; прикладом може 
бути наведене вище речення про ворон і сороку; його можна записати формулою

£1 ≈: в ∧ £2 ≈: с ∧ £3 ≈: в,

де ‘в’ – «ворона», а ‘с’ – «сорока».
Порівняємо остенсивну вказівку з безособовими реченнями на прикладах:

Це – холод – £1 ≈: х,
Це – холоди – £1 ≈: хº1,

Холодно – £ ≈: х.

9. речення як результанти: прислівники. Природні мови, послуговуючись багать-
ма частинами мови, дають логічно ускладнений опис дійсності. Формальні мови з ло-
гічної точки зору влаштовані значно простіше й регулярніше. Так, предикатні мови, що 
будуються на основі всього двох категорій – предмета й предиката – породжують описи 
в термінах властивостей і відношень між довільними об’єктами, причому властивості 
виявляються різновидом відношень. Функційні мови, ґрунтуючись на трьох категоріях 
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– предмета, функції та представлення, – узагальнюють поняття відношення до поняття 
(функційної) залежності, так що всяка атомарна формула логіки функцій – тобто, форму-
ла представлення виду (2) або (3) (див. част. І статті) – описує деяку залежність, зокрема 
вироджену, як у формулах виду (3). При цьому об’єкти, між якими має або не має місця 
описувана залежність, можуть належати до будь-якої як вихідної, базової категорії, так 
і до похідної. Похідними категоріями у функційних мовах є категорії предиката і класу 
(множини). Зобразити залежність між предметами та класами найпростіше, і досі всі 
приклади в даній роботі були саме цих типів (напр., клас трапляється в першому при-
кладі пункту 5). Зображення залежностей між предикатами вимагає теоретико-типової 
техніки, описаної автором в [3] та у ще не опублікованій праці «Міф про референцію». 

Із формально-лінгвістичної точки зору опис залежності між деякими об’єктами озна-
чає, що назви цих об’єктів трапляються на місцях результанта й аргументів функції-
характеристики тієї формули представлення, якою описується ця залежність. 

Як неважко переконатися, окрім назв предметів, класів, функцій та предикатів, на 
вказаних місцях формул представлення можуть трапитися цілі речення. Наприклад, у 
реченні «Ця робота виконана добре» (приклад Фреґе) ідеться про те, що виконання зга-
даної роботи має властивість бути добрим (гарним, позитивним); це означає, що ціле 
явище, описане реченням «Ця робота виконана», має властивість «добре», інакше ка-
жучи: є значенням функції «добрий/а/е/і». Таким чином, на місці результанта тут стоїть 
ціле речення «Ця робота виконана», а характеристикою є прислівник «добре». Це можна 
записати формулою

(р1 ≈: в
→
°) ≈: д,

де «ця» – це індекс ‘1’ функції вибору, «робота» – ‘р’, «виконана» – ‘в’, «добре» – ‘д’; те-
перішній час при функції «виконаний/а/е/і» позначений тому, що факт виконаності, зробле-
ності роботи оцінюється в реченні саме відносно поточного моменту, момену мовлення. 

Кажучи загально, тільки-но описану форму мають всі означальні прислівники, тоб-
то, прислівники, що у реченні пов’язуються з дієсловом і позначають ознаку дії (якісну, 
кількісну чи спосіб дії), вираженої відповідним дієсловом. При цьому, якщо прислівник 
складений, то одна з його частин є властивістю другої, так що все речення набуває “мат-
рьошкової” структури, містячи вже не одне, а два вкладені складові речення. Приміром, 
речення «Музика грала зовсім тихо» можна записати формулою

((м1 ≈: г
→–) ≈: т) ≈: з,

де ‘м’ – «музика», ‘г’ – «грала», ‘з’ – «зовсім», ‘т’ – «тихо». Такі “матрьошкові” формули 
не трапляються в чистій логіці, однак, як ми бачимо, аналіз природних мов вимагає їхнього 
введення у формальні мови матлінгвістики. Загальний вид таких формул наступний:

(...((s ≈: t1) ≈: t2) ≈: ...) ≈: tn, (17)
tn :≈ (... :≈ (t2 :≈ (s ≈: t1)) ...), (18)
tn :≈ (... :≈ (t2 :≈ (t1 :≈ s)) ...), (19)
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де s, t1, ..., tn – терми. Зауважимо, що самі формули (17)–(19) суть атомарні; це 
означає, що для їх породження слід розширити правила утворення порівняно із вжива-
ними досі в логіці.

Підформули формул (17)–(19) можна назвати вкладеними, а самі ці формули – форму-
лами із вкладеною структурою; вкладеність таких формул можна кількісно вимірювати: 
для цього достатньо ввести поняття рангу для атомарних формул, який означити як 
найбільшу в атомі кількість знаків представлення підряд, після яких стоять однакові 
дужки (тільки праві або тільки ліві). 

Наведемо приклад порівняно довгого речення із вкладеною структурою: «8 майже 
напевне дуже просто ділиться на 4»; воно має ранг 5 і може бути записане формулою

((((8 ≈: div (4)) ≈: п) ≈: д) ≈: н) ≈: м;

символіку читач може легко розшифрувати сам; зауважимо, що у реченнях із вкла-
деною структурою в послідовності прислівників кожен позначає властивість значення 
(денотата) наступного.

Переконатися в тому, властивість чого зображає той чи інший прислівник, доволі 
просто: для цього треба перетворити його на прикметник, після чого переформулю-
вати речення, характеристикою якого є даний прислівник, на словосполучення-назву. 
Цей спосіб годиться для всіх вторинних прислівників. Зокрема, в останньому реченні 
отримаємо:

8 ділиться на 4 просто – Ділення 8-и на 4 є простим
8 ділиться на 4 дуже просто – Простота ділення 8-и на 4 надзвичайна

Напевне 8 ділиться на 4 дуже 
просто

– Надзвичайність простоти ділення 8-и на 4 
[цілком] певна

І лише останній у вкладеній структурі прислівник «майже» безпосередньо не 
перетворюється на прикметник, оскільки є первинним; однак і для нього можливе 
еквівалентне переформулювання, наприклад, на фразу «майже цілковитий».

В наведених прикладах прислівники позначали властивості; однак, вони можуть 
позначати і n-місні відношення при n > 1. Наприклад: «Директор прийшов на роботу 
раніше за бухгалтера», що можна символізувати формулою

(д1 ≈: пр.на (р1)) ≈: р (б1 ≈: £1).

Тут відношення «раніше за» пов’язує, як це і має бути за його смислом, два однорідні 
об’єкти; оскільки перший із них виражається реченням «Директор прийшов на роботу», 
то другий теж має виражатися реченням, а саме, реченням «Бухгалтер прийшов на ро-
боту»; в дійсності, з усього цього речення нам даний тільки результант «бухгалтер»; це 
означає, що тут ми стикаємося з прикладом лакунного речення, тобто, не до кінця сфор-
мульованого, такого, що містить пропуски, котрі слухач або читач має заповнювати при 
сприйнятті речення самостійно. Пропуски або лакуни в таких реченнях ми маємо позна-
чати порожньою буквою; при цьому кожна така лакуна може бути відновлена слухачем/
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читачем тільки в тому разі, якщо потрібна реконструкція вже раніше явно вживалася в 
цьому реченні або в попередніх. Оскільки ж лакун у реченні та тексті, в який це речення 
входить, може бути більше однієї, всі лакуни мають індексуватися функцією вибору. У 
прикладі вище індекс функції вибору ‘1’ ідентифікує відповідну лакуну з характеристи-
кою «прийшов на роботу» попереднього атома.
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КуЛЬтуроЛогічний аСпеКт генеЗиСу риторичного СЛова
у Стародавній греЦіЇ 

Стаття присвячена розгляду генези мистецького, риторичного слова у Стародав-
ній Греції. Культурологічний аспект красномовства досліджується в жанрових різно-
видах: релігійному, академічному, побутовому, судовому, політичному.

Ключові слова: красномовство релігійне, академічне, побутове, судове, політичне, 
мистецтво слова, мистецтво мовлення, риторика.

Статья посвящена рассмотрению генезису художественного, риторического сло-
ва в Древней Греции. Культурологический аспект красноречия исследуется в жанровых 
разновидностях: религиозной, академической, бытовой, судебной, политической.

Ключевые слова: красноречие религиозное, академическое, бытовое, судебное, по-
литическое, искусство слова, искусство речи, риторика.

The article deals with the genesis of artistic, rhetorical speech in ancient Greece. Culturolog-
ical aspect of rhetoric examined in genre forms: religious, academic, residential, legal, political.

Key words: religious rhetoric, academic, residential, legal, political, word art, speech art, 
rhetoric.

У третьому тисячолітті, незважаючи на сучасні інтеграційні процеси, тотальну 
комп’ютеризацію, поширення мереж Інтернету, мобільного зв’язку незмінною скла-
довою будь-якої діяльності залишається комунікативна компетентність. Актуальність 
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дослідження комунікативної складової – слова у лінгвістичному, культурологічному, 
філософському, історичному та інших аспектах не зменшується у наш час. Починаючи 
з ХХ століття, риторика як наука про красномовство, мистецтво слова, мистецтво пере-
конуючої комунікації привертає увагу фахівців з різних філологічних і споріднених з 
нею наук. Слово – код розвитку людства, провідник духовної енергії Всесвіту, поєднання 
макросвіту космосу і мікросвіту духовності людини. «Заговори, щоб я тебе побачив» – 
ця Сократова мудрість пережила віки, і в оволодінні словом розкривається особистість, 
її світогляд, інтелект, фахова компетентність.

Мистецтво красномовства (елоквенція) оформилось у риторику як науку в Стародавній 
Греції, тому «всі постулати» [1: 6] класичної риторики беруть початок з античності. Концеп-
ція походження риторичного слова певною мірою представлена у сучасних дослідженнях 
Л.Мацько, О.Мацько, Г.Сагач, С.Абрамовича, В.Вандишева, В.Молдована [1; 2; 3; 4; 5]. 

Мета даної статті – дослідити генезис риторичного слова на основі творчої спадщини 
ораторів Стародавній Греції та культурологічний вплив мистецького, досконалого слова 
на розвиток видів красномовства.

Слово є носієм двох планів: ідеального та матеріального, умовного і реального. У 
Стародавній Греції воно є деміургом, творцем у першу чергу духовного світу, функціо-
нує в жанрових різновидах красномовства: релігійному, академічному, політичному, по-
бутовому, судовому.

Релігійне красномовство – це комплекс синтезу міфологічних і культурних вірувань, 
філософських ідей, моральних, правових принципів і законів. Міф мав дидактичний 
вплив, навчав етичних норм життя. Міфологія греків, ввібравши в себе магічні, тотеміч-
ні, фетишистські, анімістичні вірування, виконує не лише ряд функцій: релігієтворчу, 
інформаційну, інтегративну, аксіологічну, етичну, естетичну, а й набуває літературно-
мистецького, художнього, культуроносного значення. 

релігійне красномовство Стародавньої Греції є одним з найяскравіших феноменів 
світової цивілізації і знаходить своє відображення у поемі гесіода “теогонія” (“Похо-
дження богів”). Гесіод перший із давньогрецьких мудреців класифікував роди богів та 
вивів теорію створення світу. Розуміючи глибоко природу безсмертя слова та його вплив 
на суспільство, він писав: “То слово не исчезает совершенно, которое повторяется 
многими в народе” [6: 63]. Майстер епідейктичного красномовства, засновник образних 
фігур Горгій у “Похвалі Олені” вказував на великі можливості слова: “…слово – вели-
чайший владыка: видом малое и незаметное, а дела творит чудесные – может страх 
прекратить и печаль отвратить, вызвать радость, усилить жалость” [4: 47]. 

Таким чином, у Стародавній Греції до слова відносились як до божественного дару, тому 
вербальне мовлення позиціонувалося з категорій: раціональності (логос оратора), етичнос-
ті, відповідності мовної поведінки (етос оратора), щирості (пафоса). Проте основним зали-
шався критерій мистецтва, краси – “техно” (грец. technо – майстерність) [7: 665].

Вершиною релігійного, побутового і політичного красномовства були “іліада” та “одіс-
сея” гомера, в яких художньо віддзеркалилась картина давньогрецького життя й уявлення 
в “гомерівський період” з ХІІ по VІІ ст. до нашої ери. З цих творів ввійшли в елоквенцію 
(красномовство) фразеологізми: Авгієві стайні, Ахіллесова п’ята, Гордіїв вузол, Дамоклів 
меч, Езопова мова, Еолова арфа, Сізіфів труд, Танталові муки, нитка Аріадни, бочка Данаїд, 
альфа і омега, золоте руно, ріг достатку, музика сфер, вогнем і мечем та ін.
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Мистецтво слова досягло неперевершеної досконалості та гармонійності у відтво-
ренні об’єктивного світу через суб’єктивне бачення, сприйняття. З часом набувають но-
вого, узагальненого звучання образи античності, у яких міф, фантастичне переплітається 
з реальністю, а буденність наповнюється пафосом, героїчним змістом, гіперболізується: 
Антей Одіссей, Геракл, Герострат, Дедал, Ікар, Прометей, Аполлон, Афродіта, Касандра, 
Антігона, Едіп, Афіна, Зоїл, Ніка, Пегас, Пенелопа, Нарцис, Феміда.

Давньогрецьке мистецьке слово, “техно” – це надбання всієї земної цивілізації. 
Далекоглядний Ісократ у своєму безсмертному “Панегірику” пророче сказав: “В уме и 
красноречии Афины своих соперников опередили настолько, что стали подлинной 
школой всего человечества» [4: 66].

Філософські теорії, наукові відкриття, започатковані жанри мистецтва, крилаті ви-
слови мудреців стали школою для всього людства, бо на першому місці у всіх сферах 
життя було усне, шановане, живе, божественне слово. Мистецтво красномовства, за 
словами Платона, у Стародавній Греції стало “джерелом влади” та “найбільшим до-
бром для людей”. Заснована ним філософська школа поблизу Афін називалася “акаде-
мією”, оскільки сади, в яких проводив заняття Платон, за легендою належали міфічно-
му героєві Академу [7: 27-28].

академічне красномовство представлено у школах, що в античні часи звучало як 
“scholé” (перекл. з грец. – “дозвілля”, “розвага”). Початкову освіту здобували у вчителя-
граматика, у якого були заготовлені дощечки, покриті воском, паличка для письма – сти-
лос (лат. stilus, від нього походить “стиль”) та камінчики для рахунку, що називались 
“calculi” (сучасне похідне – “калькулятор”) [8: 65].

Навчання у Стародавній Греції, у першу чергу, було пов’язане з набуттям ораторської 
майстерності: вправності логічного мислення завдяки гімнастики розуму та виразного, 
естетичного, емоційного мовлення. Відомі не лише школи філософів-мудреців: Фалеса, 
Хілона, Біанта, Геракліта, Піфагора, Лисія, Горгія, Ісократа, Сократа, Платона, Аристо-
теля, але й напрямки шкіл філософів та софістів: діалектиків, елеатів, піфагорійців, ки-
ніків, академіків, перипатетиків та інші. Кожна з них зробила значний внесок у розвиток 
наукової думки, вагомості слова, пізнання світу.

Відомою була мистецька школа художнього слова гесіода (кін. VIII ст. – поч. VII ст. 
до н. е.) – першого давньогрецького поета, засновника дидактичного епосу, рапсода. У 
школі розроблявся генеалогічний та дидактичний епос. У морально-етичній, дидак-
тичній поемі “Роботи і дні” підкреслюється вагома роль слова: “Міру в словах збере-
жеш – і всякому будеш приємним”, “Небалакучий язик для людей – то найкраще 
багатство”, “Дій лише так: утікай від страшного поговору людей”, “Гірше про 
себе почуєш, коли ти гудитимеш інших”. 

Першою філософською школою вважають мілетську, засновану Фалесом (625 – 549 
рр. до н.е.), одним із семи мудреців. Йому належать крилаті вислови: “Найважче – піз-
нати себе, а найлегше – давати поради іншим”, “Багатослів’я – не є запорукою ро-
зуміння” [6: 66].

Майже одночасно з мілетською школою засновується піфагорійська, в якій одним з 
основних постулатів школи є “мовчання – золото”.

піфагор (580 – 500 рр. до н.е.) – філософ, математик приділяв велику увагу не лише 
системі чисел, а й мові, мистецтву мовлення. Красномовним є його вислів: “Молчи или 
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говори что-нибудь получше молчания”. Піфагор вважав, що роздуми на самоті сприяють 
вдосконаленню людини, пробудженню інтуїції – здатності внутрішнім баченням розкри-
вати причини і порядок дій, духовному росту особистості. Великого значення він надавав 
пролонгованому мовленню як рушію до самовдосконалення, саморозвитку: “Прокидаю-
чись вранці, спитай себе: “Що я повинен зробити?” Ввечері, перед тим, як заснути: “Що я 
зробив?” До творчої спадщини Піфагора належать “Золоті вірші”, у яких викладене кредо 
досконалої людини та смисл буття. Вважають, що Піфагор першим ввів у науковий обіг 
термін “космос” як “порядок”, “Всесвіт”. А напротивагу софістам, які вважали себе “вчи-
телями мудрості”, вчений використав поняття “філософія” – “любити мудрість”. 

поява софістики пов’язується із зростанням авторитету мистецтва слова, крас-
номовства. Софісти не створили якоїсь єдиної школи і розвивали різні філософські, по-
літичні та правові погляди. Вже в античності розрізняли два покоління софістів: старших 
(Протагор, Горгій, Продик, Гіппій, Антіфонт та інші) й молодших (Фрасімах, Каллікл, 
Ликофрон та ін.) Вчителі мудрості мали на меті навчити мислити, доводити, тобто осяг-
нути мистецтво міркування – діалектику, а також навчити учнів говорити і переконува-
ти – мистецтва красномовства. Заробляючи на життя інтелектуальною працею, до істини 
ставились скептично і вважали, що абсолютної істини не існує. Предметом дослідження 
стає слово. Оволодівши “техно”, мистецтвом переконання, вчителі мудрості вводять в 
оману тих, хто не вміє користуватись словами.

Найбільшої слави як видатний ритор-софіст, організатор школи красномовства у 
Афінах, зазнав горгій з Леонтини (бл. 483 – бл. 375 рр. до нашої ери). Він вперше 
проаналізував звукову організацію словесних засобів, застосовуваних у молитвах, за-
мовляннях і поезії, та використав їх у мовленні, відомих нині як “горгієві фігури”: 
“Два есть средства у волшебства и волхвования: душевные заблуждения и ложные 
представления” [4: 47].

Для академічного красномовства з середини V ст. до н.е. характерний перехід від 
релігійно-міфологічного сприйняття світу до нового філософського тлумачення, раціо-
налізму. Як наслідок – починає виокремлюватись інтелектуальна еліта на фоні масового 
оволодіння знаннями. У класичні часи збільшується кількість шкіл, у яких першочерго-
вим завданням є навчити бажаючих володіти мистецтвом слова. Виникає теорія елоквен-
ції – це риторика, як теоретичне узагальнення практичного красномовства. 

вперше, як окрема навчальна дисципліна, риторика почала викладатися у 
школі ісократа (436 – 338 рр. до н.е.) Навчальний заклад був найпопулярнішим на той 
час в Афінах. Ісократ, як найталановитіший учень Горгія, був прямим спадкоємцем со-
фістичної освітньої системи, проте, підкреслюючи великі можливості мистецтва слова, 
на відміну від софістів, приділяв увагу морально-етичним аспектам красномовства. Ве-
ликого значення у школі надавали вихованню: «До батьків стався так, як би ти хотів, 
щоб діти ставились до тебе», «Якщо зробив щось погане, ти можеш сховатись від 
друзів, але не від своєї совісті», «Часто зневаживши когось словами, за це розпла-
чуються ділами». Пріоритетом користувалось мистецтво мовлення: «…красноречие у 
нас стало настолько почетным, что овладеть им стремится чуть ли не каждый,… 
что оно – важнейший признак образованности, что не по мужеству и богатству, но 
по речам познается истинное благородство и настоящее воспитание, что владею-
щий словом уважаем не только у себя в городе, но и повсюду» [4:66].
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«вищим від усіх своєю мудрістю» (за словами піфії) вважався Сократ (бл. 470 – 399 
рр. до н.е.) – вчитель-філософ, засновник філософської діалектики. Навчав шляхом діа-
логу – сократичної бесіди, перетворюючи процес спілкування у мистецтво – “маєвтику”, 
залишаючи співрозмовника одухотвореним при пізнанні істини. Головним предметом 
розмов Сократа були морально-етичні питання: “Кого не б’є слово, того не битиме й 
палиця”; проповідування духовності: “Чим менше людина має бажань, тим ближче 
вона до богів”. Він був переконаний, що часточки людського розуму містять частини сві-
тового розуму – логосу. Ввів поняття особистого сумління (“даймон”) і богів із зовніш-
нього світу перемістив у внутрішній пошук божественного начала, у душу людини. 

Сократ – один з найвизначніших проповідників-вчителів. Його творча спадщина ста-
ла певною межею у розвитку наук у Стародавній Греції. До досократівського періоду 
належать школи та започатковані вчення натурфілософів (аттомістів), елеатів, мілетців, 
піфагорійців та ін., які заклали основи наук: математики, астрономії, логіки, природо-
знавства, філології, медицини тощо. Розвивається історіографія у працях Геродота, Фу-
кідіда, Ксенофонта, медицина з Гіпократом. Проте особливістю академічного красно-
мовства є те, що започатковані науки розвиваються у межах філософії і намагаються 
секуляризуватися з-під впливу релігійного світогляду.

Представник академічного та теорії політичного красномовства філософ-ідеаліст 
платон (427 – 347 рр. до н. е.), учень Сократа, є одним із найбільших мислителів не 
тільки античності, але й всієї історії філософії, політичних та правових вчень. У його 
творчій спадщині сформулювано концепцію ідеальної держави, ідеалістичного напрям-
ку в філософії. Платон ввів термін “кібернетика” – мистецтво управління, керівництва 
[7: 327]. Високо цінив слово: “Красномовство – це мистецтво управління умами”. 

У філософській школі киніків (назва пагорба Киносарг) продовжували пропагувати 
вчення Сократа на чолі з антисфеном (450 – 360 рр. до н.е.) Киніки (з лат. “циніки”) 
пишались тим, що відмежувались від суспільства, від батьківщини, відкинувши най-
важливіше, найцінніше почуття для греків – патріотизм. Вершиною свого вчення вони 
вважали: “Влада над самим собою є вінцем філософії”. Вони першими назвали себе 
“космополітами” – громадянами світу, довівши Сократові ідеї до абсурду. Платон най-
видатнішого представника з киніків – Діогена Синопського, який жив у бочці, назвав 
“Сократом, що з’їхав з глузду”.

Яскравим представником академічного красномовства, одним з перших енциклопедис-
тів є демокріт (бл. 460 – 370 рр. до н.е.) Вчення філософа – вершина античного матеріаліз-
му. Сучасникам було відомо близько 70-и його книг. Уривки творів, що дійшли до наших 
днів, відзначаються чіткістю, логічністю, простотою думки, красою та образністю вислов-
лювання. Демокріт, підкреслюючи важливість процесу мовлення, використовує антитезу: 
“Вираз обличчя бачимо у дзеркалі, душі – у мовленні”, порівняння: “Слово мудрості 
цінніше ніж золото”, “Слово – тінь справи”; дидактичні повчання: “Людина, схильна 
багато говорити і заперечувати, не в змозі осягнути мудрість”, “Із мудрості виплива-
ють три особливості: приймати правильні рішення, грамотно говорити і робити те, 
що потрібно”. За Демокрітом основою пізнання є навчання: “Ні мистецтво, ні мудрість 
не можуть бути досягнуті, якщо їм не навчатись” [6: 77-80].

Велику увагу красномовству приділяв аристотель (384 – 322 рр. до нашої ери), 
трансформувавши мистецтво слова у науку риторику в трактатах: “Риторика”, або 
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“Про мистецтво риторики” (3 книги), “Поетика” та “Органон”, до складу якого входили 
трактати: “Метафізика”, “Топіки”, “Перша аналітика”, “Друга аналітика”, “Категорії”, 
“Критика софізмів” та ін. Аристотель у праці “Риторика”, розглянувши ораторське мис-
тецтво в системі інших наук, вивів три роди промов (судові, епідейктичні (похвальні), 
дорадчі), темпоральні, часові межі виступів, а також мету та етичну сторону будь-якої 
промови; вимоги до складання “орацій” та оратора. Він поглибив вчення про логос, запо-
чаткувавши науку логіку та вивівши три фундаментальні закони мислення. 

Живе слово у Стародавній греції наскільки шанувалось, що всі види змагань: 
Олімпійські, Немейські (присвячені Зевсу), Піфійські ігри (на честь Аполлона), Істмій-
ські (на честь Посейдона) – увінчувались красномовством. Серед гостей на іграх були 
відомі вчені, філософи, політичні діячі, оратори, поети, які декламували хвалебні оди – 
епінікії, створені на честь Олімпійських ігор і їх переможців. 

Жанровому багатству ліричної поезії сприяла змагальність не лише у спорті, а й у 
словесному мистецтві – красномовстві. Висока класика представлена елегіями, ямбом, 
одами, в залежності від метричної будови. Від прославлення культу Діоніса бере по-
чаток жанр дифірамбу, що характеризується урочистістю, величальністю, емоційним 
піднесенням, пафосом. Знаменитими поетами-ліриками були алкей, Сапфо, анакре-
онт. Грецький мелос досяг найвищого розквіту у творчості піндара, який мав яскравий 
стиль, вишукану форму, прикрашену гіперболами, метафорами, алегоріями та іншими 
художніми засобами.

Володіти словом, як мистецтвом, стало необхідністю для всіх грецьких громадян, які 
любили живе, майстерне, переконуюче мовлення.

великої популярності набуває театр, у якому демонструвались вистави трагіків V 
ст. до н.е.: есхіла, Софокла, еврипіда. Поряд з вербальним мовленням відпрацьовува-
лось невербальне, щоб донести зміст вистави та почуття персонажів. Театр зберігав гід-
ність жесту і ритуальну стрункість мови; відображав дійсність і виховував, зачаровував, 
насолоджував словом. Театральне мистецтво представлене у жанрах трагедії та комедії.

“Батько комедії” – арістофан (445 – 385 рр. до н.е.) ввійшов в історію 40 -а комедіями 
та уривками з творів, а також крилатими висловами, у яких визначав вимоги до мовлення: 
“Той є справжнім мудрецем, хто вміє висловитись коротко і ясно”, “Від слів розум лине 
в височінь і возвеличується людина”, “Найпрекрасніша річ – спілкування з мудрецями”.

Мудрість античності відображалась у коротких висловах – гномах. Філософи, про-
мовці формували раціональні і світські, морально-етичні та політичні сентенції, які зорі-
єнтовані на загальне благо: “Слухай більше, говори своєчасно” (Біант); “Багато говорити 
і багато сказати не є одне й те саме” (Софокл); “Старших поважай” (Хілон); “Бог у нас 
самих” (Платон). 

Вислови мудреців звучать як максими практичної мудрості побутового красномов-
ства аксіологічного, дидактичного характеру: “Хто хоче керувати іншими, має навчи-
тись володіти собою” (Демокріт), “Велика сила волі у тієї людини, яка може промов-
чати, коли права” (Платон); “Справедливу людину ціни більше ніж рідну” (Антисфен), 
“Бери переконанням, а не силою” (Біант), “Краще мати одного друга безцінного, ніж 
багато малоцінних” (Анахарсис), “Без довіри ніяке спілкування не має цінності” (Со-
крат), “Кому попався хороший зять, той має сина, а кому поганий – той втратив 
дочку” (Демокріт); “Язиком не випереджуй думки” (Хілон).
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Судове красномовство відображене у відомих висловах багатьох мудреців акаде-
мічного, політичного, судового “техно”. Повага до закону, порядку пронизує сентенції: 
“Перш ніж видавати накази, навчись сам підкорятись” (Солон), “Не обмежуйся покаран-
ням злочинця, а попереджуй злочини”, “Якщо хочеш царювати спокійно, озброюйся не 
списами, а народною любов’ю” (Періандр).

Захищати свої права, відстоювати себе в суді громадянам допомагали логографи-
софісти, які писали промови для населення – апології. Відомими промовцями, судовими 
риторами були Корак, Лісій, а також законодавці, реформатори: Солон та періандр. 

Афіни за Солона були правовою державою, суспільство цінило тих, хто вмів себе захи-
щати, гідно тримався перед публікою. Солона вважають “батьком афінської демократії”. 
Солон, як і Періандр, який правив 40 років Коринфом, любив народовладдя і виступав з 
щирими, емоційними, логічно довершеними промовами, вважав, що “Слово – це образ 
справи”. Аристотель писав, що від його правління та проведених ним реформ “почалася 
демократія”. Солон перший, хто зрозумів, що демократія – це відповідальність всіх гро-
мадян за стан справ у державі.

Міста: Афіни, Коринф, Спарта, Фіви були першими співтовариствами вільних 
людей – демосу. політичне (дорадче) красномовство Стародавньої Греції мало свої 
особливості, що зумовлювалися полісною формою політико-правової та соціально-
економічної організації суспільства і держави. Демократичний лад, характерний для 
більшості полісів (міст), сприяв участі народу в політичному житті, але для цього по-
трібно красиво, струнко, логічно, зрозуміло висловлювати свої думки, аргументовано 
та переконливо відстоювати позицію.

Народ захоплювався дорадчими промовами перікла (бл. 495 – 429 рр. до нашої ери), 
який 40 років правив Афінами і отримав почесне звання «вождь афінської демократії». 
Це були часи «золотого століття», піднесення духовної культури, її вияву через доско-
нале «техно», мистецтво слова. Перікл довів, що Платон має рацію, коли красномовство 
називає «мистецтвом керувати умами». Причиною успіхів Перікла була не лише мисте-
цтво слова, а, за словами Фукідіда, «слава його життя й довір’я народу до нього, бо 
він виявився непідкупним і безкорисливим». Як і проповідувала риторика, у Перікла 
воєдино злились етос, пафос та логос. Навіть супротивники називали його «олімпій-
цем» за здатність приголомшувати слухачів: «Слова, сказані Періклом, застряють у 
душах слухачів, як жало бджоли, тому що сама богиня переконання Пейто сидить 
у нього на вустах» [9].

Слово філософа, оратора часто було вагомішим за правління архонтів, вирішувало 
долю держави. Шлях від представника судового красномовства, логографа, до політич-
ного діяча пройшов демосфен (384 – 322 рр. до н.е). Він зараховується до канону 10-ти 
ораторів, визнаний найвидатнішим представником грецької риторики, блискучим сти-
лістом і видатним політиком. Демосфен гармонійно поєднав ораторську майстерність 
із пристрастю борця, переконаного в правоті своєї справи: “Не слова і не звук голосу 
складають славу оратора, а напрямок його політики”. 

У результаті проведеного дослідження можна зробити висновок про те, що на по-
чатковому етапі функціонування слова як мистецтва складно розмежувати грані різних 
жанрів красномовства, оскільки джерелом всіх наук є філософія, яка переосмислюється 
через божественне начало – релігійне красномовство. Проте любов греків до живого, 
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усного слова, любов до мудрості виокремлюють мистецтво красномовства спочатку у 
навчальну дисципліну, а згодом у науку – риторику. Започатковані у Стародавній Греції 
види красномовства та основні постулати мистецтва слова знаходять своє віддзеркален-
ня в нових реаліях часу, в культурах інших епох і цивілізацій. Культуролог Якоб Бурк-
хардт відзначав: “Ми бачимо очима греків і розмовляємо їхніми зворотами мови” [10].

Грецька культура через досконале, вишукане, мистецьке слово вплинула на подальші 
епохи, які через плин вічності знову й знову рівнялися на високе “техно” – мистецтво, 
впроваджуючи у життя розумне – логос, щире – етос, піднесене – пафос, красномовство 
душі і серця.
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Ведерникова Т. В.

(Харьков, Украина)

н.н. СтраХов и н.Я. даниЛевСКий: иСториЯ СодруЖеСтва

У статті розглядається питання взаємодії і взаємовпливу двох видатних мисли-
телів ХІХ століття М.М.Страхова та М.Я.Данилевського, яких об'єднувала багато-
літня дружба, наукові інтереси, а також літературна полеміка та питання філосо-
фії. Світогляд і почвеннічеську позицію М.М.Страхова багато в чому визначили особа 
і діяльність М.Я.Данилєвського. Вони стали частково розвитком, частково викладом 
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слов'янофільських поглядів М.Я.Данилевського. М.М.Страхову належить осмислення і 
обробка історіософських ідей М.Я.Данилевського, саме критик змусив весь світ зверну-
ти увагу на праці М.Я.Данилевського, зокрема на його головний твір – «Росія і Європа», 
в якій автор запропонував набір методів і засобів з реалізації зовнішньополітичних за-
вдань і реалізації національної самосвідомості Росії.

Ключові слова: історіософія, почвеннічество, слов'янофільство, літературна поле-
міка, національна самосвідомість.

В статье рассматривается вопрос взаимодействия и взаимовлияния двух выдаю-
щихся мыслителей ХІХ столетия Н.Н.Страхова и Н.Я.Данилевского, которых объеди-
няла многолетняя дружба, научные интересы, а также литературная полемика и во-
просы философии. Мировоззрение и почвенническую позицию Н.Н.Страхова во многом 
определили личность и деятельность Н.Я.Данилевского. Они стали отчасти развити-
ем, отчасти изложением славянофильских взглядов Н.Я.Данилевского. Н.Н.Страхову 
принадлежит осмысление и обработка историософских идей Н.Я.Данилевского, именно 
критик заставил весь мир обратить внимание на труды Н.Я.Данилевского, в частно-
сти на его главный труд – «Россия и Европа», в которой автор предложил набор ме-
тодов и средств по реализации внешнеполитических задач и реализации национального 
самосознания России. 

Ключевые слова: историософия, почвенничество, славянофильство, литературная 
полемика, национальное самосознание.

The article examines the question of co-operation and interconnection between two promi-
nent thinkers of the XIX-th century – N. Strakhov and N. Danilevskiy, who were united by long-
term friendship, scientific interests, literary polemic and issues of philosophy. N. Strakhov’s 
creative outlook and his pochvenichesky principles were greatly defined by personality and 
literary activity of N.Danilevskiy. They were partly developed, partly exposed by slavophil 
position of N.Danilevskiy. It was N.Strakhov who critically comprehended historical ideas of 
N.Danilevskiy and made the whole world pay regard to N.Danilevskiy’s creative heritage, in 
particular, his main work «Russia and Europe» in which the author offered the set of methods 
and facilities of foreign-policy tasks and realization of national consciousness of Russia. 

Key words: istoriosofiya, pochvennichestvo, slavyanofilstvo, literary polemic, national 
consciousness.

Н.Я.Данилевский и Н.Н.Страхов – выдаю щиеся национальные мыслители XIX столе-
тия, «золотого века» русской культуры, пламенные патриоты своего Отечества. В отече-
ственной философской мысли их имена стоят не обособленно, а почётно соседствуют, ибо 
судьбы мыслителей оказались взаимосвязаны и взаимопереплетены многолетней дружбой 
и уважением, научными интересами и спорами, общими друзьями и противниками.

Творчество и научное наследие Данилевского и Страхова упорно замалчи вавшееся 
в советском прошлом, в условиях трансформации мировоззрения в со временном 
транзитивном обществе требуют детального рассмотрения и изучения на новом 
научно-теоретическом уровне. В изменившихся социально-политических условиях 
постсоветского общества необходимо трансформировать национальное самосозна-
ние с учетом произошедших и предвидящихся изменений, не забывая национальные 
традиции обычаи, а также идеи национальных мыслителей многое сделавших для 
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выработки национального самосознания и самобытности. Именно к таким мыслите-
лям следует отнести Н.Я. Данилевского и H.H. Страхова.

Все вышеотмеченные литературные произведения Данилевского были изда ны при 
непосредственной помощи Н. Страхова. Последний был известен читаю щей России XIX 
века как «выдающийся русский человек, писатель и философ редактор, публицист, из-
датель, переводчик, критик, лич ность «разносторонняя, логически тонкая», глубоко про-
свещенный и оригиналь ный мыслитель [4: 36].

Н.Я. Данилевский свой главный историософский труд писал в период с 1865 по 1868 
годы. В 1868 г. он приехал в Петербург с готовой рукописью книги «Рос сия и Европа». 
Именно здесь и состоялась встреча Данилевского с Н.Страховым, который был пригла-
шен для работы редактором в новый ежемесячный журнал «Заря».С первого номера жур-
нала, книга Данилевского была полностью опубликована в течение 1869 года («Заря», № 
1-6; 8-10). Наряду с главами «России и Европы» Данилевского в журнале публиковались 
произведения Ф.М.Достоевского, Л.Н.Толстого, стихи Ф.И.Тютчева, А.Н.Майкова, пере-
воды Н.П. Семенова, критические статьи Н.Страхова, О.Ф.Миллера и др.

Первоначально сам Н.Я.Данилевский, по выходе своей книги счел необходимым разъ-
яснить, что ее основное содержание посвящено разработке проблем «не поли тического, а 
преимущественно историко-философского свойства»[5:89].Первым, кто понял и поддер-
жал взгляды Н.Я.Данилевского изложенные им в «России и Евро пе» был H.H.Страхов. 
По словам Страхова «эта книга названа слишком скромно. Она вовсе не ограничивается 
Россией и Европой или даже более широкими пред метами – миром славянским и миром 
Германо-Романским. Она содержит в себе новый взгляд на всю историю человечества, 
новую теорию Всеобщей истории» [7:165].

Историософская теория Данилевского построена следующим образом: сна чала изло-
жен взгляд на исторический процесс, раскрыты и обоснованы закономер ности развития 
культурно-исторических типов, а затем показана, как историософ ская доктрина проеци-
руется на политологическую проблему «Россия и Европа», а точнее, на две ее составные 
части – «Европа и славянский мир» и «Россия и сла вянский мир».

Методологическим стержнем историософии Данилевского является органическая 
теория, из которой, в свою очередь, выводится теория социальных общ ностей – наций, 
обозначенных термином «культурно-исторические типы», и фор мируется область зна-
ния, называемая ныне геополитикой. В этом состоит принци пиальная научная новиз-
на результатов исследования Данилевского, и этим опре деляется его место в развитии 
обществоведения [3: 98].

Выдвинутая Н.Я. Данилевским теория культурно-исторических типов (ло кальных 
цивилизаций или замкнутых культур) была направлена на критику обще принятой евро-
пейской концепции деления всемирной истории на древнюю, сред нюю и новую. Единой 
истории человечества нет, утверждает Данилевский, а есть история возникновения, раз-
вития и упадка отдельных цивилизаций, которые в сво ем развитии проходят ряд стадий: 1) 
зарождения («этнографический период»); 2) утверждения (политико-государственный); 
3) плодоношения (цивилизационный). 

Друг, издатель и современник Данилевского H.H. Страхов о теории культур но-
исторических типов отзывался следующим образом: «...он отверг единую нить и разви-
тии человечества, ту мысль, что история есть прогресс некоторого общего разума, неко-
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торой общей цивилизации. Такой цивилизации нет, говорит Данилев ский, а существуют 
только частные цивилизации, существует развитие отдельных культурно-исторических 
типов» [3: 106].

Изложив в «России и Европе» суть своей «естественной» системы историче ского 
процесса, Н.Я. Данилевский проследил ее проявление на характеристике двух культурно-
исторических типов: романо-германского и славянского. Причем основное внимание он 
уделил вопросам отличий, взаимоотношения и будущего двух культурно-исторических 
типов. Различия данных типов ярко прослеживаются в психологическом, вероисповед-
ном аспектах, а также в ходе «исторического вос питания».

О книге Данилевского положительно высказался целый ряд отечественных мысли-
телей. Так, Ф.М. Достоевский писал H.H. Страхову из Флоренции в марте 1869 года: 
«Да ведь это – будущая настольная книга всех русских надолго» [1: 57]. Другой русский 
мыслитель К.Н. Леонтьев в письме к Страхову с почтительным от тенком упоминает 
«Россию и Европу» как «Евангелие Данилевского» [1,с.72]. Извест ный русский исто-
рик К.Н.Бестужев-Рюмин был уверен, что, хотя книга «Россия и Европа» первоначаль-
но была встречена «холодно» и даже «враждебно», успех в будущем ей обеспечен, ибо 
это «одна из тех книг, значение и смысл которых уяс няется временем» [1:110]. В 1888 
г. он опубликовал большую статью «Теория культур но-исторических типов» в журнале 
«Русский вестник» (Кн. 5) в которой подробно изложил ее: статья эта в 1888 и 1895 
годах была включена в переиздание книги «Россия и Европа» в качестве приложения к 
ней. Л.Н.Толстой, А. Фет, А.Ф. Пи семский, К.К. Случевский, В.В. Розанов, А.Н.Майков, 
Л. Тихомиров положитель но отзывались не только о «России и Европе», но и о дру-
гих произведениях Дани левского, «столь замечательного и до сих пор одиноко стоящего 
мыслите ля» (К.Н.Леонтьев) [1:112]. Приведенный далеко не полный список выдающих-
ся дея телей русской культуры, поддержавших идеи Н.Я.Данилевского, свидетельствует 
об их значимости для всех русских людей. Следует отметить, что со многими из них он 
был знаком, как лично, так и заочно, благодаря усилиям Страхова. Последний же высту-
пал своеобразным «интеллектуальным мостом» между Данилевским (жив шем в имении 
Мшатка в Крыму) и его выдающимися современниками.

H.H. Страхов, в биографии Н.Я. Данилевского, приложенной к изданию «России и 
Европы» в 1888 году отмечал о своем друге следующее: «По личным своим качествам 
Николай Яковлевич представлял высокое явление... Его знали только люди лично с ним 
сходившиеся или специально интересовавшиеся тем, что он писал и делал. Он принад-
лежал к числу тех, кого можно назвать солью земли русской» [6: 62].

Н.Я. Данилевский был похоронен там, где он завещал – на территории его имения в 
Мшатке (Крым). Здесь же, в Мшатке, H.H. Страхов работал над архивом Данилевского, 
сделав очень многое по увековечиванию в памяти русских людей имени своего друга и 
выдающегося ученого XIX века.
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КЛючевЫе СЛова поЛитичеСКого диСКурСа в СтруКтуре 
СовременнЫХ оппоЗиЦионнЫХ идеоЛогичеСКиХ 

поСтроений

Російський опозиційний політичний дискурс в даний час, відкидаючи лексичне і оці-
ночне наповнення окремих груп мовних знаків, при посиленні межидеологической бо-
ротьби намагається створити свою ідеологію і відповідно мова цієї ідеології, проти-
ставлений пануючої в Росії ліберальної ідеології.

Ключові слова: політичний дискурс, ідеологія, ідеологічний мову, межидеологичес-
кая боротьба, ідеологічно-оцінна лексика, Изборский клуб, лібералізм, антилиберальная 
ідеологія, імперія, імперський.

Русский оппозиционный политический дискурс в настоящее время, отвергая лекси-
ческое и оценочное наполнение отдельных групп языковых знаков, при усилении межи-
деологической борьбы пытается создать свою идеологию и соответственно язык этой 
идеологии, противопоставленный господствующей в России либеральной идеологии.

Ключевые слова: политический дискурс, идеология, идеологический язык, межи-
деологическая борьба, идеологически-оценочная лексика, Изборский клуб, либерализм, 
антилиберальная идеология, империя, имперский.

Russian opposition political discourse today, rejecting the lexical and the estimated content 
of individual groups of linguistic signs, within the intensification of inter-ideological struggle, 
is trying to create its own ideology and correspondingly the language of this ideology, opposed 
to the liberal ideology dominating in Russia.
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Политический дискурс (ПД) активно внедряется во все сферы жизни нашего госу-
дарства, что непосредственно отражается на структурно-семантическом расширении 
понятий, выступающих в нем в качестве ключевых слов. Некоторые из этих слов рас-
смотрены нами в двух последних статьях в сборнике «Язык и культура» [1; 2]: национа-
лизм, патриот, партия, конституция, консерватизм. Была прослежена также история 
понимания слова революция в русском политическом и лексикографическом дискурсах. 
Утверждая, что единицей политического дискурса является идеологема, т.е. лексема 
общественно-политического содержания, мы тем самым подчеркиваем особую роль иде-
ологии в специфике функционирования политического дискурса как такового в целом и 
его ключевых слов (ОПЛ) в особенности.

Признание неопровержимого положения о неразрывной связи становления, разви-
тия и функционирования ОПЛ и идеологии требует от исследователей ключевых слов в 
ПД поиска новых методологических установок, позволяющих осуществить эту связь в 
самом процессе исследования. Это становится более необходимым, когда темы исследо-
вания лингвиста, политолога и историка пересекаются, и они, независимо друг от друга, 
приходят к одинаковым результатам, каждый в своей научной области. Так, например, 
Ю.С. Сорокин, исследуя историю употребления слова партия в русском литературном 
языке [3], подтверждал такое положение Г.В. Плеханова, что «во времена крепостного 
права вообще невозможно было существование никаких партий, кроме литературных» 
[4: 771]. Приведенный и множество других примеров убеждают, что там, где изучение 
лексики связано с изучением идеологии, использование только традиционных лексико-
логических методов исследования становится недостаточным. Для выявления реальной 
картины развития идеологически-оценочной лексики (ИОЛ) необходимо глубоко про-
никнуть в суть той идеологии, внутри которой она функционирует. Язык лишь в той 
мере способен усвоить и освоить понятия данной идеологии, насколько сама идеология 
будет усвоена обществом. Представляется весьма ценным при исследовании ИОЛ при-
менить положение о выделении разных уровней в развитии идеологии, высказанное в 
70-х годах прошлого века в виде соображений и схем в работе философа К.И. Панти-
на. «Следует различать по крайней мере три этапа становления идеологии, назовем их 
«индивидуальный», «групповой» и «массовый». Каждый из них связан с определенной 
стадией развития нового общественного направления, с определенной фразой зрелости 
представляющих его сил и тенденций… Первый этап – новая идеология возникает в 
головах одаренных одиночек-мыслителей, теоретиков, философов. Второй этап – это 
распространение уже открытых истин, сопровождающихся превращением их в нормы 
групповой деятельности. …Наконец, третий этап – превращение доктрин и идеологий, 
исповедуемых отдельными группами, в практическую деятельность масс» [5: 62]. Пан-
тин исследовал развитие социалистической мысли и соответственно социалистической 
идеологии в дореволюционной России и идеологии, господствующей в СССР в годы 
публикации работы. Казалось бы, что для настоящего времени выводы философа неак-
туальны, так как социалистическая идеология, отвергнутая в начале 90-х годов XX века 
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советским руководством, в современной России находит своих сторонников только у ли-
деров и сторонников некоторых оппозиционных партий и консервативных направлений. 
Она утратила свой общенародный характер, а отсюда и ее основные понятия социализм, 
коммунизм и все, что с ними было связано, подверглось разрушительной критике, резуль-
таты которой отражены прежде всего в выступлениях идеологов противостоящих партий 
и зафиксированы в той или иной мере новыми словарями русского языка. На смену го-
сподствующей социалистической идеологии пришла полиидеологичность, через кото-
рую с огромными усилиями она пробивается, отвергая в свою очередь идеологии своих 
противников. Межидеологическая борьба находит свое непосредственное продолжение 
в осложнении семантики ОПЛ, которое заключается в том, что ключевые слова старых 
идеологий, с одной стороны, используются с положительной оценочностью в речи их 
сторонников и с отрицательной – противников, с другой. При всей полиидеологизации 
современного общества основы идеологий составляют те, которые существовали в Евро-
пе и России в XVIII-XX веках, более или менее приспособленные к современным усло-
виям, поэтому и попытки создать новые идеологии оказываются неудачными: для них, 
собственно говоря, еще не создан язык. Именно об этом говорит видный отечественный 
ученый и философ Михаил Хазин: «Сегодня мир стоит перед принципиальным ради-
кальным сломом. По силе и размаху он неизмеримо превосходит сломы 1917 и 1991 го-
дов, поскольку в тех случаях были известны и даже, в некотором смысле, привычны 
идеи, в рамках которых шли изменения. Ныне нет ни языка описания (курсив А.Г.), ни 
альтернативы идей.

Последний раз в истории такая ситуация сложилась в Европе в XVI-XVII вв., когда 
после более чем тысячи лет христианства начался жесточайший слом в идеологии (кур-
сив А.Г.) и экономике феодализма» [6].

Итак, новое время требует новых идеологий, а последние в свою очередь требуют 
нового идеологического языка, который и создается партийными идеологами. А. Про-
ханов заявляет: «Партия – слуга идеологии», но она же и создатель идеологии, заметим 
мы. Идеологии создавались в течение веков, а разрушались в довольно короткое время. 
Но разрушение идеологий не проходит бесследно ни для политики, ни для языка.

В семантике ИОЛ выступают величины постоянные и переменные. Постоянной вели-
чиной являются денотаты, нередко получившие свои дефиниции в словарях и различного 
рода политических справочниках. Переменной величиной является оценка этого денота-
та и соответствующая оценочность. Со сменой идеологий большинство денотатов оста-
ется, но их лексические значения архаизируются и переходят в пассивный запас языка. 
Идеологическая оценочность же или исчезает вообще, или меняется ее характер вместе 
с оценкой и соответственно изменяется семантика слова [7: 73-76]. Сейчас Россия ищет 
свою идеологию. «Идеология оформляет проект, меняющий контуры страны, а порой и 
мира. Китай имеет идеологию Большого Проекта. Иран имеет идеологию Большого Про-
екта. США имеют идеологию Большого Проекта. Объединенная Европа имеет идеологию 
Большого Проекта. Россия не имеет ни идеологии, ни Большого проекта» [8]. В поисках 
своей идеологии необходима объективная оценка существовавших в России идеологий. 
Такая оценка может быть только внепартийной, непредвзятой. Между прочим, в настоящее 
время она ведется только с партийных позиций, в результате которой под удар справа и 
слева попадает либерализм. При оценке справа, а это прежде всего консервативная идео-
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логия, основанная на государственности, православии, единодержавии, утверждается, 
что именно «русский либерализм» проложил дорогу февральской измене. …Главной его 
«системной ошибкой» было признание «универсальности принципов», провозглашенных 
французской революцией XVIII в.» [9]. В понимании сторонников такой идеологии «свер-
жение самодержавия» было подготовлено всем ходом развития «русского либерализма», 
который, как известно, сам стал одной из первых жертв большевизма. Но сами идеологи 
русского либерализма (Б.Н. Чичерин, К.Д. Кавелин, П.Н. Милюков, П.Б. Струве) понима-
ли, что либерализм далеко неоднороден, и требование свободы на уличных демонстрациях 
или в оппозиционных правительству изданиях должно одновременно сочетаться с пони-
манием своих обязанностей перед государством. Об этом неоднократно заявлял Б.Н. Чи-
черин. Следовательно, представление о свободе у него и других основателей русского ли-
берализма неотделимо от сильной власти, способной требовать исполнения обязанностей, 
с одной стороны, и обеспечить единство России, на всей территории которой население 
свободно пользовалось правами, с другой. Отсюда – ключевые слова русского либерализма 
XIX в.: свобода, сильная власть, права, обязанности, единство России. «Государственное 
единство русские либералы XIX и даже начала XX полагали основой, на которой только и 
может вырасти «древо» личной свободы» [9].

Посмотрим, как осмысливался в русской лексикографии термин либерализм и в какой 
мере он отражал разнообразие взглядов сторонников этого учения. Во-первых, заметим, 
что этот термин впервые был зафиксирован в «Настольном словаре…» Ф. Толля и В.Р. Зо-
това в 1863 г. [10: 691], хотя либерал и либеральный приводятся уже в «Словаре церковно-
славянского и русского языка» 1847 г. в значениях: ‘Политический вольнодумец’, ‘Относя-
щийся к либералам’ [11: 253]. Во-вторых, более позднее фиксирование словообразователь-
но мотивированного термина либерализм в сравнении с либерал объясняется тем, что чаще 
словообразовательно мотивированная лексика общественно-политического содержания 
возникает в языке и соответственно фиксируется словарями позже, чем немотивированная 
лексика уже потому, что, например, слова на -изм выражают семантически более сложные 
явления, чем родственные им немотивированные этим суффиксом. Сами течения, будь то 
либерализм, социализм, коммунизм и др., – явление более позднего порядка, чем сторон-
ники этого течения – либералы, социалисты, коммунисты. Понятия либерал, либерализм, 
либеральный отражают особенности западноевропейской истории, что фиксируется в их 
первых дефинициях: «Либерализмом называют образ мыслей, видящий благо России в по-
степенном прогрессе на манер западных государств» [10]. Как известно, именно на волне 
либеральных ценностей в Западной Европе к власти пришла буржуазия. И этот признак 
термина отмечается многими словарями периода первой русской революции и позднее: 
«В настоящее время Либерализм составляет сущность общественной и политической дея-
тельности буржуазии…». «…Является выражением стремлений и идеалов буржуазии, за-
нимающей середину между консерватизмом и демократизмом» [12].

Таким образом, в одном из направлений русского либерализма, совмещающем тре-
бование свободы личности, опирающейся на единство России и сильную государствен-
ную власть, проявляются черты, свойственные исконно русскому консерватизму, от чего 
не отказываются и идеологи Изборского клуба. Вообще охватить в словарной дефи-
ниции все признаки таких политических терминов, как либерализм, довольно сложно. 
Поэтому мы считаем неполной такую дефиницию: Либерализм. ‘Одно из влиятельных 
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общественно-политических течений, в центре внимания которого находится понятие 
свободы человека от социально-политических форм контроля со стороны государства’ 
[13]. Но следует учесть, что в дефиниции термина Либерально-консервативный под-
черкивается указание на традиционность русского либерализма [Там же].

Антилиберальная идеология, которую исповедует и развивает газета «Завтра» во 
главе с А. Прохановым основной своей целью ставит развенчание других идеологий и 
создание на базе пророссийской консервативно-славянофильской идеологии своей соб-
ственной, отвечающей вызовам современности. Оригинальность языка этой идеологии 
заключается в том, что в нем переплетены элементы древности и современности на всех 
структурных уровнях – от морфемно-словообразовательно до текста. Создатели Избор-
ского клуба стремятся объединить вокруг себя всех недовольных тем, что произошло в 
современной России, тех, кто стал жертвой горбачевско-ельцинских нововведений. А их 
– подавляющее большинство. И всех их приобщить к новой идеологии. Из трагических 
времен русской истории взят на вооружение термин Смута, которому придан «избор-
ский» смысл. В.О. Ключевский в «Курсе русской истории» считал, что «Московское го-
сударство испытало страшное потрясение… Это потрясение свершилось в первые годы 
XVII в. и известно нашей историографии под именем Смуты, или Смутных времен». 
Итак, Смута – это «мятеж, беспорядки, волнение, т.е. Смутные времена», по Ключевско-
му, а в понимании идеологов Изборского клуба, в содержание термина Смута входит и 
отрицание целого периода истории (имеется в виду отмена праздника 7 ноября, приво-
дящая к замене одной части расколотого сознания, «красного» патриотизма, другой его 
частью: антисоветизмом) [14].

Ключевой фигурой Смуты является самозванец. В 90-е годы такой фигурой стал, по 
мнению изборских идеологов, Ельцин, оседлавший чаяния значительной массы народа. 
Самозванцы, как правило, харизматические личности, выдвигаются внутри большого 
народа «малым народом», для которого Лев Гумилев использовал термин «антисистема», 
который авторами «Завтра» определяется как «особая нигилистическая субкультура, от-
рицающая реальный народ, реальную традицию во имя абстрактных целей». Отрицание 
всего, что было в истории до них, желание начать историю сызнова, «с нуля» характерно 
для всех антисистем» [14].

Если «антисистема» получила в указанной статье терминологическое определение, 
то «система» как термин новой российской идеологии, еще не стал реальностью. «Кремль 
пытается сформулировать новую государственную идеологию – идеологию державного 
строительства, антилиберального русского реванша, идеологию имперского возрожде-
ния России. Кремль пытается заговорить с обществом на новом языке, выразить новые 
смыслы, сформулировать новые цели. И не может» [15]. Представители Изборского клу-
ба убеждают Путина, что не «пучеглазая» толерантность» есть основа общности народов 
России, а Русская Соборность – учение о «единстве в многообразии». О единстве цели и 
смысла в разнообразии их национальных особенностей и форм. Это учение имеет давнюю 
историю – «от Тютчева и Достоевского, Каткова и Леонтьева до Аксакова и Данилевского, 
преподобного Серафима Саровского и митрополита Иоанна Снычева» [15]. Что общего 
для всех перечисленных неравновеликих имен? Вера в имперскую оживляющую и сохра-
няющую силу православной России и ее ядра – Русского народа. В философском учении 
А. Проханова Империя, имперский лишь частично сохраняют свою прежнюю семантику 
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‘О могущественном государстве, состоящем из территорий, лишенных политической и 
экономической самостоятельности и управляемых из центра’ [13]. «Под империей в дан-
ном случае понимается не территория, не географический локус, а симфония пространств, 
способная гармонизировать народы, верования, языки, слить разрозненные микрокосмы 
в единый макрокосм. Вопреки оппозиции «свои и чужие» империя предлагает позицию, 
опорную точку «все свои», что достигается не путем прямого суммирования или грубой 
эклектики, а путем взаимодополнения, взаимоусиления духовных потенциалов всех на-
родов, входящих в империю» [16]. Действительно многие составляющие понятия Им-
перии Изборского клуба развивают на современном этапе представления о возможном, 
почти идеальном образовании, различных микрокосмов в составе единого макрокосма. В 
юбилейном номере газеты «Завтра» редакция заявляет: Три мифологемы, три формулы от-
крыл, обозначил и последовательно развивает Александр Проханов. Первое направление 
связано со словом «Империя». Именно газета «Завтра» вернула это слово в идеологиче-
ский и политический контекст современности. Слово «имперский» вернулось в Россию 
с положительными коннотациями и теперь ассоциируется со словами: «интегральный», 
«общий», «братский», «держава», «универсум», «ойкумена»… [17]. Что можно сказать об 
этой утопической, одновременно философской и лингвистической, идее Проханова? Ее 
воплощение в реальность возможно только в результате окончательной победы идеологии 
Изборского клуба, когда она станет, по Пантину, «практической деятельностью масс», в ко-
торые примут прохановскую идеологическую оценочность слов «империя», «имперский» 
предполагающую отказ от противопоставления своих и чужих, что свойственно нашему 
времени, что афористически выразил Тютчев в известном стихотворении «Два единства», 
направленном, с одной стороны, в защиту славянского православия, с другой, – против 
прусского милитаризма Бисмарка: «Единство, – возвестил оракул наших дней, – Быть мо-
жет спаяно железом лишь и кровью…» Но мы попробуем спаять его любовью, – А там 
увидим, что прочней… [18: 255].

Итак, Единство, основанное на Любви – вот суть современной имперской идеологии 
Изборского клуба. Так как эта идеология рождается в непримиримой борьбе с ее противни-
ками, выстраиваются два оппозитивных ряда ключевых слов этой идеологии. Первый ряд: 
православие, самодержавие, консерватизм, империя, имперский, антилиберализм, вождь, 
обязанность, порядок, система, соборность, русский. Второй ряд: либерал, либеральный, 
либерализм, свобода, смута, самозванец, антисистема, толерантность, западничество, 
европейский. И, как обычно, между двумя полярными рядами возникают промежуточные 
звенья, используемые антагонистическими идеологиями одновременно.
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аніміСтиКа : введеннЯ в науКову диСЦипЛіну

Пропонованою доповіддю (як і раніше монографією “Нова книга”: К.,2005. – 384 с.) 
започатковується нова дисципліна – анімістика: в утермінування якої покладається 
латинська назва Душі – anima. Тож анімістика – це наука про Душу; наука, що не стіль-
ки включає в себе досвід аналогічних досліджень – як у сфері гуманітарних, так і при-
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родничих дисциплін: насамперед, культурології, філософії, історії, мистецтвознавства, 
медицини (психології, зокрема) та ін.; скільки пропонує  н о в і  п і д х о д и  до  предмету 
дослідження, як і принципово  н о в и й  м а т е р і а л, заснований на практичних резуль-
татах (включаючи  с а м о д о с л і д ж е н н я ): тож пропонує  н о в і  наукові  і д е ї, 
які, разом з тим, і окреслюють суттєві консоліданти між т. зв «світською» наукою – і 
(різноконфесійним) т. зв. релігійним знанням.

Ключові слова: анімістика, культурологія, мистецтвознавство, “світська” наука, 
релігійне знання. 

 Предлагаемым докладом (как и ранее монографией «Нова книга»: К.,2005. – 384 с.) 
обосновывается необходимость создания новой дисциплины – анимистики: в термино-
логии которой прослеживается латинское название Души – anima. Иначе говоря, ани-
мистика – это наука о Душе; наука, которая не столько включает в себе опыт аналогич-
ных исследований – как в сфере гуманитарных, так и естественнонаучных дисциплин: 
например, культурологии, философии, искусствоведения, медицины (прежде всего, пси-
хологии) и т.д.; сколько предлагает  н о в ы е  п о д х о д ы  к предмету иссследования, –  
а, вместе с тем, и принципиально  н о в ы й  м а т е р и а л, основанный на практических 
результатах (включая  с а м о и с с л е д о в а н и я) : т. е. предлагает  н о в ы е  научные 
и д е и, которые, в то же самое время, очерчивают существенные консолиданты между 
т. н. «светской» наукой – и (разноконфессионном) т. н. религиозном знании.

 Ключевые слова: анимистика, культурология, искусствоведение, наука, религиозное 
знание. 

By this report (as well as earlier by monography “ The new book”: К.,2005) the creation 
of new discipline is settled anima-science: in which the latin name of Spirit (anima) is traced. 
This new science (anima-science), which not only includes experience of the similar resear- 
ches – as well as in the sphere of humanitarian and natural disciplines: for example, philoso-
phy, art-stydies, medicine (first of all psychology) etc. This new science (anima-science) offers 
the new approach to subject researches; as well as the new material, which is based on the 
practical results. 

Key words: the science about the soul, the culture, the art–studies, the “religions knowl-
edge”.

 ЦІєю доповіддю ( як і раніше – монографією “Нова книга”: К., 2005. – 384 с.) про-
понується означити нову наукову дисципліну анімістику1: у назву якої покладається ла-
тинська назва Душі – anima; тож анімістика – це наука про Душу: про найраритетніше 
із  Т в о р е н о г о.

Поняття Душі – завжди було предметом вивчення т. зв. “світської“ науки: у меншій 
мірі – природничими дисциплінами (за виключенням медицини: психіатрії зокрема); у 
більшій – дисциплінами гуманітарними (філософією, культурологією, мистецтвознав-
ством, літературознавством тощо). Симптоматично, що для “світської” науки: Душа є, 

1 Не плутати з анімізмом: світоглядною системою, - яка, за Е.Тейлором (“Первісна культура”, 1871 р.)  
виникає у свідомості “дикуна-філософа” як спроба пояснити незрозумілі для нього явища... Як не 
плутати - і з назвою живописного жанру: прихильники якого, художники-анімалісти, - зосереджу-
ються переважно на зображенні тварин та ареалів їх існування.
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насамперед, синонімом психіки2; себто, Душа – це, по-перше, вся сукупність психічних 
явищ, що характеризують внутрішній суб”єктивний світ людини; як і, по-друге, – це 
основні риси спрямування особистості, а саме: життєві інтереси, переконання, ідеали 
людини, – як і її ставлення до суспільства і до інших людей.

 Тож якщо для “світської” науки – Душа є синонімом психіки (інакше, “функції 
мозку, здатної ... сприймати предмети і явища об”єктивної дійсності, свідомо ставити 
перед собою бажані цілі і відповідно до них діяти...”3), – то релігія (насамперед, коли 
йдеться про християнство, а також іслам): інакше, релігійне знання, – завжди розгляда-
ло і продовжує розглядати Душу як нематеріальну потойбічну істоту, що тимчасово пере-
буває в тілі ( і таким чином є ще й основним джерелом психічних явищ). В цій системі 
релігійного знання – поняття Душі нерозривно пов”язане: із поняттям Духу, – котрий 
уособлює Того, Хто визначально створив Душу; отже ( за вищезгаданою системою) 
Дух – це імматеріальна, всемогутня, надприродна істота: Бог-Творець.

Симптоматично, що класична філософія (зокрема, якщо йдеться про найраритетніші 
зразки) – не бачила протиріччя між  і д е а л ь н и м  і  м а т е р і а л ь н и м:  коли йшлося 
про Душу – і її Творця; так, за Платоном: Дух – це ідеальне першоначало всього предмет-
ного, тобто матеріального світу; а за Гегелем: Дух – це персоніфікована система понять і 
уявлень людства (т.зв. Абсолютний Дух).

 Як відомо, вся система релігійного знання у тих питаннях, які безпосередньо стосу-
ються Душі, – спирається на широкий перелік свідчень, зафіксованих на письмі задовго 
до виникнення християнства : отже, веде свій початок, в тому числі, ще й від раритетів 
давньоєгипетської релігії, – чиї знання, що вельми симптоматично, були абсорбовані 
Біблією ( як ветхозаповітними, так і новозаповітними її сторінками ) без посилання на 
першоджерела. Так, сама сутність релігійних знань Давнього Єгипту передбачає, що 
людська істота, – поруч з її видимою (фізичною) субстанцією: складається ще й двох 
невидимих, – а саме, з Душі “ка” і “Душі “ба”. Отже, “ка” – це невидимий двійник лю-
дини, присутній в її тілі: до смертного часу. Причому, якщо кожному земнонародженому 
належить тільки одна Душа “ка”, – то фараони, котрі були далекими нащадками Богів: во-
лоділи багатьма “ка”. Самі ж Боги ( відповідно до релігійного знання Давнього Єгипту) –  
володіли набагато більшою (ніж фараони) кількістю “ка” : так, Бог РА – володів 14 “ка”. 

Ще однією – Душею “ба”: володіли виключно фараони... Як, зрозуміло, – і визна-
чально: Боги. Прикметно, що “ба” : як правило, зображували – у вигляді птаха (із голо-
вою людини); така традиція вкотре підтверджує щойнозгадане: “ба” – це саме Душа, яка 
може “літати” (як птах !): першочергово, до Бога (як і вертатися на землю)... Отже, 
“літати” – до Того: Хто сам визначально вміє “літати” – Душею... Отже, до Того, 
Хто створив саме цю, а не іншу “природу” людини – за “власним образом” ( недарма 
мемфіського головного Бога Пта(ха) традиційно зображували у людській подобі); до 
того ж, обдарувавши її – земнонароджену людину : ще й часткою ( “іскрою”) – власної 
духовної Першосутності... Отже, до Того, Хто створив увесь світ – силою свого Боже-
ственного Слова(все, що Пта(х)  н а з и в а в  – ставало  р е а л і є ю).

Нагадаймо те, що раніше вже було неоднораз паралелізоване, – а саме, аналогічна  
(запозичена із давньоєгипетських вірувань) концепція була відображена і в Євангелії від 
2 Див.: УРЕ, Т.4. – К., 1961. – С.376.
3 Там же.
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Іоанна: “Спочатку було Слово, а Слово в Бога було, і Бог був Слово, воно в Бога було спо-
конвіку. Усе через Нього повстало, і ніщо інше, що повстало, не повстало без Нього...” 
(Ів., 1:1-3) 4.

Отже, першооснова творення (за давньоєгипетськими віруваннями) – це Боже-
ственна думка (спрямована “волею”: інакше, “серцем”, – яке, на переконання дав-
ніх єгиптян, і було “втіленням волі”): еманована в Слово; інакше, Думка, дієва вже  у   
м о в л е н о м у  Слові5 ( логосі6): у тому, що беззастережно асоціюється із Божествен-
ним Голосом. Себто концепція давньоєгипетської (мемфіської) космогонії і теогонії 
уможливлює: творення на відстані, як уможливлює також і дистанційований вплив –  
на першотворене; тож йдеться про (дистанційований) вплив і на Богом(-Птахом) тво-
рену – земну природу: в тому числі, й живу, – котра є “вмістилищем” свідомості...

У вищезазначеній теологічній системі – знайшлося місце і засвідченим “контактам”: 
між Божественним Началом – і Ним же твореною людиною; отже, “контактам”, які 
реалізовувалися різним чином: зокрема, через “входження” у людську свідомість Дум-
кою-Словом-Голосом7.

Прикметно, що Божественне Начало – не обмежило себе тільки актом творення 
земної природи, як і людської свідомості; вся система зв”язків трансцеденції – із зем-
нотвореним: була спрямована на те, щоб тримати “в полі зору”, – а, головне, “коригува-
ти” людську діяльність. Отже, впливати, насамперед, – на людську особистість: Божою 
4 Поазбучний список скорочень (тут і далі) - книг Старого і Нового Заповіту: Бут. (Перша книга 
П”ятикнижжя: Буття); Вих. (Друга книга П”ятикнижжя: Вихід); Дан. (Книга пророка Даниїла); Дії. 
(Дії святих апостолів); Єз. (Книга пророка Єзекіїля); Єр. (Книга пророка Єремії); Зах. (Книга про-
рока Захарії); Ів. (Євангелія від Івана); Іс. (Книга пророка Ісаї); Йон. (Книга пророка Йони); Лк. 
(Євангелія від Луки); Об. (Об”явлення Івана Богослова); 1 Сам., 2 Сам. (Книги Самуїлові); Суд. 
(Книга Суддів); 1 Цар., 2 Цар. (Книги царів). 
Цитація книг Старого Заповіту - за масоретською Біблією.
5 Відповідно до писемних раритетів Дпвнього Єгипту - також Думкою: Словом – Бог-Пта(х) 
ще створив “міста, мистецтва, життя для праведних, смерть для грішних...” (“І було дано життя 
миролюбивим і було дано смерть злочинцю, і були створені усілякі роботи й усілякі мистецтва... 
І він народив богів, він створив міста, він поставив богів у їх святилища, він заснував храми...” 
– Див.: Матье М. Э. Избранные труды по мифологии и идеологии Древнего Египта. – Часть П. 
Древнеегипетские мифы. – Москва, 1966. – С.164.
6 Логос – термін давньогрецької філософії (котра, як і вся еллінська наука, як і мистецтво Еллади, - 
розвивалася під впливом: давньоєгипетської культури, включаючи релігійну), - що означає “думка”, 
“смисл”, “поняття”, “судження”; як і, водночас: “слово”, “висловлювання”, “мовлення”, “розмова”. 
Введений у філософію Гераклітом, у якого цей термін означав загальний закон і розумну основу 
світобудови, - він (цей термін) втратив своє онтологічне значення вже у натурфілософів, софістів, 
Платона і Арістотеля. Якшо у філософії Філона Олександрійського - логос зливається: з уявленням 
Бога у Старому Заповіті, - то християнство утверджує своє розуміння логосу у початковому фраг-
менті Євангелія від Іоанна (“Спочатку було Слово...”). Таким чином, християнство повернулося 
до витоків - самої суті логосу; суті, - запозиченої з давньоєгипетської _(мемфіської) космогонії і 
теогонії.
7 “Розширення” традиційної “форми” логосу - ДУМКА-СЛОВО: за рахунок третього “компонен-
ту”, ГОЛОСУ, - якраз, до речі, традиції і не суперечить... Оскільки  с л о в о  - це завжди не тільки 
“сукупність звуків” (що сприймаються відповідними органами чуттів), - а і сама  д у м к а:  я к а, 
сформульована, - отже, вже у  “с л о в е с н и х  ш а т а х”,  - може  “з в у ч а т и”  ( в тому числі), й 
тільки “у думках”...



42

любов”ю – або ж Божою ненавистю; так, у “Повчанні” Птахотепа (епоха Давнього цар-
ства) сказано: ”Той, кого любить Бог, – це той, хто дослухається до Бога! І не дослухаєть-
ся той, кого Бог ненавидить!“ Тож (за давньоєгипетськими віруваннями ) Бог спонукав 
конкретну особистість – до вироблення сталих етичних засад: “підтримуючи” – або, на-
впаки, “караючи” людські вчинки. Так, Бог посилає на землю – свою дочку (“своє око”) 
Хатор : “ І пішла Хатор і вразила людей...”8 .

Чудеса ГОЛОСУ і ЯВЛЕННЯ – як форма спілкування із трансцедентним : по-
слідовно наведені у давньоєгипетських писемних раритетах: починаючи від Гермеса 
Трисмегіста (додинастичний період) з його викладеними у книзі “Смарагдові скрижалі” 
розгорнутими записами, – і до Тутмоса ІУ (епоха Середнього царства), чиї засвідчення 
викарбувані на кам”яній стелі побіля підніжжя Великого Сфінкса ( а також інші).

Усі вищезгадані постулати давньоєгипетських вірувань: існування невидимої Душі 
( в еманаціях “ка” і “ба”), можливість її спілкувааня з трансцеденцією – завдяки “ка-
налам” ГОЛОСУ і ЯВЛЕННЯ; а, першочергово, – саме існування Бога-Творця: інакше, 
Божественного Начала, – куди покликана “летіти” Душа ( по смерті тіла) і де вона, 
Душа, обдаровується вічністю (якщо за свого земного життя людина дотримувалася 
певних “етичних” норм); отже, всі ці постулати – з часом перетворилися: на канонізоване 
знання – або, образно кажучи, на “скрижалі” інших релігій. Так, у Старому Заповіті є 
чимало свідчень про ГОЛОС(И), які чули земнонароджені, – а також про ЯВЛЕННЯ, 
які вони бачили: притому, не сумніваючись у неземному їх походженні. Так, як (аб-
солютну) норму – подано ГОЛОС : Господа Бога, – який розмовляв із Адамом і Євою 
(Бут., 2:16-18;3:8-19), Каїном (Бут., 4:6-7,9-15), Ноєм та його синами (Бут., 6:13-21;7:1-
4;8:15-17, 21-22; 9:1-17)... Прикметно, що ГОЛОС, – що покликав Авраама (Бут., 12:1-
3;13:14-18), – згодом доповнений “видінням” (Бут., 15:1-21;17:1-21): себто, ЯВЛЕН-
НЯМ, – вже пропонується (Старим Заповітом) як чудесне явище!.. Із ЯВЛЕННЯ трьох 
Мужів знову ж таки Авраамові (Бут., 18:1-32), а пізніше двох Мужів – Лотові (Бут., 
19:1-22): починається у Біблії “відлік”  о п и с у  ЯВЛЕНЬ... Причому, оперта на безпосе-
редність людського сприйняття “термінологічна диференціація” (Мужі, Анголи...) – не 
завадили Першій з книг П”ятикнижжя: побачити за різноеманаційністю “видінь” – їх 
сутність; так, не інакше, – як “Господи!”: звертається Авраам – до ЯВЛЕННЯ... А із 
оповіді про Авімелеха, котрому наснилася розмова з Богом (Бут,. 20:3-7), – починається 
“диференціація” ЯВЛЕНЬ: уві сні... 

 Якщо книга Буття сповнена численними засвідченнями чудес ЯВЛЕННЯ і ГОЛО-
СУ (наприклад, Бут., 21:17; 20:1-18; 22:1-18; 25:23;28:12-17;32:25-29), – то книги Вихід 
(приміром, 1:12) і Суддів ( скажімо, 6:11-23;13:2-24;6:25-27;16:28-30) – епізодичними. 
Починаючи же з Першої книги Самуїлової – вищеозначені чудеса спілкування із транс-
цеденцією стають винятками: “А Господнє слово було рідкісне за тих днів, видіння не 
були частими” ( 1 Сам., 3:1). З постаті –Іллі-пророка – повномасштабно поновлюються 
засвідчені у старозаповітних літописах – чудеса гоЛоСу (1 Цар., 17:1; 19:12-14); а, 
водночас, – фіксуються і нові: як-от воскресіння (1 Цар., 17:5-24), а також вознесення, – 
приміром, самого Іллі (2 Цар., 2:11).

 Прикметною реалією великопророчих книг : ісаї, Єремії та Єзекіїля, – є не стіль-
ки чудеса ГОЛОСУ (Єз.,1:25; 3:12;1:22,26,28; Іс.,6:5; ): скільки – ЯВЛЕНЬ-ВИДІНЬ 
8 Цит.: Матье М.Э. – С.233.
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(Іс.,6:10-12; Єр., 1:9-10; 18:18-34;20:1-18; 37:1-21), сенс яких – прийняття покликання 
пророкування ; отже, “ І сказав він / себто, Господь. – О.К./ до мене:” Сину людський, 
Я посилаю тебе до ізраїлевих синів.., що бунтуються проти Мене... А ці сини зухвалого 
обличчя та твердого серця... А вони чи послухають чи занехають, – бо вони дім ворохоб-
ний, – то пізнають, що пророк був серед них. А ти, сину, не бійся їх, і не бійся їхніх слів, 
хоча вони для тебе будяччя та тернина, і ти сидиш між скорпіонами”. – Єз., 2:3-6; “...Не 
бійся їх, щоб Я не злякав тебе перед ними!” (Єр., 1:17).

Чудо спілкування із Господом та Його Анголами (ГОЛОСОМ і ЯВЛЕННЯМ), а в 
деяких випадках – і чудо порятунку в екстремальних ситуаціях : було дароване і т. зв. 
малим пророкам – Даниїлу (Дан.,2:27-45;4:1-24; 7:19-24;12:1-13; 9:26;10:5-6; 5:5), Осії, 
Йоілу, Амосу, Овдію, Йоні (Йон.,1:1-16), Михею, Науму, Авакуму, Софонії, Огію, За-
харії (Зах.,1:7-11;2:5-13; 4:1-14;5:1-11;6:1-15) , а також Малахію. 

...Симптоматично, що Новий заповіт – пропонує аналогічні до засвідчених ще та-
ємним знанням Давнього Єгипту чудеса: ГОЛОСУ і ЯВЛЕННЯ–ВИДІННЯ (напри-
клад, Об., 1:10;4:2,4,5;4:10; 12:1-18 та ін.); як і аналогічні – до старозаповітних (зокрема, 
пов”язаних із діяннями Іллі-пророка), – чудеса уздоровлення і воскресіння : наприклад, 
Лазаря ( Лк., 7:11-17;8:40-56; Ів.,11:1-46); причому, “авторство” означених чудес було 
більш, ніж очевидним для євангелістів, – котрі ретельно зазначали, що Ісус “...нічого ро-
бити не може Сам від Себе, тільки те, що... робить Отець... Як мертвих Отець воскрешає 
і оживлює...” (Ів., 5:19-21). 

...Особливе місце серед апостольських діянь – належить проповідництву, якому 
передувало засвідчене чудо у день П”ятидесятниці:”...Усі ж вони сповнилися Духом 
Святим і почали говорити іншими мовами...” (Дії., 2:1-4). Прикметно, що йдеться, по 
суті, про канонізацію самої можливості: “входження” у людську свідомість “інформа-
цією”, – якою апріорі володіє трансцеденція... Як йдеться, по суті, і про канонізацію 
(вкотре в історії релігійного знання) – дійовості “дистанційованого впливу”: Боже-
ственного начала... 

 ...Чудо ГОЛОСУ, як і ЯВЛЕННЯ ( в т. ч. і уві сні) – у новій історії християнства 
репрезентовані у переказах про святих: зокрема, про великомучениць Ірину, Татіану, 
Варвару (а також Юліанію), – до того ж (аналогічно до старозаповітного Даниїла), об-
дарованих ще і неушкодженням тіла під час переслідуваень.

 ...На вмінні творити чудеса, зокрема, уздоровлення, – наполягали і деякі священ-
нослужителі( зокрема, котрі подвижничали у Києві : митрополити Іларіон, Димитрій 
Туптало та ін.), – а також, насамперед, преподобні як-от Антоній та ін.). Зафіксовано 
також, що силою уздоровлення – володіли в деяких випадках: їхні мощі, – як і їхні образи 
(-ікони); щоправда, в жодному з канонізованих засвідчень: пов”язаних з іменами вище-
названих митрополитів і преподобних, – не згадується, що вони могли творити чудеса 
ГОЛОСУ і ЯВЛЕННЯ. 

 ...Звертає на себе увагу те, що в основу ісламу, що виник на початку УП ст. (себто, 
пізніше інших пансвітових релігій), – також покладено: чудеса ГОЛОСУ і ЯВЛЕННЯ, –  
як  н о в і;  так і –  а н а л о г і з о в а н і  із тими, що вже були засвідчені: в раритетах 
інших культових знань... Так, подібно до давньоєгипетської космогонії і теогонії, – як 
і до релігій, опертих на біблійні перекази: іслам наполягає на твореності світу (6, 72)9 
7 Тут і далі перша цифра означає главу, а друга – вірш Корану.
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Богом-Аллахом. Між твореним – і Творцем існує постійний “зв”язок”: так, за свід-
ченнями Корану, Аллах опустив на землю “драбину”, по якій анголи і дух виходять до  
нього ...” (70, 3-4); отже, “драбину”, – безперечно, асоціюєму як із “драбиною для схо-
дження царя на небо”: із давньоєгипетських “Текстів пірамід”, – так і з ветхозаповітною 
“ліствицею”... Інша справа, що можливістю такого “зв”язку” обдаровуються, насампе-
ред, пророки (оскільки, за Кораном, “посланець Бога” вирішує будь-яку справу не тільки 
від себе, але і від Бога, разом із Ним ( 33, 36)... Тож саме з ними ( з пророками) – Ал-
лах і спілкується: ЯВЛЯЮЧИСЬ їм (53, 1-2, 6-9; 81, 22-23); або тільки – розмовляючи  
( ГОЛОСОМ: напр., 4, 162 тощо)...

 Ще одним (хоча і неканонізованим) підтвердженням існування “зв”язку” Бога-Ал-
лаха із пророками – є широковідомий переказ (який може бути аналогізованим із “сю-
жетом” давньоєгипетського раритету “Смарагдові скрижалі” Гермеса Трисмегіста): про 
подорож Мухаммада (Магомета) – до “всіх семи небес”10. Симптоматично, що існує 
інваріант цієї легенди, – за яким Мухаммад подорожував – тільки уві сні (себто, фізичне 
тіло культової особи не полишало родинного затишку); інакше кажучи, подорожувала –  
виключно Душа пророка: котра (традиційно до системи культових знань) – виявляла 
свою здатність “літати”...

 В космогонії і теогонії ісламу не тільки утверджується наявність “потойбічного жит-
тя” (2, 49; 3, 163-165; 16,30-34; 47, 29-30), – але і можливість (характерна і для давньоє-
гипетських вірувань) : небіжчиків впливати на перебіг земного існування їхніх нащадків; 
приміром, широковідомим є вислів , накреслений, зокрема, на пам”ятнику Мухаммаду 
ібн Алі-Термезькому: “Коли вас доведуть до відчаю обставини, – шукайте допомоги у 
тих, хто в могилах...” Інакше кажучи, подібно до інших систем релігійних знань, – іслам 
наполягає на самій можливості : допомоги земній людині – з боку трансцеденції, яка 
спроможна втручатися у перебіг земного життя...

 В усіх вищезазначених системах релігійних знань – чудесам ГОЛОСУ і ЯВЛЕННЯ 
можна знайти відповідне пояснення. Тож щойнозголошені чудеса, – однозначно поясню-
ються Божественною природою; до того ж, вони, ці чудеса ГОЛОСУ і ЯВЛЕННЯ, є 
формою дистанційованої дії (впливу )- на земну свідомість: Того, Хто “висловлюван-
ням вуст своїх” (як мемфіський Птах) – створив усе с у щ е; або – Того, Хто “Словом” 
(за біблійними переказами): створив “усе, що повстало”; або – Того, з Ким спілкувався 
Мухаммад: подорожуючи уві сні “до семи небес”...Разом з тим, ГОЛОС і ЯВЛЕННЯ 
є “зв”язком” (аналогізованим із давньоєгипетською “драбиною для сходження царя на 
небо”; або – із старозаповітною “ліствицею”; або – знову-таки із “драбиною”, по якій , 
за Кораном:” Анголи і дух виходили до Бога...”) : отже, “шляхом”, що уможливлював 
“контактування” між Іншобуттям – і світом земнотвореного ... Саме ним, цим “шля-
хом”, – людська Душа (якщо своїми прижиттєвими ділами людина виявлялася гідною 
“дорівнятися до Богів”) після смерті фізичного тіла спроможна до Бога – “долетіти”: 
так само, як (зображувана з людською головою і пташиним тулубом) Душа “ба” у дав-
ньоєгипетських віруваннях... 

Прикметно (якщо виходити з раніше розглянутих систем релігійних знань): йдеться 
про існування постійно дистанційованої дії (впливу) – на земносуще; згадаймо кано-
нічне “Дух дихає, де захоче, і  Й о г о  г о л о с  т и  ч у є ш,  т а  н е  з н а є ш ,  з в і д к и л я  

10 Климович Л.И.  Ислам. – М.,1965. – С.247-249. 
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в і н  п р и х о д и т ь  /розрядка  моя. – О.К./ і куди він іде...” ( Ів., 3:8). Симптоматично, що 
можливість дії (впливу) “голосу Духа” – на свідомість людини: існує поруч із можливіс-
тю земній МОЛИТВІ – бути почутою Богом (тій МОЛИТВІ, – яка, нагадаю, традиційно 
“має право” бути сформульованою: не тільки “вголос”, – а й виключно “про себе”, отже, 
виключно у людській свідомості)... А це означає уможливленість існування (встанов-
лення) – (постійного) “двостороннього” зв”язку: між трансцеденцією – і Нею тво-
реним... Втім, очевидно, що уможливлений як “двосторонній” – цей вищеозначений 
“зв”язок”: визначально був “одностороннім” – і продовжує існувати переважно у такій 
своїй еманації; отже, “одностороннім”, – себто, вибірковим: (встановлюваним) впли-
вовим, насамперед, на свідомість тих людей, хто ( за раніше вже цитованим “Повчанням” 
Птахотепа) “дослухається до Бога...”

 Більше того, встановлюваним – стосовно тих, котрі дистанційовано спрямовувані 
ГОЛОСОМ Духа : здатні, як пророки, вже у довколишньому світі належно  в п л и в а- 
т и  – на інших земнонароджених, керуючи їх свідомістю... Однак, прикметно, що ані ста-
розаповітні пророки, ані новозаповітні апостоли, ані (за Кораном) “посланці Бога”: себ-
то, котрі ще за життя були обраними чути ГОЛОС і бачити ЯВЛЕННЯ-ВИДІННЯ, –  
не були обдарованими (у час їх земного існування) самотужки ЯВЛЯТИСЯ людям; як 
і не були обдарованими (за їх же земного життя) – і розмовляти з іншими земнонаро-
дженими ГОЛОСОМ...

 Пояснення, кому саме даровано можливість ( ще за земного існування) – ЯВЛЯ-
ТИСЯ людям; як і розмовляти із ними ГОЛОСОМ, – віднаходимо у (фрагментарно вже 
цитованому) канонічному тексті (Ів., 3:8): “Дух дихає, де захоче, і Його голос ти чуєш, 
та не відаєш, звідкиля він приходить і куди він іде.  Т а к  б у в а є  і  з  к о ж н и м,  х т о   
в і д  Д у х а  н а р о д ж е н и й” /розрядка моя. – О.К./...

Протиставляючи себе релігійному знанню, яке завжди апріорізувало Чудо, – т. зв. 
“світська” наука: ця невід”ємна складова розвитку світського суспільства, – зазвичай 
висловлювала своє  к р и т и ч н е  с т а в л е н н я  до чудесного; якщо це чудесне – не 
могло бути “повтореним на замовленням” (вимагаючи, образно кажучи, нових “ознак з 
неба”: додаткових до вже канонізованих )... І для такого  к р и т и ч н о г о  с т а в л е н н я  –  
були серйозні підстави...Оскільки чудеса: передусім, такі масштабні, як ГОЛОС і ЯВ-
ЛЕННЯ, – у всій подальшій історії людства продовжували залишатися виключенням; 
серед яких чи не найбільш відоме – Чудо ГОЛОСУ молодій француженці Жанні д’Арк 
(чи не найбільш відоме тому, що провіщене ГОЛОСОМ – підтвердилося реалією пере-
моги у військовій кампанії ХУ ст.: натхненницею якої, як відомо з історії , – була Орле-
анська Діва)...

... Саме  в і д с у т н і с т ю  масштабних чудес, – як і  н е з д і й с н е н н і с т ю  люд-
ських МОЛИТОВ про (чудесну) допомогу: а не тільки безвиключно науковим прогре-
сом, – насамперед, і можна пояснити поширення атеїстичного світогляду... І не лише 
в середовищі вчених, – але й серед людей різних професій: котрі звикли покладатися на 
фаховість служителів науки; йдеться, насамперед, про т. зв традиційну науку: яка завжди 
обстоювала за собою неподільне право – бути єдино ототожнюваною із ЗНАННЯМ (при-
тому, заперечуючи таке право – для будь-якої з релігій)...

Отже, традиційна наука, якою вона сформувалася у ХІХ ст. ( і світоглядні принципи 
якої – були значною мірою пролонговані і у наступне ХХ ст.): утверджувалася, насампе-
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ред, на засадах матеріалістичного уявлення: про похідність свідомості – від матерії... 
Себто, “наріжний камінь” культового ЗНАННЯ – існування Бога-Творця: а, разом з тим, 
й (існування) чудес, пов”язуваних із трансцеденцією, – означеною наукою відкидався 
(через “відсутність самої проблеми дослідження” )...

 На противагу традиційній науці (яка, до речі, і зумовила пріоритетність  м а т е р і- 
а л ь н и х  потреб сучасного суспільства, – а, водночас, переважно  т е х н о л о г і ч н е   
“о б л и ч ч я”  : нинішньої земної цивілізації), – вже у ХХ ст. розвивається  н е т р а д и- 
ц і й н а  наука... Або  н о в а  наука (як її небезпідставно “охрестили”), – котра, в тому чис-
лі, починає “розорювати межі”: між релігійним ЗНАННЯМ – і традиційно-науковим; себ-
то, починає послідовно обстоювати – існування:  н е п о д і л ь н о г о  (на будь-які окре-
мі “сфери”) ЗнаннЯ... Серед найбільш перспективних ( вже на рубежі ХХ-ХХІ ст.ст.)   
н е т р а д и ц і й н и х  досліджень, – ті, що спрямовані на феномен людини: не стільки її 
фізичних можливостей, – скільки психічних (саме тому до  н е т р а д и ц і й н о ї  науки 
небезпідставно зараховують і парапсихологію)...

 Звернімося лише до деяких основних гіпотез  н е т р а д и ц і й н о ї  науки: суголосно 
оприлюднюваних у сферах різних (наукових) дисциплін, – як відповідно і у міждисци-
плінарних студіях. Прикметно, що всі ці гіпотези пов”язані – із легалізацією наукового 
статусу: того, що раніше було канонізовано (різноконфесійним) релігійним знанням... 
Йдеться, насамперед, про гіпотезу існування Надбуття – або, інакше, існування Абсо-
люту; або, інакше, якщо  н е т р а д и ц і й н а  наука використовує канонічну терміноло-
гію: існування Бога, – котрий створив усе земне і продовжує спостерігати за доленосни-
ми процесами у цьому світі... 

 ...Серед інших – не менш декларованих  н е т р а д и ц і й н о ю  наукою: гіпоте-
за існування Єдиного Інформаційного Поля (спільного для всього Всесвіту), – до якого 
ваизначально “підключено” земну свідомість (котра, у “зворотньому режимі”, – може 
“контактувати” із вищеназваним Інформаційним Полем)... Як і тісно пов”язана із що-
йносформульованою: гіпотеза (в усякому разі, саме таким є її статус на сьогоднішній 
день) – існування телепатії; інакше, дистанційованої (поза використанням будь-яких 
“технічних засобів”) “передачі образів”: від однієї земної свідомості – до іншої (яка не 
“відхрещується” від сприйняття – “телепатичного зв”язку”)11.

 ...Чи не найбільш розроблюваною (на сьогоднішній день)  н е т р а д и ц і й н о ю 
наукою  – є гіпотеза: існування Душі; як і можливості виходу її – з фізичного тіла: отже, 
автономного життя Душі – в разі смерті людини... Прикметно, що ця гіпотеза є най-
більш розроблюваною – завдяки  с в і д ч е н н я м  тих пацієнтів: котрі пережили стан 
“клінічної смерті”; як і – завдяки ряду міждисциплінарного характеру експериментів (не 
тільки суто медичних): спрямованих на підтвердження “відсторонення” Душі від мерт-
вого тіла...

 У тій мірі, у якій художня творчість зосереджена на вивченні феномену духовнос- 
ті, – у такій же мірі  н а у к а  про художню творчість (точніше:  н а у к и:  мистецтвоз-

11 Вельми прикметним є структурне виокремлення із сучасної  н е т р а д и ц і й н о ї  науки – т.зв. 
нової фізики: яка послідовно включає у свої дослідження фактор  с в і д о м о с т і.  Серед найбільш 
розроблюваних напрямів – цієї нової фізики: теорія фізичного вакууму, – як і теорія фізичних по-
лів; саме ці теорії, насамперед, – і покладаються в основу пояснення: існування “телепатичного 
зв”язку”...
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навство, літературознавство, – як і, насамперед, культурологія) накопичила надзвичайно 
широкий “експериментальний матеріал” (включаючи спостереження самих митців над 
процесом власної себе творчості)12, – про феномен людини... Тож саме “гуманітарне кри-
ло”  н е т р а д и ц і й н о ї  науки (на відміну від “крила” природничих дисциплін), – можна 
припустити, і є тим основним, спираючись на яке: сучасна  н е т р а д и ц і й н а  наука, –  
рухається до АПРІОРИЗАЦІЇ існування Душі ; втім, очевидно, що лише “задіяність” 
обох “крил” (отже, як гуманітарних, так і природничих дисциплін) може забезпечити 
оптимальний характер (оптимальну “політність”)  н е т р а д и ц і й н и х  досліджень 13.

 Те, що художня творчість також є  з н а н н я м:  про людину і світ, який її оточує, –  
ніколи не викликало заперечень; причому, що знову-таки є беззаперечним, – людина: 
герой художнього твору (а це означає – і його:  А в т о р),  – постають в образномовленні 
цього  з н а н н я  у всій багатовимірності свого “внутрішнього” (духовного) світу... Чи 
не тому у сфері художньої творчості – був вироблений досконалий “інструментарій”: на-
лежно оцінений  н а у к а м и про художню творчість; “інструментарій” – для створення: 
образного і н ш о б у т т я...  Отже, такого  і н ш о б у т т я,  яке опосередковано (через 
літературно-мистецький твір) – може бути “транспоноване” у “внутрішеій світ” реци-
пієнта; інакше кажучи, може бути (враховуючи існуючий досвід сприйняття  х у д о ж- 
н ь о ї  т в о р ч о с т і ) – “перетворене”: на образне ЯВЛЕННЯ (образ-ЯВЛЕННЯ), – у 
його, реципієнта, свідомості... 

12 Надзвичайно прикметним для історії творчого процесу – є свідчення високоталановитого актора 
Мих.Чехова про те, як ще невтілені ним образи  “я в л я л и с я”  йому: спонукаючи цього митця – вті-
лити їх на сцені... Так, ще 1927 р. була написана стаття, – в якій митець розповідав про неодноразове  
“я в л е н н я”:  образу Дон-Кіхота.., “який повідомляв про себе:”Мене треба зіграти...” Я, хвилюю-
чись, відповідав йому:”Нема кому!”.. Дон-Кіхот... продовжував являтися мені, але вже зі словами:”Т 
о б і треба зіграти...” Він з”явився, і я (вкотре) почав доводити... Довго ми билися. Я був наснажений 
цим боєм. З винахідливістю, властивій людині в бажаній боротьбі, я проникав у нього все глибше і 
глибше... Я йому малював його самого: “Ось ти який!.. Ось що потрібно людині, ось що потрібно їй 
пережити, щоби тебе втілити!”.. Він – стояв – переді мною... як переможець! Він сказав:”Подивись 
на мене!... Я подивився. Він вказав на себе і владно промовив:”Тепер це – т и! Тепер це – м и !”(Цит.: 
В.Громов. Михаил Чехов. – Москва, 1970. – С.172-173). 
13 Прикметно, як німецький фізик Ф.А.Кекуле змальовував своє відкриття вуглецевого кільця 
(інакше, циклічної формули бензолу): уві сні... “ Я сидів і писав підручник, але моя робота не посу-
валася... Я задрімав... Атоми застрибали у мене перед очима... На цей раз невелична група скромно 
трималася на задньому плані... Мій погляд міг тепер розрізнити цілі ряди, які звивалися, ніби змії... 
Але дивіться!.. Одна із змій вхопила власний же хвіст і у такому вигляді, ніби дражнилася, закруж-
ляла у мене перед очима... Ніби спалах блискавки розбудив мене...” ( І нижче:” Якщо ми навчимося 
дивитися сни, панове, то віднайдемо, може бути, істину...”). – (Цит. за: В.Быков. Август Кекуле. – 
Москва, 1964. – С.118).

Те, що творчий результат нерідко буваає не пов”язаним із роботою свідомості, – утверджували, 
спираючись на власний же творчий досвід: й інші вчені –природознавці... Так, Г.Гельмгольц писав 
про “думку, яка осяває вас раптово, без зусиль, як натхнення” ( Див.: Г.Гельмгольц. Ответы юбиляра. –  
Москва, 1892. С.ХХІ-ХХП).

 Прикметно, що і В.Стеклов акцентував «...істину, котра входить у свідомість у вигляді 
остаточного судження» (В.Стеклов. Математика и ее значение для человечества. –Берлин, 1923. – 
С.104).
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 ...Йдеться про “інструментарій”: досконалість якого забезпечена “інформацією”, що 
надають органи чуттів людини, – як й уміння цю “інформацію” осмислювати; а, водно-
час, і – про невіддільний від феномену людини – феномен її ж внутрішнього ГОЛОСУ14. 
Прикметно, що використання такого “інструментарію” надзвичайно ефективне, коли 
йдеться про вивчення невіддільного від х у д о ж н ь о ї творчості: явища натхнення... 

 Як сфера  з н а н н я,  –  х у д о ж н я  т в о р ч і с т ь  завжди була відкрита для засвід-
чень чудесного: апріорізуючи його у жанровому розмаїтті, – сформованому ще тради-
ціями усної ( народної) творчості ( різних регіонів світу) ... Не кажучи вже про те, що й 
літературна або мистецька  і н т е р п р е т а ц і я  міфологічних, епічних “сюжетів” (як 
і легендарних або казкових) – вимагає від  а в т о р а  (літературного-мистецького твору) –  
збереження жанрових традицій... Як і (додамо) спонукає вченого-гуманітарія (котрий 
зацікавився засвідченими  у  х у д о ж н ь о м у  т в о р і  чудесами) – ще й до дослідження: 
розвитку означених традицій...

 ...Так, у міфах (різних народів світу: як-от давньогрецьких), зазвичай об”єднаних 
спільною “системою кровообігу” – із культовими ЗНАННЯМИ: чудеса обумовлені іс-
нуванням Богів, – котрі створили і людину, і “живий світ” довкола неї (а ще раніше 
Землю,- а, перед тим, і саме Небо)... Тих Богів, котрі владні напряму (без будь-якого 
“опосередкування”): розмовляти із земнонародженими – і їм же являтися ( у віщих 
снах також); у такий спосіб – застерігаючи, випробовуючи, оберігаючи людину (пріори-
тетно обрану серед усього земнотвореного)...

...Чудеса не меншої репрезентації зустрічаються також і у широковідомих епосах, 
легендах, фантастичних казках ( сюжети яких – нерідко аналогізовані у фольклорній 
спадщині різних народів світу)... Симптоматично, що їх  г е р о ї  долають життєві пере-
пони: не тільки завдяки  в л а с н и м  м о ж л и в о с т я м,  – але, насамперед, за сприяння 
Богів ( як і допомоги різного роду “надсил”)... Використовуючи таке сприяння, –  г е 
р о ї  бувають у спромозі : миттєво “телепортуватися” ( і на далекі відстані також), 
“трансгресуватися” в іншу(і) подобу(и); як і чинити (різного роду) перетворення-
“трансмутації”; водночас, – виявляючи  т е л е п а т и ч н і  здібності... Таким чином –  
втаємничуватись різних чудес: в тому числі, як ГОЛОСУ, – так і ЯВЛЕННЯ...

 Прикметно, що в європейській культурі, – становлення якої відбувалося під впливом 
християнства (як, до того, й в інших культурах, котрі розвивалися під впливом – євро-
пейської): чудесне у  х у д о ж н і й  т в о р ч о с т і  означало, насамперед,  і н т е р п р е т а - 
ц і ю  старо- і новозаповітних віршів... Причому, майже півтора тисячоліття ( від початку 
н.е.) –закритим для художнього домислу залишалося все те: що вже було канонізова-
ним... Тож “політ” художньої фантазії – у царині чудесного: якщо й уможливлювався, –  
то лише еманованим у вже “впізнаване”; а саме, у допомогу, – яку надавали земнонаро-
дженим: (канонізовані) Святі... Інакше кажучи, у “входження” – у “діла земні” (як-от, 
приміром, в одному з найулюбленіших жанрів доби Середньовіччя, – міраклі: назва яко-
го буквально означає – “чудо”), – канонізованими же чудесами ГОЛОСУ і ЯВЛЕННЯ... 

 Починаючи з доби Ренесансу, стають толерантнішими традиційні “табу” – стосовно 
феноменів: першопокладених в основу інших релігій, – а, значить, й інших культур; на-
14 Відомий кінорежисер І.Бергман наполегливо згадував про  у я в а н о г о  Супутника, котрий до-
помагав йому “різними ідеями і фантазіями” (Див.: Бергман про Бергмана. – Картины. – «Искусство 
кино». – 1993. – № 1).
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самперед, – античної... Більше того, наскільки “чудом з чудес” (Шекспір) – Ренесанс 
визначив, передусім,  л ю д и н у;  настільки й царина чудесного: у сфері  х у д о ж н ь о ї  
т в о р ч о с т і  – розширюється “за рахунок”  ї ї  ж (себто, людських) феноменів; в тому 
числі, й завдяки (фіксованої і в античні часи ) здатності земнонароджених – “зазирати 
у потойбіччя”, розмовляти з небіжчиками: як принц  Га м л е т  – із  П р и в и д о м  
свого Б а т ь к а-Короля...

 ...Розвиток і гуманітарних, і, насамперед, природничих дисциплін, – впродовж на-
ступних сторіч, як і прагнення, спираючись виключно на досягнення тогочасного  н а- 
у к о в о г о  з н а н н я:  пояснити кардинальні закони світобудови, – призвели до нігілі-
зації ідеї творення життя на Землі; призвели до того, що , як перед гетевським Фаус- 
том – ним же (Фаустом) покликаний Мефістофель: перед цивілізованим суспільст- 
вом –  о б ’ я в и в с я деструктивний “дух”  а т е ї з м у.

 Прагнучи “змалювати” “внутрішній світ” людини ХХ ст. – в (тогочасних) літе-
ратурно-мистецьких творах (себто, “змалювати” також: Душу – матеріаліста): сфера   
х у д о ж н ь о ї  т в о р ч о с т і,  разом з тим, продовжувала інтерпретувати, – а, значить, 
і надалі вивчати ( на відміну від сфери т. зв. “світської” науки ) й різного роду чудеса-
феномени... В тому числі, й такі ( чудеса-феномени), що були зафіксовані  ф о л ь к л о- 
р о м  (різних народів світу): ірраціональні “персонажі” якого (а, водночас, пов”язані з 
ними ірраціональні “колізії”), – у свою чергу, наснажували уяву не стільки натуралістів і 
реалістів, – скільки послідовників романтизму і неоромантизму...

 Однак, вже наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.  “ о б ’ я в л е н н я”  нових сус-
пільно-значимих ідей: вкотре виявилося пов”язаним із релігійним  з н а н н я м,  – яке 
український вчений-природознавець В.Вернадський називав “найглибшим проявом осо-
бистості...” Прикметно, що, віддаючи належне культовому знанню (яке на “зламі” ХІХ-
ХХ ст.ст. виявилося “джерелом натхнення”: і для сфери  х у д о ж н ь о ї  т в о р ч о с- 
т і,  – послідовників символізму зокрема), – той же В.Вернадський слушно стверджував: 
що навіть і в майбутньому н а у к а “не зможе підмінити... релігійного і філософського 
світоглядів” 15, – ідеями яких вона “живилася завжди”... Разом з тим, на думку цього ж 
засновника вчення про біосферу і ноосферу, – існує й  з в о р о т н і й  п р о ц е с:  так, 
“релігія і філософія, сприйнявши досягнення науки, все далі розширюватимуть таємниці 
людського світогляду” 16.

 ...Пріоритетний – для суспільного прогресу (на кожному етапі розвитку земної циві-
лізації): пошук  н о в о г о  з н а н н я,  – н е поділеного на  р і з н і  с ф е р и:  і в цьому ро-
зумінні, отже,  є д и н о г о  з н а н н я,  – набув особливої феноменізації у ХХ-у... Отже, у 
сторіччі, – порівнюваному із “хижою вовчицею” (О.Ольжич): насиченому світовимим ві-
йнами, як і глобальними техногенними катастрофами, – ущільненому “повстанням мас”, 
як і тоталітарним їх же (“мас”) винищенням... Отже, за доби, коли вже  н е  о с о б и с- 
т і с т ь,  – а  “л ю д и н а-м а с а” (Е.Толлер): почала “олюднювати” Воланда (М.Булгаков); 
як і пов”язувати свої сподівання з приходом такого-собі абсурдистського Годо  
(С.Беккет), – а не, як за утрадицієним досвідом: із об”явленням – пророка... Як і, насам-
перед, із приходом: “від Духа народженої” – людини!..

15 Вернадский В.И. Избранные труды по истории и науки. – Москва, 1981. – С.54.
16 Там же. – С.55.
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 ...Початок космічної ери – означав не тільки “якісний крок”: у розвитку окремих 
наукових дисциплін , – але й новий рівень  є д н а н н я  усіх  сфер  з н а н н я;  оскільки 
“технічно озброєний” розум – підніс у надземний простір: все-таки  л ю д и н у  – у всій 
визначальності її фізичних і духовних якостей...

 Прикметно й те, що з початком космічної ери людства (отже, вже з другої половини 
ХХ ст.) – однією з найбільш ефективних форм: оприлюднення гіпотез  н е т р а д и ц і й 
н о ї  н а у к и,  – стала наукова фантастика; хоча, зрозуміло, не тільки в межах цього 
жанру (народженого, що показово, передусім, зусиллями –  “о б ’ є д н а н о ї”  т в о р- 
ч о ї  д у м к и ,  о б ’ є д н а н о г о  з н а н н я:  н а у к о в о г о  –  і  х у д о ж н ь о г о) –  
і раніше висловлювалися припущення-гіпотези: про “контакти” позаземних цивіліза- 
цій – із землянами; як і, головне, – про “безконтактні зв”язки” : між ними!.. 

 Прикметно, що саме ця – вищеназвана гіпотеза: “обернута”, здавалося б, передусім, 
до “зоряного неба над головою” (І.Кант), – вже виявила свою спроможність вкотре “пе-
реорієнтовувати” суспільну свідомість – на духовний феномен  л ю д и н и;  отже, і – на 
“моральний закон всередині нас” (І.Кант)... А, отже, і – на усвідомлення необхідності: 
повернути Душі (ще релігійним знанням апріорізований) “статус”  р е а л ь н о го  Чуда, –  
як і пріоритетизувати вивчення її (Душі) функціональних феноменів... А це означає ніщо 
інше, – як легалізацію нової наукової дисципліни: анімістики, – як і масштабне розгор-
тання анімістичних досліджень...  
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УДК 81’27
Усаченко І.В.

(Миколаїв, Україна)

до питаннЯ вивченнЯ мовноЇ СитуаЦіЇ

Стаття окреслює основні теоретичні питання мовної ситуації; робиться висновок 
про необхідність врахування мовної ситуації в регіоні, мова якого вивчається, при про-
веденні соціолінгвістичних досліджень різного характеру.

Ключові слова: мовна ситуація, статус мови, мовна лояльність, престиж мови, 
мовна політика.

Статья очерчивает основные теоретические вопросы языковой ситуации; сделан 
вывод о необходимости учета языковой ситуации в регионе, язык которого исследует-
ся, при проведении социолингвистических исследований разного характера.

Ключевые слова: языковая ситуация, статус языка, языковая лояльность, престиж 
языка, языковая политика.

The article outlines the basic theoretical issues of the language situation; the conclusion 
about the necessity to consider the language situation in the region, the language of which is 
being studied, during sociolinguistic researches of different types is made.

Key words: language situation, language status, language loyalty, language prestige, lan-
guage policy.

На даному етапі розвитку соціолінгвістики питання мовної ситуації є одним з най-
більш суттєвих і специфічних. Актуальність дослідження і опису мовних ситуацій не 
викликає сумніву через те, що, по-перше, кожний конкретний вияв за можливості пови-
нний бути врахований при цілісному типологічному описі мовних ситуацій; по-друге, 
дослідження конкретних мовних ситуацій дозволяє оцінити перспективність мовної по-
літики і прогнозувати тенденції розвитку мови. Більш того, процеси міграції населення 
спричиняють необхідність об’єктивної оцінки мов різних етнічних груп, що контакту-
ють, і вивчення мовних ситуацій в мікро- та макросоціумах. 

Проблема мовної ситуації окреслена в роботах таких російських та українських лінг-
вістів, як В.О. Аврорін, М.О. Баскаков, Т.О. Бертагаєв, М.М. Губогло, Ю.Д. Дешерієв, 
В.К. Журавльов, М.І. Ісаєв, Л.П. Крисін, Б.О. Ларін, Н.Б. Мечковська, В.Ю. Михальчен-
ко, Б.П. Нарумов, Л.Б. Нікольський, Г.В. Степанов, Е.Г. Туманян, Ф.П. Філін, О.Д. Швей-
цер, В.М. Ярцева, а також зарубіжних соціолінгвістів – Р. Бел, У. Вайнрайх, Б. Гавранек, 
У. Лабов, Ч. Фергюсон, Дж. Фішман, Е. Хауген тощо. 

Сучасні дослідники також не оминають дане питання і вивчають мовну ситуацію 
на прикладі конкретних країн та територій, наприклад: А.А. Блінов (Туніс, Єгипет, Са-
удівська Аравія), Буднікова Н.С. (сучасна Україна), В.Р. Галім’янова (Башкортостан), 
О.А. Денісова (Шотландія, А.Р. Жикєєва (Казахстан), Т.Т. Камболов (сучасна Північна 
Осетія), Ю.Б. Коряков (Білорусія), О.В. Лєонова (Лондон), Р.Б. Назар’ян (Узбекістан), 
А.А. Невокшанова (Аргентина), М.Р. Урб (Південна Африка), Е.В. Хілханова (Бурятія), 
А.М. Шовгенін (Германія) тощо.

© Усаченко І.В., 2013
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Аналіз літературних джерел засвідчив, що термін «мовна ситуація» (або «лінгвістич-
на ситуація») використовувався зарубіжними вченими, які вивчали мови Азії та Африки, 
на початку минулого століття (30-ті роки). Він слугував для того, щоб позначити сукуп-
ність мов, які забезпечують спілкування у країні або на будь-якій території, і функціо-
нальний їх розподіл (Д. Вестермен, С. Доук, С. Лопез). 

Того ж століття вчені зробили спробу визначити даний термін в руслі соціолінгвіс-
тики. Наприклад, Ч. Фергюсон визначив мовну ситуацію, як «загальна конфігурація 
використання мови в даний час і в даному місці» [1]. Вчений включав до неї такі ха-
рактеристики, як кількість і тип мов, які використовуються в даному ареалі, кількість 
людей, що спілкуються даною мовою і так далі. Л.Б. Нікольський сформував наступні 
визначення поняття, що розглядається: «взаємовідносини функціонально стратифікова-
них мовних утворень, що використовуються на даній території» [2: 115] та «сукупність 
мов, підмов та функціональних стилів, які обслуговують спілкування в адміністративно-
територіальному об’єднанні і в етнічній спільності» [3: 79]. О.Д. Швейцер та Л.Б. Ні-
кольський разом дають більш розгорнуте визначення: «система мовних систем та під-
систем (що є соціально і функціонально розподіленими і знаходяться в ієрархічних 
відносинах), які співіснують і взаємодіють в даній етнічній спільності чи в даному 
адміністративно-територіальному об’єднанні, і по відношенню до яких члени відповід-
них мовних та мовленнєвих колективів дотримуються певних соціальних установок» [4: 
102]. Визначення В.О. Авроріна таке: «характер функціонування різних форм існування 
мови, що складається під впливом соціальних умов, і їхня взаємодія з іншими мовами у 
всіх сферах життя конкретної мовної спільності» [5: 51]. В.О. Виноградов визначає мов-
ну ситуацію, як сукупність форм існування (а також стилів) однієї мови, або сукупність 
мов в їхньому територіально-соціальному взаємозв’язку і функціональній взаємодії у 
межах певних географічних або адміністративно-політичних утворень [6]. Словник со-
ціолінгвістичних термінів визначає дане поняття таким же чином [7: 266]. Н.Б. Мечков-
ська зазначає, що мовна ситуація – «це сукупність мов і мовних утворень, що обслуго-
вують деякий соціум (етнос і політичну спільність) у межах певного регіону, політико-
територіального об’єднання або держави; лінгвогеографічна (ареальна) спільність мов 
та підмов, які дійсно сусідять у межах соціуму, стикаються і взаємодіють між собою»  
[8: 160-161]. Вчена відмічає, що кількість етнічних мов, які створюють одну мовну ситу-
ацію, зазвичай не вище 5-6, а найбільша кількість ситуацій, коли сусідять дві мови. Е.Г. 
Туманян надає наступну дефініцію: «сукупність всіх екзистенційних форм однієї або 
кількох мов, які обслуговують дане суспільство в цілому в межах даного адміністративно-
політичного і територіального об’єднання, які складають державу, і які функціонально 
пов’язані між собою як взаємодоповнюючі» [9: 74]. Іншими словами, складовими мовної 
ситуації є білінгвізм та диглосія, а це свідчить про те, що у більшості випадків суспіль-
ство обслуговується кількома мовними одиницями, які функціонально пов’язані одна з 
одною. Г.В. Степанов під мовною ситуацією розуміє «відношення мови (або її частини), 
яка характеризується даним станом, до інших мов або до іншої частини тієї ж мови, 
який проявляється в різноманітних формах просторових і соціальних взаємодій» [10: 
31]. Вчений відмічає, що мовну ситуацію у функціональному відношенні можна розгля-
дати у двох аспектах: семасіологічному (вивчення функцій, які виконує мовна система 
чи підсистема у різних соціумах) та ономасіологічному (вивчення того, якими системами 
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виконуються різні функції у даному соціумі). Інакше кажучи, соціолінгвістичний аналіз 
може виконуватися від мовної системи до соціальної функції і навпаки. Кількість функ-
ціональних елементів може змінюватися (дисфункція), одні класи мовних систем можуть 
трансформуватися в інші (наприклад, діалекти, варіанти мови можуть перетворитися в 
різні мови), а функції можуть набуватися різними системами, тобто переходити від однієї 
системи до іншої (наприклад, розмовна мова може перейти від діалекту до усної форми 
літературної мови). В.І. Бєліков і Л.П. Крисін дають таке пояснення поняттю «мовна си-
туація»: «компоненти соціально-комунікативної системи, яка обслуговує ту або ту мовну 
спільність, знаходяться один з одним у певних відношеннях. На кожному етапі існування 
мовної спільності ці відношення є більш або менш стабільними. Разом з тим зміна полі-
тичної ситуації в країні, зміна державного ладу, економічні перетворення, нові орієнтири 
в соціальній і національній політиці та інші чинники можуть так чи інакше впливати на 
стан соціально-комунікативної системи, на її склад і на функції її компонентів – кодів 
та субкодів. Функціональні відношення між компонентами соціально-комунікативної 
системи на тому або іншому етапі існування даної мовної спільності формують мовну 
ситуацію, характерну для цієї спільності» [11: 17-18].

Таким чином, спираючись на аналіз багаточисельних дефініцій поняття «мовна ситу-
ація», можемо виділити найважливіші її характеристики. По-перше, мовна ситуація може 
складатися з таких мовних утворень, як мови, форми існування однієї і тієї ж мови, функці-
ональні стилі та підстилі однієї мови. По-друге, межі дослідження мовної ситуації можуть 
визначатися двома шляхами: 1) вони можуть бути представлені межами регіону, що розгля-
дається, або адміністративно-територіальним утворенням; 2) або, навпаки, однорідний тип 
мовної ситуації окреслює межі територіальних кордонів, які не обов’язково співпадають з 
адміністративними. По-третє, складові мовної ситуації вивчаються не ізольовано одна від 
одної, а у сукупності. По-четверте, слід враховувати мінливість мовної ситуації. Можливі 
причини цього такі: дії держави з ціллю зміни мовної політики, тобто в результаті функ-
ціонального перерозподілу складових мовної ситуації; вплив зміни місця її компонентів в 
соціально-економічному і політичному житті під впливом зміни об’єктивної дійсності. 

Враховуючи той факт, що мовна ситуація є багатоаспектним поняттям, доцільним є 
розглянути основні її класифікації. Н.Б. Мечковська говорить про те, що типологія мов-
них ситуації навряд чи може бути єдиною і ґрунтуватися на великій кількості ознак. Але 
вона пропонує деякі види мовних ситуацій на основі типологічних істотних ознак: 

1) за кількістю мовних утворень, що є складовими мовної ситуації (мається на увазі 
ступінь її мовного різноманіття) розрізняють однокомпонентні та багатокомпонентні МС; 

2) за кількістю етнічних мовних утворень, що складають МС (мається на увазі сту-
пінь її етномовного різноманіття) розрізняють багатокомпонентні одномовні та багато-
компонентні двох (трьох-, чотирьох-, п’яти-) мовні МС; 

3) за відсотком, що спілкується кожною з мов (мається на увазі відносна демогра-
фічна потужність мов, що є компонентами МС) виділяють демографічно рівноважні та 
демографічно нерівноважні МС; 

4) за кількістю комунікативних функцій, які виконують кожна з мовних утворень, 
по відношенню до загальної кількості таких функцій (мається на увазі відносно кому-
нікативна потужність мовних утворень, що є складовими МС) виділяють збалансовані 
(комунікативно рівноважні) та незбалансовані (комунікативно нерівноважні); 
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5) за критерієм юридичного статусу мов (тобто характером державної регламентації 
їхніх взаємовідносин) розрізняють МС з тотожним та нетотожним юридичними статуса-
ми мов, що є складовими МС;

6) за ступенем генетичної близькості мов, що є складовими МС, розрізняють близь-
коспоріднену двомовність, неблизькоспоріднену і неспоріднену;

7) за фактом етнічних коренів мови, що є престижною в даній МС (є вона автохтонною 
(рідною) чи імпортованою мовою) розрізняють ендоглосну, екзоглосну та змішану МС;

8) за критерієм оцінки соціумом престижу мов, що співіснують (різний престиж – від-
носно рівний престиж) розрізняють диглосію та недиглосну двомовність [8: 161-162].

В.О. Виноградов надає групи ознак, які можуть бути основою для розробки типології 
мовних ситуацій – кількісні, якісні та оцінні. Розглядаючи кількісні ознаки, вчений зазна-
чає, що вони є наступними: 

1) кількість ідіомів-компонентів даної МС: розрізняють монокомпонентні (включа-
ють один ідіом), бікомпонентні (включають два ідіоми) і полікомпонентні (включають 
три ідіоми) МС; 

2) кількість мовців, які використовують даний ідіом по відношенню до загальної 
кількості населення даної території (так звана «демографічна потужність ідіомів»); 

3) кількість комунікативних сфер, які обслуговуються певним ідіомом (комунікатив-
на потужність ідіомів): рівноважні та нерівноважні МС; 

4) кількість функціонально домінуючих ідіомів: однополюсні та багатополюсні МС 
(після оцінки демографічної та комунікативної потужностей кожного компоненту МС 
виділяється кількість ідіомів, що домінують, і визначається тип МС за даною ознакою).

Якісні ознаки включають лінгвістичні і екстралінгвістичні фактори:
1). Лінгвістичний характер ідіомів, що входять до складу МС (розрізняються одно-

мовні та багатомовні МС). 
2). Структурно-генетичні відносини між ідіомами – сходні, споріднені, несходні, не-

споріднені (виділяються гомогенні і гомоморфні (споріднені і типологічно сходні) чи ге-
терогенні і гетероморфні (неспоріднені та несходні). Дослідник зазначає, що можливі всі 
комбінації даних характеристик: гомогенна та гомоморфна, гомогенна та гетероморфна, 
гетерогенна та гомоморфна, гетерогенна і гетероморфна МС. 

3). Функціональна рівнозначність або нерівнозначність ідіомів – розрізняють гармо-
нічні МС, за яких ідіоми набувають рівного юридичного статусу, та дисгармонічні МС, 
за яких ідіоми мають різний юридичний статус. При цьому юридична рівноправність мов 
може поєднуватися з фактичним переважанням однієї з них. Лінгвіст Н.Б. Мечковська за-
уважує, що «юридичне рівноправ’я – це необхідна, але далеко не завжди необхідна умо-
ва для фактичної рівноваги мов» [8: 103]. О.Д. Швейцер мав думку щодо розмежування 
офіційного і фактичного статусів складових. Він зазначав, що перший визначається її 
законодавчо закріпленим статусом, а другий – сумою ознак, які дозволяють судити про 
фактичну роль мови, варіанту, діалекту в даному соціумі. Такі ознаки включають кіль-
кість мовців, їхні соціально-демографічні характеристики, діапазон функціонального 
використання, наявність білінгвізму або диглосії серед його носіїв, ступінь фактичної 
реалізації його офіційного статусу [12]. 

4). Характер домінуючого ідіому у масштабі держави – місцевий та імпортований. За 
цією ознакою розрізняються ендоглосні МС (місцева мова домінує в даному регіоні) та 
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екзоглосні МС (іноземна мова є домінуючою в даному регіоні). Однак, традиційна со-
ціолінгвістика оперує даними поняттями, надаючи їм іншого значення. Наприклад, Л.Б. 
Нікольський визначив ендоглосні МС як такі, за яких взаємодія відбувається між елемен-
тами однієї і тієї ж мови, а екзоглосні – за яких взаємодія відбувається між соціально-
комунікативними системами різних мов. Слід зазначити, що О.Д. Швейцер використовує 
ці терміни в такому ж значенні.

5). Функціонально рівнозначні системи (збалансовані ситуації) та системи, що функ-
ціонально доповнюють одна одну.

Оцінні ознаки стосуються зовнішньої та внутрішньої оцінки ідіомів: оригінальні но-
сії та носії інших мов оцінюють дану мову з точки зору комунікативної придатності, ес-
тетичності, культурної престижності, тобто визначається ступінь «мовної лояльності» – 
сукупності внутрішніх оцінок членами мовного колективу комунікативної придатності і 
престижності мови свого етносу, яка визначає ступінь їхньої прихильності до даної мови 
[7: 265]. Наряду з даним, вченими використовується термін «престиж мови» – соціо-
психологічна оцінка мови, володіння якою формально чи неформально співвідноситься 
з високим статусом індивіда чи групи [7: 171]. Ознака престижності мови формує ди-
глосні та недиглосні МС (якщо диглосія розглядається як двомовність з опозицією мов 
за престижністю).

Таким чином, розглянувши основні теоретичні питання мовної ситуації, можна зро-
бити висновок, що вивчення мовної ситуації – складний та багатогранний процес, який 
включає не тільки аналіз теоретичних джерел з даного питання, але й також врахування та-
ких факторів, як географічна ситуація, політична ситуація, кількість мовців, престиж мови 
в даному ареалі, виникнення і функціонування даної мови на даній території тощо. Такого 
типу дослідження дозволяють простежити лінгвістичні та соціальні процеси, прогнозува-
ти тенденції розвитку мови та належним чином побудувати програму мовної політики. 
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HISTORIC GROWTH OF HUMANISTIC CIVILIZED HABITS IN THE UNITED 
STATES BY THE WAY OF DEVELOPING CULTURE AND EDUCATION

Стаття присвячена розгляду історичних передумов розвитку та становлення аме-
риканської ідеології демократії, що склалася внаслідок громадянського виховання. 

Ключові слова: американський гуманізм, концепція суспільної поведінки, вшанування 
загальнолюдських цінностей.

Статья анализирует исторические предпосылки развития демократических инсти-
тутов США, сложившихся в ходе непрерывного реформирования системы образования 
на фоне полиэтнических культурных традиций. 

Ключевые слова: концепция гражданского поведения, природа демократии, амери-
канский гуманизм.

The article is devoted to investigation of historical prerequisites of a unique American voice 
that was strongly connected to promoting democracy, nationalism, and personal development.

Key words: American humanism, the nature of democracy, democratic culture, equality of 
opportunity.

Characteristics such as democracy and equality flourished in the American environment 
long before taking firm root in European societies. As early as the 1780s, Michel Guillaume 
Jean de Crevecoeur, a French writer, was impressed by the democratic nature of early American 
society. It was not until the 19th century that these tendencies in America were most fully ex-
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pressed. When French political writer Alexis de Tocqueville, an acute social observer, travelled 
through the United States in the 1830s, he provided an unusually penetrating portrait of the 
nature of democracy in America and its cultural consequences. He commented that in all areas 
of culture Americans were inclined to emphasize the ordinary and easily accessible, rather than 
the unique and complex. Americans partake in an enormous range of cultural activities. Besides 
being avid readers of a great variety of books and magazines catering to differing tastes and in-
terests, Americans also attend museums, operas, and ballets in large numbers. They enjoy food 
from a wide range of foreign cuisines, such as Chinese, Thai, Greek, French, Indian, Mexican, 
Italian, Ethiopian, and Cuban. American culture has also become increasingly international and 
is imported by countries around the world. 

American culture first developed a unique American voice during the 19th century. This 
voice included a cultural identity that was strongly connected to nature and to a divine mission. 
Writers Ralph Waldo Emerson and Henry David Thoreau proposed that the American character 
was deeply individualistic and connected to natural and spiritual sources rather than to the con-
ventions of social life. Many of the 19th century’s most notable figures of American literature 
spoke in a distinctly American voice and described American freedom, diversity, and equality 
with fervour. New technologies, such as the motion-picture camera and the phonograph, revo-
lutionized the arts by making them available to the masses.

While mass media made entertainment available to more people, it also began to homog-
enize tastes, styles, and points of view among different groups in the United States. Class and 
ethnic distinctions in American culture began to fade as mass media transmitted movies and 
music to people throughout the United States. Some people criticized the growing uniformity 
of mass culture for lowering the general standard of taste. However, culture became more dem-
ocratic as modern technology and mass media allowed it to reach more people.During the 20th 
century, mass entertainment extended the reach of American culture, reversing the direction of 
influence as Europe and the world became consumers of American popular culture. American 
television has become such an international fixture that American news broadcasts help define 
what people in other countries know about current events and politics. 

Americans often seek self-fulfilment and status through gaining material items. The media 
exemplify this success with the most glamorous models of consumption. This dependence 
on products and on constant consumption defines modern consumer society everywhere. Por-
trayed as a dizzy cycle of induced desire, consumerism seems to erode older values of personal 
taste and economy. 

The United States has one of the most extensive and diverse educational systems in the world. 
Educational institutions exist at all learning levels. Education in the United States is notable for 
the many goals it aspires to accomplish – promoting democracy, assimilation, nationalism, equal-
ity of opportunity, and personal development. Because Americans have historically insisted that 
their schools work toward these sometimes-conflicting goals, education has often been the fo-
cus of social conflict. While schools are expected to achieve many social objectives, education 
in America is neither centrally administered nor supported directly by the federal government, 
unlike education in other industrialized countries. As a result, although American education is 
expected to provide equality of opportunity, it is not easily directed toward its goals. This irregu-
lar system was replaced in the Northeast and Midwest by publicly financed elementary schools, 
known as common schools. Common schools provided rudimentary instruction in literacy and 
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trained students in citizenship. This democratic ideal expanded after the Civil War to all parts 
of the nation. 

Education became increasingly important during the 20th century, as America’s sophis-
ticated industrial society demanded a more literate and skilled workforce. Schools were the 
one American institution that could provide the literate skills and work habits necessary for 
Americans of all backgrounds to compete in industries. In the first decades of the 20th century, 
mandatory education laws required children to complete grade school. In the United States, 
higher education is widely available and obtainable through thousands of private, religious, 
and state-run institutions, which offer advanced professional, scientific, and other training pro-
grams that enable students to become proficient in diverse subjects. When more people began 
to attend college, there were a number of repercussions. Going to college delayed maturity and 
independence for many Americans, extending many of the stresses of adolescence into a per-
son’s 20s and postponing the rites of adulthood, such as marriage and childbearing. 

The American experience in World War II made clear that scientific and technical advances, 
as well as human resources, were essential to national security. As a result, the federal government 
began to provide substantial amounts of money for university research programs through the 
National Science Foundation, the National Institute of Health and the departments of Energy and 
Defence. At the same time, the government began to focus on providing equal educational oppor-
tunities for all Americans. The language in which students are taught is one of the most significant 
issues for schools. Many Americans have become concerned about how best to educate students 
who are new to the English language and to American culture. As children of all ages and from 
dozens of language backgrounds seek an education, most schools have adopted some variety of 
bilingual instruction. Some people have criticized these bilingual programs for not encouraging 
students to learn English more quickly, or at all. However, as the United States became more di-
verse, people debated how to include different groups, such as women and minorities, into higher 
education. Blacks have historically been excluded from many white institutions. In the early 20th 
century, when Jews and other Eastern Europeans began to apply to universities, some of the most 
prestigious colleges imposed quotas limiting their numbers. Americans tried various means to 
eliminate the most egregious forms of discrimination. 

After World War II, however, the federal government began to assume a new obligation 
to assure equality in educational opportunity, and this issue began to affect college admissions 
standards. Schools had problems providing equal opportunities for all because quality, costs, 
and admissions criteria varied greatly. To deal with these problems, the federal government 
introduced the policy of affirmative action in education in the early 1970s, which required that 
colleges and universities take race, ethnicity, and gender into account in admissions to provide 
extra consideration to those who have historically faced discrimination. Affirmative action be-
came a general social commitment during the last quarter of the 20th century. 

Education is fundamental to American culture in more ways than providing literacy and job 
skills: they analyze what America is as a society by interpreting the nation’s past and defining 
objectives for the future. Arts in the United States have become internationally prominent in 
ways that are unparalleled in history. American arts have grown to incorporate new visions and 
voices. Much of this new artistic energy came in the wake of America’s emergence as a su-
perpower after World War II. Cultural discrimination against blacks, women, and other groups 
diminished. During the late 19th and early 20th centuries, American art was considered inferior 
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to European art. American art began to flourish during the Great Depression of the 1930s. 
Artists expressed the suffering of ordinary people through their representations of struggling 
farmers and workers. Many painters of the 1930s and 1940s depicted the multicultural life of 
the American city, tried to use human figures to describe emotional states such as loneliness 
and despair.

American literature since World War II is much more diverse in its voices than ever before. 
It has also expanded its view of the past as people rediscovered important sources from non-
European traditions, such as Native American folktales and slave narratives. Rediscovering 
these traditions expanded the range of American literary history. Poetry, like the visual arts, 
expanded the possibilities of emotional expression and reflected an emphasis on the creative 
process. The arts of performing were generally imported from or strongly influenced by Eu-
rope and were mainly appreciated by the wealthy and well educated. Traditional art usually 
referred to classical forms in ballet and opera, orchestral or chamber music, and serious drama. 
The distinctions between traditional music and popular music were firmly drawn in most ar-
eas. During the 20th century, the American performing arts began to incorporate wider groups 
of people. The African American community produced great musicians who became widely 
known around the country. Between 1900 and 1940, Latin American dances, such as the tango 
from Argentina and the rumba from Cuba, were introduced into the United States. In the 1940s 
a fusion of Latin and jazz elements was stimulated first by the Afro-Cuban mambo and later on 
by the Brazilian bossa nova. 

Throughout the 20th century, dynamic classical institutions in the United States attracted 
international talent. Noted Russian-born choreographer George Balanchine founded the com-
pany that in the 1940s would become the New York City Ballet. In classical music, influen-
tial Russian composer Igor Stravinsky, who composed symphonies using innovative musical 
styles, moved to the United States in 1939. German-born pianist, composer, and conductor 
André Previn went on to conduct a number of distinguished American symphony orchestras. 
Perhaps the greatest, and certainly the most popular, American innovation was the Broadway 
musical, which also became a movie staple. Bernstein embodied a transformation of American 
music that began in the 1960s. 

Thus, we can say that American humanism is rich, complex, and unique. It emerged from 
the short and rapid European conquest of an enormous landmass sparsely settled by diverse 
indigenous peoples. Although European cultural patterns predominated, especially in language, 
the arts, and political institutions, peoples from Africa, Asia, and North America also contrib-
uted to American humanistic attitude. As a result, American humanism possesses an unusual 
mixture of patterns and forms, forged from among its diverse peoples that identify Americans 
everywhere. The country is strongly committed to democracy, in which views of the majority 
prevail, and strives for equality in law and institutions.
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мова речей: онтоЛогічні, теоретиКо-методоЛогічні 
та ФеноменоЛогічні виміри дійСноСті

(гармонія, логіка, граматика ареалів розселення)

На базі онтико-аксіоматичних уявлень креативно-рекурсивної концепції розселення 
розглянута конструктивно-репрезентативна роль мови речей як інстанції смислозна-
чень здійснення і фактора гармонізації існування феноменів дійсності. Розкриваєть-
ся зміст понять гармонія, логіка і граматика ареалів розселення для характеристики 
онтологічного, теоретико-методологічного і феноменологічного аспектів прийняття 
ефективних містобудівних планувальних рішень. 

Ключові слова: мова речей, мова-артикулятор, модальність, механізм експлікації, 
риторика, гармонія, феномени дійсності розселення, системні містобудівні категорії.

На базе онтико-аксиоматических представлений креативно-рекурсивной концеп-
ции расселения рассмотрена конструктивно-репрезентативная роль языка вещей как 
инстанции смыслозначений осуществления и фактора гармонизации существования 
феноменов действительности. Раскрывается содержание понятий гармония, логика 
и грамматика ареалов расселения для характеристики онтологического, теоретико-
методологического и феноменологического аспектов принятия эффективных градо-
строительных планировочных решений.

Ключевые слова: язык вещей, язык-артикулятор, модальность, механизм эксплика-
ции, риторика, гармония, феномены действительности, расселение, системные градо-
строительные категории.

On the basis of ontical and axiomatical notions in the creative and recoursive settling 
conception the constructive and representative role of the language of things as an instance of 
accomplishment of meanings and significances, and a harmonizational factor of reality phe-
nomena existence also was examined. The content of the concepts such as harmony, logic and 
grammar of settling areas for characterizing ontological, theoretical and methodological, phe-
nomenological aspects of reaching effective town planning decisions is discovered.

Key words: language of things, language-articulator, modality, mechanism of explication, 
rhetoric, harmony, phenomenon of reality, settling, system town planning category.

Мова речей – ключовий смислонесучий фактор й репрезант значень феноменів дій-
сності (життєдіяльності цивілізації), онтопланувальний спосіб їх екзистенційної інтер-
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претації. Експлікація (розгортання та втілення) форм дійсності (як здійснення її феноме-
нів) реалізується адекватними потоками (полями) втілення (реіфікації і означення) від-
повідних атрибутів форм (прообрази, потенціали, програми, конфігуратори) – ресурсами 
існування феноменів: простір, час, субстанція, мова (мовлення) речей [1]. 

Мова речей (мовлення як засобу їх взаємодії і самовиразу, тому що світ дійсності – 
це світ взаємодій) є фактором гармонізації значень процесо-середовищних параметрів 
розселення, ефективності життєдіяльності і мисле діяльності суспільства як складової 
ландшафтної сфери розселення. Мова речей постійно замикає цикли артикуляції та кон-
стеляції рекурсивних втілень іменованих топоформ у подвійно-зустрічному креативно-
рекурсивному русі дійсності. У рамках трьохмодального єдиноголосія дійсності мо-
дальний трансцендентний перехід від відношень імплікації (креативний хід формот-
ворення – аподиктична модальність) через потенційні стани епохи (культурних гіпер-, 
мета-, епі-, топоформ Логоса – гіпотетична модальність) до відношень експлікації (ре-
курсивний хід формовтілення (формофікація) – деонтична модальність) як традиції – ін-
тенції ідентифікаційного трансактивного втілення, та її модифікацій (інновацій) фіксує 
рух смислів і значень дійсності (способи обертання ідей, цінностей і норм) і відповідні 
іпостасі (“шари”) мови-артикулятора [2].

Розробник модальної методології Д. Зільберман трактував такий агрегатний механізм 
переходу як метод конструктивної реалізації логічних можливостей дійсності (і відповід-
но – багатопозиційність логізування і конструювання феноменів), заснований на “діалек-
тиці тотожності” Ф.В. Шеллінга [3: 270]. Три виміри мови-артикулятора у відповідності до 
трьохмірності буття (згідно з модалізацією Д. Зільбермана) можуть бути визначені, таким 
чином, як зміст принципів і правил зародження й здійснення феноменів дійсності [4]:

мова ідей (смислове середовище бінарної миследіяльності Промисла і Метаформи як 
синтектики) задає (містить, демонструє та несе) споконвічний порядок – гармонію фор-
мотворення та формовтілення (“метатекст” гранічної цілісності смисло-артикуляцій як 
“нечутнева музична партитура моделювання смислозначень” світу за Т. Романовською) 
в його аподиктичної (онтичної), гіпотетичної і деонтичної модальностях дійсності. Гар-
монія (промислення софійності) – нескінченне (безперестанне) планомірне оформлен-
ня смислів і формулювання (партитури) значень вічного (довічного) руху та акумуляції 
Духу в Логосі (трансцендентних вісьових ідей формостворення та формо втілення);

мова форм (семіотичний ресурс пам’яті культури і моделюючий засіб Логоса як але-
аторика) формулює у “надрах” гармонії форм способи їхнього трансцендентного вті-
лення (логіку і граматику механізма повноцілісного цільового здійснення, ентелехії за 
Аристотелем) і визначає здатність (можливості) усвідомлення вибіркової (селективної) 
саморегуляції експлікаційного механізму, його інволюційного (тотожного перетворення) 
характеру в онтологічних, гіпотетикологічних і деонтологічних режимах (модальностях) 
знання (абсолютного, трансцендентного, трансактивного);

мова речей (реальний вираз екзистенції та значиме мовлення практики життєдіяль-
ності і миследіяльності феноменів як суперпозиції) специфікує у “надрах” логіки форм, 
деталізує та реалізує риторичні засоби і прийоми (граматику) діапазонів еволюційного 
існування, взаємодій та адекватних трансформацій (подібно універсальної граматики Н. 
Чомські але для форм), вбирає і транслює (як текст-перейменування) засади гармонії і 
логіки (цільової констеляції параметрів предназначення) формовтілення як транспозиції 
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екзистенційного, потенційного і дійового змісту (версій досвіду форматування) дійснос-
ті розселення.

Як зазначав Д. Зільберман, роль посередника поміж різними модальними рівнями 
покладена на значення у трьох його модальних іпостасях – ідеї, цінності, норми [3: 
139]. Тому й речі, що генеруються реплікаційним механізмом експлікації (втілення) за-
вдяки активізації мови форм, наділяються природженою мовою (й здатністю до мов-
лення), яка містить (несе) автоформоцентричні “інструкції” щодо дій та взаємодій. 
Така інформаційно-логічна інструкція як зведення трансцендентних правил і плану 
звершення ідеального сущого буття встановлює: гармонію – поршоєдність (порядок) 
принципів і модальностей “передустановленого” (за Г.В. Лейбніцем) суголосся форм 
і феноменів буття; логіку – логос-системні способи здійснення цілісних феноменів (в 
категоріях структури, генезису, організації і композиції) у форматах тригер-схем; грама-
тику – семіотично-фрактальне “прочитання” порядку та способів як прийомів і засобів 
топоформної ідентифікації та існування речей.

Конструктивним прикладом розробки понять логіки і граматики речей є визначення 
Ю.І. Сватко, на основі Аристотелевого поняття речі як ідеально-матеріальної єдності 
та одночасно речі як витвору, поняття “граматика суб’єкта”, що передбачає розрізнен-
ня двох сфер “бутування” ідеально-матеріальної (єдино-множинної) і закономірно-
випадкової речі – сфери абстрактно-систематизуючих і абсолютистські-об’єктивованих 
форм, і сфери індивідуалістичних матеріальних “наповнень” форм. Таке розрізнення 
потребує двох логік: формальної логіки аподиктичних (істинних) суджень-силогізмів і 
топологічної логіки діалектичних (імовірних, “життєвих”) суджень-силогізмів [5: 122]. 
Тому актуальною є думка Г. Фреге, що слід відкидати у логіці всі розрізнення, які ро-
бляться з психологічних позицій і на основі об’єктивного змісту мислення, поданого у 
мові або через мову, визначити логіку (інструмент аналізу) як науку про найбільші за-
гальні закони буття істини [6: 17].

“Життєвою” логікою речей, що реалізує принцип алеаторики механізму експлікації 
форм на варіативно-імовірній (континуально-дискретній) мові оречевлення (реіфікації) є 
логіка Бейесовського силогизму (формовтілення), що співіснує з Аристотелевою логікою 
категоріального силогізму (формотворення), й здійснює імовірностне “розпаковування” 
(у текстах життєдіяльності речей) континуума (семантичних шкал) “спресованих смис-
лів” морфоознак як засобу числової гармонізації просторів із локально змінною масш-
табністю [7: 145, 177, 292, 310]. Ці уявлення базуються й на космології Д. Бома щодо 
неподільної цілісності (всеосяжного руху) реальності – основи Всесвіту (матерії і свідо-
мості), яка має два пов’язаних аспекти, що визначаються як “сома-смисл” [7: 110, 111]. 
Звідси актуальність розкриття механізму розгортання смислів атрибутів форм у фізичні 
і семантичні характеристики адекватних речей дійсності у відповідності до їхніх ситуа-
тивних станів та вимог доцільних трансформацій і означення. Логос-системна сутність 
такого механізму (конфігуратора) обумовлює фрактальну (ізоморфну) основу топоформ-
ної мови речей як “опорного пласту” в археології когерентної мови-артикулятора й який 
своїми трьома модальними інстанціями акумулює, транслює і адресно розподіляє (надає) 
смисли експлікації та спонукає означення феноменів і подій у русі до їх самовідтворення 
(в циклах автопоезиса) та досягнення параметрів призначення. Такий “опорний пласт”, 
що породжує феноменальні мовні розрізнення (елементи семіотико-фрактальної грама-
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тики) може бути названим (слідом за С.М. Єнікєєвою) “меристемою” [8: 19], що утворює 
діапазони параметрів пружності будови, напруження функцій, щільності властивостей, 
вибіркової інтенсивності змін у системному вимірі мови речей.

Механізм експлікації (конфігуратор форм) репліцирується як імпульси-триггери гі-
пер-, мета-, епі-, топоформних полей системної регуляції (інтроформації за Ю.М. Тес-
лею) – рушійної сили (факторів) доцільного проявлення речей, що задає стани матері-
альних об’єктів, репрезентує їх в логіці узгодженої (конгруентної) цілісності, у різних 
масштабах агрегування, в різних умовах втілення і відношеннях взаємодії (силової і 
несилової). Логіка гармонізації передбачає модальне єдинороздільне (в діапазонах по-
вноцінності втілення ідеального порядку гармонії) досягнення доцільними системними 
способами планувальних параметрів іменованих (індивідуумальних і агрегатних) форм 
дійсності з використанням інструментів та засобів механізмів їх конфігурування для за-
безпечення рекурсії (виникнення) життєздатних феноменів розселення.

Мовлення є засобом (резонатором, у т.ч. як кондуктор, редуктор, регулятор) гармоні-
зації значень процесо-середовищних параметрів ефективності життєдіяльності і миследі-
яльності у динамічних умовах ландшафтної сфери (ноосфери). У цьому контексті можна 
говорити (слідом за Ю.Г. Легеньким), що універсальна риторика є чутне мовлення куль-
тури (мова речей), а неориторика – універсальна інтерпретанта культури [9; 10]. Можна 
погодитися із наступним (переакцентованим) трактуванням кодів культури як сукупнос-
ті та комбінації смислів (додамо – форм, топоформної свідомості), що притаманні пред-
метам життєдіяльності й які, завдяки особливості інтелектуального “інструментально-
технічного” освоєння світу, “опредмечуються” в моделях-репрезентаціях реалій дійснос-
ті і “розпредмечуються” у мовних (символічних) інтерпретаціях іпостасей феноменів 
життєдіяльності [11: 457, 693-697; 12: 32-34].

Вказана специфіка риторики як мовного трансформатора (логіки можливостей тво-
рення і перетворення) дозволяє говорити про нормуючу граматику творення і перетво-
рення реалій дійсності – семіотичної граматики (Знака і Слова) втілення форм та персо-
ніфікації речей (феноменів).Тоді стає зрозумілим зміст діяння принципу алеаторики, що 
визначає детермінантний характер механізму персонального втілення форм і індетермі-
нований (випадковий) у межах допустимості проявів та варіативний при змінах циклів 
відтворення характер дій і взаємодій речей. Випадковість (за Н. Талебом) – результат 
перехрещування незалежних процесів, прояву необхідності й доповнення до неї. Тому 
може бути подолана суперечливість гіпотези Н. Чомські (Н. Хомського) щодо наявності 
універсальної граматики – людського мовного інстинкту, як набору модулів із певних 
компонентів-правил, і результатів дослідження М. Данном співіснування лінгвістичних 
компонентів чотирьох великих мовних сімей, котрі не виявили жодного збігу співвідно-
шень між граматичними правилами (див. “Український тиждень” № 16 (181) від 22-28 
квітня 2011, с. 56-57). Очевидно, гіпотеза Н. Хомського фіксує епі- і топоформну універ-
сальну граматику мови речей (у одному разі – людини як роду та виду), що і корениться у 
мові форм, які містять механізми і моделі інстинктів. Лінгвістичні ж правила мовних сі-
мей й “народних мов” – це царина мовних символічних інтерпретацій, що забезпечують 
(підтримують) палітру соціокультурних взаємодій нашого світу. Такі версії символічних 
мов ( у т.ч. парадигматика) формують знаряддя і способи світобачення (за В. Гумболь-
дтом і О. Потебнею).
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Найбільш наочними прикладами мови людиномірних речей є мови (мовні прояви) 
міміки, жестів, танцю, поведінки, самовиразу, самообмеження, світоприсвоєння, що 
властиве в рівній мірі кожному, і додатково потребує побудови символічних мов (адапто-
ваних до конкретних культурно-історичних умов життєдіяльності) живого повсякденно-
го спілкування. Так за висловами кінорежисера В. Вендерса щодо творчості хореографа 
і театрального режисера “Танцтеатра Вупперталь” П. Бауш, “мова танцю настільки без 
слів, настільки одночасно потужно завантажена словами – це душа говорить через тіло” 
(“День”, № 57-58, від 1-2 квітня 2011, с.21).

Запорукою (джерелом, фундаментом) досконалості втілення та відповідної доскона-
лості мови речей (як патернів і партитури управлінських дій) є звернення та урахування 
(онтологізація) механізму імплікації (формотворення), що реалізує принцип синтектики 
стосовно фундирування онтичних засад існування та динаміки феноменів дійсності розсе-
лення. Така онтологізація (як складова креативно-дослідницького підходу) може базувати-
ся на процедурі т.зв. “диз’юнктивного синтезу”: поєднання непоєднуваного, недіалектичне 
співіснування двох конфронтаційних сторін (за Ж. Дельозом і Ф. Гваттарі) [13].

Реалізація такого дослідницького ходу можлива на основі дослідницької рефлексії, що 
інтелектуально (ортогонально до градієнтів дійсності) поєднує (у світовідчутті) креатив-
ні процеси імплікації і рекурсивні процеси експлікації форм дійсності (як маніфестації 
миследіяльності і життєдіяльності буття), й ця рефлексія просвітлення може бути названа 
позиційним анабазисом – “Вгору і Назад” [14; 15: 18]. Такий хід дозволяє стверджувати не 
про співіснування двох виключно конфронтаційних “сторін”, а про взаємотяжіння таких 
взаємоприваблюючих Абсолютних “непоєднуваних” першозасад як Промисел Руху і Со-
фійність Форми, з породженням їх зв’язуючої “дифільної” інстанції – мови-артикулятора 
для досягнення Провидіння призначення дійсності [14]. 

Феноменологічні характеристики об’єкта осягнення залежать від принципів його 
конструювання та методологічних засобів і теоретичних засад дослідження (парадигма-
тики), що передбачає також постійне самодослідження суб’єкта і адекватний методоло-
гічний тюнінг (оспособлення).

Дослідницька платформа креативно-рекурсивної парадигми розселення включає 
в рамках креативно-дослідницького підходу взаємодоповнюючий до вище розглянутої 
аксіоматично-онтичної складової цього підходу – трьохакцентну феноменологічну скла-
дову даного підходу, яка є перехідним пізнавальним етапом до установлення плануваль-
них (предметних) параметрів трансформації об’єктів містобудівної діяльності (практик 
планувального управління). Такий феноменологічний хід базується на відомих історико-
філософських трактуваннях феномену як явища, що осягається в чуттєвому досвіді, як 
об’єкта чуттєвого споглядання, на відміну від його сутнісної основи – ноумена (як пред-
мета інтелектуального споглядання) [16: 717]. 

Тому уявляється плодотворним висновок, що фундаментальні дослідження дійсності 
розселення можуть грунтуватися на априорном синтезі (синтетичному сориті – виді си-
логізму) трьох моделей трансценденталізма (класичній, некласичній, постнекласичній) 
– типів розуміння “природи нетавтологічного мислення”, як послідовно звужуючих, але 
й додатково аспектно уточнюючих питання: як можливе змістовне знання і як можливе 
пізнання як таке й перш за все на основі логіко-змістовних методів [17: 7,8,18-20].
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Цікавим також є трактування Ж.П. Сартром в рамках феноменологічної онтології сві-
домості та її відношень зі світом речей, коли постулюється відсутність будь-якого сущого 
крім власно явищ та розглядається нарівні з поняттям буття феномену – феномен буття 
(відкидаючи онтичну морфосутність феноменів), але відзначається, що буття – умова 
усякого розкриття й власне воно – онтологічне. В дуалізмі Ж.П. Сартра розрізнено буття-
у-собі (що нескінчено щільне та непроникливе) і буття-для-себе, або свідомість (абсо-
лютна порожнеча, чиста видимість), яка з’являється тільки на основі буття-у-собі, існує 
(беззмістовно) на його поверхні, у якості його “ніщоження”, як свобода, що дазволяє 
підійматися над ситуацією і констатувати світ речей [18: 13,23,24,29,30]. Визначається, 
таким чином, проективний ціленалежний характер свідомості, її коливанне втілення. Ці 
тези можна трактувати, на наш погляд, як онтичну притаманність свідомості формам 
усіх ярусів, яка виконує роль своєрідного “навігатора” їх трансцендентного втілення 
та засади рефлексії, а також як демонстрацію укорінення свідомості речей у світі форм 
(буття-у-собі), де й містяться утворюючи її “структури” (механізми). Таким чином про-
блематика дійсності розселення отримує додаткові онтологічні докази.

Поява усяких поселень, осередків і ареалів життєдіяльності обумовлено (з погляду іс-
торіографії) потребами і мотивами епохи – цивілізаційної динаміки людства й його родо-
вих цілісних спільнот (оселищ). Поселення фіксують локуси подій і феноменів дійсності 
розселення, мають психофізичні (територіальні) і духовно-семіотичні (надтериторіаль-
ні) виміри. Вивчення і осмислене перетворення процесо-середовищної (топоформної) 
дійсності продуктивно з позиції креативно-дослідницької рефлексії – суб’єкта інтелек-
туальної активності як включеної (невід’ємної) частини цієї дійсності, й як трансценден-
тального агента зовнішнього спостереження, супроводження і регулювання, котрий кон-
ституює (визначає) теоретичну базу і формулює методологічну основу практики сфери 
управління щодо умов еволюції [4].

“Включений” (внутрішній) феноменологічний опис дійсності є завжди емпірично 
багатоваріантним (й навіть альтернативним), різноаспектним, хоча й не завжди очевид-
ним, тому що явно чи неявно тут позначаються певні теоретико-світоглядні настанови 
(апперцепція) суб’єкта інтелектуальних інтерпретацій дійсності. Але це необхідний, де-
монстраційний, соціально-комунікаційний етап такої роботи (по продукуванню онтико-
синтетичних символів) й царина реальних психофізичних (речових) перетворень, контр-
олю стану умов життєдіяльності.

Зустрічно-матричне взаємозіставлення розглянутих підходів та їх складових де-
монструє змістовну розрізняність і взаємообумовленість психофізичних і духовно-
семантичних феноменологічних атрибутів умов адекватності процесо-середовищної 
дійсності розселення (процесовідповідні побудова, функції, властивості, зміни значен-
ня), і метафізичних й духовно-семіотичних ноуменальних факторів та мотивів механізму 
їхнього породження, існування, взаємодії (система та її складові – структура, генезис, 
оргнізація, композиція). Ця онто-феноменологічна матриця гармонії визначає логіку і 
граматику засобів та інструментів активізації, підтримування і гармонізації обставин 
генерації, симбіозу та еволюції феноменів (ареалів) розселення у місцях призначення 
(дестінаціях) та їх контактно-рецепторних частинах (цезурах) з метою самоуправління 
та динамічного стійкого гомеостазу дійсності. 
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впЛив мовниХ оСоБиСтоСтей на СитуаЦію СпіЛКуваннЯ 
З огЛЯду на оСоБиСтіСні риСи індивідів

У статті розглядається комунікативна ситуація, учасники якої належать до різних 
типів мовних особистостей, зокрема до гармонійного та конфліктного, та їх вплив на 
розгортання процесу спілкування.

Ключові слова: мовна особистість, когнітивність, мовленнєва інтеракція, гармо-
нійний тип, конфліктний тип, імпульсивний тип.

В статье рассматривается коммуникативная ситуация, участники которой при-
надлежат к разным типам языковых личностей, в том числе гармоничному и конфликт-
ному, а также их влияние на процесс общения.

Ключевые слова: языковая личность, когнитивность, речевая интеракция, гармо-
ничный тип, конфликтный тип, импульсивный тип.

The article deals with some characteristic features of the language personalities and their 
impact on the communicative situation.

Key words: language personalities, cognitivism, speech interaction. 

Індивідуальний стиль спілкування формується і шліфується людиною упродовж 
усього свідомого життя. Лінгвісти та психологи наголошують, що неповторний стиль 
спілкування притаманний передусім непересічним носіям мови, тобто мовним особис-
тостям. Поняття «індивідуальний стиль спілкування» передбачає мовну особистість. 
Саме особистість, як зауважує російський мовознавець І. Сусов, володіє мовленнєвою 
ситуацією, тому вона може піднятись над обставинами спілкування і спрямувати в необ-
хідному напрямі розвиток дискурсу [1]. Таким чином, особистість може творити дис-
курс, в якому відбиваються здібності людей у певному виді діяльності (напр., комуніка-
тивній), домінуючі почуття й мотиви діяльності, темпераменти, індивідуальні психоло-
гічні особливості та ін. У комунікацію людина входить як особистість з усіма рисами, які 
їй притаманні. «Особистість – це осереддя взаємозв’язку культури і мови, діалектики їх 
розвитку. Тому про особистість можна говорити тільки як про мовну особистість, як про 
втілену в мові» [2: 26]. 

Отже, мовна особистість – це індивід, який володіє сукупністю ознак і характе-
ристик, що зумовлюють продукування і сприйняття ним текстів, які вирізняються 
рівнем структурно-мовної складності та глибиною й точністю відображення дійснос-
ті [2: 188; 3]. Аналіз мовних стратегій і тактик дозволяє охарактеризувати мовну 
особистість з огляду на її психологічні риси. Під мовною особистістю ми розуміємо 
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сукупність особливостей вербальної поведінки людини, що вживає мову як засіб спіл-
кування (Ю. Караулов, С. Сухих і В. Зеленська). 

В умовах соціально-культурної трансформації суспільства слід зважати на словник 
і мовну практику нових соціальних груп, їхнє перетворення на традиційні класи та 
групи з урахуванням флуктуації мовного середовища, його інтегруючих та дезінтегру-
ючих тенденцій.

Розбудова лінгвістичної концепції мовної особистості, яка передбачає включення 
до лінгвістичного аналізу особистісних якостей мовця (Р. Будагов, Ю. Карулов, Ю. 
Степанов, І. Сусов, Є. Тарасов), зумовила підвищення інтересу до вивчення як мов-
них, так і позамовних чинників мовленнєвої комунікації. Предметом вивчення стали 
мовні засоби репрезентації психічних рис мовця (Т. Вергун, О. Добрович), соціальних 
(Н. Купцова, Н. Можаєва, І. Морозова) та етнокультурних (В. Карасик, В. Катерміна, 
Л. Малікова, Ю. Прохоров, І. Токарєва). Наявність зазначених аспектів свідчить про 
складність, багатогранність феномену мовної особистості та доцільність інтегрувати 
підходи до її вивчення.

Новітня постгенеративна парадигма наукового знання, тобто когнітивістика від-
крила нові перспективи в дослідженні цього феномену. Зокрема, з'явилися можливості 
достеменного аналізу концептуальної системи мовної особистості, ролі когнітивних 
структур, що уособлюють різні види знань, щодо їхнього безпосереднього впливу на 
хід інтерпретації та розуміння у процесі мовленнєвої інтеракції. У центрі уваги по-
стає, на думку Ю. Караулова, когнітивний аспект мовної особистості [4: 3-8]. Такий 
аналіз когнітивних процедур дає можливість пояснити явище непорозуміння, неповне 
або неправильне розкриття змісту висловлювань продуцента, що нерідко виникає під 
час комунікації. 

Розуміння як інтерпретуюча діяльність передбачає з'ясування змісту, розкриття 
смислових компонентів, що формують комунікативне повідомлення. Когнітивістика, як 
пріоритетний напрям сучасних лінгвістичних досліджень, уперше чітко заявила про те, 
що інтерпретуюча діяльність повністю залежить від концептуальних координат, інакше 
кажучи – ментального багажу комунікантів. Таким чином, вирішальними факторами ро-
зуміння слід вважати нашу концептуальну спорідненість або відмінність від опонента, 
оскільки індивідуальний когнітивний простір кожної окремої мовної особистості зумов-
люється власним специфічним досвідом та світобаченням й охоплює знання – когнітивні 
структури лінгвістичного та феноменологічного плану, особистісні уявлення, вірування, 
сформовані стереотипи, оцінні позиції. Вагомими складниками індивідуального когні-
тивного простору інтерпретатора є знання культурно-національного та соціумного спря-
мування. Саме вони визначають належність особистості до певної національно-мовно-
культурної спільноти, а також детермінують її як представника певного соціуму. Такі 
знання, що становлять ментальну свідомість інтерпретатора, формують базу та ракурс, з 
якого інтерпретується те чи інше комунікативне повідомлення.

Мовне спілкування визначає певні мовні спільноти, пов'язані між собою особли-
вою комунікацією, в яких мова може виконувати різні функції. Мовний потенціал сус-
пільства формує особистість, а тому їх можна розглядати як дві системи, що живуть і 
функціонують згідно з потребами й законами суспільства.
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Отже, мовна особистість постає у єдності засвоєної мовної культури, її особистіс-
них якостей та соціально-культурної ефективності її діяльності як суб'єкта суспільних 
відносин. Мовній особистості згідно з її природою мають бути притаманні риси, що 
позитивно впливають на процес соціально-культурної трансформації. 

Аналіз наступних комунікативних ситуацій дозволяє зробити висновки про осо-
бливості вербальної та невербальної поведінки комунікантів з огляду на їхні особис-
тісні риси, які узагальнено можна класифікувати [5: 86-93]:

•	 гармонійний тип. Характеризується пластично-динамічною установкою, пла-
нованою поведінкою, у якій переважають чіткі стратегії, когерентність (зв’язність, ло-
гічність розвитку) теми, що розвивається; маркери упевненості. Такому типові власти-
ві позитивне ставлення до загальної теми спілкування, дотриманням соціальних схем 
і норм, відсутність вираженої боротьби за роль комунікативного лідера, здатність змі-
нювати установку під впливом аргументації, врахування усіх принципів кооперації.

•	 Конфліктний тип. Йому властива грубо-статистична установка, імпульсив-
ність, бажання лідерства у спілкуванні, егоцентричність мовлення, порушення коге-
рентності теми розмови; відхід від соціальних норм і схем; домінування моральних 
маркерів зі значенням непевності, іронії, сарказму, конфліктне зіткнення інтенцій.

•	 імпульсивний тип. Це «раб ситуації» спілкування. Характеризується бажан-
ням мовного лідерства, порушенням соціальних норм і схем, швидкою зміною точок 
зору на те ж саме явище; схильністю до негативної оцінки соціальних чинників, швид-
кої зміни тем спілкування. Партнери комунікації можуть легко впливати на нього.

Розгляньмо приклад неформальної комунікативної ситуації медичного дискурсу із 
всесвітньо відомого серіалу «Лікар Хауз»:

[House walks with Wilson, who carries a file that he doesn’t actually need to look at]. 
WILSON: Twenty-two year old male, extremely unstable, presents with a cough, rash, severe 
abdominal pain, fever, low blood pressure –… -- HOUSE: --Another cousin? – WILSON: 
(considers, then:) You won’t believe me without blood tests, will you? – HOUSE: I wouldn’t 
believe you with them. You’re a doctor; you can fake blood tests. Why do you want me to 
treat this guy? – WILSON: The blood pressure’s not responding to fluid–… – HOUSE: 
Ivc. I didn’t ask how you were planning on conning me into treating him, I asked you why 
you want me to treat him. [Wilson looks at him like he’s asked the most pathetic question in 
the world, which he has]. – WILSON: He’s sick; I care, – I’m pathetic. – HOUSE: There 
are about a billion sick people on the planet; why this one? – WILSON: Because this one 
is in our Emergency Room. – HOUSE: So it’s a proximity issue. If somebody was sick on 
the third floor stairwell, that’s who we’d be talking about. – WILSON: Yes. I also checked 
the roof. All clear. – HOUSE: Okay. Then the emergency room guy it is. [Wilson shoots 
him a look. House is reaching out for the file. That was easy]. – WILSON: ...Why so easy? 
– HOUSE: You know why. [Wilson realizes it’s the reason he always knew it would be]. – 
WILSON: ...Blood pressure’s not responding to fluid. – HOUSE: (means it) Yeah. That’s 
just weird. [Wilson hands House the file] [6]. 

Розмова відбувається між двома лікарями: лікарем Хаузом та лікарем Вілсоном. 
Вона починається з офіційної розмови, проте лікар Хауз швидко перехоплює 
ініціативу та зводить розмову до неофіційної, завдяки своїй харизматичній природі та 
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професійності. Він використовує різні психологічні атаки, такі як провокація, сатира, 
іноді ігнорування, для того щоб з’ясувати здатність лікарів орієнтуватися у складних 
ситуаціях, виявляти професійні навички та просте задоволення свого власного «я». 
Лікар Хауз має постійно показувати своє домінування над іншими. Комуніканти 
вдаються до іронії, сарказму для підсилення комунікативного ефекту, що надає ситуації 
експресивного забарвлення.

Наведений приклад ілюструє фрагмент ситуації, відправною точкою якої є питання 
лікаря Хауза Why do you want me to treat this guy? Лікар Хауз вимагає у лікаря Вілсона 
пояснень, чому саме він має лікувати цього пацієнта. Лікар Хауз є нетривіальною, 
авторитетною та авторитарною особистістю, сповненою сарказму, тому він постійно 
провокує лікаря Вілсона. Це дає змогу охарактеризувати лікаря Хауза як мовну 
особистість конфліктного типу, а лікаря Вілсона – скоріше гармонійного.

Динаміка розгортання ситуації є поступовою. Розмову починає лікар Вілсон, вдаючись 
до ситуативного еліпсису: Twenty-two year old male, extremely unstable, presents with a cough, 
rash, severe abdominal pain, fever, low blood pressure. Лікар Хауз перехоплює ініціативу, 
застосовуючи тактику психологічної атаки. Він починає з короткого еліптичного речення: 
Another cousin? Потім його фрази стають поширеними: I wouldn’t believe you with them. 
You’re a doctor; you can fake blood tests. Why do you want me to treat this guy? Під кінець 
розмови фрази знову стають короткими: You know why … Yeah. That's just weird.

У цій ситуації було застосовано такі тактики: гумор: Another cousin? – You won’t 
believe me without blood tests, will you? – I wouldn’t believe you with them. You’re a doctor; 
you can fake blood tests; сатира: He’s sick; I care, -- I’m pathetic. … I also checked the roof. 
All clear; повтор: Why do you want me to treat this guy? … I asked you why you want me to 
treat him; пояснення: Because this one is in our Emergency Room.

Аналіз мовної та позамовної поведінки комунікантів показав, що мовна особистість 
впливає на формування та динаміку розгортання комунікативної ситуації, адже 
безпосередньо визначає хід подій, провокує і спрямовує їх. 
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аСоЦіаЦіЇ: від теоріЇ до праКтиКи

У статті аналізується динаміка розвитку наукових поглядів на поняття асоціація. 
Розглянуто особливості проведення вільного асоціативного експерименту. На основі 
матеріалів, отриманих у ході експерименту, здійснено порівняльний аналіз лексичного 
та асоціативного значень суспільно-політичних понять сфери державного управління.

Ключові слова: стимул, реакція, асоціативний експеримент, лексичне значення, асо-
ціативне значення.

В статье анализируется динамика развития научных взглядов на понятие ассоциа-
ция. Рассмотрено особенности проведения свободного ассоциативного эксперимента. 
На основе материалов, полученных в ходе эксперимента, произведен сравнительный 
анализ лексического и ассоциативного значений общественно-политических понятий 
сферы государственного управления.

Ключевые слова: стимул, реакция, ассоциативный эксперимент, лексическое значе-
ние, ассоциативное значение.

The article analyzes the dynamics of scientific views on the notion of association. The 
features of the free associative experiment are shown. On the basis of material obtained in the 
course of the experiment, a comparative analysis of lexical and associative meanings of social 
and political notions of public administration is made.

Key words: stimulus, reaction, associative experiment, lexical meaning, associative meaning.

Незважаючи на тривалу історію застосування в різних наукових галузях, поняття 
асоціації не лише не виходить з наукового обігу, а набуває подальшої актуальності. Це 
можна пояснити тим, що потреба когнітивного вивчення мови вимагає пошуків, від-
працювання та систематизації адекватних засобів отримання та дослідження матеріалу. 
Тому звернення до асоціації як інструменту роботи цілком виправдане.

Поняття асоціація виникло досить давно. Історично його пов'язують з іменами Арис-
тотеля та Платона. Так, Платон згадував про випадки пригадування за схожістю та суміж-
ністю. Аристотель говорив, що образи, які виникають без видимої зовнішньої причини, є 
продуктами асоціацій. Науковця вважають і творцем першої класифікації асоціацій за по-
дібністю, частковою послідовністю та контрастом. Така древня Аристотелівська класифі-
кація стала основою для наступних багаточисельних класифікацій і типологій [15:90-91]. 
Протягом століть у різних філософських системах у поняття ″асоціація″ вкладали різно-
манітний зміст. Його по-різному трактували та вивчали і Р. Декарт, і Б. Спіноза, і Т. Гобс, і 
Д. Гартлі. Останнього вважають творцем першої закінченої асоціативної психології.

Власне термін ″асоціація″ в наукову парадигму ввів Джон Локк під час опису ви-
никнення упереджень та ″хибних ідей″. Науковець вважав, що завдяки утворенню склад-
них ідей через асоціації виникають достатньо випадкові і невимушені об'єднання ідей 
(страх, забобони) [3:9].

© Слєпиніна Н.О., 2013
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Представники суб'єктивно-ідеалістичного напряму в асоціативній психології (Д. 
Берклі, Д. Юм, Т. Браун) вважали асоціації формами взаємозв'язку явищ замкненої в собі 
свідомості. 

Цей напрям розвивали А. Бен та Р. Спенсер. Вони розробили вчення про асоціації як 
визначену систему психологічної науки. Воно [вчення] стало системною парадигмою, 
основою західноєвропейської психології у період її становлення в ролі самостійної науки.

Мали місце спроби розглянути асоціації у біологічному аспекті (еволюційному). Так, 
Р. Спенсер намагався створити загальну картину світу, описуючи у ній психічний роз-
виток людини і додаючи закон стійкості асоціацій до історії роду. В експериментальних 
дослідженнях та у практиці ідеї асоціанізму використовувались для пояснення законів 
пам'яті (Г. Еббінгауз), під час діагностики патологічних змін психіки (Е. Крепелін), у 
процесі дослідження мотивації (3. Фройд) [3:10].

Наприклад, Г. Еббінгауз одним із перших застосовував експериментальні методи для 
дослідження діяльності вищих психічних функцій. Він підійшов до цього питання з по-
гляду формування асоціацій. Контролюючи умови виникнення асоціацій, об’єктивував 
процеси пам'яті [3:10].

Асоціативний напрям англійської школи розробляли В. Вундт, Р. Циген, Г. Мюллер. 
Наприклад, Р. Циген розподіляв розумову діяльність на послідовний ряд асоціативних уяв-
лень. Він виокремлював асоціативну схожість, чіткість уявлень, чуттєвий тон та констеля-
цію, вважаючи, що ″основна проблема фізіологічної психології в тому, щоб всю множин-
ність різних форм нашого мислення звести до простої асоціації ідей та її законів» [3:11].

Значний внесок у розвиток асоціативної психології Росії зробили І. Сєченов та І. 
Павлов. І. Сєченов створив рефлекторну теорію, у якій описав психологічні основи асо-
ціації, ввів це поняття у систему матеріального орієнтованого психологічного знання.

Фізіологічні механізми асоціацій досліджувались школою І. Павлова. Учений поясню-
вав асоціації за суміжністю у часі і просторі утворенням умовних рефлексів, а асоціації за 
подібністю – їх генералізацією. І. Павлов увів поняття ″підкріплення″ для пояснення вибір-
кового утворення асоціацій та уявлення про складні асоціації, що мають динаміку [3:12].

Асоціанізм як науковий напрям поступово зникає у XX ст. Загальновизнаною стає 
думка про те, що ″асоціація – це взагалі не стільки механізм, скільки явище, – звичайно, 
фундаментальне, – яке саме вимагає пояснення і розкриття його механізмів» [12:26].

Порівняно з філософією та психологією, інтерес до асоціацій в лінгвістиці з'являється 
набагато пізніше. В. Гумбольдт був першим, хто заговорив про асоціації у мові. Аналі-
зуючи діалектику об'єктивного і суб'єктивного у мові, він визначив, що взаєморозуміння 
виникає завдяки тому, що люди ″...доторкаються до одних тих самих клавіш інструмен-
ту свого духу, завдяки чому в кожного виникають у свідомості відповідні, але неоднакові 
смисли» [5:166].

Основоположник структуралізму Ф. де Соссюр говорив: ″Все, у чому виражене су-
часне становище мови, потрібно уміти звести до теорії синтагм та до теорії асоці-
ацій» [16:155]. Він виділив два типи відношень між асоціаціями: синтагматичні (скла-
даються з двох одиниць, мають продовження); асоціативні (кількість членів яких та їх 
послідовність появи у пам'яті неможливо передбачити).

О. Потебня, розвиваючи ідею про слово як форму думки, виділив внутрішню фор-
му слова, – ″відношення змісту думки до свідомості» – уявлення людини про власну 
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думку. Іншими словами, внутрішня форма слова може бути охарактеризована, за О. 
Потебнею, як асоціація даного об'єкту з деяким іншим об'єктом за однією визначаль-
ною ознакою [11:83].

У сучасній гуманітарній парадигмі асоціація – це зв'язок, що утворюється у певних 
умовах між двома і більше психічними утвореннями (відчуттями, рухами, сприйняттям, 
ідеями). Поява компонента асоціації постійно призводить до появи іншого. [12:28]. Пси-
хологічною основою асоціації вважається умовний рефлекс [1:33].

Існує переконання, що асоціація – це психічна реальність, а її дослідження настільки 
важливе, наскільки важливими є дослідження інших реальностей. Асоціативні зв'язки 
мають глобальний характер та інтегрують всі типи словесних та міжсловесних зв'язків 
[4:15]. Асоціація являє собою двоелементне відношення, яке складається з трьох симво-
лів, один з яких утворює ім'я відношення, а два інших є його аргументами [2:37].

Наприклад, І. Овчинникова виділяє 3 типи асоціативних пар, беручи за основу тип 
вихідної асоціативної пари [10:75-76]: синтагматичні (″криза – світова», ″закон – 
діючий»);парадигматичні (″суспільство – народ», ″документ – паспорт»);тематичні 
(″мета – досягнення», ″закон – основа»).

В асоціативній структурі взаємопов'язані всі компоненти. На цій основі були сфор-
мовані два закони вербальної асоціації: 1. між елементами (словами) існує асоціативний 
зв'язок лише тоді, коли вони можуть бути протиставлені один одному єдиним і недво-
значним способом; 2. між елементами (словами) існує асоціативний зв'язок тоді, коли 
вони об'єднані на основі двох або більше характеристик [4:15].

За словами Р. Ромметвейта, проводячи асоціативний експеримент, ми створюємо від-
повідний стан, що викликає потенційні асоціації. На основі цього відзначаємо, що по-
слідовності асоціативних реакцій відображують тимчасово пов’язаний вибір серед цих 
потенційних асоціацій [14: 53–56, 65–66].

Асоціативний експеримент (від лат. associatio – поєднання, experimentum – досвід) – 
це прийом, спрямований на вияв асоціацій, які склалися в індивіда у його попередньому 
досвіді [4:16].

У психологічному словнику асоціативний експеримент визначається як проектний 
тест [13:27].

Розрізняють три види асоціативного експерименту [3]:
– вільний, де досліджуваному пропонують відповісти словом R, першим, що спало 

на думку при представленні слова S, нічим не обмежуючи ні формальні, ні семантичні 
особливості слова R;

– цілеспрямований, в якому експериментатор обмежує вибір R, що пропонується, на-
кладаючи певні обмеження (наприклад, відповідати тільки іменниками або дієсловами);

– ланцюжковий, де досліджуваному пропонують відповісти за певний проміжок часу 
можливими словами.

Кожен із асоціативних експериментів має свої недоліки та переваги і спрямова-
ний вирішити певне коло завдань.

Уперше асоціативний експеримент був проведений у XIX столітті. Він спрямову-
вався на з’ясування індивідуальних особливостей людини. Звідси видно, що за своєю 
суттю асоціативний експеримент є психористичною методикою, об’єктивним текстом 
для вивчення. Під час проведення вільного асоціативного експерименту опитуваний 
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виконує наступні дії: 1. від досліджуваного в умовах експерименту вимагається кон-
центрація уваги, готовність до сприйняття стимула, бо час реакції залежить від рівня 
установки і від рівня готовності до реакції; 2. сприйняття слова-стимула, але включає у 
себе впізнавання і розуміння почутого чи побаченого слова.

Вільний асоціативний експеримент (ВАЕ) є одним з найдавніших методів експери-
ментальної психології та психодіагностики. Першим, хто провів цей експеримент на 
практиці у кінці 70-х років XIX ст., був англійський психолог Френсіс Гальтон. Метод, 
розроблений науковцем для вивчення асоціацій, мав навіть більше значення для науки, 
ніж отримані ним результати. Фактично асоціативний експеримент Ф. Гальтона став пер-
шим науковим досвідом у межах вивчення асоціацій [18:160-161].

Формування стимульного списку є однією з найскладніших проблем проведення 
ВАЕ: як правильно і звідки обрати слова, як зробити суб’єктивний вибір слів обґрунто-
ваним, об’єктивним.

Нами був проведена усно-письмова форма ВАЕ: опитуваному потрібно було якнай-
швидше письмово відповісти на почуте слово-стимул першим словом, яке спало на дум-
ку [8]. При здійсненні та опрацюванні результатів ВАЕ реєструвався тип реакцій, їх час-
тота, час реагування на слово-стимул, реакції в поведінці досліджуваного. 

Наш список стимульних слів було отримано шляхом опрацювання словників термі-
нів державного управління [6; 9]. На першому етапі було відібрано 75 слів, подальший 
аналіз яких дав змогу виділити 50 найважливіших, що виражають актуальні для інфор-
мантів поняття, якими мовці послуговуються на поточному етапі соціального розвитку, 
наприклад: посада, державна служба, керівник, народ, посадовець, обов'язок, людина, 
громадянин, повноваження, професійність, компетентність, служіння, право, міністр, 
свобода слова, політика, вплив, статус, завдання , ініціатива. Щодо граматики, сти-
мульний список складається з іменників.

У дослідженні взяли участь 165 інформантів (студенти Житомирського державного 
університету імені Івана Франка). ВАЕ проводився у 2008-2009 роках. Вік інформантів 
18 – 20 років. Вибір кола опитуваних, з одного боку, обмежує експериментатора, а з 
другого – дає змогу отримати відомості про структуру асоціативних полів, яка в пер-
спективі наступних кількох десятиліть (протягом життя інформантів) залишатиметься 
відносно стійкою

Результат експерименту – близько 8 тис. реакцій. Отримано 50 асоціативних полів.
У кожному асоціативному полі було виділено ядро – найчастіші реакції-відповіді. 

Одні ядра мають лише одну таку реакцію, що повторюється більш, як 24 рази, інші 
ж – складаються з декількох реакцій, але їх коефіцієнт не дорівнює 24. Наприклад, для 
слова-стимулу суспільство ядерною є реакція громада, яка зустрічається 28 разів.

За методикою визначення частотності ядра асоціативного значення, ми встановили :
1. Кількість найчастотнішої реакції із кожного асоціативного значення було додано:
32 (на стимул посада) + 9 (на стимул державна служба) + 21 (на стимул керівник) + 

10 (на стимул народ) + 16 (на стимул посадовець) + 20 (на стимул обов'язок) + 20 (на сти-
мул людина) + 12 (на стимул громадянин) + 21 ( на стимул державний службовець) + 19 
(на стимул повноваження) + 14 (на стимул професійність) + 12 (на стимул компетент-
ність) + 12 (на стимул служіння) + 40 (на стимул право) + 50 (на стимул компетенція) + 
17 (на стимул депутат) + 20 (на стимул адміністрація) + 27 (на стимул документ) + 14 
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(на стимул міністр) + 42 (на стимул реформа) + 40 (на стимул свобода слова) + 20 (на 
стимул політика) + 40 (на стимул погляди) + 22 (на стимул репутація) + 24 (на стимул 
вплив) + 28 (на стимул завдання) + 25 (на стимул статус) + 23 (на стимул принциповість) 
+ 48 (на стимул мета) + 20 (на стимул справедливість) + 20 (на стимул ініціатива) + 19 
(на стимул толерантність) + 60 (на стимул бюлетень) + 12(на стимул партія) + 28 (на 
стимул суспільство) + 12 (на стимул пріоритет) +16 (на стимул інтереси) +18 (на сти-
мул рейтинг) +12 (на стимул спілкування) +32 (на стимул криза) + 44 (на стимул вибори) 
+12 (на стимул опір) + 22 (на стимул шкода) + 20 (на стимул чесність) +22 (на стимул 
закон) + 44 (на стимул відповідальність) +19 (на стимул авторитет) + 21 (на стимул 
совість) + 20 (на стимул виконавець) + 29 (на стимул вчинок) = 1200;

2. Суму усіх найбільш частих асоціацій було поділено на кількість асоціативних полів:
1200 : 50 = 24.
Отже, ядерними реакціями асоціативного поля опитуваних будуть ті асоціації, не 

менш, як 24 рази. 
Відповідно до ядерних реакцій усі найбільш частотні асоціації кожного асоціативно-

го ядра умовно поділено на три групи:
1) Ядерні реакції (ті реакції, які зустрічаються не менш, ніж 24 разів);
2) Реакції, які наближаються до ядерних (ті реакції, кількість яких на 2-5 одиниць 

менша від ядерних);
3) Реакції, які знаходяться далеко від ядерних (ті, які не відносимо до ядерних).
Перша група. До цієї групи було віднесено реакції, які в асоціативному полі зустрі-

чаються не менш, як 28 разів. Такі реакції є ядерними, спостерігаємо їх у 17 асоціатив-
них полях (табл. 1).

Таблиця 1.
№ Стимул реакція Коефіцієнт

1 Посада Робоче місце 32
14 Право Закон 40
15 Компетенція Можливість 50
18 Документ Підпис 27
20 Реформа Зміни 42
21 Свобода слова Вільнодумство 40
23 Погляди Думка 40
25 Вплив Тиск 24
26 Завдання Виконання 28
27 Статус Становище 25
29 Мета Ціль 48
33 Бюлетень Вибори 60
35 Суспільство Народ 28
40 Криза Економіка 32
41 Вибори Президент 44
46 Відповідальність Серйозність 44
50 Вчинок Дія 29
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Друга група. До цієї групи відносимо реакції, кількість яких в одному асоціативному 
полі менша на 2 – 5 одиниць від кількості ядерних. Таких реакцій 18 (табл. 2):

Таблиця 2.
№ Стимул реакція Коефіцієнт
3 Керівник Лідер 21
6 Обов’язок Громадянин 20
7 Людина Жива істота 20
9 Державний службовець Військовий 21

10 Повноваження Можливість 19
17 Адміністрація Органи управління 20
22 Політика Конкуренція 20
24 Репутація Становище в суспільстві 22
28 Принциповість Умовність 23
30 Справедливість Об’єктивність 20
31 Ініціатива Крок вперед 20
32 Толерантність Ввічливість 19
43 Шкода Автомобіль 22
44 Чесність Правда 20
45 Закон Право 22
47 Авторитет Лідер 19
48 Совість Відсутність реакції 21
49 Виконавець Діяч 20

Третя група. Такі реакції ядерними назвати не можна, адже їх кількість далека до 24. 
Цих реакцій 15 (табл. 3):

Таблиця 3.
№ Стимул реакція Коефіцієнт
2 Державна служба Військовослужбовець 9
4 Народ Громада 10
5 Посадовець Вимогливий 16
8 Громадянин Патріот 12
11 Професійність Якість 14
12 Компетентність Відсутність реакції 12
13 Служіння Церква 12
16 Депутат Влада 17
19 Міністр Тимошенко 14
34 Партія Комуністична 12
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36 Пріоритет Перевага 12
37 Інтереси Цікавість 16
38 Рейтинг Рівень 18
39 Спілкування Розмова 12
42 Опір Боротьба 12

Порівнявши отримані реакції із словниковими тлумаченнями стимулів, можемо 
констатувати, що існують певні збіги та розбіжності між асоціативним та лексичним 
значеннями, наприклад, відповідно: мета – ціль, вплив – тиск та посада – посаг, де-
путат – деспот. Хоча були випадки приблизної відповідності, тобто словникові дефі-
ніції стимулу за семантикою подібні реакціям (наприклад, посада – місце, документ 
– цінний папір, народ – люди та ін.) [17].

Реакції на кожен стимул склали асоціативні поля з різними структурами. Для ана-
лізу отриманих реакцій було взято за основу класифікацію Д. Терехової, до якої вне-
сли певні корективи, деталізувавши та уточнивши її класифікаціями О. Леонтьєва, Л. 
Маршалової, Ю. Караулова. Описуючи асоціативне поле кожного зі стимулів, було по-
мічено, що «найвідоміші факти реальної дійсності у свідомості людини закріплені 
найбільш стереотипними вербальними асоціаціями» [7: 10].

Отже, асоціації були об'єктом вивчення протягом багатьох століть. Їх аналізом за-
ймалися філософи, психологи, лінгвісти. У сучасній науці термін «асоціація» викорис-
товується в усіх сферах життєдіяльності людини і є суб'єктивним образом існуючих 
поза свідомістю людини зв'язків між явищами і предметами реального світу.

Дослідження семантичної структури слів суспільно-політичної сфери викорис-
тання за допомогою вільного асоціативного експерименту показало, що асоціації, які 
увійшли до асоціативного ядра, перебувають у різних відношеннях із словниковими 
визначеннями суспільно-політичних термінів. У одних випадках слова-реакції повніс-
тю відповідали визначенню, в інших – були синонімами. Проте присутні були слова-
відповіді, які зовсім не стосувалися суспільно-політичної сфери. У процесі такого зі-
ставлення було з'ясовано, що реципієнти деякими термінами не володіють взагалі, а 
інші – неправильно інтерпретують та вживають у контексті. 

Саме через асоціації виявляється індивідуальний, неповторний світ носія мови, з 
їх допомогою з'ясовується ставлення мовця до навколишнього світу, адже мова, що є 
формою існування думки, охоплює всі сфери індивідуального та суспільного життя 
людини, є невід'ємною частиною людської природи.

Подальші дослідження потребують розширення стимульного списку слів сфери 
державного управління та залучення широкого кола інформантів з метою отримання 
максимально об’єктивних результатів.
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проБЛема ФормуваннЯ СтимуЛЬного СпиСКу
дЛЯ проведеннЯ аСоЦіативного еКСперименту

(на емпіричному матеріалі)

Стаття присвячена проблемі формування стимульного списку з морально-етичними 
поняттями медичної сфери. Подається зіставний аналіз отриманих в процесі проведен-
ня шкалювання оцінок з метою об’єктивації суб’єктивного у науковому дослідженні.

Ключові слова: стимульний список, морально-етичне поняття, шкалювання, віль-
ний асоціативний експеримент, асоціація. 

Статья посвящается проблеме формирования стимульного списка с морально-
этическими понятиями медицинской сферы. Подается сопоставительный анализ по-
лученных в процессе проведения шкалирования оценок с целью объективации субъектив-
ного в научном исследовании.

Ключевые слова: стимульный список, морально-этическое понятие, шкалирование, 
свободный ассоциативный эксперимент, ассоциация.

The article deals with the formation the stimulus list of moral and ethical concepts of 
medical sphere. It also gaves a comparative analysis of the process of scaling ratings for the 
objectification of subjectivity in scientific research. 

Key words: stimulus list, moral and ethical concept, scaling, free associative experiment, 
association.

На сучасному етапі розвитку суспільства все більшого значення набуває проблема 
моралі та рівня розвитку й сформованості моральної культури особистості, посилення 
ціннісності духовного начала. Морально-етична культура є способом осягнення дійснос-
ті та усвідомлення цінності людського життя. Становлення морально-етичної сфери при-
вертає увагу багатьох вчених різних галузей і напрямів науки. Особливий інтерес станов-
лять праці філософського спрямування (Т. Аболіна, С. Анісімов, М. Бахтін та інші), де 
ґрунтовно й чітко досліджені проблеми цінностей і моралі. Мисленнєві процеси людини 
безпосередньо пов’язані з організацією та роботою мовного апарату людини, внаслідок 
чого маємо змогу стверджувати про єдність мови і мислення, тобто через зовнішні про-
яви мовно-комунікативного процесу можемо дослідити семантичні зв’язки між поняття-
ми, що виникають у свідомості носіїв певної мови.

В процесі антропогенного розвитку генетично й історично склалося, що мова, буду-
чи формою існування розумової діяльності людини, її свідомості, охоплює всі сфери ін-
дивідуального й громадського життя і є невід’ємною частиною людської природи. Багато 
аспектів семантичної характеристики слова, зокрема з’ясування семантичної структури 
слів, характеризуються різним степенем дослідження. Їх вивчали, Д. Діз, Ю. Караулов, 
О. Залевська, Г. Уфімцева, І. Овчинникова, Н. Болотнова та ін. На українському науковому 
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ґрунті дослідженням семантики слів та їх смисловим навантаженням у свідомості людини 
займаються О. Горошко Д. Терехова, О. Холод, Т. Ковалевська, Т. Недашківська, Л. Куш-
мар та інші. Але виникає необхідність аналізу тих аспектів, які залишаються поза увагою 
лінгвістів або мало досліджені. До них відноситься проблема встановлення асоціативної 
семантики слів морально-етичної сфери використання та співвідношення їх з елементами 
концептуальної картини світу. Дослідження семантичної структури слів морально-етичної 
сфери використання за допомогою вільного асоціативного експерименту дасть змогу вста-
новити особливості семантичної будови концептів морально-етичної сфери у концепту-
альній картині світу українців.

Мета цієї статті – продемонструвати переваги шкалювання як підготовчого експе-
рименту для формування стимульного списку з морально-етичними поняттями медич-
ної сфери, довести продуктивність оцінкової методики для об’єктивації суб’єктивного в 
умовах асоціативних досліджень.

Вивчаючи лінгвальні процеси, дослідник отримує матеріал для аналізу окремих мов-
них явищ. Так, вивчення асоціацій та встановлення асоціативних зв’язків між поняттями 
у свідомості людей дає змогу виявити індивідуальне сприйняття ними навколишнього 
світу, з’ясувати семантичну структуру слів, відтворити асоціативне значення понять, і 
побудувати фрагмент картини світу. Одним з найпродуктивніших способів отримання 
асоціацій є асоціативний експеримент.

Асоціативний експеримент у лінгвістиці – методика досліджень мовних реакцій на 
слова чи сполуки (стимули), що виявляє рефлекторні тимчасові зв’язки відчуттів, по-
чуттів, образів, понять і їхніх позначень у ментальному лексиконі носіїв мови з метою 
конструювання мережі асоціацій у свідомості індивіда й етносвідомості [1, с. 424]; це 
прийом, спрямований на вияв асоціацій, які склалися в індивіда у його попередньому 
досвіді [2, с. 16].

Дійсність у свідомості сучасної людини відображається вербально й концептуально, 
тому мовну картину світу зазвичай вивчають окремо від концептуальної, інколи зіставля-
ючи їх [2]. Тому межа між мовною та концептуальною картинами світу є нечіткою, вони 
перебувають у логічних відношеннях перетину або включеннях першої в другу.

Мовна картина світу постає в дослідженні як відображений засобами мови образ 
свідомості-реальності, модель інтегрального знання про концептуальну систему уяв-
лень, репрезентованих мовою; своєрідне світобачення крізь призму мови. Вона струк-
турована, багаторівнева. Саме мовна картина світу детермінує комунікативну поведінку, 
розуміння зовнішнього та внутрішнього світу людини. Вона відображає спосіб мовно-
мисленнєвої діяльності, характерний для певної епохи з її духовними, культурними й 
національними цінностями [3].

У формуванні картини світу мова виступає лише формою вираження понятійного 
(мисленнєво-абстрактного) змісту, добутого людиною в процесі своєї діяльності (теорії 
й практики), вона [мова] лише фіксує концептуальний світ людини, що має своїм первіс-
ним джерелом реальний світ і діяльність у цьому світі. Важливу роль у цьому відіграє 
концепт, тобто інформаційна структура свідомості, різносубстратна, певним чином орга-
нізована одиниця пам’яті, яка містить сукупність знань про об’єкт пізнання, вербальних 
і невербальних, набутих шляхом взаємодії п’яти психічних функцій свідомості й поза-
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свідомого. Основою такого визначення стало класичне тлумачення концепту О. Кубря-
ковою: “Концепт – термін, що служить поясненню одиниць ментальних і психологічних 
ресурсів нашої свідомості й тієї інформаційної структури, що відображає знання й досвід 
людини; оперативна змістовна одиниця пам’яті, ментального лексикону, концептуальної 
системи й мови мозку, всієї картини світу, відображеної у психіці людини” [4]. 

Картина світу, відображена у свідомості індивіда,– це вторинне існування об’єктивного 
світу, закріплене й реалізоване у своєрідній матеріальній формі. Цією матеріальною формою є 
мова, що і виконує функцію об’єктивації індивідуальної людської свідомості.

Поняття картини світу належить до числа фундаментальних понять, які виражають спе-
цифіку людського буття, відносини його зі світом. Картина світу – цілісний його образ, який 
є результатом усієї діяльності людини [5].

Кожна людина має суб’єктивний образ певного предмета, який цілком не збігається 
з образом того ж предмета в іншої людини. Об’єктивуватися таке уявлення може лише 
за умов прокладання шляху до зовнішнього світу через вуста. Отже, слово бере на себе 
вагу суб’єктивних уявлень, відмінності яких перебувають у певних межах, тому що їхні 
носії належать до одного мовного колективу, володіють певним національним характером 
та свідомістю [3]. Відповідно до вчення В. фон Гумбольдта, саме мова має впливати на 
формування системи понять і системи цінностей. Головна різниця полягає у своєрідності 
духовного образу народу – носіїв мови, у формі самої мови, у способі вираження думок і 
почуттів. Учений розглядає мову як проміжний світ між мисленням і дійсністю, де мова 
фіксує особливий національний світогляд. Мова – це орган, який утворює думку, відповід-
но, у становленні людської особистості, утворенні в людини системи понять та оволодінні 
нею досвідом вирішальне місце належить мові [6].

Людина в своєму духовному розвитку пройшла довгий і надзвичайно складний шлях. 
Проте найвищим вираженням розвитку людини завжди була насамперед моральна свідо-
мість у найгуманістичніших і прогресивніших проявах.

Проблема відносин людини із зовнішнім світом, природою, оточуючими людьми 
у сучасному світі постала особливо гостро. Вона виявилася найтісніше пов’язаною з 
проблемою майбутнього людства. Жоден людський учинок, жоден акт комунікації між 
людьми не міг би отримати морального виміру, якби не передбачалося, що людина здат-
на усвідомлювати їх внутрішню проблематику, співвідносити їх із власними уявленнями 
про добро і зло, належне і справедливе, з голосом власного сумління. Поза свідомістю, 
отже, моралі не існує – не тільки в тому розумінні, що без неї було б неможливе саме 
виконання певних учинків та дій, а й у тому, що нарівні з останніми їх усвідомлення 
входить до складу самого феномена моралі.

В період бурхливого розвитку людства епохи глобалізації та модернізації суспіль-
ства вивчення морально-етичного аспекту є надзвичайно важливим не тільки під час со-
ціологічних, філософських, а й психологічних та лінгвістичних досліджень. Особливого 
гостро ця проблема постає у процесі спілкування та взаємин людей різних соціальних 
та професійних груп, зокрема медичного персоналу безпосередньо з пацієнтами чи «по-
тенційними хворими», що є важливою умовою досягнення духовного здоров’я, отже – 
сприяння фізичному одужуванню останніх.

Підбір словникового матеріалу є важливою вимогою та запорукою успішності про-
ведення будь-якого мовного дослідження. Тому ми звернулися до цього в першу чергу. 
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З метою відбору слів морально-етичної сфери було опрацьовано різні типи словників: 
філософського, соціологічного, з етики та естетики, психологічних та лінгвістичних [7], 
праці з етики та медичної деонтології, морально-етичний кодекс медичного працівника 
(в тому числі клятва Гіппократа) та ряд інших матеріалів. З цих джерел було вибрано 
150 лексем, що належать по понять морально-етичної сфери. Задля об’єктивізації ре-
зультатів відбору початкового списку стимульних лексем проведено підготовчий етап 
вільного асоціативного експерименту – шкалювання (ряд пов’язаних між собою статис-
тичних технік, що часто використовують в інформаційній візуалізації для дослідження 
схожості та відмінності у даних [8]) , в якому взяли участь 297 осіб, а саме: 147 сту-
дентів ВНЗ м. Житомира немедичного спрямування (потенційних користувачів медич-
них послуг) та 150 студентів вищих медичних і фармацевтичних закладів (потенційних 
працівників сфери надання медичних послуг: 90 студентів Житомирського інституту 
медсестринства, 30 студентів Новоград-Волинського медичного коледжу та 30 студентів 
Житомирського базового фармацевтичного коледжу ім. Г.С. Протасевича). Відповідно 
сформовано результати експерименту за списками групи №1 і групи №2, тобто реальних 
і потенційних учасників процесу комунікації з отримання / надання медичних послуг. 
Такий вибір кола реципієнтів обумовлений тим, що у людей одного віку, які є носіями 
однієї мови (а значить, зі спільною мовною картиною світу), представниками однієї со-
ціальної групи – студентів, але різної професійної спрямованості, гіпотетично має поді-
бним чином відбуватися концептуалізація морально-етичних понять. Вияв збігів і роз-
біжностей в оцінках дасть змогу з’ясувати, як працювати над формуванням остаточного 
варіанта стимульного списку, щоб укласти його не лише на основі суб’єктивного бачення 
експериментатора, а з урахуванням коректив, внесених спільним баченням носіїв мови, 
тобто їх об’єктивної оцінки. Про об’єктивацію суб’єктивного маємо підстави говорити, 
оскільки на проведеному етапі опрацьовано понад 44,5 тис. оцінок.

Реципієнтам надавалися анкети із заздалегідь складеним списком лексем морально-
етичної сфери та спеціальною п’ятибальною шкалою вимірювання важливості, актуальнос-
ті поданих слів: 1- «неважливо»; 2 – «байдуже», 3 – «потрібно, 4 – «важливо», 5 – «дуже 
важливо».

Результати аналізу проведеного дослідження представлені в поданій таблиці. 

група №1 група №2 найважливіші поняття, 
що збігаються, на думку 
членів обох груп 

Життя духовне життя духовне життя духовне
здоров’я здоров’я здоров’я
нація - -
цінності цінності цінності
співчуття співчуття співчуття
співучасть - -
доброзичливість доброзичливість доброзичливість
благодійність благодійність благодійність
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милосердя милосердя милосердя
взаємодовіра взаємодовіра взаємодовіра
порядність порядність порядність
людська гідність людська гідність людська гідність
совість совість совість
клятва лікаря клятва лікаря клятва лікаря
відповідальність відповідальність відповідальність
обов’язок обов’язок обов’язок
принцип принцип принцип
кар’єра кар’єра кар’єра
амбіція амбіція амбіція
вигода - -
багатство багатство багатство
винагорода винагорода винагорода
злочин злочин злочин
аморальність - -
закон закон закон
привітність привітність привітність
конфіденційність конфіденційність конфіденційність
підтримка підтримка підтримка
захист захист захист
професіоналізм професіоналізм професіоналізм
моральність моральність моральність
шахрайство шахрайство шахрайство
особистість особистість особистість
інтерес інтерес інтерес
«Не нашкодь» «Не нашкодь» «Не нашкодь»
допомога допомога допомога
довіра довіра довіра
компетентність компетентність компетентність
подяка подяка подяка
повага повага повага
честь честь честь
гідність - -
таємниця таємниця таємниця
обережність обережність обережність
релігія релігія релігія
віра віра віра
шляхетність шляхетність шляхетність
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ризик - -
істина істина істина
престиж престиж престиж
звичай звичай звичай
добро добро добро
зло зло зло
сенс життя сенс життя сенс життя
евтаназія евтаназія евтаназія
авторитет авторитет авторитет
безкорисливість безкорисливість безкорисливість
аборт аборт аборт
майстерність майстерність майстерність
чуйність чуйність чуйність
благородність благородність благородність
справедливість справедливість справедливість
ідеал ідеал ідеал
вибір вибір вибір
гріх гріх гріх
бажання бажання бажання
оптимізм оптимізм оптимізм
песимізм - -
праведність праведність праведність
сповідь сповідь сповідь
благородність благородність благородність
шлюбна мораль шлюбна мораль шлюбна мораль
провина - -
гуманізм гуманізм гуманізм
відвертість відвертість відвертість
зверхність - -
лицемірство - -
кохання кохання кохання
мода мода мода
культура культура культура
думка думка думка
подвиг подвиг подвиг
споживацтво - -
ревнощі - -
самоствердження самоствердження самоствердження
жертва жертва жертва
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сміливість сміливість сміливість
конкуренція конкуренція конкуренція
страх страх страх
вимога вимога вимога
марнославство марнославство марнославство
фанатизм фанатизм фанатизм
етикет етикет етикет
ідея ідея ідея
душа душа душа
боягузтво боягузтво боягузтво
виховання виховання виховання
походження походження походження
імідж імідж імідж
лінь лінь лінь
пристрасть пристрасть пристрасть
мудрість мудрість мудрість
навіювання навіювання навіювання
страждання страждання страждання
терплячість терплячість терплячість
- норма -
ввічливість ввічливість ввічливість
звичай звичай звичай
- співчуття -
насолода насолода насолода

Найвищі числові показники в обох групах загалом отримали поняття здоров’я (1440), 
життя духовне (1438), справедливість (1381), порядність (1311), мудрість (1144), від-
повідальність (1141) та ряд інших, що свідчить про важливість та актуальність цих по-
нять у сучасному житті людини та її духовному становленні. Натомість такі слова, як 
протест (421), осуд (400), табу (360), манія (310) та інші за результатами шкалювання 
отримали найменшу кількість балів, тому маємо підстави стверджувати, що ці лексеми 
не сприймаються реципієнтами як такі, що важливі у їхньому житті.

Таким чином, поняття морально-етичної сфери, які виявилися спільними для обох 
груп опитаних, тобто максимально актуальними у їх розумінні, будуть включені до сти-
мульного списку анкети проведення вільного асоціативного експерименту.

Проведене дослідження доводить об’єктивність принципів відбору лексем, що в 
свою чергу сприяє вирішенню проблеми формування стимульного списку для подальшо-
го застосування в ході проведення психолінгвістичного дослідження з метою виявлення 
в процесі аналізу семантики й асоціативних зв’язків між поняттями морально-етичної 
сфери, що виникають у свідомості респондентів.
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Морально-етична культура проявляється в усіх аспектах поглядів і переконань осо-
бистості, її поведінці, відношенні до навколишнього світу, в конкретних вчинках люди-
ни, що здійснюються нею у різних видах діяльності, зокрема і в професійній в галузі ме-
дичного обслуговування. Поняття морально-етичної сфери виявляються нечітко окрес-
леними у свідомості носіїв мови, тому виникають суспільні проблеми з формуванням 
моральності сучасної людини, зі смисловим наповненням морально-етичних понять та 
їх засвоєнням носіями мови.

Подальша робота передбачає проведення основного етапу експериментальної робо-
ти – анкетування мовців – з метою отримання матеріалу для подальшої реконструкції 
асоціативних полів і асоціативних значень понять морально-етичної сфери.
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роЛЬ СоЦіаЛЬниХ та індивідуаЛЬниХ аСпеКтів в інтерпретаЦіЇ 
даниХ віЛЬного ЛанЦюгового аСоЦіативного еКСперименту 

(на базі концептів «час» та «простір»)

Стаття присвячена особливостям проведення асоціативного експерименту: струк-
турі та об'єму вибірки, проблемам аналізу та інтерпретації отриманих даних, взаємо-
дії соціального бекґрануду та інтравербальних закономірностей.

Ключові слова: моделі асоціювання, концепт, психолінгвістика, асоціативний екс-
перимент, мовна свідомість. 

Статья посвящена особенностям проведения ассоциативного эксперимента: 
структуре и объему выборки, проблемам анализа и интерпретации полученных данных, 
взаимодействия социального бекгрануда и интравербальных закономерностей.

Ключевые слова: модели ассоциирования, концепт, психолингвистика, ассоциатив-
ный эксперимент, языковое сознание.

The article is concerned with the realization aspects of the associative experiment: struc-
ture and volume of the sample, analysis and interpretation problems of the obtained data, 
interactions between social background and intraverbal mechanisms.

Key words: concept, association models, associative experiment, psycholinguistics, lin-
guistic consciousness.

Однією із особливостей сучасного наукового світу є стрімка інтеграція й зближен-
ня раніше незалежних дисциплін, усунення чітких розмежувань між ними, поява но-
вих наук (психолінгвістика, біохімія, кібернетика), а разом з тим застосування методів 
притаманних одній галузі знань на методологічному полі іншої. У даному дослідженні 
такими науками виступають психо- та соціолінгівстика, які знайшли своє безпосереднє 
відображення у проведеному нами психолінгвістичному експерименті із особливостей 
асоціативного моделювання концептів “час” та “простір”.

Застосований нами вид експерименту із дослідження індивідуальної і групової сві-
домості людини та притаманних їй інтравербальних зв’язків найкраще характеризує 
наступна цитата: “Методика проведения ассоциативного эксперимента, возможно, наи-
более ярко иллюстрирует традиционную схему психолингвистического эксперимента: 
S→⍰→R, где S – стимул, R – реакция испытуемого, а между ними связь через «чер-
ный ящик», который символизирует непостижимость исследуемого человека, активного 
участника рече-мыслительной деятельности» [1: 31]. І хоча поки що нам складно за-
глянути у цей «чорний ящик», дані щодо слова-стимулу та реакцій на нього, це ті відомі 
у формулі, що уможливлюють розв'язання всієї задачі. Адже, запустивши імпульс, ми 
активуємо певні вузли вербальної мережі, які згодом породжують слово-реакцію, тобто 
ми проходимо безпосередній шлях від мовленнєвого сприйняття до продукування. Отже, 
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асоціативний експеримент дає нам можливість спостерігати як компоненти мовної свідо-
мості індивіда знаходять свою реалізацію у його мовленнєвій діяльності. Звісно, завдан-
ня й цілі дослідника зумовлюють вибір конкретного підвиду експерименту: вільного, 
ланцюгового чи спрямованого. Згідно спостережень автора, лінгвісти у своїх досліджен-
нях часто обирають вільний асоціативний експеримент (саме на його базі побудовані 
словники асоціативних норм). Даний тип асоціативного експерименту чудово працює 
із проблемами виділення ключових (ядерних) асоціацій, дещо гірше із периферією мов-
ної свідомості. Ланцюговий же частіше використовується психологами та психіатрами, 
оскільки він дає змогу прослідкувати «потік свідомості» пацієнта, виявити не лише по-
верхневі, а й глибокі, приховані асоціації та установки. Позаяк наша основна ціль по-
лягає у дослідженні засобів репрезентацій понять «час» та «простір» у свідомості не 
лише україномовного, а й німецькомовного населення, нам видається важливим про-
слідкувати як центральні так і периферійні реакції респондентів. Адже змістова різниця 
заявлених концептосфер (час та простір) найбільш чітко простежується на «периферії» 
мовної свідомості, де зберігається безліч національно – специфічних прикладів.

Виходячи із цілей дослідження, структура та об'єм вибірки були такими. Учасниками 
експерименту стали студенти та аспіранти двох вищих навчальних закладів м. Івано-
Франківська, де вік наймолодшого учасника становив 18 років, а найстаршого − 31. Да-
ний вибір був продиктований з огляду на наступне: «В основном ассоциативные нормы 
«отбираются» от студенческой аудитории, если перед экспериментатором не стоит спе-
циальная цель собрать данные онтогенеза или исследовать какие-либо другие факторы, 
влияющие на ассоциативное поведение людей. Считается, что к этому возрасту (17-21 
год) формирование языковой способности уже в основном завершается» [2: 294]. Ми по-
годжуємось із цитованим твердженням й тому формуємо наступну вибірку:

•	 Перша група − аспіранти Прикарпатського національного університету імені 
В.Стефаника, котрі репрезентують квотне представництво усіх підрозділів даного на-
вчального закладу (8 інститутів, 6 факультетів та 27 кафедр), вікова диференціація: 21-
31, загальна кількість валідних анкет − 60.

•	 Друга група − студенти Івано-Франківського національного технічного універ-
ситету нафти та газу, факультету комп'ютерної та системної інженерії, вікова диференці-
ація 18-21, загальна кількість валідних анкет − 54.

•	 Третя група − студенти факультету іноземних мов Прикарпатського націо-
нального університету імені В.Стефаника (у стадії обробки).

Структура вибірки сформована саме таким чином, аби у першому випадку створити 
наближене моделювання студентського складу університету, у другому − дослідити осо-
бливості асоціювання студентами технічних спеціальностей (у даній статі ми деталь-
ніше зупинимось саме на цьому етапі експерименту) та у третьому − порівняти їх із 
гуманітарними. Такий вибір невипадковий, адже відповідно до поглядів Карла Густава 
Юнга люди схожих професійних спрямувань часто породжують і схожі асоціативні реак-
ції [3]. «Так как язык возможен только в человеческом обществе, − пи сав І.А. Бодуен де 
Куртене, − то, кроме психической сто роны, мы должны отмечать в нем всегда сторону 
социаль ную. Основанием языковедения должна служить не только индивидуальная 
психология, но и социология» [4: 15]. З огляду на вищесказане, нам видалось цікавим 



89

запросити до тестування студентів факультету комп'ютерної та системної інженерії, як 
представників порівняно нової й стрімко зростаючої дисципліни інформаційних техно-
логій та піддати аналізу їх асоціації. В результаті, серед найчастотніших реакцій на 
слово-стимул «простір» отримуємо: 

•	 космос (16), 
•	 свобода (11)
•	 поле (10), поле війни (1) 
•	 всесвіт (9), 
•	 час (7).
Якщо ж порівняти дані ядерних реакцій із реакціями респондентів загального аспі-

рантського складу університету, зустрічаємо невелике перегрупування стосовно ліде-
рів рейтингу, проте лексичні одиниці ті ж самі.

•	 свобода (13)
•	 космос (11),
•	 час (7), 
•	 всесвіт (6), 
•	 поле (3),.
Принципових відмінностей (окрім слова-реакції − поле) не спостерігаємо, проте 

периферія «айтішників» тішить нас колоритними асоціаціями на зразок: Бозон Гігса 
(1), Челябінськ (1), метеорит (1) (аномальні події на території Росії даються взнаки), 
Теорія великого вибуху (1), Стар трек (1) (орфографію респондентів збережено). Тут до-
речно зазначити, що хоча із точки зору частотності ці реакції справді знаходяться у зоні 
периферії, тим не менше у плані вираження ланцюгової послідовності, вони, що цікаво, 
займають чи не перші позиції. Щодо слова-стимулу «час» маємо наступні варіанти асо-
ціативних реакцій.

Студенти факультет комп'ютерної та системної інженерії:
•	 годинник (16),
•	 життя (7), 
•	 хвилина (6), секунда (1), секунди (1)
Аспіранти ПНУ ім. В.Стефаника: 
•	 годинник (14), година (9),
•	 життя (4), 
•	 хвилина (3), секунда (3)
Щодо периферійних реакцій вони виявились більш уніфікованими та менш про-

фесійно забарвленими, аніж аналогічні із простором. Як бачимо предметні орієнтири 
структурують просторову картину світу, вони більшою мірою продукт унікального сві-
тосприйняття окремого індивіда, час же, на противагу більш загальний й про це, зокре-
ма, свідчать стилістично незафарбовані периферійні реакції.

Аналіз даних асоціативних експериментів й досі викликає значні труднощі для науковця, 
адже не завжди легко вдається протлумачити мотиви та стратегію асоціативної поведінки 
кожної конкретної особистості та чітко відділити одні асоціативні гнізда від інших. Одним 
із відомих методів аналізу є спостереження за поділом асоціативних зв'язків на синтагма-
тичні та парадигматичні. До синтагматичних відносимо асоціації, граматичний клас яких 
відмінний від граматичного класу слова-стимулу, до парадигматичних − слова-реакції того 
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ж граматичного класу, що і слова-стимули. Вартим уваги тут видається твердження, що 
асоціативні експерименти Так, асоціативні експерименти ряду вітчизняних психологів і 
лінгвістів виявили, що особи з вищою технічною освітою дають частіше парадигматичні 
асоціації, а з гуманітарних – синтагматичні [5]. Студенти факультету комп'ютерної та 
системної інженерії у своїх асоціативних реакціях на слово-стимул «простір» справді 
демонструють порівняно невеликий відсоток зв'язків синтагматичного типу, серед яких 
найчастотніша частина мова − прикметник, зокрема − безмежний (1), одновимірний (1), 
двовимірний (1), тривимірний (1), космічний (1), вільний (1), особистий (1). А ось кон-
цепт «час» приносить несподіванки, а саме у вигляді досить великої кількості дієслівних 
реакцій: виміряти (1), встигнути (1), закінчується (1), запізнився (1), запізнитись (1), 
йде (1), любити (1), спливає (1), тече (1). Кілька із цих реакцій можна віднести до типу 
до типу «мовних кліше», а саме час − спливає, час − йде, час − тече (як вода). Проте і 
цей вид аналізу має свої суттєві недоліки: «... хотя анализ связи между исходным словом 
и полученными ответами проводится с позиций лексико-семантической системы языка, 
ограничивается подразделением связей на парадигматические и синтагматические в их 
традиционной лингвистической трактовке при игнорировании единичных ответов как 
не представляющих научного интереса. В таких случаях имеет место ситуация, подоб-
ная той, о которой говорит А. Ченки при оценке концепции Р. Джекендоффа: богатейший 
экспериментальный материал насильно втискивается в прокрустово ложе прескриптив-
ной описательной модели» [6:105-106]. Тому серед словесних реакцій науковці недарма 
виділяють також реакції, що відображають родо-видові відносини (кішка − домашня тва-
рина, стіл − меблі), «звукові» асоціації, фонетично подібні до стимулу (кішка − криш-
ка,) реакції, що відображають ситуаційні зв'язку означуваних предметів (кішка − мо-
локо), «клішування», що відновлюють «мовні кліше» (майстер − золоті руки, час − це 
гроші), «соціально-детерміновані» (жінка − мати, господиня) та інші [7].

 Підбиваючи підсумки, зазначимо, що вивчення питання концепту та прилеглих до 
нього концептосфер тісно пов'язане із психолінгвістичними науками, адже саме на їх базі 
знаходимо найбільш розвинений та зручний експериментальний апарат. Оскільки кожен 
індивідуум є також невід'ємним членом соціального простору, особливу увагу слід при-
ділити не лише психічним, а й соціальним характеристикам опитуваних, середовищу, що 
їх оточує, а також професійно-діяльнісному бекграунду: «Социолингвистика делает упор 
на то, как ис пользуют языковой знак люди, − все одинаково или по-раз ному, в зависимос-
ти от своего возраста, пола, социального положения, уровня и характера образования, от 
уровня об щей культуры и т. п.?» [8:9]. Щодо аналізу отриманих даних стає зрозумілим, що 
існуючий методологічний апарат далекий від свого оптимального вираження й потребує 
значних доробок з боку дослідника (специфічних класифікацій, які б характеризували до-
сліджувані особливості зв'язків). Дані методологічні експерименти створюють можливість 
поглянути на усталений каркас фундаментальних визначень й понять під новим, свіжим 
кутом зору, що часто приводить до нетривіальних висновків, появи нових напрямків до-
слідження, підтвердження одних гіпотез й спростування інших.

У наступній статті ми детальніше розглянемо особливості методики проведення 
психолінгвістичного асоціативного експерименту, проблему мінімізації впливу до-
слідника та проведемо порівняльний аналіз особливостей асоціативних моделей сту-
дентів гуманітарних та технічних факультетів. 
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Когнітивна природа ЗапереченнЯ ЯК ЗдатніСтЬ 
миСЛеннЯ Людини вираЖати СтавЛеннЯ до дійСноСті

Стаття присвячена розгляду когнітивної природи заперечення. Комунікативна си-
туація заперечення розглядається як фрейм офіційно-ділового дискурсу. Проаналізовано 
зв'язок категорії заперечення з категорією модальності та категорією оцінки.

Ключові слова:когнітивна природа, фрейм заперечення, дискурс, модальність, оцінка.
Статья посвящена рассмотрению когнитивной природы отрицания. Коммуника-

тивная ситуация отрицания рассматривается как фрейм официально-делового дис-
курса. Проводится анализ связи между категорией модальности и категорией оценки.

Ключевые слова: когнитивная природа, фрейм отрицания, дискурс, модальность, 
оценка.

The article is devoted to examination of the cognitive nature of negation. The communica-
tive situation of the negation is studied as frame of official-business discourse. It also analyzes 
the connection of the category of negation, the category of modality and the category of as-
sessment.
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sessment. 

Категорія заперечення відбиває засадничий принцип когнітивної лінгвістики, який 
В. Гак охарактеризував так: усе йде від дійсності через думку в мову, і все від мови по-
вертається через думку в дійсність. 

У мові заперечення є акумулятором філософського й логічного розуміння цього між-
дисциплінарного феномену, становлячи водночас категорію, когнітивна природа якої дає 
змогу простежити зв’язок дійсності, мислення і мови. Спираючись на це твердження, 
запереченнярозглядаємо як результат мовно-мисленнєвої діяльності людини: заперечні 
висловлювання формуються як мовні форми об’єктивації суджень заперечного змісту. 

А. Паславська розглядає заперечення якпервинну, семантично цілісну змістову ка-
тегорію, що належить до розряду функціонально-семантичних утворень, універсальних 
для всіх мов світу. При цьому витлумачуємо заперечення у трьох аспектах: 1) як мовну 
універсалію, яка корелює зі своєю протилежністю – ствердженням; 2) як семантико-
граматичну універсалію, для якої характерні різнорівневі мовні засоби із загальним зна-
ченням заперечення; 3) як когнітивно-дискурсивне утворення, що актуалізує заперечну 
семантику мовленнєвих засобів у тісній взаємодії з експресивністю, модальністю й оцін-
коюу різних типах дискурсів, зокрема й офіційно-діловому. 

Серед типології дискурсів офіційно-діловий є продуктом інтеграції функціонального 
стилю, норми і комунікативної діяльності. До офіційно-ділового дискурсу належать до-
кументально оформлені акти державної, політичної, економічної діяльності, ділові від-
носини між організаціями, державами, а також між членами суспільства у сфері офіці-
ального спілкування – закони, установи, накази, акти, розпорядження тощо [3].

Офіційно-діловий дискурс – це сфера реалізації офіційно-ділового стилю, необхід-
ними умовами якого є точність (досягається за допомогою усталених слів та зворотів, 
так званих мовних штампів: структура речень складна, має своєрідну схему, не властиву 
іншим функціональним стилям, уникнення багатозначності слів) і відсутність емоцій-
но забарвлених висловів. Ці умови роблять офіційно-діловий стиль консервативним, бо 
вони є незмінними тривалий час: порушення спеціально встановленої форми кожного 
документа є неприпустимим. Існує дві форми офіційно-ділового викладу: усна й писем-
на. Усна форма спілкування передбачає проведення нарад, засідань, зборів; монологіч-
ний виступ перед аудиторією з доповіддю чи повідомленням. Писемна форма спілкуван-
ня передбачає відсутність співрозмовника, вона реалізується в різних документах. 

З погляду дискурсивної реалізації ділова комунікація становить інституціональний 
дискурсі є статусно-орієнтованою. Ділове спілкування завжди відбувається в межах від-
повідних соціальних, державних і міжнародних установ. Відповідно, учасники ділового 
спілкування виступають в офіційних статусах і зорієнтовані на розв’язання конкретних 
завдань. Простір застосування ділового мовлення визначається статусно-рольовими 
взаєминами комунікантів у сферах державно-політичної, громадської, економічної, 
адміністративно-господарської діяльності. Відповідно до цих сфер інституціонального 
дискурсу вирізняються основні його види: законодавчий (закони, укази, статути, поста-
нови); дипломатичний (міжнародні угоди – конвенції, повідомлення – комюніке, звер-
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нення – ноти, протоколи); адміністративно-канцелярський (накази, інструкції, розпо-
рядження, довідки, заяви, звіти).

Будь-яка ділова комунікативна ситуація відповідно до трьох видів інституціональ-
ного офіційно-ділового дискурсу містить поряд з твердженням важливу інформацію з 
запереченою семантикою, яку в роботі представлено як фрейм заперечення.

Акумулятором філософського і логічного розуміння явища заперечення є мислення 
людини. Заперечні судження, відображаючи певний фрагмент відношень об’єктивного 
світу, є невід’ємною складовою сфери когніції людини,що пов’язана з процесами пізнання 
і феноменом знання як такого – в усіх аспектах його отримання, зберігання, переробки й 
передачі. Відтак, категорія заперечення якнайкраще втілює один із засадничих принципів 
когнітивної лінгвістики, який В. Гак образно охарактеризував наступним чином: усе йде 
від дійсності через думку в мову, і все від мови повертається через думку в дійсність [7].

Виходячи з цієї тези, заперечення слід розглядати як результат мовно-мисленнєвої 
діяльності людини: заперечні висловлювання формуються як мовні форми об’єктивації 
суджень заперечного змісту. 

Усвідомлення когнітивної природи заперечення створює передумови для конкретиза-
ції її змісту з використанням різних структур категоризації інформації, зокрема, фрейму. 
Поняття фрейму (від англ. frame – “схема”) було вперше використано американським 
психологом Ф. Бартлеттом у книзі “Пам’ять” (“Remembering”, 1932) для номіналізації 
стереотипних уявлень, якими люди регулярно користуються при вербалізації минулого 
(колективного та/чи індивідуального) досвіду.

З огляду на суб’єктивно-репрезентативну природу заперечення деякі мовознавці 
кваліфікують цю категорію як складову широкого поля модальності [3]. Говорячи про 
модальність як про встановлюване мовцем відношення змісту висловлювання (його 
пропозитивної основи) до дійсності, лінгвісти наголошують на тому, що відношення до 
дійсності є результатом уявлення про неї саме мовця. Ця думка сягає концепції В. В. Ви-
ноградова, який розглядав такі модальні значення, які виражаються у реченні тільки від 
“особи” відправника мовлення.

За допомогою термінолексеми “модальність” (лат. modus – спосіб, відношення) 
позначається певний спосіб ставлення суб’єкта, який висловлюється, до предмета ви-
словлювання. Свого часу німецький філософ І. Кант пропонував три види модальних 
суджень: асерторичні (ті, що констатують факти дійсності, але не виражають їх неза-
перечну логічну необхідність), проблематичні (ті, що виражають можливість) і аподик-
тичні (ті, що виражають необхідний зв'язок між предметами) судження. Ці три види 
суджень не вичерпують усього розмаїття можливих відношень модальності. Наприклад, 
прохання, накази, команди, клятви також виражають певне ставлення мовця до предме-
та висловлювання, однак в традиційній логіці вони не знаходять собі місця. Зазначимо 
також, що не завжди можна визначити відмінності між дійсним і необхідним, оскільки 
іноді й випадковість набуває статусу дійсності. Тому протягом певного часу представни-
ки математичної логіки вважали, що модальність – це предмет скоріше психологічного, 
ніж строго логічного вивчення.

У процесі розвитку мови Кантове учення про три види модальних суджень транс-
формувалося в учення про три способи дієслова, яке твердо увійшло до реєстру сучасної 
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граматики, хоча, як зазначав В. Виноградов, це його первинне логічне, філософське об-
ґрунтування вже давно забуте. 

На різних етапах розвитку лінгвістики поняття модальності то звужувалося до по-
няття способу, то розширювалося, зливаючись фактично з категоріями оцінки та екс-
пресивності. Модальність розуміється як “оцінка змісту мовцем з погляду реальності, 
можливості, вірогідності”, “відношення мовця до змісту висловлювання, а також від-
ношення змісту висловлювання до об’єктивної дійсності” [3: 164], “відношення змісту 
висловлювання до дійсності та оцінка цього відношення з боку того, хто говорить” [6: 
134], “ознака, яка вказує на здатність речення виражати спосіб включення змісту речення 
у контекст відображуваної дійсності” [8: 315]. 

Сьогодні модальна логіка є досить розвинутою галуззю формальної логіки. На думку 
Р. Фейса, модальна логіка, або логіка модальностей, вивчає не тільки твердження й за-
перечення, а й так звані сильні та слабкі твердження й заперечення. До сильних належать 
твердження типу “Це необхідно істинне”, “Це необхідно неправдиве”. До слабких на-
лежать твердження типу “Це можливо істинне”, “Це можливо неправдиве”. Логічні кон-
станти, аналогічні словам “необхідно”, “можливо” тощо, називаються модальностями, 
або модальними операторами.

Включення заперечення до категорії модальності пояснюється тим, що модальність 
як категорія виражає різні види відношення висловлювання до дійсності, а також різні 
види суб’єктивної кваліфікації повідомлюваного як думку мовця на відношення вислов-
лювання до дійсності [3: 90].

Найбільш поширеною є концепція модальності, запропонована швейцарським уче-
ним Ш. Баллі. Її сутність полягає в тому, що в будь-якому висловлюванні можна виділити 
основний зміст (диктум) і його модальну частину (модус), у якій виражається інтелек-
туальне, емоційне чи вольове судження мовця щодо відношення до диктума [цит. за пр.: 
Ахманова 2005, с. 44-45]. При цьому модус визначається як активна дія, яка здійснюєть-
ся мовцем над диктумом. Мовознавець розрізняє експліцитний та імпліцитний модуси. 

Ідеї Ш. Баллі отримали продовження в працях різних мовознавців, які зазвичай не 
вбачають різниці між термінами модальність і модус. Причина невизначеності рівнів 
(мови чи мовлення, мови і мовлення), на яких експлікується модальність, на наш погляд, 
відображається саме в тому, що поняття модальності втрачає чітко окреслені рамки вна-
слідок ототожнення з модусом. Тому ми поділяємо думку дослідників, які розрізняють 
модус як “комплекс таких суб’єктивних значень, що їх може і повинен висловити мовець, 
вступаючи в той чи інший вид спілкування і стаючи автором висловлень, побудованих за 
законами даної мови” [9: 50]. 

Розвитком концепції Ш. Баллі стало виокремлення кількох типів модальності, яке 
ґрунтувалося на функціонально-семантичній диференціації модусів. Так, Т. Б. Алісова 
розрізняє два типи модальності: комунікативну, за якою речення поділяють на розповід-
ні, питальні, спонукальні й оптативні, та суб’єктивно-оцінну, яка виражає оцінку мовця 
щодо впевненості в достовірності повідомлюваного [2: 46].

За модусно-диктумного членування висловлювання виступає    В. Д. Шинкарук, 
який, зокрема, вважає, що модальність як категорія модусу, подібно до інших його ка-
тегорій (персуазивності, оцінності, авторизації), “безпосередньо пов’язана з викорис-
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танням речення в мовленнєвому акті. Вона прямо залежить від інтенції мовця, тому-то 
значення, які становлять модус речення, є в основному комунікативно-інтенційними. Ці 
значення накладаються на власне значення, модифікують їх і забезпечують актуальне 
прив’язання речення до референтної ситуації та введення його до тексту” [11: 20-21]. 
Лінгвіст, протиставляючи три рівні речення, – формальний, семантичний та комуніка-
тивний – розмежовує модус і комунікативний аспект і вважає, що суб’єктивність моду-
су і комунікативного аспекту різна. У модусі виявляється суб’єктивність “в інтересах 
мовця”: відношення та оцінки мовця, основою для яких служать положення автора про 
описувані події, його уявлення про достовірність тієї чи іншої інформації, його “система 
цінностей” подій тощо. У комунікативному аспекті – “суб’єктивність в інтересах слуха-
ча”: мовець використовує комунікативну побудову речення для того, щоб, турбуючись 
про успіхи комунікації, керувати комунікативною поведінкою співрозмовника, тобто, 
по-перше, орієнтувати його на потрібний вид комунікативної діяльності – слухання або 
мовлення, по-друге, фіксувати його увагу на тих або інших елементах змісту залежно від 
їх актуального значення [11: 23]. 

Таким чином, приходимо до необхідності чітко відмежувати поняття: модусу як комп-
лексу суб’єктивних значень, висловлених мовцем у ході комунікації; модальності як оди-
ниці суб’єктивного семантико-синтаксичного спрямування, що передає стосунок його 
змісту до дійсності, з яким пов’язують витлумачення повідомлюваного як реального (лише 
констатованого мовцем) або як ірреального (можливого, бажаного, необхідного й под.), 
способу як суто морфологічної дієслівної категорії, що реалізує реальну/ірреальну дію. 

Питання, пов’язані з категорією модальності, належать до переліку тих суперечливих 
проблем мовознавства, які на кожному етапі розвитку лінгвістичної думки не лише не 
втрачають своєї актуальності, а навпаки, – набувають нових аспектів. Та складність ви-
вчення модальності, на яку вказують усі її дослідники, значною мірою визначається вже 
тим фактом, що в цій категорії пов’язані такі ключові поняття комунікативного процесу, 
як об’єктивна дійсність, висловлювання та його автор. На нашу думку, антиномія “мова – 
мовлення” зрештою спричинила істотні розбіжності у трактуванні й розумінні категорії 
модальності загалом і суб’єктивної модальності зокрема. Іншим проявом неузгодженості 
досліджуваної категорії є приналежність самого терміна до найбільш контраверсійних у 
мовознавстві. Частково це спричиняється інтерференцією його значень з відповідниками 
із логіки, психології, філософії [10: 22].

Враховуючи вищезазначене, вважаємо заперечення субкатегорією модальності, 
оскільки заперечення як субкатегорія модальності відображає ставлення мовця до по-
відомлюваного: за допомогою заперечної форми він спростовує істинність висловлено-
го раніше або ймовірного судження. Модальний характер заперечення представлено у 
концепції А. Вежбицької, яка тлумачить заперечення як суб’єктно-вольовий “модаль-
ний примiтив”, у межах якого категорія заперечення співвідноситься з ідеєю бажаності. 
Включення заперечення у число модальних значень пов’язано з розумінням заперечен-
ня як суб’єктивної оцінки змісту висловлювання або як нереальність існування чого-
небудь. За В. Г. Адмоні, категорія заперечення є однією з основних форм модальності, 
поряд із категорією ствердження. Автор розуміє заперечення як вираження нереальності 
відображуваних у реченні зв’язків і явищ дійсності [1]. 
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У даній статті модальність розглядається із двох позицій: 1) надання можливості 
вибору здійснити або не здійснити запропоновану дію партнерові з комунікації (сфера 
ввічливості) або 2) відсутності цього вибору, тобто “диктування умов” і в такий спосіб 
виражати свою згоду/незгоду. 

Заперечення, як підсистема протиставлення і спосіб представлення буття, є важли-
вим елементом об’єктивної реальності, – гетерогенним явищем, що відображає співвід-
ношення мови і мислення.

Окрім того, категорія заперечення тісно пов’язана з категорією оцінки. Оцінка зна-
ходиться в основі змістової структури заперечних висловлювань. Перш ніж заперечити, 
мовець реалізує негативну оцінку на основі “картини світу” аксіологічної шкали, своїх по-
чуттів і переживань та використовує відповідні форми висловлювання. Заперечно-оцінні 
висловлювання передають суб’єктивне ставлення мовця до адресата у діапазоні негативної 
кваліфікації, тобто несхвалення. Одна із особливостей оцінки – її суб’єктивний характер. 
Оцінне судження – це суб’єктивний образ об’єктивної дійсності, оскільки об’єктивно іс-
нуюча інформація відображається у свідомості суб’єкта оцінки та співвідноситься з його 
власним уявленням про добре/погане і, отже, набуває суб’єктивної форми. Мовець здій-
снює негативну оцінку та визначає цінність об’єкта згідно з своїми переконаннями, по-
глядами та соціальними установленнями. Заперечно-оцінні судження здійснюють певний 
вплив на учасників комунікації та вказують на характер спілкування. 

Загальна заперечна оцінка – це оцінка комплексна, вона складається з декількох осо-
бистих оцінок. Сукупність часткових негативних оцінок більш різноманітна, аніж групи 
загальних оцінок. Це можна пояснити тим, що людина в негативному загальному на-
магається диференціювати негативне часткове, те специфічне, особливе, що викликає у 
нього дискомфорт [5]. Кожний аспект заперечного часткового висловлювання базується 
на одному з ознак об’єкта, негативно характеризуючи певні властивості, якості, стан чи 
дію адресата. Аспект заперечної оцінки визначається якостями та діями об’єкта, що ви-
кликають у мовця негативно-оціночне ставлення. 

Показовим є той факт, що сама оцінка має назву заперечної, тобто містить ідею за-
перечення [6]. У мовних одиницях із заперечною оцінкою чи заперечною конотацією 
спостерігається дотримання принципу єдності та існування категорії твердження та за-
перечення (“affirmation and negation”). В одній мовній одиниці стверджується наявність 
будь-яких негативних якостей та відсутність позитивних властивостей з погляду стерео-
типного сприйняття картини світу та з погляду індивіда – адресанта й адресата.

Мовні засоби вираження негативної оцінки висловлювання мають великий діапазон 
та характеризуються достатньою різноманітністю. Це пояснюється тим, що аномалії та 
відхилення від норми впливають на психологічний стан особистості та знаходять своє 
відображення у мовленні учасників комунікативного акту. 
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повторнаЯ номинаЦиЯ и ее СтиЛиСтичеСКаЯ ФунКЦиЯ 
в СвадеБнЫХ пеСнЯХ гомеЛЬЩинЫ

У статті описується повторна номінація у весільних піснях Гомельського регіону, 
аналізуються різні типи повторів: лексичний повтор, дериваційний повтор, анафора, 
повтор спілок, повтор прийменників, визначається стилістична функція цих повторів.

Ключові слова: весільна пісня, повторна номінація, лексичний повтор, подвоєння, 
дериваційний повтор, анафора, повтор сполучників, повтор прийменників, паралелізм.

В статье описывается повторная номинация в свадебных песнях Гомельского ре-
гиона, анализируются различные типы повторов: лексический повтор, деривационный 
повтор, анафора, повтор союзов, повтор предлогов, определяется стилистическая 
функция этих повторов.

Ключевые слова: свадебная песня, повторная номинация, лексический повтор, удво-
ение, деривационный повтор, анафора, повтор союзов, повтор предлогов, параллелизм.

The article describes the re-nomination in wedding songs of the Gomel region and analyses 
various types of repeats: lexical, derivation repetition, anaphora, repetition unions, pretexts.

Keywords: wedding song, re-nomination, lexical repetition, double, derivation repetition, 
anaphora, repetition unions, repetition of excuses, parallelism.

Перефразируя известное высказывание В. фон Гумбольдта, можно сказать, что пес-
ня – это душа народа, и душа народа – его песня. Народные песни, как отмечает из-
вестный белорусский исследователь народно-поэтического творчества Н.С. Гилевич, 
“хороши своей натуральной, природной красотой, таящейся в силе чувства и глубине 
мысли. Благородное, человечное содержание всегда находило благородную, ясную, со-
вершенную форму” [1: 8].

Язык народно-поэтического творчества, отличающийся художественной конкретно-
стью, выразительностью стихотворного слова, образной формой отражения объективной 
действительности, является высшим уровнем развития устного словесного искусства. 

“В каждой песне мы видим использование различных приёмов и средств художе-
ственного отображения и выразительности. Народнопесенная поэтика выработала за 
долгие столетия очень много способов проявления человеческих дум и чувств в слове” 
[1: 13]. Наиболее полно отмеченные качества проявляются в свадебных песнях, сопрово-
ждающих один из главных этапов в жизни человека – вступление в брак. 
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Отличительную изобразительно-выразительную функцию в свадебнопесенной тра-
диции выполняют различные повторы. Исследователи устного народного творчества 
отмечают: “Повтор – это один из наиболее широко распространенных приёмов в фоль-
клорной традиции. Он встречается в различных жанрах, разнообразных произведениях 
и самых разных текстах, выполняя при этом разнородные функции [2: 5].

 Повторы в фольклорных текстах выполняют две функции – структурную, текстоо-
бразующую, когда они формируют композицию произведения, выполняют роль струк-
турной организации текста, являются важнейшим языковым средством связности его 
отдельных фрагментов, и изобразительно-выразительную, образную функцию, когда 
содействуют актуализации значения повторяющихся языковых элементов, логическому 
выделению и усилению их смысла, семантическому развертыванию концептуального со-
держания текста, с одной стороны, и рифмо- и ритмико-интонационному оформлению 
речи, созданию напевности и мелодичности и, как результат, – повышению его эвфонии. 
Первая функция более полно реализуется в прозаических фольклорных жанрах, таких, 
как сказки, заговоры, предания, легенды, другая – более характерна для народнопесен-
ной, поэтической традиции. 

Предметом нашего внимания является повторная номинация в свадебных песнях Го-
мельщины. 

Широко используется в свадебных песнях Гомельщины лексический, или тожде-
ственный, полный повтор – повтор одной и той же номинативной единицы, способству-
ющий логическому выделению отдельных слов, усилению их смыслового наполнения, 
подчеркиванию значения. 

Контактный лексический повтор создает фигуру удвоения. Чаще всего он выражает-
ся глаголами и передает продолжительность действия: Ох, мы едам, едам Чорнага каня 
следам, І дзе ж мы пастанам, Там сваіх пазнаем [3: 104]; Ехалі, ехалі, Загледзелі ў поле 
колоду. Там узялі посталі [3: 357]; 

– его интенсивность: Той, хто хустачку дараваў, дараваў, Той яе і запіваў, запіваў [3: 
152]; Выкоцілі, выкоцілі бочку медочку, Высваталі, высваталі ў пана-свата дочку [3: 205]; 

– повторяемость: Сватко гнецца, гнецца, Як лісіца ў лесе [3: 122];
– ритуальную значимость и важность: Вечар цэлы касу дзеўкі плялі, плялі, Патом вілі. 

Вілі, вілі золатцэм, Жэмчуг утыкалі [3: 107]; Запрагайце, запрагайце валы да цяліцы, Ой, 
уносьце, ой, уносьце каравай з святліцы [3: 121]; Ідзе, ідзе Манечка на пасад, Крыкнулі, 
гікнулі на ўвесь сад [3: 343]; Плыві, плыві, мая русая каса, Прайшла ўся мая дзявочая 
краса [3: 152];

– невозможность осуществления действия (в песнях сироты): Устань, устань, ба-
цюхно, годзі спаць, Пора своё дзіцятко отпраўляць [3: 205].

Лексический повтор логически выделяет и актуализирует семантику обстоятель-
ственного детерминанта – подчеркивает время действия: Рано да рано, Штось у лесі 
говорыло .. Рано да рано У нашым дварэ вяселле [3: 124]; 

– место действия: Полем, полем, краменцам, Звязалі свацейка палаценцам [3 : 153]; З 
гары, з гары, з даліны Беглі конікі чатыры [3: 255]; 

– степень его проявления: А паднімем каравай Высока, высока, А паднясём яго 
далёка-далёка [3: 140].
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Удвоение, выраженное прилагательным, усиливает определенное внешнее или вну-
треннее качество лица или предмета: Наш князёк харошы, харошы, Дайце яму грошы [3: 
267]; Чырвона, чырвона да каліна ў лузе, А Алесечка ў бацькі найпрыгажэйшая [3: 151]; 
Мае вочы чорные, чорные, чорные [3: 262].

Контактный повтор существительного акцентирует внимание на субъекте или объ-
екте действия: Чобаты, чобаты вы мае, Нарабілі клопату для мяне [3: 105].

Дистантный лексический повтор не только логически выделяет, подчеркивает значение 
повторяемой лексемы, но и связывает отдельные фрагменты текста: Дымна ў полі, дымна 
Ды й нікого не відно [3: 169]; Зялёны садочак, зялёны, Вакол рутай аплецёны [3: 171].

Интересным и довольно распространенным в свадебнопесенной традиции Гомель-
щины видом повтора является частичный, корневой, или деривационный повтор, способ-
ствующий столкновению в тексте однокорневых слов как одинаковой, так и различной 
частеречной принадлежности. Этот повтор называют также тавтологией. Употребление 
в общем контексте однокорневых лексических единиц актуализирует их значение, уси-
ливает смысл, а также оживляет внутреннюю форму слова, что в значительной степени 
способствует экспрессивизации народнопоэтической речи. Чаще всего повторяются од-
нокорневые слова, принадлежащие к различным частям речи. Контактное расположение 
однокорневых существительного и глагола усиливает характер называемого действия: 
Ай, не шум шуміць, А зялёная дуброўка. Ай, баліць, баліць У мяне галоўка [3: 52]; Месяц 
узыходзіць, А зара зарыцца. Молода Волечка Ды й на воз садзіцца [3: 169]; І дзе ж ты, 
хмелю, Зіму зімаваў, Што ж ні развіваўся? І дзе ж ты, сынку, Ночку начаваў, Што ж 
ні разуваўся? [3: 477]; Ехалі купцы ўсе не знатныя, Божа мой, Божа, Масцілі масты ўсе 
цярновыя, Божа мой, Божа [3: 243]. 

Дистантная позиция однокорневых существительного и глагола подчеркивает внутрен-
нюю форму этих номинативных единиц: Мір з мірам да міруецца, Мір з мірам да міруецца. 
Сваха з свахаю цалуюцца, Да на лютым марозі, Да на сонечным парозі [3: 114]; А паставім 
[каравай] на жыце, Каб добра жыць, Дай, Бог, маладым Добра жыццё пражыць [3: 140]; 
Сястрыца-парадніца, Дый парадзь ты мне: Як цесця зваці, ваяваці, Як сабе Волечку ўзяці? 
[3: 169]; Мы,сваты, з дарогі Памарозілі ногі. Па марозу хадзілі, Галасок загубілі [3: 361]; 
Некаму плацця праці. Пранічкам махнеш, Цяжэнька ўздыхнеш [3: 382].

Реже наблюдается столкновение однокорневых существительного и прилагательно-
го: Прыйдзі, мой татка, У госцейкі ка мне, А як мне прывыкаці У чужой чужыне [3: 95]; 
Маладзіцы маладыя, маладзіцы маладыя, Ці добрыя мужыкі, ці ліхія? [3: 263]; Сірата я, 
сірата, сірацее меня нет, Якое плацце ні надзену, Ад таскі ліняет цвет [3: 305];

существительного и существительного: Выпляту я ўплёт з русых кос, Павешу я 
ўплёт на прыплёт [3: 85].

Оригинальность корневого повтора проявляется и в том, что здесь нередко при-
сутствует окказиональное словообразование, усиливающее внутреннюю форму слов и 
придающее им особенную изобразительную выразительность: міравацца ‘мириться’, 
зарыцца ‘разгораться (о заре)’; парадніца ‘советница’; чужына ‘чужой край’; сірацее 
(сравнительная степень от сиротский) ‘круглая сирота’ и др.

Частичный повтор усиливает звучание повторяемых слов, содействует их более пол-
ному смысловому наполнению.
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Довольно часто в свадебных песнях Гомельщины встречается анафора – повтор сло-
ва или группы слов в начале нескольких смежных предложений. Она является важным 
средством интенсификации речи, повышает степень экспрессивности языковых единиц 
и приводит обычно к синтаксическому параллелизму. 

Есть различные виды анафоры: звуковая, лексическая, строфная. В анализируемых 
песнях наиболее распространенной является лексичекая анафора – повтор отдельной 
лексемы в начале соседних предложений. Повторяемая лексическая единица может от-
носиться к любой части речи:

глагольная анафора показывает высокую степень значимости действия или процесса, 
передает интенсивность его проявления: Будзь багата, як зямля, Будзь бягуча, як вада, 
Будзь шчасліва, як зара [3: 106]; Стаіць грушачка, распусціўшыся, некаму падрэзаць. 
Стаіць Надзечка, расплакаўшыся, некаму сунімаць [3: 87]; 

субстантивная анафора обращает внимание на субъект или объект действия, которы 
й может обозначаться как конкретным, так и отвлеченным существительным: Печ нага 
рагоча, Печ наша рагоча, Печ наша рагоча, Чаго яна хоча ? [3: 117];

 местоименная анафора указывает на автора высказывания, его личное отношение к 
событиям, может также выражать обобщенное значение лица: Мой жа татачка, Мой 
жа родненькі, Што мне там гаварыць? [3: 137]; Абазваўся да Ванечка з зялёнага саду, Я 
тыя чарнабрыўцы паліваць буду, Я цябе, маладую, жалаваць буду [3: 27];

адвербиальная анафора усиливает обстоятельственный детермирнант при глаголе: Род-
ны ты мой брацік! Куды ты мяне абуваеш? Куды ты мяне адзяваеш? [3: 156]; Каравай, 
расці, расці Вышай беленькай пячы, Вышай нашага забора, Вышай друга дарагога [3: 177].

 Довольно часто в свадебных песнях анафорируются лексические единицы, выра-
женные служебными частями речи: 

союзом: І слышан чачот нагайкі, І гукаюць марша, І музычэнькі граюць, І самі спя-
ваюць [3: 175];

предлогом: Ой, што мы хацелі, Тое мы і зрабілі: З цеста – пеляніцу, З дзеўкі – 
маладзіцу, З добрага цеста – добра пеляніца, З добрае дзеўкі – добра маладзіца [3: 106];

частицей: Добры дзень, сястрыца, Ці жыва, здарова? Ці жыва, здарова, Ці добрая 
доля? [3: 166];

междометием: Да й у чужом сяле, там людзі чутлівы, Асудзяці ўсю маю паходачку: 
Ой, як робіш, Ой, як ходзіш, Ой, як з людзьмі ты гаворыш [3: 86].

Нередко в анафоре сочетаются знаменательные и служебные части речи, что приво-
дит к полному структурному параллелизму, который проявляется в одинаковом построе-
нии соседних предложений:

Вы, сваточкі-галубочкі, просім вас, Каб не было нашай дзевачке плоха ў вас, Каб 
не была на качарэжніку пасцеля, Каб не была ў дарожанькі вячэра .. Ай, каб была ў 
краватачкі пасцеля, Ай, каб была за столікам вячэра. Ай, каб была ваша комнатка хат-
каю, Ай, каб была свякровачка маткаю [3: 41];

Дзякуй Богу, сына ажаніла, Ды й нявестку дачакала. Ды й не буду воду носіці, Ды й не 
буду хлеба мясіці, Да й не буду хату мясці, А буду парадочок весці [3: 165].

Строфная, синтаксическая анафора, при которой в начале строф повторяются одина-
ковые или равнозначные синтаксические конструкции, также довольно часто встречается 
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в свадебных песнях Гомельщины. Она выполняет в поэтической речи выразительную 
структурно-семантическую и экспрессивную функции – содействует упорядочению 
словесного построения текста, логическому, последовательному развитию мысли и уси-
лению его эмоционального звучания. Строфная анафора приводит к синтаксическому 
параллелизму предложений, который часто сочетается с образным параллелизмом, осно-
ванным на сопоставлении определенного действия, состояния или характеристики пер-
сонажа с явлениями природы, реалиями животного или растительного мира, что отража-
ет органическую связь человека с природой, одушевление им всех ее проявлений. Так, 
пераживания, действия и эмоциональное состояние невесты чаще всего сопоставляются 
с поведением птиц: Там на возеры плавалі індыкі, Ужо табе, Волечка, мінуцца музыкі. 
Там на возеры плавалі качоры, Ужо табе, Волечка, мінуцца вячоры [3: 173]; Да прыля-
цела шэрая зязюля з ялаўца, Да прыехала маладая Ганначка з-пад вянца [3: 180]; Кука-
вала зязюлечка ў садочку, Прыкланіўшы галовачку к лісточку..Заплакала малада Мар’я ў 
святліцы, Паклаўшы галоўку к скамейцы [3: 321]; Ляцелі галачкі ў тры стадачкі, Адна 
галачка паперак. Ішлі дзевачкі ў тры радочкі, А наша Алачка паперад [3: 411]; Кукавала 
зязюлечка ў саду на памосце, Прыехалі да дзевачкі тры казакі ў госці [3: 288]; 

явлениями природы: Под явором вецер не вее, Под явором сонцэ не грэе, Под явором 
сонцэ не грэе, Под явором дробны дождж ідзе, Моя міла замуж ідзе [3: 185]; 

реалиями животного: Да як заржалі сівыя коні ў полі, Да кінулася свайму татачку ў 
ногі [3: 285]; 

или растительного мира: Кацілася ігрушачка із-за гор’я, Прасцілася Манечка із за-
столля [3: 294]; Кукавала зязюлечка ў садочку, Прыкланіўшы галовачку к лісточку.. За-
плакала малада Мар’я ў святліцы, Паклаўшы галоўку к скамейцы [3: 321].

При анафорическом повторе могут сопоставляться действия невесты и поведение 
других свадебных чинов, прежде всего свекрови: Ужо свякроўка нявестку даўно чакае. 
Шыла яна шубу да долу, Дый прыбудзь, нявестку, дадому. Шыла яна шубу да зямлі, Дый 
прыбудзь, нявестка, да сям’і. Шыла яна шубу па пяты, Ды й прыбудзь, нявестка, даха-
ты [3: 166].

Выделительно-смысловое значение анафоры повышает информативность речи, 
насыщенность содержания и глубину раскрытия идеи, концептуальную значимость 
народно-поэтического слова. Стилистическая значимость анафоры обуславливает обо-
гащение поэтической речи дополнительными эмоционально-оценочными значениями. 

Менее распространена в свадебных песнях Гомельщины эпифора – повтор слова 
или группы слов в конце смежных предложений. Как и анафора, эпифора относится к 
локализированным повторам. Она содействует структурной организации поэтического 
текста, актуализации семантики повторяемых элементов высказывания: Да стаяла, буя-
ла, да стаяла, буяла Канапелька ў агародзе, Да не даў жа ёй ветрычак, Да не даў жа ёй 
ветрычак Яшчэ болей да пастаяці, Яшчэ болей да пастаяці [3: 23]; У новым родзе трое 
варот новых. Первые варота – што сонейка взойдзе, Другіе варота – што месячык 
взойдзе, Трэціе варота – што хлопчык взойдзе. Як сонейко будзе – цёпленько будзе, Ме-
сячык засвеціць – светленько будзе, А хлопчык узыйдзе – веселенько будзе [3: 68].

Анализируя виды повторов в свадебных песнях Гомельщины, нельзя не отметить 
такие фигуры речи, как повтор союзов и предлогов. Многосоюзие, или полисиндетон – 
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использование одного и того же союза перед каждым однородным членом предложения 
– помогает связать отдельные элементы в синтаксическое единство и вместе с тем вы-
делить, разделить их между собой, что замедляет темп поэтического высказывания, при-
дает ему возвышенность и выразительность: І жыві гадок, і жыві другі, не ідзі да маці. 
І жыла гадок, і жыла другі, Трэці не сцярпела, Абярнулася шэраю зязюлькаю, К маці 
паляцела [3: 38]. Функциональное значение полисиндетона зависит от грамматической 
характеристики соединяемых членов предложения. Так, повтор союзов перед однород-
ными сказуемыми передает протяженность действия, его интенсивность или разнообра-
зие: А нашы ж сваты не ведалі Ды ў хлеў заехалі, Ды і казу прывіталі, Ды казе руку далі, 
Ды каза здзівілася, Са смеху павалілася [3: 245]. Многосоюзие при однородных дополне-
ниях придает высказыванию интонацию перечисления, показывает многочисленность, 
разнообразие явлений: Чым я табе надакучыла, Ці ядою,ці хадою, Ці ядою, ці хадою, 
Ой, ці русаю касою? [3: 225].

Повтор одинаковых предлогов перед однородными членами предложения также по-
зволяет выделить отдельные слова, подчеркнуть их значение, акцентировать на них внима-
ние: За сонцам – не бачу, За ветрам – не чую, За нядобрым мужам – дома не начую [3: 248]; 
Ой, друзья-таварышчы, Развітваюся з вамі, Са сваёй хатай, З роднай мамай і бацькам, І, 
мілыя, з вамі [3: 78]. Многосоюзие и многопредложность содействуют, кроме того, ритми-
зации поэтической речи и ее системно-структурной организации: Дай плавала шчука-рыба 
Па дну, па вадзе [3: 380]; З гары, з гары, з даліны Беглі конікі чатыры [3: 279]; Каля майго 
церама, Каля майго новага, Бітая дарожачка, Таптаная сцежачка [3: 283].

Повтор предлогов может сочетаться с повтором союзов или частиц, образуя таким 
образом парный повтор служебных слов, который усиливает выделительное значе-
ние: Страла мая, страла, Па што ты прыйшла? Ці па мёд, ці па гарэлку, Ці па нашу 
дзеўку? [3: 136].

Таким образом, речевые фигуры, основанные на повторяемости языковых единиц, 
обладают в народнопесенном тексте большим экспрессивным потенциалом. Благодаря 
подобию или тождественности сопоставляемых контактно или дистантно расположен-
ных языковых единиц синтаксическая структура предложения свадебной песни стано-
вится более сбалансированной, выразительной и эмоционально насыщенной. Исполь-
зование этих фигур позволяет логически выделить субъект или объект определенного 
действия, помогает показать устойчивость определенных качеств, нарастание, последо-
вательность, целенаправленность действия, продолжительные однотипные отрезки вре-
мени, дает возможность выразить усиление эмоционального и психологического состоя-
ния главных действующих лиц свадебной церемонии. 
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КонЦептуаЛіЗаЦіЯ та КатегориЗаЦіЯ КуЛЬтуроправовоЇ 
інФормативноСті уКраЇнСЬКого ФоЛЬКЛору

Процеси концептуалізації та категоризації культуроправової інформативності 
українського фольклору забезпечили виявлення у текстах різних жанрів системи мовних 
знаків етноправового досвіду, а також дозволили обґрунтувати наявність у народнопо-
етичному конструкті категорій правосуб’єктності, правосвідомості, правоздатності.

Ключові слова: концептуалізація, категоризація, культуроправова інформатив-
ність, український фольклор.

Процессы концептуализации и категоризации культуроправовой информативности 
украинского фольклора способствовали выявлению в текстах разных жанров системы 
языковых знаков етноправовой сферы, что послужило обоснованию вербализации в на-
роднопоетическом конструкте категорий правосубъектности, правосознания, право-
мочности.

Ключевые слова: концептуализация, категоризация, культуроправовая информа-
тивность, украинский фольклор.

Processes of conceprualization and categorization of cultural and legal informativity in 
Ukrainian filklore ensured exposition of both ethnic and legal lingual signs in the texts of dif-
ferent genres, that gave grounds to the existence of such categories as: legal subjectivity, legal 
consciousness and legal capacity in folk poetic conceptual construction.

Key words: conceptualization, categorization, cultural and legal informativity, Ukrainian 
folklore.

Серед найважливіших аспектів лінгвокультурологічних студій С. Єрмоленко [1; 2], 
В. Жайворонка [3; 4], В. Кононенка [5], Л. Мацько [6], А. Мойсієнка [7], Н. Мех [8], 
Н. Данилюк [9] та ін. слід назвати: характеристики взаємодії мовних і позамовних чин-
ників народного досвіду, дослідження етновмотивованого підґрунтя концептуалізації та 
категоризації світу, виявлення принципів вербалізації ключових національно-культурних 
концептів. На наше глибоке переконання, первісна правова інформативність фольклор-
них текстів як породження взаємодії мови, свідомості, культури має розглядатися з лінг-
вокультурологічних позицій. У попередніх публікаціях ми неодноразово зверталися до 
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розгляду способів словесного оформлення елементів культуроправових уявлень, відтво-
рених різними жанрами народнопоетичного конструкту [10; 11; 12]. Пошуки філологіч-
них моделей представлення нової точки зору на фольклорний матеріал, показали, що 
аналіз зазначеного феномену неможливий без застосування понять концептуалізації та 
категоризації. Метою статті є інтердисциплінарне осмислення концептуалізації та кате-
горизації народнопоетичних структур, які забезпечують трансляцію елементів знання 
культуроправового формату. Згадана проблема досі залишалася поза увагою мовознав-
ців, отже спроба її розв’язання здійснюється вперше.

Лінгвокультурологічний образ правової сфери українського фольклору має вигляд 
концептополя, складного когнітивного явища інтеґративного типу, що втілює багато-
аспектну нестереотипізовану інформацію, породжену в результаті взаємодії різних до-
норських зон. Фольклороправове концептололе становить систему взаємопов’язаних 
концептуальних галузей – когнітивних контекстів, необхідних для інтерпретації мовних 
одиниць відповідної семантики, а також презентує сферу народного досвіду, яка об’єднує 
у межах цілісної концептуальної структури різні аспекти позамовного і мовного знання 
правового формату. Призначення фольклороправового концептополя полягає в оприяв-
ненні специфічного смислового наповнення мовних одиниць різних рівнів з опорою на 
сукупний досвід лінгвокультурної спільноти. Семантичний опис мовних об’єктивацій 
компонентів розгляданого концептополя передбачає вивчення процесів концептуалізації 
та категоризації відповідної сфери знань, а також осмислення мови не лише як засобу 
трансляції певних інформаційних структур, але й як прояву суголосся незчисленних ре-
цепцій навколишнього світу, накопичених багатьма поколіннями українців.

Концептуалізація поряд із категоризацією належить до ключових понять когнітив-
ної лінгвістики, адже фіксація певного концепту за мовним знаком є базою формування 
семантичного простору. У природній мові світ екстралінгвістичної реальності подаєть-
ся через людську інтерпретацію, і в цьому розумінні «онтологія» явищ, представлена 
природною мовою, визначається тим, як люди, що використовують мову, концептуалі-
зують позамовну дійсність. Тож ті чи ті мовні характеристики буття можливі лише на 
фоні певного способу мовної концептуалізації світу [13; 14; 15; 16; 17]. У дослідженнях 
М.М. Болдирєва, М.В. Нікітіна, О.В. Падучевої, К.В. Рахіліної, А. Вежбицької та ін. кон-
цептуалізація тлумачиться як спосіб узагальнення людського досвіду, що об’єктивується 
структурою, значенням, функціональним модусом вербалізованих концептів. Концепту-
алізація – «один із найважливіших процесів пізнавальної діяльності людини, що полягає 
в осмисленні отриманої нею інформації, яка надходить із різних каналів і приводить 
до творення концептів, концептуальних структур і всієї концептуальної системи у моз-
ку (психіці) людини» [18: 93]. Мета концептуалізації – понятійна класифікація уявлень 
про об’єкти та їх ознаки. Матеріалом для концептуалізації слугують інформаційні ре-
зерви розуму, неоднакові за способами накопичення й презентації знань про певні яви-
ща. Концептуалізація здійснюється шляхом формування цілісних уявлень і відповідної 
мисленнєвої обробки отриманих вражень. Результатом концептуалізації є формування у 
свідомості людини або колективній свідомості етносу концептуальної системи (системи 
концептів), що відтворює у вигляді структурованих та упорядкованих знань розрізнені 
враження про навколишню дійсність і втілює результати внутрішнього рефлексивного 
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досвіду. Концептуальна система кодує інформацію, яка поступає до неї у мовній і невер-
бальній формах різними шляхами: від органів чуття, у результаті осмислення, на підставі 
інтуїції позасвідомих процесів або у функціональному континуумі взаємодії різних піз-
навальних механізмів. Сутність процесу концептуалізації зводиться до структурування 
знань за посередництва концептуальних одиниць. «Кожний окремий акт концептуалізації 
становить приклад розв’язання проблеми, і у ньому задіяні умоглядні механізми, отри-
мання вивідних даних (інференції) та інші логічні операції» [18: 93]. Тісно пов’язаним із 
процесом концептуалізації виявляється процес категоризації. Категоризація спрямована 
на «об’єднання одиниць, що виявляють у тому чи тому відношенні подібність або харак-
теризуються як тотожні, у більш крупні розряди» [18: 46]. Взаємозумовлені процеси кон-
цептуалізації та категоризації розрізняються кінцевим результатом і метою. Якщо про-
цес концептуалізації спрямований на виділення певних мінімальних одиниць людського 
досвіду у їх ідеальній змістовій презентації, то процес категоризації – на об’єднання 
одиниць, що виявляють у тому чи тому відношенні подібність або характеризуються як 
тотожні. Концептуалізація пов’язана з категоризацією за способом кваліфікаційної ді-
яльності: перша спрямована на організацію у свідомості ідеальних структур і зв’язків 
між ними, друга – на інтеґрацію цих структур в ієрархію класів за принципом руху від 
конкретного до загального й до більш загального, а також за принципом вибору найкра-
щих зразків у категорійній мережі [16: 405].

Концептуалізація культуроправового поля фольклорного конструкту можлива тому, 
що у свідомості носіїв народнопоетичної традиції наявний рівень, на якому зосереджу-
ється й інтеґрується інформація сфер правосуб’єктності, правосвідомості, правоздатнос-
ті, отримана чуттєвим, мисленнєвим, інтуїтивним та іншими способами.

Категоризація є механізмом структур мислення, що передбачає об’єднання предметів 
і явищ у відповідні класи й рубрики досвіду, сформовані шляхом пізнавальної діяльності 
людини. Категоризація пов’язана з усіма когнітивними системами й операціями (порів-
нянням, ототожненням, аналогією) [18: 42–43]. Саме когнітивна наука вперше поставила 
питання про категоризацію досвіду людини з огляду на процеси вивчення когніції. Тра-
диційно категоризація осмислюється крізь призму її ролі у процесах згортки інформації й 
концептуалізації невичерпного різноманіття світу. За твердженням О.О. Селіванової, до-
слідження категоризації важливе щодо розуміння операцій індивідуальної та колективної 
свідомості, для вивчення способів зберігання, обробки та використання знань [16: 377].

Категорія – одна з властивих людському мисленню пізнавальних форм, що дозволяє 
узагальнювати досвід і здійснювати класифікацію його складників. Лінгвістика виро-
била погляд на категоризацію як на результат когнітивної практики, і поставила за мету 
з’ясувати, на основі чого класифікує речі звичайна людина та як вона зводить безкінеч-
не різноманіття власних відчуттів і об’єктивне багатоманіття матерії у певні рубрики. 
Оскільки формування категорій є результатом задіяння низки розумових механізмів, ви-
вчення категорій має починатися з аналізу мисленнєвих процесів, які переживає людина 
у ході категоризації та формування мисленнєвих одиниць [15: 77]. Елементи категорій 
вступають у різноманітні взаємовідношення і тим презентують категоризацію світу. Кла-
сичні категорії структуровані як пучки ознак, що виявляються у процесі наукового піз-
нання. М.М. Болдирєв вважає, що «в основі формування категорій лежать певні структу-
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ри знань – знання про те, які елементи входять до складу чи можуть бути віднесеними до 
даної категорії, які їх основні характеристики, як і якими відношеннями вони пов’язані з 
іншими категоріями, які зразки є найбільш типовими для цієї категорії, а які – найменш 
типовими та ін.» [13: 66]. Основу категорії складає прототип, який визначає її зміст. Під-
валини теорії прототипів, або прототипної семантики закладено Е. Рош, яка спиралася на 
феноменологічні концепції К. Штумпфа, Е. Гуссерля, М. Мерло-Понті та ін. Основним 
поняттям зазначеного підходу став прототип – мисленнєвий корелят найкращого зраз-
ка певного класу об’єктів, згідно з концепцією «родинної схожості» Л. Вітгенштейна; 
або найбільш типовий цілісний представник певної категорії, вибір якого пов’язаний із 
досвідом людини, виробленим шляхом її пізнавальної діяльності та особливостями її 
мислення [19: 48–49]. Прототип розглядається як центральний член категорії, елемент-
генератор, що забезпечує підведення нових членів під розглядану категорію. Власне 
процес підведення здійснюється на підставі зіставлення з прототипом, який може бути 
індивідуальним, етнічним чи універсальним. Таким чином, «категоризація – це, з одного 
боку, знання категорій об’єктів і явищ та їх назв і, з іншого боку – сам процес віднесення 
тих чи тих об’єктів до конкретної категорії, включаючи надання їм відповідних назв» 
[13: 67]. При цьому необхідно підкреслити, що когнітивна категорія як одиниця мен-
тального освоєння світу відзначається високим рівнем узагальнення. Ступінь абстракції 
може варіюватися, оскільки категоризація предметів і явищ навколишнього світу може 
відбуватися на різних перцептивних рівнях.

На думку Е. Рош, прототип є точкою когнітивної референції, яка утілює найбільш 
виразні ознаки категорії, рубрикою досвіду, виокремленою шляхом пізнавальної діяль-
ності людини, що дозволяє визначити всю категорію в цілому [19: 132–147]. У межах 
прототипної семантики дослідниця розглядає ментальну процедуру категоризації як 
результат особливостей сприйняття світу, моторної активності, культури, притаман-
ної мові метафоричності, метонімічності та образності й підкреслює, що прототипи 
можуть бути представленими у вигляді системи пропозицій чи системи зображень. 
А. Вежбицька обґрунтувала необхідність синтезу прототипного підходу із класичним і 
представила прототип у вигляді еталонно-ідеалізованого образу [14; 20]. Дж. Лакофф 
припустив можливість застосування теорії прототипів як пояснювальної для механізмів 
мислення й концептуальних структур, а також сформулював ряд принципів категориза-
ції понять: центральність, ланцюжковість, дистантність (зв’язки центральних членів із 
віддаленими), культурність та ін. З погляду мовознавця, «для категоризації важливими 
є такі фактори, як образне сприйняття, фізична взаємодія, ментальні параметри, роль 
реалій в культурі» [15: 48]. Зв’язки, що лежать в основі категоризації, проектують-
ся Дж. Лакоффом на п’ять типів ідеалізованих когнітивних моделей: пропозиційних 
(пропозиція, сценарій, пучок ознак, таксономія, реальна категорія), образно-схемних, 
метонімічних, метафоричних і символічних [15: 176].

Погоджуємося з думкою М.М. Болдирєва, який стверджує, що для процесу катего-
ризації важливо не тільки виконання таких операцій, як «членування світу на категорії 
різного рівня абстракції й співвіднесення з ними певних об’єктів і явищ, але й спеці-
альне виділення серединного, психологічно найбільш значущого, тобто базового рівня» 
[13: 69]. На переконання дослідника, категоризація об’єктів здійснюється гештальтно, 
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тобто нерозчленовано: люди сприймають об’єкти й оперують відповідними концептами 
неусвідомлено, не замислюючись про їх основні характеристики й складові компоненти» 
[13: 76].

Процес категоризації відбувається на базі когнітивних моделей. Останні складають 
когнітивний апарат, результатом дії якого і є категоріальні класифікації. Правова інфор-
мативність народнопоетичного конструкту спирається на лінгвокультурні прототипи, що 
входять до складу відповідного концептополя. Фольклорний гіпертекст містить правові 
моделі, представлені лінгвокультурними пропозиціями та лінгвокультурними сценаріями.

З точки зору М.Ф. Алефіренка, теорії концептуалізації й категоризації світу, у про-
цесі яких відбувається класифікація й підведення інформації під ті чи ті категорії, сприя-
ють упорядкуванню розуміння співвідношення концепту і смислу. Смисли, як мінімаль-
ні одиниці людського досвіду, структурують концепти, а ті, у свою чергу, на підставі 
наявних у їх складі спільних смислів, утворюють категорії. У межах концепту смисли 
постійно уточнюються й модифікуються відповідно до знов отриманої інформації. Саме 
тому концепти слугують оперативними одиницями нашої свідомості, посередниками 
між мовою й позамовним світом [21: 128–129].

Культуроправова інформативність утворюється сукупністю відповідних смислів, що 
реалізуються у фольклорних текстах різних жанрів за допомогою: 1) культурологічних 
сем як елементів значень номінативних маркерів реалій етнобуття (культурологічні семи 
представлені зокрема у складі фольклороправових лінгвокультурем «булава», «нагайка», 
«китайка» та ін.); 2) оцінних, естетичних, емотивних, культурологічних конотацій мов-
них одиниць різних рівнів (зазначені конотації наявні у фольклороправових лінгвокуль-
туремах «злодій», «вояк», «бурлака», «земля Християнська», «полон бусурманський» та 
ін.); 3) культурологічного тла тексту (наприклад, весільного), що створюється низкою 
мовних і позамовних засобів. Нетотожні за конфігураціями сукупності культуроправо-
вих смислів адаптуються відповідними лінгвокультурними концептами – мовними фік-
саціями уявлень, сформованих на основі ціннісних орієнтацій і соціально-історичного 
досвіду носіїв національного світобачення.

Виокремлення етноправового сегменту у загальному масиві інформативності, транс-
льованої українською народною традицією, потребує урахування взаємовпливів цілої 
системи ядерних і периферійних культурологічних зрізів. Код правової культури фоль-
клорного конструкту, включаючи антропний, акціональний, аксіологічний субкоди, тіс-
но пов’язаний з елементами інших культурних кодів: 1) біоморфним, співвіднесеним iз 
сприйняттям тваринного, рослинного світу та світу міфологічних icтот; 2) просторовим, 
що регламентує членування простору, локалізацію людини i об’єктів предметного світу; 
3) часовим, який фіксує прояви абсолютного й відносного часу, презентує часовий план 
життя людини у масштабах Всесвіту; 4) предметним, що відтворює еталони метричної 
системи, представляє побутові реалії й piзнi артефакти; 5) духовним, спроможним мо-
делювати моральні пріоритети, життєві цінності тощо. Межа між кодами культури не є 
чіткою, вони відзначаються дифузністю. Одним iз проявів взаємного проникнення кодів 
слугує їх переінтерпретація – представлення елементів однієї кодової системи знаками 
іншої. Так, біоморфний код може постачати знаки для просторового, часового, духовно-
го й ін. кодів, предметний часто використовується для характеристики людини, простору, 
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часу тощо. Те, що код культуроправової інформативності фольклорного конструкту по-
стає на перетині універсальних етнокультурних кодів і породжених їх взаємодією субко-
дів, пояснюється антропоцентричною сутністю предмету дослідження. У безкінечному 
розмаїтті лінгвокультурологічних одиниць фольклорного гіпертексту найважливішими 
для розгляду етноправового потенціалу носіїв традиції будуть позначення людини, її дій 
та ціннісних орієнтирів, визначених антропним, акціональним, аксіологічним субкода-
ми, що утворилися внаслідок селекції низки сегментів біоморфного, просторового, часо-
вого, предметного, духовного кодів національної культури.

Виявлені особливості слугують свідченням концептуалізації та категоризації елемен-
тів культуроправової інформативності фольклорного конструкту і засвідчують польовий 
характер розгляданого явища. Концептуалізація сприяє осмисленню культуроправової 
інформативності, трансльованої народнопоетичним масивом, упорядкуванню рефлек-
сивного культуроправового досвіду його творців і носіїв, систематизації квантів знання, 
що постало на базі буденних уявлень про дійсність й здобуло культуроправову інтерпре-
тацію у мозку та психіці персонажів і нараторів аналізованих текстів. Концептуалізація 
дозволяє надати культуроправовому полю фольклору упорядкованого характеру, виді-
лити правові смисли й схарактеризувати досліджувану сферу за допомогою концептів. 
Категоризація культуроправової інформативності фольклорного масиву пов’язується з 
презентацією правового знання, відтвореного різними жанрами усної народної творчос-
ті, підведенням явищ, об’єктів, процесів, ознак буття під рубрики фольклороправової 
компетенції, серед яких: правосуб’єктність, правосвідомість, правоздатність, порядок, 
порушення порядку, відновлення порядку, розум, воля, потреба, інтерес, примус, влада, 
закон, наказ, злочин, суд, кара, угода та ін. Провідні фольклороправові категорії тісно 
пов’язані з конкретними концептами та групами концептів.

Застосування теоретичних положень концептуалізації та категоризації забезпечує 
перспективи моделювання когнітивної матриці культуроправового поля фольклорного 
конструкту.
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Юдкін-Ріпун І.М. 

(Київ,Україна)

DIRECT SPEECH’S IDIOMATIC RESOURCES IN CH. DICKENS’ NOVELS 
 

Пряме мовлення як корпус цитат, приписуваних тотожному персонажеві, утворює 
словесну маску. Розуміння сенсу діалогічних реплік передбачає залучення цілої множини 
висловлювань партнера. Розмовні разові вислови стають ідіомами і зумовлюють ефект 
просвітлення (ага-феномен). 

Ключові слова: словесна маска, семантичний ланцюг, мовленнєвий регістр, разові 
вислови, просвітлення, метонімія, іронія, натуралізм, пекло.

Прямая речь как корпус цитат, приписываемых тождественному персонажу, об-
разует словесную маску. Понимание смысла диалогических реплик предполагает вовле-
чение целого множества высказываний партнера. Разговорные разовые высказывания 
становятся идиомами и вызывают эффект озарения (ага – феномен). 

Ключевые слова: словесная маска, семантическая сеть, речевой регистр, разовые 
высказывания, озарение, метонимия, ирония, натурализм, ад.

Direct speech as a corpus of quotations ascribed to identical character builds up a verbal 
mask. The comprehension of a dialogical cue’s meaning presupposes the involvement of the 
whole set of partner’s utterances. Colloquial casual enunciations become idioms entailing the 
effect of illumination (aha-phenomenon). 

Key words: verbal mask, semantic net, speech register, casual enunciation, insight, me-
tonymy, irony, naturalism, inferno. 

There is a wondrous and miraculous property of inverted commas: they designate not 
only the segments of speech conceived as alien but also the deviations from direct meaning 
(including those ensuing from speech’s alienation). Therefore both direct speech and idioms 
are marked with the same signs attesting the mutuality of these textual phenomena. Together 
with idiomatic shift the motifs are designated that belong to the latent contents of narration 
and provide its integration. Numerous examples of the interplay between direct and idiomatic 
meanings are to be found in Ch. Dickens’ “Pickwick” in the cues of Weller and Jingle. In par-
ticular colloquialisms are converted to idioms that become a code’s conventions due to their 
use within the tissue of direct speech. In particular such a marvelous transfiguration is pro-
moted with the discussion where the antithetic enunciations are confronted taken directly from 
colloquial practice as the so called “casual enunciations” [1: 83]. It is known that G. Flaubert 
“used to be involved in the game of ‘garçon’ where the players had to use in a conversation 
the banalities only” [7: 255]. This device of restricting speech with colloquial commonplaces is 
widely applied by Dickens in such a way that they turn into local idioms. One can say of a kind 
of psychological “aha-phenomenon” or illumination (insight) in such cases. 

Direct speech as a corpus of quotations builds up a kind of anthology that can be conceived 
as a background of lyrical digressions within an epic narrative. Subsequently such enunciations 
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are regarded as alien and promote textual stratification in the same manner as speech registers 
where generalities and particulars are segregated and confronted. Besides, direct speech can be 
regarded as the device of textual division into parcels and therefore as the excerptions from some 
previously existent alien text. In this respect such a textual corpus of a portrayal can be regarded 
as a verbal mask put upon the face of a person. The idea of mask has been introduced in the theory 
of semantic nets as “the neighborhood within an ordered set of parameters” and as “an excerpt 
from a matrix of direct product” [6: 103-104] so that being applied to lexical units it represents 
their compatibility within the given text: “Each mask represents a viewpoint for the restrictions 
put upon the basic variables” [6: 106]. Respectively it means inevitably bringing forth irony as 
the consequence of the discrepancy with the genuine portrait. Thus the conflict of portrayal vs. 
disguise arises that becomes the necessary satellite of each direct speech entailing the constant 
presence of ironical hue. In it turn it is the strategy of metonymic drift that prevails both in the 
referential ties between the distant enunciations and between the adjacent cues of discussion. 

As far as the cues of direct speech within a dialogue do not represent a mere exchange of 
phrases but delineate a whole portrayal of persons, it is the interaction of personalities that 
takes place in dialogue; therefore it is not single occasional cues but members of the sets of ut-
terances ascribed to a person that are to be born in mind in dialogues and confronted together. 
Dialogue can be described with what has been called “semantic resolution” [3: 123] as far as 
the references acquire the outlook of ramified structures (branching) in opposite to concatena-
tion proper for monologues. In each dialogue one has to deal with the intersection of scene 
and role as the textual corpuses. It entails the problem of identity of the person to whom all 
enunciations are ascribed. In particular the experience common to the both partners is supposed 
to be known that enables these enunciations being integrated. The strategy and structure of a 
dialogue ensuing from such latent presupposition has been described still by S.D. Balukhaty [2: 
24] and in K.S. Stanislavsky’s doctrine of textual perspective. 

The convenience of Dickens’ text for direct speech’s analysis ensues not only from the 
abundance of characters’ enunciations but also from the melodramatic simplification, exag-
geration of a puppet-like portrayal taken from theatre. The chaotic conglomeration of cues 
(ensuing from the fact that novels are overcrowded with secondary persons) makes up a dense 
tissue that is a certain encumbrance for the detection of the action’s filament. It has already been 
stressed that “there’s nothing problematic for the writer himself” [5: 119] so that problematic 
complications are replaced with melodramatic puzzles to be solved; respectively the characters 
are taken as constant in the manner of masks’ theatre (as that of Pecksniff from “Chuzzlewit”) 
[5: 210]. As the precursor of naturalism with its inclination towards the ugliness Dickens dem-
onstrates the same bestial approach to human nature [8: 212] that Balzac has declared but the 
bestiality becomes here the bridge to still aggravated vision of infernality. Apparently Dickens 
has paved the path towards the flourishing of detective novel of nowadays with its peculiar 
dialogues of interrogation that come back to the initial form of catechism. Murder’s investiga-
tion is the obligatory element in the majority of Dickens’ texts in contrast to “pure” adventures 
of earlier times. In this respect one can say of the so called Balzac’s paradox in regard to 
Dickens, that’s of the contradiction between the initial intentions and terminal results so that 
“the creation educates the creator” and “the previous pre-artistic attitude towards the object 
becomes refuted” [4: 29, 66]. It concerns attempts to reconcile the characters that turn out to be 
overthrown with their own words. 
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As to the peculiarities of the characters’ communicative strategies ensuing from such aes-
thetic approach they concern first of all the motivational problem, A spontaneous chaotic con-
glomeration of enunciations can be regarded as the zero level of motivation within a dialogic 
speech. The seeming disparateness of speech represents actually the strict order of inferno 
concealed under melodramatic mask. As an example one can take “Oliver Twist” that has ap-
peared simultaneously with E. Sue’s “The Mysteries of Paris” where the underground of urban 
society as the genuine wellspring of detective criminal background was scrutinized. It is the 
inner societal chaotic disorder that endangers the life as the continuation of the old images of 
vanity and quite different from those of adventurous perturbations as the plot-making events. 
Such environment is conceived as hell so that the old and widely explored motif of VANITY 
becomes intensified to the degree of INFERNALITY. 

Such is for example the scene with Nancy’s hysteric fit (“Oliver Twist”, Chapter 39) that 
precedes her repentance as the decisive turning point of narration. It begins with ill Sikes’ com-
plaints and demands for help with the phrase of “lend us a hand and let me get off this thunder-
ing bed anyhow” As the girl has given the help he replies with curses of her awkwardness and 
provokes her cry. Then the exchange of cues follows introducing Nancy’s tirade. Sikes express-
es himself with exclamation “Whining, are you?” and forbiddance of “sniveling” retorted with 
Nancy’s rhetoric question of the “fancy” in his “head”. Sikes replies that it is she who “thought 
better of it” with her suggesting him “be hard upon me to-night”. It becomes here that Nancy’s 
overt words follow: “Such a number of nights as I’ve been patient with you, nursing and car-
ing for you as if you had been a child: and this the first that I’ve seen you like yourself: you 
wouldn’t have served me as you did just now”. Here the concealed experience is half-opened 
so that Sikes’ callousness and ingratitude become disclosed. The person is not only dissatis-
fied with Nancy’s attendance; he demands her keeping silence as a slave. Thus first seemingly 
casual phrases acquire deeper explanation as the traits of character. There seems nothing to be 
uttered but spontaneous colloquial phrases, and the consequences they entail are fatal. Nancy’s 
words on NURSING & CARING are here clearly confronted to those of Sikes on WHINING & 
SNIVELLING. Thus mere colloquial means delineate the moment when Nancy becomes ready 
for radical transfiguration. HARD is the retort to her being PATIENT at night, and it inevitably 
provokes her turning from her former comrades and future perishing. 

Another example of spontaneous flow of colloquialisms becoming idioms can be found in 
“Martin Chuzzlewit” – a story of the examination of heirs with happy end and suicide of the 
rascal Jonas. Meanwhile this plot affords evolving the portrayal of a perfect hypocrite Pecksniff 
whose speeches are built as a sento of commonplaces with the destination of concealing his 
genuine purposes. One finds a bright example of communicative strategy in a kind of a “dia-
logue between a liar (Pecksniff) and a robber (Jonas)” (Ch. 20). The rascal begins trice with a 
stupid repetition of the same question – “what do you mean to give your daughter”. The liar 
avoids answer with references to “singular inquiry”, “many considerations”, “the kind of hus-
bands”. Then Jonas calls “me” as “son-in-law”, and again Pecksniff retorts with the reference 
to “years” that “tame down” his daughter so that Jonas is constrained to agree that the partner 
“not obliged” to reply. At last after a silence Jonas addresses “Why the devil don’t you talk?” 
giving thus a pretext for Pecksniff to attempt at mentioning “your departed father” whom the 
rascal is suspected to kill. After the short retort of “drop it” he tries to say of “tender strings” 
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and obtains resolute warning of not “to be crowed over”. Brutality can be said to be confronted 
with perfidy in this dialogue. The strategy of diverting conversation from direct answers used 
by Pecksniff betrays the wide use of metonymic transition (HUSBANDS – *TIME and then 
*DEATH – TENDERNESS): the seemingly spontaneous flow of commonplaces is directed 
towards the searches of circumstances that would conceal the secret. 

The samples of distant metonymic references are to be found in the novel “Great Expecta-
tions” that has a typical melodramatic plot of mysterious heritage: a certain boy, Pip, is benefi-
ciated with the unknown person who turns out to be the imprisoned criminal Magwich (Provis) 
to whom he once happened to give an aid while his escape. After the illegal return of the bene-
factor is disclosed and he perishes, all the miracle of richness disappears as well. Meanwhile 
this plot (that has also attachments to a known tale of “a king for a night” as the examination 
of character) gives only the pretext for mapping the world as a latent hell. The genuine axial 
personality of the novel is Estella who is gradually disclosed as the daughter of the mentioned 
Magwich and the woman who has been rescued by the lawyer Jaggers (Magwich’s attorney) 
from gallows and who is now his maidservant. This circumstance has somewhat common with 
the fate of Barnaby Rudge who was also the “illegal” son of the mother condemned to death 
and of a lord. In its turn Estella has been adopted (while being three years old) and brought up 
by a certain lady Havisham once seduced by Compeyson (Magwich’s antagonist). This pair 
of feminine personalities represents feminine vampires. The overt hint towards such approach 
is especially stressed in the very beginning with the description of Havisham’s desolate place 
(with a table) destined for her future burials: “An epergne or center-piece… was so heavily 
overhung with cobwebs that its form was quite undistinguishable… I saw speckled-legged 
spiders with blotchy bodies running home to it, and running out from it…” (Ch. 11). This map 
of ugliness is resonant with the first impression of Havisham as an embodiment of death – “a 
skeleton in the ashes of a rich dress” (Ch. 8). Such exposition of vampirism is to be taken in 
consideration as the initial point of reference for all enunciations of these characters. More-
over, this motif of COBWEB returns in the portrayal of the lawyer (who becomes Estella’s 
bridegroom) in the dialogue between Pip and Jaggers: “– Who’s the Spider?– The spider? – The 
blotchy, sprawly, sulky fellow. – That’s Bentley Drummle”. Thus the same words of BLOTCHY 
SPIDER reappear twice with apparent reference to infernal attributes. 

The attributes of infernal vampirism are overtly represented in direct speech. To begin with, 
Havisham introduces herself to the boy Pip as “a woman who has never seen the sun” (Ch. 8) 
and then asks him: “– What do I touch? – Your heart. – Broken!” And it is the same words that 
are repeated in the dialogue with Estella immediately afterwards: “You can break his heart” 
(concerning Pip). Thus the two motifs appear – HEARTBREAK & SUNLESS. They dominate 
in the utterances of the both feminine persons. They also return in Estella’s own self-portrayal: 
“… I have no heart – if that has anything to do with my memory” (Ch. 29). In this respect the 
words about love uttered by Havisham acquire a perverted meaning: “If she tears your heart 
to pieces – … love her…! I adopted her to be loved” (Ch. 29). Actually such love designates 
a LURE for a victim. Such motif is to correlate with the initial image of cobweb. This attitude 
to potential victims gives grounds for the respect attitude towards laughter. Estella says about 
“satisfaction it gives to me to see those people thwarted, or what an enjoyable sense of the ri-
diculous I have when they are made ridiculous”, and in particular she refers to the sunless and 
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nightly mood of life of Havisham as “that impostor of a woman who calculates her stores of 
peace of mind” (Ch. 33). It is the final scene of Havisham’s desperation where the transforma-
tion of human beings into vampires is disclosed. After the sincere talk with Pip she addresses 
him: “I meant to save her from misery like my own… But as she grew, and promised to be 
very beautiful, I gradually did worse…, I stole her heart away and put ice in its place” (Ch. 
49). It goes about *GOOD INTENTIONS that plaster the way to hell – be here the proverb 
mentioned. It is here that the confirmation of the birth of Estella is given: “– But Mr. Jaggers 
brought her here, or sent her here? – Brought her here. … – Might I ask her age then? – Two 
or three”. Thus the decisive proof of Estella’s is obtained by Pip in view of his competence: it 
is the motif of AGE known for him that has the fatal significance. 

That Jaggers becomes the forerunner of detective authorities is attested with his monologue 
(Ch. 51). One of the peculiarities of direct speech in detective stories is an obligatory explana-
tory monologue that terminates the narration, and here one deals with an early specimen of 
the kind. Jaggers’s solemn harangue arises as a retort to Pip’s audacious remarks concerning 
Estella: “I have seen her mother… And you have seen her still more recently… Perhaps I know 
more of Estella than even you do. I know her father, too”. The harangue is built as anaphoric 
construction: each sentence is introduced with the initial apostrophe “put the case that…”. And 
then the awful infernal picture of the world is evolved seen with the lawyer’s eyes: “…all he 
saw of children was, their being generated in great numbers for certain destruction… here was 
one pretty little child out of the heap who could be saved”. This picture represents the motif of 
INFANTICIDE together with that of MIRACULOUS SALVATION: let the apparent hints to 
Malthusian phraseology put apart, it becomes quite obvious that the mentioned motifs can refer 
to the fate of the Innocents from the Gospel (as opposed to Malthusianism). And the conclusion 
attests the importance of latency: “The secret was still a secret, except you have got wind of 
it”. Here Jaggers obviously confronts with his vocational regularities (mentioning with despise 
“wind” that Pip has managed to “get of”) and warns against brutal intrusion into privacy. 

The significance of the words used in direct speech can be demonstrated with the story of 
the meeting of the principal hero with his benefactor retold to Mr. Jaggers (Ch. 40). It begins 
with meaningful warnings “don’t commit anyone” and “don’t tell me anything” on the reasons 
of the addressee not being “curious”. Then a very notable pair of cues follows – those between 
Pit (“I merely want […] to assure myself what I have been told, is true”) and Jaggers (“But did 
you say told or informed? Told would seem to imply verbal communication. You can’t have 
verbal communication with a man in New South Wales, you know”). It comes to a remarkable 
advice of Jaggers: “take nothing on its looks; take everything in evidence” that easily can be 
transformed into a proverbial sentence as a typical trace of insight with evident irony. 

“Bleak House” gives a story of a woman from high society (Lady Dedlock) who is per-
secuted and chased to death for the passion of sincere love and therefore is comparable to 
Madame Bovary or Anna Karenina. At the same time it is the distinctive feature of detective 
novel that makes a difference to its counterparts: the final persecution of the woman is carried 
out with the participation of the detective officer Mr. Bucket. The first cues of Lady Dedlock 
introduce the principal motif of TEDIOUSNESS which is a counterpart to VANITY as the 
properties of infernal infamy. “Bored to death” is the Lady’s first enunciation and then while 
the fatal recognition of the manuscript of her former lover her remark follows: “Anything to 
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vary this detestable monotony” (Ch. 2). Meanwhile in reality it goes about opposition to the 
motif of PASSION that is to be referred to the Lady’s confession at her last (and the first overt) 
conversation with daughter: “… think of your wretched mother conscience stricken, under-
neath that mask” (Ch. 36). Thus the motif of MASK vs. genuine PORTRAIT appears to be 
represented with the mentioned opposition of TEDIOUSNESS vs. PASSION. 

The Lady’s inadequate reaction to the handwriting couldn’t elope from the observant look 
of Tulkinghorn who initiates the persecution and then cooperates with such overt rascals as 
Snagsby and Bucket. He does also bear verbal mask of a devoted servant in the manner of 
pereat mundus fiat iustitia for whom “sparing the girl, of what importance… is she?” (Ch. 48). 
Meanwhile it is in the conversation with Hortense (the Lady’s servant having given them an 
aid in their persecutions) where he becomes disrobed as a petty rogue and hypocrite forgetting 
completely pathetic phrases: “You are a vixen, a vixen! Well, whench, well. I paid you” (Ch. 
42). The staunch lord puts aside all his eloquence and uses the most vulgar phrases. Hortense 
accuses Tulkinghorn with the particular locution: “You have attrapped me” (Ch. 42). The motif 
of TRAP refers not only to the sphere of hunting. Tulkinghorn’s meanness and vulgarity reveal 
themselves also in the menaces that he begins to express overtly in regard to women. A very 
meaningful remark sounds in the conversation with Hortense. She discloses the genuine con-
tents of Tulkinghorn’s activity and calls it with appropriate names: “… employ me to pursue 
her, to chase her… It is what you do. Do I not know that?” His answer refers to an overt threat: 
“You appear to know a good deal” (Ch. 42). Another menace is addressed to the Lady: “It is no 
longer your secret. It is my secret…” (Ch. 48). “Miserable wretch” – it is the most appropriate 
definition of Tulkinghorn made by Hortense (Ch. 42). Paradoxically the tragedy of Hortense 
accused with the murder of Tulkinghorn consists in the same passionate and affectionate vital 
attitude that moves the Lady. That is why in spite of the writer’s obvious intentions Hortense 
appears to be a protestant feminine personality as well as Bucket belongs to the gallery of de-
testable and perfidious characters. “You are a devil”, Hortense says to Bucket, and it becomes 
true in view of the world’s infernality. 

With the death of the Lady’s sweetheart and Esther’s father Hawdon (Nemo) and the ap-
pearance of Jo the motif of CONNECTION is introduced that refers to the societal entirety. 
For the first time it is mentioned by Tulkinghorn in his account of his searches for the copyist: 
“I speak of affording some clue to this connexion” (Ch. 12). Then it appears in the author’s 
narration together with the motifs of MUD and POWDER (Ch. 16). All these images are 
summed up in the Lady’s utterance: “O what a scene of horror!” (Ch. 16) that almost repeats 
that used after Tulkinghorn’s account – “Certainly, the collection of horrors” (Ch. 12). The 
motif appears later in “Our mutual friend” designated as that of DUST that becomes there 
the source of enrichment referring apparently to Ecclesiastes. A very meaningful dialogue 
attests the invisible connection arising between the Lady and Jo: “ – I am not a lady. I am a 
servant. – You are a jolly servant!” (Ch. 16). It obviously refers to the images of a Dame and 
a Page. It is Jo’s voice that introduces the motifs of hunting and chasing, it is his complaints 
that foresee the future fate of his Dame: “they’re all a-watching and a-driving me” (Ch. 26); 
“I’m a-moving on to the berrying (= burying) ground” (Ch. 46). Ecclesiastical dust of this 
“burying ground” devours then the Lady. Still more mendacious become then the words of 
the policeman Bucket who confesses himself (in the conversation with Esther) to be the 
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cause of Jo’s death with “having warned him out of London” (Ch. 57). What he calls WARN 
Jo has felt as DRIVE. And it this motif of PURSUIT that again has united the fates of the Lady 
and Jo as those of PERPETUAL FLIGHT. 

A portrait of a protestant and vindictive personality is to be found in Alice Marwood 
from “Dombey”. It is her voice that accuses the society (Ch. 34) in her recollections of 
the judicial trial where “it has always been of my duty” and there were no mention as to 
“whether no one ever owed any duty to me”. She “was sent to learn her duty. Where there 
was twenty times less duty and more wickedness”. Such overt confidence is a rare case in 
the writer’s texts. The motif of DUTY is here revealed as the power that makes further her 
mother become the conscious force of retribution. It obviously implies the unmentioned 
antonym *RIGHT, therefore it gives grounds to esteem the further conduct as righteous 
deeds. The decision of the righteousness of revenge finds its substantiation at the encounter 
with Carker (Ch. 46). The exchange of cues between the mother and the daughter leads to 
the decision: Mrs. Brown’s notice of “not changed!” is replied with the notice “what has he 
suffered?” as for Alice there were “changes enough for twenty”; then the motif of envy is 
expressed by the mother (“And him so rich! And us so poor!”) and resolutely refuted by the 
daughter (“not being able … to pay the harm we owe”). One could come to the conclusions 
*to change means to suffer & *poverty is inability to revenge so that the chain arises SUF-
FER – POISON (*money) – *REVENGE (OWED (= DUTIED) HARM). Thus the motif 
of FEMININED VINDICATION appears that throws a bridge to Alice’s encounter with 
Dombey (Ch. 52) where any supposition of envy is overtly refuted: “more powerful than 
money” is “woman’s anger”, therefore although “you should pay her” as the mother is con-
cerned, “that is not motive”. The use of the last term attests here Alice’s full unselfishness 
of the planned revenge where the old Mrs. Brown becomes only the tool. The succeeding 
conversation between Mrs. Brown and Carker’s servant Rob is especially interesting as the 
example of metonymic shifts in interrogation. First of all the “birdcage” with “our parrot” 
that “belongs to… Master” as the conversation’s topics are mentioned. Then follow Rob’s 
warning against “stroking feathers the wrong way” and Mrs. Brown comes to immediate 
questions about Carker: both “out of place” and “didn’t take you with him” are failed (Rob 
denied to talk), so the attack of invectives followed with the curses of “insulting dog”, 
“ungrateful hound” mentioning “talk no more”, “talk at all”. Rob has become afraid and 
consents to be “careful of talking” and at last gives the answers. Here the transition is 
traceable of BIRD – FEATHERS – MASTER – HOUND – TALK. Rob hesitates between 
the fears to be dismissed by Carker and chased by Mrs. Brown, and it is his irresoluteness 
that provides success. Although the writer makes further all his best to blacken Alice as he 
does with Hortense making her extravagant person, the Balzac’s paradox reveals in the fact 
that Alice remains one of the brightest characters of Dickens’ gallery. 

“Our mutual friend” is a story of a heir (John Harmon) who wants to examine the condi-
tions of the inheritance and, in particular, to test the person (Bella Wilfer) predestined as a bride 
to him. Therefore he pretends to vanish and to appear under alien name (Rockesmith). One 
takes John Harmon for the killed person found in Thames but finally the mysteries are disclosed 
with happy end. This plot gives only a pretext for another and much more serious narration of 
the fate of those who were only partly involved in these adventures: the genuine heroine of the 
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novel is Lizzy Hexam, the daughter of the person who has found the mentioned killed person 
identified as Harmon. First persecuted, then protected by the detective Eugene Wrayburne, she 
delineates the axial line of the novel. 

In its turn she enables mapping one of the most wonderful portraits of Dickens’ gallery – 
that of a little doll’s dressmaker Jenny Wren who continues such feminine images as Nell from 
“Old Curiosity Shop” or “Little Dorrit”. Here the motif of PATIENCE comes into play. It is by 
no means of masochistic humility. Vice versa, the unlucky cripple remains a very risible girl 
full of humor and wit. Her cues attest her as a very observant person revealing the wisdom of 
the use of the plainest colloquialism in appropriate moment. What’s of importance, they attest 
her opposition to what she repeatedly calls “tricks and manners” of cruel and derisive children. 
While retelling her childhood to Wrayburn she “used to see early in the morning” (that’s after 
a sleep) “the children” that were “all in white dresses” and “never mocked me” (Ch. 2.2). This 
apparent hint to the unmentioned *ANGELS (as well as the further praises to the dead in Ch. 
2.5) gives witness for conceiving the reality as an inferno or at least as a purgatory. 

To sum up, it is numerous implications that are generated with those skimpy words that 
the characters are entrusted to pronounce. The surface of their enunciations conceals latent 
contents to be comprehended and to give rise to sometimes unexpected conclusions. Each cue 
is only a nod of the invisible semantic net and as such it provokes reader for continuing them 
with own conjectures. 
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ЗаСоБи верБаЛіЗаЦіЇ КонЦепту  
«БіЛий КоЛір» З поЗиЦіЇ  

СЛовотворчоЇ дериваЦіЇ

Пропонована розвідка присвячена розгляду словотворчих потенцій концепту «бі-
лий колір». При тому застосовано комплексний підхід до його вивчення з урахуванням 
структурно-семантичного та лінгвокультурологічного аспектів. 

Ключові слова: концепт «білий колір», кольоропозначення, вербальна репрезентація, 
семантичні особливості, словотворчі потенції. 

В статье рассматриваются словообразовательные возможности концепта «белый 
цвет». Для этого автором применяется комплексный подход к его изучению с учетом 
структурно-семантического и лингвокультурного аспектов.

Ключевые слова: концепт «белый цвет», цветонаименования, вербальная репрезен-
тация, семантические особенности, словообразовательные возможности. 

The author examines word-formation potencies of concept «white color». 
Key words: concept «white color», colour terms, verbal representation, semantic features, 

word-formation potencies.

Кольоропозначення як одиниці опису мови, що називають чуттєві образи кольору 
здавна цікавили і продовжують викликати інтерес у дослідників. У сучасних мовоз-
навчих студіях кольорономінанти досліджуються у різних аспектах і за допомогою різ-
них методів. Опису кольоропозначень присвячені фундаментальні праці Н.Б. Бахіліної 
(1975), Л.М. Грановської (1964), А.О. Брагіної (1986); відома серія робіт Р.В. Алімпієвої 
(1976; 1982; 1986), присвячена історії формування, семантичному розвитку і системності 
відношень прикметників на позначення кольору. 

Історія прикметників-колоративів досліджувалась у роботах Є.М. Іссерліна (1951), 
М.А. Суровцової (1970), Е.В. Кузнецової (1989), Т.Г. Корсунської (1963).

 Х. Чирнер (1973), Л.В. Лаєнко (1988), Т.Ф. Ковальова (1999), А.Є. Івахницька (2000) 
розглядають семантику кольору в порівняльному плані. 

Назви кольорів привертають увагу вчених і у галузі когнітивної семантики. Науков-
ці, поставивши завдання описати мовні концепти кольору, встановили стійкі асоціативні 
зв’язки між концептом кольору та його носієм – прототипом. Дослідженню концептів-
кольоропозначень присвячені роботи А. Вежбицької (1996), Г.М. Яворської (1999), І.О. 
Голубовської (2004) та ін. 

Проблема концептів опрацьована сьогодні в численних філологічних розвідках У 
мовознавстві існує кілька теорій розуміння сутності концепту, а намагання дати його ці-
лісний опис пов’язане з проблемою розмежування цієї одиниці з такими лінгвістичними 
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термінами, як поняття, сигніфікат, лексичне значення, сема, денотат. У вузькому значенні 
(логіко-філософський аспект) концепт прирівнюється до понятійного компонента сло-
ва, що різні дослідники називають по-різному: денотат, десигнат, сигніфікат, лексичне 
значення, референт. Згідно з когнітивним підходом концепт трактується як термін, що 
пояснює одиниці ментальних чи психологічних ресурсів нашої свідомості, тієї інформа-
ційної структури, яка відбиває знання і досвід людини. 

У зазначеному напрямку працює сьогодні багато дослідників (О.О.Селіванова, М.П. 
Кочерган, О.О. Тараненко, В.В. Жайворонок, Л.П. Іванова, О.С. Кубрякова, С.Є. Нікітіна, 
Н.В. Молотаєв, В.Л. Постовалов та ін.), доробок яких зводиться до визначення концепту, 
як «оперативної змістової одиниці пам’яті, ментального лексикону, концептуальної сис-
теми й мови мозку … всієї картини світу, відбитої в людській психіці» [1: 90].

Попри наукову новизну, значущість і вагомість висновків та спостережень відкрити-
ми залишаються низка питань: серед яких – питання щодо словотворчої деривації кон-
цептів, зокрема концептів на позначення кольору. 

Об’єктом розгляду в пропонованій статті обрано концепт «білий колір». Метою дослі-
дження є розгляд засобів вербалізації концепту «білий колір» з позиції словотворчої дери-
вації. Вибір відповідного концепту обумовлено тим, що колоратив білий є одним із найдав-
ніших назв кольору і одним із найпоширеніших концептів кольору в системі кольороназв 
сучасної української мови, закріплених в українській народній культурі, функціонально 
значущих для християнської традиції. Крім свого основного значення, він має і декілька 
похідних, із якими функціонує у системі української мови. Окрім того кольорономінації 
білого виявилися найбільш різнорідними за своєю словотворчою структурою. 

Концепти кольору (під якими розуміємо одиниці колективної свідомості, вербалізо-
вані комплексом мовних засобів, яким притаманна національно-культурна специфіка) 
наділені інформацією про власне кольорову ознаку, а деякі з них пов’язані з індивіду-
альними асоціаціями, народними віруваннями і уявленнями, історико-культурним до-
свідом. Результатом вербалізації концептів кольору є прикметники-кольоропозначення, 
які виступають як одиниці певного мікрополя номінантів кольору. Будучи основним за-
собом вербального відображення концепту кольору, прикметник виконує роль певного 
ядра, навколо якого групуються інші частини мови, а точніше, того первісного джере-
ла, яке формує і створює інші частини мови, вербалізуючи концепт [2: 3]. Прикметник-
кольороназва слугує продукуючою основою для дериватів, що розширюють структуру 
концепту за рахунок залучення додаткових смислів. 

Для того, щоб з’ясувати засоби вербалізації концепту «білий колір» з позиції слово-
творчої деривації, вважаємо за необхідне уточнити, які методи аналізу концепту «білий 
колір» нами буде використано далі. У дослідженні послуговуємося лінійними (експлі-
цитними) і нелінійними (імпліцитними) методами деривації. До лінійних методів дери-
вації відносимо афіксацію, словоскладання та спрощення; до нелінійних – семантичну 
деривацію та конверсію. Крім того, для опису послідовності залучення до початкової 
одиниці серії формальних операцій, нами буде використано поняття ступені деривації: 
одноступенева та двоступенева деривація. Прикладом одноступеневої деривації може 
слугувати утворення від прикметника білий афіксального ад’єктивного деривата білень-
кий; у результаті багатоступеневої деривації від початкової одиниці утворюється декіль-
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ка дериватів, кожен із яких є наступною дериваційною сходинкою по відношенню до по-
переднього. Так, дериват побіліти був утворений за такою моделлю: білий (прикметник) 
→ біліти (дієслово недоконаного виду) → побіліти (дієслово доконаного виду). 

Джерельною базою дослідження стали деривати відібрані з лексикографічних дже-
рел. Словникові дані доповнено прикладами, вилученими з газетних матеріалів. 

Розглянемо експліцитне словотворенні. Як початкова основа при номінації лекси-
ки на позначення кольору виступає лексема, що відображає кольорову характеристику 
об’єкта. Дериваційні форманти лінійної номінації слугують для уточнення відтінку ко-
льору (пор.: біліший, білуватий, білавий) або конкретизації частини об’єкта, пофарбова-
ної у відповідний колір (пор.: білолиций, білозубий, білостінний, білогрудий). Найчасті-
ше деривати першого ступеня творяться за допомогою афіксів (суфіксів) -еньк, -ав, -аст 
(-яст), -юсіньк (-ісіньк), -уват: білесенький, білісінький, білуватий, які передають непо-
вноту вияву кольорової ознаки. 

Від прикметників за допомогою суфіксів можуть утворюватись: іменники – -изн (бі-
лизна), -ок (білок), -як (біляк), -уг (білуга), -ість (білість), -інн (біління); дієслова – -іти 
(біліти), -ити (білити); прислівники – -о (біло). Помічені поодинокі випадки творення 
субстантивів першого ступеня за допомогою префіксів: побіл, набіл, забіл, вибіл. У таких 
випадках відбувається перегрупування сем. Загальнокатегорійна сема якості, яка при-
таманна прикметникові як носієві ознаки, поступається семі ‘предметність’ (для імен-
ників), семі ‘дія’ для дієслів, семі ‘ознака ознаки або дії’ для прислівників. Словотворчі 
елементи при тому привносять додаткові смисли в значення похідної одиниці. Так, на-
приклад, дериват біліти означає: 1. ‘Ставати, робитися білим, світлим’. 2. ‘Виділятися 
білим кольором’, а дериват білити – 1. ‘Робити білим, покриваючи розчином вапна, крей-
ди’. 2. ‘Вибілювати у воді й на сонці (про полотно), забарвлювати в білий колір’. Пор.: 
«А день біліє та біліє (М. Вовчок) [ФСУМ, с. 75]; Білити приміщення школи залучені 
майстрині з будівельного управління [УК, 2009, № 17, с. 4]. Оцінний компонент значення 
при тому залежить виключно від контекстної реалізації деривата. 

Деривати першого ступеня можуть бути основою для подальшого словотворення. 
Особливо продуктивними є дієслівні та дієприкметникові лексеми, утворені за допомо-
гою префіксів, які можуть означати: початок дії – забіліти, забілити, побіліти, побілі-
шати; кінець дії – побілілий, побілений, забілений; рідше зустрічаємо субстантивне та 
ад’єктивне префіксальне творення: перебілка, набіло. 

Словоскладання є досить продуктивним типом словотворення кольорових дериватів. 
Цим способом можуть утворюватися складні прикметники та іменники, де однією із по-
чаткових основ буде атрибут кольору. Якщо при творенні складних іменників прикметник 
на позначення кольору буде першою основою, то він виступатиме як частина назви різних 
галузей знань. Наприклад: назви людей (білорус, білодеревець, білоручка, білогвардієць); 
назви рослин (білоцвіт, білозір, білокопитник); назви тварин (білокрилка, білодушка, біло-
бочка, орлан-білохвіст); медичні терміни (білокрів’я, білокрівці, білогност) тощо. До склад-
них дериватів відносимо і прикметники, що означають пофарбування частин різних реалій 
у білий колір. Це можуть бути частини тіла людини (білобровий, білоголовий, біловолосий, 
білолиций), частини тіла тварини (білохвостий, білогрудий, білокрилий), уточнена назва рос-
лини (білокачанний); назви елементів інтер’єру (білостінний, білоколонний) тощо.
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У наведених прикладах відношення до кольору має тільки перша похідна основа. 
Однак досить часто для передачі кольорових відтінків використовуються складні при-
кметники з інтерфіксом -о-, наприклад, чорно-білий, сіро-білий, сніжно-білий, де поєд-
нуються модифікатор кольору і сам колір. При тому кількість можливих компонентів для 
творення складнопохідних прикметників практично необмежена, як необмежені і мож-
ливості сполучуваності модифікаторів з основним тоном в прикметниках-композитах.

Конверсія (субстантивація), як вид словотворення за якого словоутворюючим засо-
бом слугує зміна парадигми слова [3: 71] належить до нелінійних засобів вторинної номі-
нації кольороназв (імпліцитне словотворення – зміна значення лексеми при збереженні 
її форми). На досліджуваному матеріалі конверсія засвідчена невисокою продуктивністю, 
спостерігається тільки при утворенні іменників, мотивованих за формою (зміст при тому 
може бути відмінним) прикметниками. Нами зафіксовано три приклади явища субстанти-
вації. Субстантивований прикметник білий вжито: 1) на позначення осіб за родом діяльнос-
ті (білогвардійців), при тому актуалізуються ознаки ‘контрреволюційний’, ‘пов'язаний із 
самодержавством’, ‘такий, що виступає на захист царизму’ (Я був у Душанбе, як відступа-
ли білі (І. Ле) [СУМ, I, с. 181]); 2) на позначення осіб за кольором шкіри (за приналежністю 
до певної раси) – актуалізується ознака ‘світлошкірий’ (От візьмуть нас і варварів, і рим-
лян, чорних, білих гарненько всіх засмолять і запалять, мов скіпочки. І будем ми світити 
в садах у цезаря … мов світло правди (Л. Українка) [СУМ, I, с. 181]); 3) на позначення 
предмета, що має біле пофарбування (шахи, шашки) – актуалізується ознака ‘білий колір 
протилежний до чорного’ (Сьогодні він почав білими [УК, 2010, № 115, c. 3]). Відповідні 
деривати не можуть слугувати основою для подальшого словотворення. 

Із імпліцитного словотворення продуктивними є семантичні дериваційні процеси. 
Розглядаючи процеси функціонування семантичної деривації на прикладі семантичної 
структури прикметника білий робимо висновок, що ядром значення, у якому закріплю-
ється головний поняттєвий зміст, тобто архісемою, для цього прикметника є власне зна-
чення кольору, що має забарвлення одного із основних кольорів спектра або такого, що 
зближується з ними. Це основне значення можна розікласти на менші елементи змісту 
(семеми, диференційні ознаки, елементарні ознаки). У комплексі всі ці елементи значен-
ня утворюють уявлення про прикметник-колоратив. У кольороназвах архісема кольору 
зберігається, а конотації часто зумовлені образними асоціаціями, що їх викликає саме 
колір, етнокультурною маркованістю тощо. 

У процесі використання прикметника на позначення кольору для характеристики різ-
них реалій на перший план висувається той або інший аспект значення. Наприклад, ди-
ференційними ознаками прикметника білий, що відрізняють його від інших представни-
ків цієї групи, є значення: 1) ‘дуже світлий’; 2) ‘ясний’; 3) ‘чистий’ (застаріле значення); 
4) ‘сніжний’; 5) ‘контрреволюційний’; 6) ‘зі світлою шкірою’ (за расовою ознакою). Не 
всі сегменти значення, які утворюють семантичний образ прикметника, охоплює поняття 
«білий колір» як елементи позамовної діяльності. Вони можуть бути привнесені в семан-
тику лексеми на різних етапах розвитку мови як експресивні, оцінювальні та увійти в 
змістову структуру як усталені елементи. 

Розвиток різних значень колоратива білий полягає в спрямуванні від конкретного 
до абстрактного, від вираження об’єктивної ознаки предмета за кольором до оцінних 
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характеристик шляхом метафоризації, метонімічного перенесення цієї ознаки на інший 
предмет, які можуть зовсім не суміщатися з самим поняттям кольору. Так, семантика 
сполучень білі мухи, біла буря, білий пух, Біла Олімпіада, білий континент визначається 
на основі компонента білий зі значенням ‘зимовий’, ‘сніжний’, ‘покритий снігом’; семан-
тика сполучень біла раса, білий негр, білий режим обумовлена значенням ‘світлошкірий’ 
(як прикмета раси); значення ‘ясний’, ‘світлий’ мотивували виникнення сполучень білий 
день, білий ранок, серед білого дня, біла ніч. Механізм таких семантичних трансформацій 
полягає в певному семантичному суміщенні прямого кольорового значення зі значенням, 
пов’язаним із оцінним уявленням про цей колір. Основою такого об’єднання є наявність 
загальної ознаки, що є основою для порівняння. 

Пряме значення прикметника вербалізує ядерні ознаки концепту «білий» у значен-
нях: ‘який має колір крейди, молока, снігу’ («Заступила чорна хмара Та білую хмару 
(Т. Шевченко) [СУМ, I, с. 181]); ‘світлий’ («Справді гарно тут. І білі піски берегів, і ця 
тиша неміряна, і ласкавий степовий вітерець (О. Гончар) [СУМ, I, 181]); ‘чистий, випра-
ний’ («Неначе ляля в льолі білій, Святеє сонечко зійшло (Т. Шевченко) [СУМ, I, с. 181]); 
‘сивий’ («Се був дід дуже старий, білий (Марко Вовчок) [СУМ, I, с. 181]); ‘блідий’ («А 
Катря стоїть коло стіни, сама, як стіна, біла, – бачу – зомлівав» (Марко Вовчок) [СУМ, 
I, с. 181]); ‘безколірний, безбарвний, прозорий’ («Очі самі собою упали на графин і залю-
бувалися тими непримітними голочками, якими грала біла горілка» (П. Мирний) [СУМ, 
I, с. 181]); ‘у якому є багато вибілених предметів’ («Ввижається мені вечір теплий з 
пахощами весняними …, з вишняком, білим від цвіту рясного» (М. Коцюбинський) [СУМ, 
I, с. 181]); ‘світлошкірий’ («Любка вигадала носити паранджу, щоб ніхто не впізнав її, 
білої жінки, що ходить з узбеком (І. Ле) [СУМ, I, с. 181]); ‘складова частина ботанічних, 
зоологічних, хімічних, технічних та інших назв-термінів’ («У древній Греції і Римі як 
лікувальний засіб дуже цінилась біла чемериця. Відомо, що вона досить сильна отрута 
(Знання, 10, 1965, 13) [СУМ, I, с. 181]); Білий гриб – король усіх грибів: і за своїми сма-
ковими якостями, і за енергетичним складом [УК, 2003, № 165, c. 4]; Тут на допомогу 
прийдуть біла акація, лобода, кульбаба [УК, 2004, № 88, c. 19]; Білий лелека, здавалося 
б, відомий птах, але загадок задає чимало [УК, 2004, № 122, c. 6]; Дід Мороз не забуває 
про подарунки: він кожному приносить шматочок щастя, навіть білому ведмедю в то-
кійському зоопарку [УК, 2004, № 251, c. 3]; Білий фосфор – безбарвна, дуже отруйна, 
майже не розчинна у воді речовина [УК, 2009, № 121, c. 6]). 

Для переносних значень характерний різний ступінь абстрактності. Одна група зна-
чень склалася в результаті послідовного розвитку «кольорової» лінії, іншу утворюють 
значення, які використовуються для характеристики та оцінки осіб і предметів, явищ, 
станів у суспільному та соціальному житті людини. 

Переносні значення реалізуються в периферійних ознаках концепту «білий» у зна-
ченнях: ‘чистий’, ‘охайний’, ‘чепурний’ (На білу половину дому дозволялось заходити 
тільки Варварі. Іншій челяді вхід туди був заборонений [УК, 2003, № 97, c. 3]); Тільки у 
себе в білій хаті він завжди почувався затишно [УК, 2008, с. 8]); ’зимовий’, ’сніжний’, 
’покритий снігом’ (Система договору про Антарктику є прикладом плідного міжна-
родного співробітництва, що грунтується на обміні знаннями та науковими даними 
щодо вивчення, охорони та управлінням Білим континентом [УК, 2004, № 138, c. 7]); 
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Повільно пішла, покручуючи листком; світ ніби повужчав перед нею – танцювало море 
білих мух [УК, 2010, с. 9]); ‘європейський’ (На західноєвропейському ринку як виробники 
«білої» побутової техніки лідирують німці, голландці та шведи [УК, 2003, № 117, c. 9]); 
’контрреволюційний’ (Ішли бійці на білі банди [СУМ, I, c. 181]; Накази, які віддавали білі 
командири, не обговорювалися [УК, 2003, № 28, c. 19]); ’невивчений’, ’недосліджений’, 
’беззмістовний’ (Вся проблема підземної газифікації поки що – біла пляма [УК, 2006, № 
43, c. 12]); ’привілегійований’, ’кращий’ (Ось і розбіглися всі по степу, і Оверко переміг. 
Його чорний шлик віявся по плечах. «Рубай, брати, білу кість» (Ю. Яновський) [СФУМ, 
c. 298]); ’пов’язаний із наркотиками’ (Але проблема залишається актуальною: поки що 
«біла смерть» щодня знаходить свої жертви [УК, 2003, № 116, c. 18]); ’непрофесійно 
виконаний’ (Із-за білої недбалості постраждали немовлята пологового будинку № 3 м. 
Кіровограда [УК, 2005, № 167, c. 11]); ’ангельський’, ’святий’ (Муза була його білою бо-
гинею, яка надихала його на творчість [УК, 2005, № 249, с. 11]); ’безгрішний’, ’гарний’, 
’благодушний’ (Біла смуга в житті завжди наступає за чорною [УК, 2004, № 103, с. 
9]); ’незвичний’, ’позбавлений обмежень’ (Одного разу після чергового походу на диско-
теку, коли він стояв біля барної стійки, оголосили «білий танець» і його запросила якась 
дівчина [УК, 2004, № 37, с. 12]; У гурті окупантів Шольц видався йому білою вороною 
(А. Головко) [ФСУМ, I, c. 146]); ’законний’, ’чесний’, ’легальний’ (Адже мова йде про 
абсолютно чисті, законні, так названі «білі інвестиції» [УК, 2005, № 16, с. 11]). 

Між прямими і переносними значеннями колоратива білий існує певний взаємозв’язок. 
Експресивні, оцінні семи прикметника нашаровуються на основне значення, що сприяє 
усталенню звороту як вторинної назви. Переносне значення спирається на пряме значен-
ня кольору, в ньому наявний певний зоровий образ, при тому на перше місце висувається 
оцінна характеристика предмета. 

Семантична «поведінка» прикметника білий під час створення образних назв під-
тверджує думку В.В. Виноградова про те, що у мовній системі змістова сутність слова не 
вичерпується наявними у ньому значеннями, оскільки у слові існують «вказівки на суміж-
ні ряди слів і значень, слово насичено відображеннями інших ланок системи, виражає від-
ношення до інших слів, що співвідносяться або пов’язані з його значенням» [4: 7]. 

Отже, деривати від назви концепту «білий колір» утворюються усіма основними спо-
собами номінації, які наділені різною продуктивністю щодо творення нових назв. Аналіз 
фактичного матеріалу показав, що найпродуктивнішим є афіксальне словотворення, сло-
воскладання та семантична деривація. За рахунок дериваційних лексем ознаки в струк-
турі концепту «білий колір» мають більше змістове наповнення, значно поширюють 
структуру концепту кольору, дозволяючи говорити не тільки про типове пофарбування 
реалії чи явища, але й про процес набуття об’єктом відповідного забарвлення.
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роЛЬ КонЦептуаЛЬноЇ метаФори у репреЗентаЦіЇ 
КонЦепту MAN

(на основі творів Джона Грея)

Стаття присвячена дослідженню образного компонента концепту MAN на основі 
виділення концептуальних метафор. Розглянуто трактування поняття метафори. Про-
аналізовано особливості функціонування метафори у творах науково-популярного жанру.

Ключові слова: лінгвокультурологічний концепт, концепт MAN, концептуальна ме-
тафора.

Статья посвящена исследованию образного компонента концепта MAN на основе 
выделения концептуальных метафор. Рассмотрены интерпретации понятия мета-
форы. Проанализированы особенности функционирования метафоры в произведениях 
научно-популярного жанра.

Ключевые слова: лингвокульторологический концепт, концепт MAN, концептуаль-
ная метафора.

The article deals with the figurative component of the concept MAN based on the selection 
of conceptual metaphors. The interpretation of the notion of metaphor is viewed. The peculiari-
ties of the functioning of metaphor in popular-scientific works are analysed.

Key words: lingvo-cultural concept, concept MAN, conceptual metaphor.

Дослідження в руслі когнітивної парадигми вважаються одними із пріоритетних 
напрямків сучасної лінгвістики. Завдяки її анропоцентричному спрямуванню, відправною 
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точкою для різноманітності досліджень є людина, її спосіб мислення, взаємодія з іншими 
людьми і об’єктами навколишньої дійсності. Особлива увага приділяється дослідженню 
мовної картини світу, яка пов’язана з метафорою. Когнітивний підхід до вивчення ме-
тафори дає можливість розглядати її як відображення концептуального світу суб’єкта. 
Метафора приваблює вчених як лінгвістичний, так і ментальний феномен. Тому однією 
з найбільш важливих проблем сучасної антропоцентричної наукової парадигми є зв’язок 
мови та мислення. 

Вивчення мовної картини світу здійснюється через аналіз концептів. Серед базових 
концептів, що існують в американській мовній картині світу, найбільш цікавими нам 
видаються концепти MAN та WOMAN, оскільки вони є актуальними для будь-якої куль-
тури в будь-який період часу. До того ж, із появою як нових авторів та їх художніх творів, 
так і виникненням нових жанрів тієї ж художньої літератури чи нових типів текстів (до 
прикладу, популярної психології, до якої ми відносимо аналізовані у даній статті твори 
за авторством Джона Грея) виникає потреба прослідкувати розвиток семантичного та 
когнітивного наповнення цих концептів, базових для будь-якої мовної та концептуальної 
картин світу, в чому і полягає новизна роботи.

метою статті є виявлення специфіки концепту MAN через аналіз образного компо-
нента його семантичної структури. предметом дослідження даної статті є семантична 
структура метафор, що актуалізують досліджуваний концепт. об’єктом дослідження 
виступає концепт MAN. матеріалом для дослідження стали твори Джони Грея, автора, 
який створив новий підхід до старої проблеми взаємовідносин чоловіка та жінки.

За визначенням В.І.Карасика лінгвокультурний концепт є “умовною ментальною 
одиницею, спрямованою на комплексне вивчення мови, свідомості і культури” [1:77]. 
Дослідження лінгвокультурного концепту пов’язане із визначенням його семантичної 
структури, в якій в основному виділяють три складові: понятійну, образну і ціннісну [1:91]. 
У нашій статті ми зосередимося на образній складовій, що містить ознаки вторинної 
номінації, визначені невербальним компонентом, який можна відтворити лише описово. 
До образної складової входять когнітивні метафори, які підтримують концепт у мовній 
свідомості та власне перцептивний когнітивний образ, утворений сукупністю зорових, 
тактильних, смакових, звукових та нюхових образів [2:108]. Крім того, образний компо-
нент концепту формують фразеологізми, прислів’я, паремії, ідіоматичні вирази, що вияв-
ляють його семантичне наповнення. Ще одною складовою образної структури концепту 
є порівняння – образні вираження, побудовані на зіставленні предметів, понять, станів, 
які мають певні спільні ознаки. Образній складовій лінгвокультурологічного концепту 
властиві такі характеристики, як емоційно-експресивна та символічна забарвленість. 
Базовою частиною концепту, на думку більшості дослідників, є понятійний компонент, 
який відображається в лексичних значеннях мовних одиниць, що його репрезентують. 
Образний компонент концепту фіксує когнітивні метафори і забезпечує функціонування 
цього явища у мовній свідомості [1: 9-10]. На думку Болдирева Н.Н., образна складо-
ва лінгвокультурологічного концепту – це характеристики предметів, явищ, подій, 
що відображені у нашій пам’яті і зберігаються у нашій свідомості у вигляді образів, 
символів [3:26]. Образність лінгвокультурного аспекту зумовлена його метафоричністю. 
Метафоричні моделі допомагають адресатам різних типів тексту не лише відтворити об-
раз, але і виразити своє відношення до об’єкту чи явища.
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Серед великої кількості існуючих теорій метафори найбільш поширеною є теорія 
концептуальної (когнітивної) метафори [4]. Для більшості людей, на думку Дж. Лакоффа 
і М. Джонсона, метафора – це засіб поетичного та риторичного вираження, який нале-
жить швидше до “неординарної” мови, ніж до сфери повсякденного спілкування. Мета-
фора є пов’язаною як з мовою, так і з нашим мисленням та діями, є поширеною у буден-
ному житті. Наша концептуальна система, в межах якої ми думаємо та виконуєм дії, є за 
своєю природою метафоричною [4:31]. У своїй роботі Е.МакКормак визначає метафору 
як пізнавальний процес, спосіб мислення [5:358-386]. Важливість метафори як засобу 
усвідомлення та створення подібності між дуже різними індивідами та класами об’єктів 
відзначає Н.Д. Арутюнова [6]. На думку З.Д. Попової, И.А. Стернина, когнітивні мета-
фори в процесі когнітивної інтерпретації повинні бути сформульовані як певні змістові 
ознаки, що входять до структури концепту. Ці ознаки отримуються зі змісту метафори, 
переважно із базового порівняння, яке лягло в основу метафори [2:206-207].

Концептуальна метафора є когнітивною одиницею, що входить до складу мови. 
Створюючись у мовленні, вона стає невід’ємною складовою будь-якого тексту, в тому 
числі науково-популярного, призначеного для масового читача. Концептуальна мета-
фора використовується для вербалізації понять, що не мають словесного вираження. 
Дж.Лакофф виділяє концептуальні метафори, тобто образні моделі, за допомогою яких 
ми структуруємо навколишній світ. Будь-яку сферу нашого життя можна представити як 
ряд картинок, які закладено у свідомості кожного. Таке ж явище відбувається у рамках 
твору, коли автор створює свій власний світ. Виділяючи образні моделі, на яких базується 
твір, можна змоделювати авторську концептосферу та зрозуміти ідею автора.

Дж. Лакофф і М. Джонсон пропонують наступну типологію концептуальних ме-
тафор, яка розділяє усі існуючі метафори на три основних типи: структурні метафори 
(одне поняття структурно впорядковується у термінах іншого), орієнтаційні метафори 
(створюють концепти через просторові поняття та відношення), онтологічні метафори 
(розкривають події, дії, емоції, ідеї тощо, як якусь істоту чи субстанцію) [4:35-49].

Концептуальна метафора найбільш повно відтворює особливості вербалізації 
концептів MAN та WOMAN. Концепт MAN реалізується у творах Дж.Грея за допомогою 
ряду концептуальних метафор, таких як MAN is a NOVICE, MAN is a WARRIOR, MAN is 
a PSYCOLOGIST, MAN is a COMPUTER, MAN is a HERMIT, MAN is the SUN, MAN is a 
BLOW TORCH, MAN is a CREATOR, MAN is a WORKER, MAN is a SERVANT.

Концептуальна метафора MAN is a NOVICE характеризує молодого чоловіка як са-
мозакоханого, зануреного у власний світ та несвідомого про потреби інших: In a man’s 
younger years, he is much more self-absorbed and unaware of the needs of others (7). Вико-
нання ролі сім’янина для чоловіків прирівнюється до управління великим реактивним 
літаком без будь-яких навиків Many men did not have successful role models while they were 
growing up. For them staying in love, getting married, and having a family is as difficult as 
flying a jumbo jet without any training (7).

Метафора MAN is a WARRIOR передає древній чоловічий інстинкт до воєнної звитя-
ги: Deep inside, every man wants to be his woman’s hero or knight in shining armor (7).

Метафорою MAN is a PSYCOLOGIST передаються радше бажані для чоловіка якості, 
які не завжди присутні у їх характері, оскільки вимагають великих зусиль: One of the big 
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challenges for men is correctly to interpret and support a woman when she is talking about her 
feelings (7).

Отриману інформацію чоловік спочатку обдумує, мовчки формулює найбільш точ-
ну та корисну, на його думку, відповідь, а вже потім висловлює її. Подібний процес 
прослідковуємо й у роботі комп’ютера (звідси й метафора –MAN is a COMPUTER), який 
видає відповідь, лише після повної обробки інформації: Men process information very dif-
ferently. Before they talk or respond, they first silently “mull over” or think about what they 
have heard or experienced. Internally and silently they figure out the most correct or useful 
response. They first formulate it inside and then express it (7).

Час від часу чоловіки потребують самотності (як фізичної, так і психологічної): MAN is 
a HERMIT. Для того, щоб переробити негативні почуття на позитивні, чоловік йде до своєї 
“печери”, де мовчки відбувається процес переробки-трансформації почуттів: Men also need 
to process their negative feelings so that they can then experience their positive feelings. When 
a man goes into his cave is a time when he silently feels and processes his negative feelings (7). 
Потреба у самотності пов’язана із чоловічим інгерентним почуттям незалежності, свобо-
ди. Звідси й виникає потреба чоловіка час від часу зануритись у свій власний світ та знову 
відчути себе незалежним для того, щоб потім з новими силами присвятити себе сім’ї: Men 
are like rubber bands. When they pull away, they can stretch only so far before they come spring-
ing back (7); If a man does not have the opportunity to pull away, he never gets a chance to feel 
his strong desire to be on his own (7); Men begin to feel their need for autonomy and indepen-
dence after they have fulfilled their need for intimacy (7); If a man needs to pull away like a rub-
ber band when he returns he will be back with a lot more love (7).

Потребу усамітнення та відсторонення від усіх домашніх справ для того, щоб зняти на-
пругу автор виражає через порівняння чоловіка з мисливцем стародавніх часів, який після 
довгого напруженого дня знімав стрес, сидячи на скелі та вдивляючись у горизонт. Сучас-
ний чоловік для досягнення цієї мети сідає в улюблене крісло, читає або дивиться телевізор: 
When a modern man comes home, quite commonly he sits in his favourite chair and either reads 
the newspaper or watches TV. Like the ancient hunter who needed to recover from the stress of his 
day, he instinctively finds his rock to sit on and begins gazing off into the horizon (8).

Метафору MAN is the SUN у текстах Дж. Грея ми зустрічаємо експліцитно маркова-
ною через порівняння: Men are like the sun. Every morning, it rises with a big smile (9).

Ще один випадок експліцитної маркованості через порівняння простежуємо у випад-
ку із концептуальною метафорою MAN is a BLOW TORCH: A man is biologically wired 
to become fully aroused very quickly, like a blow torch, while a woman is wired to become 
aroused slowly and gradually (9); Often a man will suddenly become physically attracted to 
a woman and then just as quickly lose interest. He is like a blowtorch that can heat up really 
fast and then turn off in an instant (10). Додатковими елементами поверхневої реалізації 
цієї метафори виступають лексеми на позначення швидкості, миттєвості: very quickly, 
suddenly, really fast, in an instant.

Метафору MAN is a CREATOR реалізують порівняння чоловіка із митцем, музикан-
том: Like an artist, he needs to be very familiar with the basic colors of sex and then experiment 
with how they combine to create a new work of art (10); Like a musician, he needs to know the 
basic notes and chord combination to create a beautiful piece of music (9). Можна також про-
вести паралелі із Творцем, який також є носієм чоловічого начала.
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Ціннісні орієнтири чоловіків передаються метафорою MAN is a WORKER, у якій 
постає домінування суспільно-орієнтованої життєвої програми чоловіків над сімейно-
орієнтованою: Martians are primarily work-oriented. They value themselves on the basis of 
their ability to achieve results and success at work (10).

Водночас бажання досягти успіху мотивоване прагненням догодити жінці, здійснити її 
бажання. Таким чином, порівняння чоловіків із магічним джином, який виходить із пляш-
ки, щоб виконати бажання жінки, експлікує метафору ширшої семантики MAN is a SER-
VANT: A man is like a magic genie. He comes out of his bottle with the opportunity to fulfill a 
woman’s every wish. He goes back into his bottle, however, when he gets the message that he can’t 
succeed in making her happy. Instinctively he is most interested in being successful (10).

Образний компонент концепту MAN реалізовується й через одиниці ідіоматичного 
характеру: до прикладу, через порівняння із биком у магазині із посудом (в українському 
варіанті ідіоми зустрічаємо натомість лексему «слон»): A man doesn’t instinctively under-
stand manners on Venus. In some ways he is like a bull in a china shop, oblivious of the effect 
he is having. He doesn’t realize that a woman will feel most supported and impressed when he 
listens with interest rather than talking about himself or giving advice (10).

На противагу концептуальній метафорі MAN IS A BLOW TORCH автор у своєму 
творі експлікує образ жінки через порівняння її з піччю – WOMAN IS AN OVEN. Жінка 
порівнюється з піччю, яка повільно нагрівається і так само охолоджується. Йдеться про 
те, що жінка спочатку воліє дізнатися про сутність мужчини, а вже потім може відчувати 
фізичну привабливість: Women are like ovens. They slowly heat up and slowly cool off (10); 
Women are first attracted to some aspect of who a man is and not just his body. A woman first 
feels interested in getting to know a man, then she feels affection, and then she feels strong 
physical attraction and desire (10).

Таким чином, розглянувши наведені вище приклади концептуальних метафор, що 
експлікують поняття MAN у творах Дж.Грея, можна зробити загальний висновок про те, 
що такі метафори є образними відбитками фрагментів ментального світу автора. Вони 
сприяють більш детальному дослідженню концепту, що розглядається.

Продовження вивчення особливостей вживання концептуальних метафор для 
комплексної характеристики концепту MAN у творах Дж.Грея, у перспективі дозволить 
визначити місце досліджуваного концепту у мовній картині світу та його співвідношення 
з концептом WOMAN в рамках образної складової.
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У статті виявлено та обґрунтувано метажанрові особливості інтелектуалізованої 
літератури: естетична рефлексія її суб’єкта щодо осмислення проблем літератури і 
мистецтва взагалі; когеренція індивідуальної свідомості суб’єкта інтелектуалізованої 
літератури та форм суспільної.

Ключові слова: інтелектуалізована література, генерика, метажанр, роман-пара-
бола.

В статье выявлены и обоснованы метажанровые особенности интеллектуализи-
рованной литературы: эстетическая рефлексия ее субъекта по осмыслению проблем 
литературы и искусства вообще; когеренция индивидуального сознания субъекта ин-
теллектуализированной литературы и форм общественной.

Ключевые слова: интеллектуализированная литература, генерика, метажанр, ро-
ман-парабола.

The author of the article identifies and elicits the metagenre features of intellectual litera-
ture: her individual’s aesthetic reflection on the realizing the problems of literature and art on 
the whole; coherence of the peruliar subject’s consciousness that belongs to the intellectual 
literature and public forms.

Keywords: intellectual literature, generic, metagenre, novel-parabola.

Встановлюючи художньо-стильові особливості інтелектуалізованих літературних 
творів, необхідно здійснити їх систематизацію за ознакою та на основі жанрової спе-
цифікації. Літературний жанр як усталений тип художньої творчості є одним із голо-
вних елементів систематизації літературних творів, який іноді ототожнюють із терміном 
«літературний вид». Незважаючи на те, що жанр є головною категорією поетики, однак 
на сьогодні не існує обов’язкової єдиної теорії жанру. Кожна літературознавча школа 
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інакше визначає найважливіші ознаки, застосовуючи різні критерії поділу на жанри, зо-
крема мова йде про феномен жанрової гібридності у процесі інтелектуалізації літератури 
та літературизації філософії. В. Іванишин виокремлює суміжні змістоформи генерики, 
оскільки майже кожний жанр епосу, лірики, драми у процесі свого історичного розвитку 
започаткував нові варіації у сфері генерики. Ця історична змінність зумовлена творчим 
пошуком якомога ефективніших форм відображення, зображення та самовираження. Уна-
слідок цього відбувається взаємопроникнення літературних родів, трансформація видів 
у процесі їхнього історичного розвитку, історико-літературне й авторське перероблення 
й еволюція жанрів. Тому в генетиці літератури наявні твори, у яких синтезовано різні 
родові, видові та жанрові ознаки (ліро-епічні, епо-драматичі, ліро-драматичні тощо). На 
цій підставі виокремлюють такі суміжні змістоформи генерики: балада, билина, дума, 
байка, буколіка, співомовка, ліро-епічна поема, мемуари, щоденнки, літературний пор-
трет, художня біографія тощо [1: 226 – 231]. У межах нашого дослідження важливим є 
твердження про мобільність (взаємопроникнення, трансформація, еволюція, гібридиза-
ція) родо-видової, жанрової специфікації літератури. Наслідком культурно-історичного 
процесу виникнення і утвердження у літературному просторі гібридизованих жанрових 
змістоформ є поява метажанру. 

Для означення жанрової модифікації та гібридизації літератури сьогодні побутує 
ряд понять. Зокрема, М.Бахтін говорить про «позаієрархічні жанрові форми» [2: 358]; 
В.Мірошніков уводить поняття «синтетична форма культури», протиставляючи його 
«філософській прозі», яка витворена методом трансформації у матеріал мистецтва фор-
мотворчого елементу філософської прози – «естетичної рефлексії» [3]. Ю.Подлубнова, 
узагальнюючи дослідження Р.Співак [4: 53.], Н.Л.Лейдерман [5: 331], Ю.Н.Тинянова 
[6: 245], визначає основні риси метажанру: 1) позародова спрямованість: метажанр до-
лає прив’язаність жанру до конкретного літературного роду. Тобто метажанри не просто 
розташовуються поверх звичайних жанрових груп, але й поверх родових; 2) прагнення 
вийти за рамки літературного простору в іншу, більш широку систему координат. Мета-
жанр виявляється якимось синтетичним за своєю природою утворенням; 3) структурно-
семантична природа жанру і метажанру. Метажанри можуть бути утворені не лише 
шляхом актуалізації та трансформації стародавнього жанрового архетипу, а й іншим, не-
конвенційних, шляхом. У першому випадку працює правило: чим більш актуальним для 
епохи виявляється той чи інший архетип, чим більшою є сфера його поширення, тим 
виправданішими стають його метажанрові намагання; 4) особливості побутування жанру 
і метажанру в історико-літературному процесі. Метажанри неконвенціональні за своєю 
внутрішньою структурою є значно пов’язані з конкретною епохою та її культурою. Їх іс-
нування завершується із завершенням конкретної історичної епохи та її культури. Дослід-
ниця не дає кінцевого визначення метажанру, лише вказує на його «міждисциплінарну», 
«синтетичну» природу, присутній у ньому «культурологічний аспект жанру» [7]. Поняття 
«метажанр», на думку Мажари Н.С., репрезентує постійний закон оновлення мистецтва – 
вихід у позажанровість, спричинений прагненням подолати умовно-літературний простір 
шляхом опанування загальнокультурного, при цьому дослідниця зараховує метажанри 
мемуаристики, художньої біографії та письменницької публіцистики до літератури «non 
fiction» – не художньої [8: 65 – 69]. О. Стужук визначає метажанр як утворення, об’єднане 
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не лише загальним предметом художнього зображення (зовнішній аспект), а насамперед 
способом художнього вираження (внутрішній аспект), що випливає з особливого типу ес-
тетичного мислення-відчуття та художнього бачення [9: 5]. Фантастика, детективи, мему-
ари, художня біографія – такими метажанрами, на думку О. Галича представлена система 
«синтетичних міжродових і суміжних утворень, що мають ознаки усіх трьох літературних 
родів, а також дотичних до них жанрів науки чи мистецтва, об’єднаних за певною озна-
кою» [10: 112]. Таким чином, розуміння природи і сутності метажанрів інтелектуалізованої 
літератури виявляє себе у зв’язку із культурно-історичними характеристиками Нового і 
Новітнього часів, сцієнтизмом світобачення, антисцієнтистськими настроями епохи та її 
людини, відчуттям відчуження і розгубленості людини, відчаю і зневіри.

Однак, проблема вивчення метажанрових особливостей у генологічному визначенні 
інтелектуалізованої літератури є недостатньо розробленою, що й обумовило вибір теми 
даної статті.

Метою статті є виявлення та обґрунтування метажанрових особливостей інтелек-
туалізованої літератури.

Між традиційними жанровими формами художньо-образного освоєння дійсності та 
метажанрами інтелектуалізованої літератури немає абсолютного розриву, однак праг-
нення людини в умовах накопичення знання цілісно сприйняти і осмислити дійсність, 
потреба пізнати себе і визначити своє місце у всесвіті обумовлює виникнення у худож-
ньому слові нових жанрових форм виявлення смислу. Філософський стиль мислення ав-
тора та його втілення, перехід у художньо-поетичний зміст та структуру твору руйнує 
усталені стереотипи щодо жанрової стабільності, породжує жанрові модифікації, сприяє 
появі нових гібридизованих жанрів. 

Метажанр інтелектуалізованої літератури – це жанровий новоутвір, який виникає 
як когеренція різних форм свідомості (мови, філософії, релігії, міфології, науки, мора-
лі, права, політики та мистецтва) на основі інтелектуально-раціонального підходу до 
художньо-естетичного відображення/сприйняття дійсності у мистецтві слова і вияв 
естетичної рефлексії суб’єкта літературної творчості (у системі: автор – твір – ге-
рой – читач/глядач/критик/дослідник), що обумовлює вибір зображуваних явищ, харак-
тер художньо-авторського ставлення до них і рефлексивні судження про них, інновацій-
ні індивідуальні зміни в композиційній структурі твору та засобах поетики.

У дослідженні жанрових особливостей інтелектуалізованої літератури опираємося на 
концептуальні змістово-стильові її ознаки, які визначають жанрові особливості інтелек-
туалізованої літератури, обумовлюють виникнення метажанрів як новоутворів жанрової 
змістоформи. А саме: у художньому творі присутня філософська концепція, яка визначає 
його структуру; дано авторський філософсько-концептуальний аналіз «метафізичних» 
проблем буття (які не піддаються вивченню за допомогою експерименту та методів кон-
кретних наук), стосунки людини зі світом, спільнотою, натовпом, іншими людьми; дано 
аналіз стану світу; особлива активність художньої думки по відношенню до зображу-
ваного життєвого матеріалу; у співвідношенні суб’єктивного та об’єктивного підвищено 
роль суб’єктивного начала; рефлексія, думка, осмислення домінує над фактом, зобра-
женням ; у художньо-образному зображенні дійсності автор тяжіє до умовності, яка 
вимагає від суб’єктів літературної творчості уяви і рефлексії, щоб співвіднести первинну 
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дійсність і її художнє моделювання в образі, слові, тексті і підтексті; параболічність мис-
лення; експериментальність обставин, у яких відбувається перевірка теоретичних поло-
жень авторської концепції, думок автора; логізовані характери, які в особах розігрують, 
відтворюють, персоніфікують думки автора; особливий характер впливу на читача – ху-
дожній доказ ідеї, звернення не стільки до почуттів, скільки до розуму; екзистенційно-
філософський спосіб мислення і світовідчуття суб’єкта; метафоричність свідомості; 
інтенціональність твору, що домінує над фабульно-сюжетним його змістом тощо.

Сьогодні можемо назвати такі типологічні метажанри: інтелектуальна проза, філо-
софська есеїстика, соціальна фантастика, філософсько-наукова лірика, які виникають на 
стику естетизації філософії та філософічності, екзистенційності літератури і конкрети-
зовані метажанровими змістоформами – щоденник, притча, есе, філософський роман, 
роман-утопія (антиутопія), драма ідей, фантастична притча, роман-сповідь, міфологічна 
повість, роман-парабола, «театр абсурду», автобіографічний роман тощо. 

Для з’ясування метажанрової специфіки інтелектуалізованої літератури на основі ви-
користання інтелектуально-раціонального підходу до художньо-образного відображення 
дійсності в мистецтві слова та виокремлення ознак інтелектуалізації художнього тексту 
нами проаналізовано твори українських та зарубіжних письменників кінця Нового та 
Новітнього часів: притча «Убогий Жайворонок» Г.Сковороди (1722 – 1794), стилізова-
ний під епістолярний жанр трактат «Гармонійний розвиток у людській особистості есте-
тичних і етичних начал» С.К’єркегора (1813 – 1855), стилізована під епістолярний жанр 
книга «Вибрані місця із листування з друзями» М.Гоголя (1809 – 1852), вірш «13 лис-
топада 1844. С.-Петербург» Т.Шевченка (1814 – 1861), оповідання-детектив «Вбивство 
на вулиці Морг» Е.По (1809 – 1849), поема «нової драми» «Пер Гюнт» Г.Ібсена (1828 
– 1906), п’єса-дискусія «Пігмаліон» Б.Шоу (1856 – 1950), сонет «Чого ти, хлопе, вбравсь 
у стрій лицарський» І.Франка (1856 – 1916), повість-притча «Портрет Доріана Грея» 
О.Вайльда (1856 – 1900), роман «Пан» К.Гамсуна (1859 – 1952), новела «Іntermezzo» 
М.Коцюбинського (1864 – 1913), вірш «Contra spem spero!» Л.Українки (1871 – 1913), ро-
ман «На Сваннову сторону» М.Пруста (1871 – 1922), новела «Маріо і чарівник» Т.Манна 
(1875 – 1955), коротенький роман «Джакомо» Дж.Джойса (1882 – 1941), новела «Пе-
ревтілення» Ф.Кафки (1883-1924), роман-антиутопія «Сонячна машина», п’єса «Чорна 
Пантера і Білий Медвідь» В.Винниченка (1880 – 1951), філософська драма «Життя Галі-
лея» Б.Брехта (1898 – 1956), повість-притча «Старий і море» Е.Хемінгуея (1899 – 1961), 
повість «Тисячокрилий журавель» Ясунарі Кавабата (1899 – 1972), автобіографічний ро-
ман «Планета людей» А.С.Екзюпері (1900 –1944), роман-антиутопія «1984» Дж.Оруелла 
(1903-1950), роман «Нудота» Ж.П.Сартра (1905 – 1980), п’єса «Носороги» Е.Йонеско 
(1909 – 1994), п’єса-романс «Санта-Крус» Макса Фріша (1911 – 1991), роман-притча 
«Володар мух» У.Голдінга (1911 – 1993), філософська повість «Сторонній» А.Камю (1913 
– 1960), есе «Вікно», повість «По той бік безодні. Готична новеля», повість «Очі Атоса. З 
родинної хроніки» І.Качуровського (1918), параболічний роман «Людина-коробка» Кобо 
Абе (1924 – 1993), роман «Сто років самотності» Г.Г.Маркеса (1927) «Записки україн-
ського самашедшого» Л.Костенко (1930), романи «Ім’я троянди», «Празьке кладовище» 
Умберто Еко (1932), роман-детектив «Запахи. Історія одного вбивці» Патріка Зюскінда 
(1949 ), книга «Останній світ» К.Рансмайра (1954), повість «Казка про калинову сопіл-
ку» О.Забужко (1960), алхімічна комедія «Голова Якова» Любка Дереша (1984).
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Серед взірців інтелектуалізованої літератури для аналізу ми відібрали насамперед ті 
твори, які найкраще можуть слугувати взірцем, проілюструвати своєрідність та розмаїт-
тя жанрових новоутворів, метажанрів, які виникли на основі ієрархії традиційних уста-
лених жанрів. При цьому ми керуємося настановою М.Бахтіна про те, що позаієрархічні 
жанрові форми, авторські форми, а також тон цих форм є традиційними по своїй суті, 
сягають глибокої давнини, оновлюються у нових ситуаціях, а тому придумати жанрову 
форму неможливо, так як і неможливо придумати мову [2: 358].

Жанрові особливості роману-параболи розглянемо на прикладі твору Кобо Абе 
«Людина-коробка» (1973). В основі роману-параболи як жанрової модифікації інтелек-
туалізованої літератури покладено авторську філософсько-естетичну концепцію відчу-
ження людини від себе самої, від свого духовного потенціалу, від суспільства. Буденне 
буття за межами коробки, дійсне – у коробці, тобто у втечі у світ власних переживань, 
відчуттів, рефлексії і саморефлексії. Параболічність романного метажанру пов’язана із 
розгортанням сюжету не лінійно (від експозиції до розв’язки), а по кривій – у віддален-
ні/наближенні оповіді від основної проблеми та прикінцевому поверненні до неї, яка 
розв’язана не у сюжеті, а лише у сприйнятті і міркуваннях читача. Цьому сприяє симво-
ліка параболи: образ коробки, яка стала ще одним шаром шкіри для людини, і оголеного 
тіла жінки – як символу життя у його первісному стані, не ускладненому суперечли-
вими людськими стосунками, лише вона може врятувати людину від коробки, дати їй 
силу зберегти себе у ворожому до людини суспільстві. Саме тому роман починається 
і закінчується детальним описом коробки як пристанища для відчуженої душі, лише 
вкінці герой марно шукає у коробці місце для жінки.

Тема відчуження звучить як тема нереалізації власного «Я» у знеособленому світі. У 
романі багато сюжетних ліній, велика кількість персонажів, чітко визначена експозиція, 
у якій герой – людина-коробка, фотограф Сенсей розповідає не про події як такі, а їх 
відчуття у сприйнятті: «Одним словом, людина-коробка – я сам. Отже, людина-коробка, 
сидячи у коробці, розпочинає записи про людину-коробку» [11]. У романі використано 
особливий прийом впливу на читача: несподіваний поворот у розгортанні сюжету, зди-
вування читача образом, метафорою, символікою тексту. Герой зрісся з коробкою: «вона 
(коробка – прим О.С.) – ще один шар шкіри, яка покриває твоє тіло». 

Увесь твір це записки людини-коробки про людину-коробку, іншими словами – це 
взірець зафіксованої у записах рефлексії як думки про думку. Над сюжетно-фабульним 
планом твору (розповідь про те, як людина здійснює вибір свого істинного буття – у вте-
чі в коробку, де прояви зовнішнього буття сфокусовані у прорізі для очей, відмовилась 
від несправжнього буття – у суспільстві, в якому байдужість, безликість, відчуження) 
домінує думка, судження, розмисел автора/героя над буттям у всіх його проявах: бруд-
не місто, міське звалище, бездомний пес, бродяга, прекрасне жіноче тіло, дощ, запахи, 
звуки, відчуття тощо. Автор вустами героя звертається до читача з метою побудити його 
рефлексію про ідеальний світ гармонії, довіри, щастя: «Хто хоч раз намалює в своїй уяві 
безіменне місто, існуючий лише для безіменних жителів, – двері будинків у цьому місті, 
якщо їх взагалі можна назвати дверима, широко розкриті для всіх, будь-яка людина – твій 
друг, і немає потреби завжди бути напоготові, ходи на голові, спи на тротуарі – ніхто тебе 
не осудить; можеш спокійно гукнути до незнайомої людини, хочеш похвалитися своїм 
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співом – співай де завгодно і скільки завгодно, а скінчивши співати, завжди зможеш змі-
шатися з безіменним натовпом на вулиці – хто хоч одного разу розмріявся про це, того 
завжди підстерігає та ж небезпека, з якою не упорався А. (тобто втеча із реального світу 
«в коробку» – світ власної душі – прим.О.С.)» [11]. Тема відчуження звучить у романі як 
«параліч часу і параліч життєвого напрямку», нерухомість, застій, інерція, що відтворює 
парадоксальне афористичне судження героя: «Немає приводу вірити, але немає приводу 
і сумніватися. Немає приводу сумніватися, але немає приводу і вірити».

У результаті дослідження нами встановлено, що метажанровою специфікою інте-
лектуалізованої літератури є 1) естетична рефлексія її суб’єкта (у системі: автор-текст-
герой-читач-дослідник) щодо осмислення проблем літератури і мистецтва взагалі; 2) 
когеренція індивідуальної свідомості – ідеали, цілі, вірування, знання, суспільні ідеї 
суб’єкта інтелектуалізованої літератури та форм суспільної – мова, філософія, наука, мо-
раль, релігія, мистецтво, політика, право, міфологія.
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(Київ, Україна)

КонЦепт АМЕРИКАНСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ (на матеріалі
американських віршованих творів 1 пол. xx ст.)

У статті аналізується концепт Американська Ідентичність в американському поетич-
ному дискурсі 1 пол. XX ст. з огляду на культурно-історичні цінності епохи модернізму.

Ключові слова: концепт, фрейм, поетичний дискурс.
В статье анализируется концепт Американская Идентичность в американском 

поэтическом дискурсе 1 пол. XX в., учитывая культурно-исторические ценности эпохи 
модернизма.

Ключевые слова: концепт, фрейм, поэтический дискурс.
The article analyzes the implementation and operation of the concept American Identity in 

American poetic discourse of the first half of the XX century from the point of view of cultural 
and historical values of Modernism.

Key words: concept, frame, poetic discourse. 

У мові як особливій знаковій системі закріплена система образів, що є основою для 
формування світобачення мовної спільноти та безпосередньо пов’язана з її духовною та 
матеріальною культурою. Саме тому актуальність цього дослідження зумовлена звер-
ненням сучасної лінгвістики до дослідження способів вираження та функціонування 
окремих культурних концептів американської мовної спільноти на рівні мовних засобів 
у рамках поетичного дискурсу.

метою дослідження є виокремлення складових концепту АМЕРИКАНСЬКА ІДЕНТИЧ-
НІСТЬ та аналіз їхнього функціонування в американських віршованих творах 1 пол. XX ст. 

матеріалом дослідження є віршовані твори таких американських поетів 1 пол. XX 
ст., як Е. Л. Мастерс, К. МакКей, Дж. Майлс, Р. Лоуел, С. Тіздейл, Ч. Резнікоф, Л. Фер-
лінгетті, Б. Гест, Дж. Спайсер. 

На початку XX ст. пересічні американці втратили відчуття ідентичності, а нове сто-
ліття потребувало нового типу поезії як реалістичного методу, що здатен відображати 
зрілий космополітичний досвід та вселяти довіру написаному як достовірному дослі-
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дженню людства [1: 255]. Модерністське світобачення змінило саму місію поезії, яка у 
XX ст. звернулась до суб’єктивності та самовираження автора, ілюстрації індивідуальної 
реальності. Ця традиція бере початок ще з часів У. Уітмена, який стверджував, що амери-
канська поезія повинна говорити не лише за себе, але і за інших як частину себе, намага-
ючись у такий спосіб охопити космос [2: 173]. Саме тому ліричне «Я» поезії модернізму 
є суб’єктивним вираженням внутрішнього досвіду людини.

Згідно з лінгвокультурологічним підходом до аналізу мовних явищ, культура є сукуп-
ністю концептів як основних елементів ментального світу людини та відношень між ними. 
Так, концепти займають базову позицію в колективній мовній свідомості, адже є результа-
том зіткнення значення слова з особистим та народним досвідом людини [3: 32]. Результа-
том структурування концепту АМЕРИКАНСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ є утворення когнітивної 
фреймової структури, що відображає закодовані в поетичному творі культуру, цінності та 
знання американського суспільства епохи модернізму. Отже, фрейм як схема для структу-
рування, класифікації та інтерпретації досвіду мовної спільноти співвідноситься з певними 
лексичними формулами та граматичними конструкціями в рамках відповідного контексту 
[4: 25]. У процесі дослідження було встановлено, що складовими аналізованого концепту є 
самотність, непевність існування, несвобода, страждання, бажання/пристрасть, зміна спо-
собу життя, духовне відродження, насолода життям, повсякденне життя, війна:

1. Самотність. На початку XX ст. поняття невтручання в особистий простір ста-
ло визначальним у формуванні відносин між окремими громадянами та суспільством 
у цілому. Це означало, що люди почуваються сильнішими та щасливішими, коли вони 
існують у захищеному законом приватному просторі [4: 80]. Таке протиставлення ко-
лективізму та індивідуалізму знайшло своє відображення у зверненні поетів модернізму 
до змалювання мотиву самотності американського індивіда. Так, оскільки стрімкий роз-
виток США часто йшов врозріз з надіями та очікуваннями окремих індивідів, то тема 
самотності та відчуженості стала однією з провідних в американській поезії 1 пол. XX 
ст. Розглянемо вірш Ч. Резнікофа «Autobiography: New York»:

…I like the sound of the street– 
but I, apart and alone, 
beside an open window 
and behind a closed door…
Стан самотності та внутрішньої непевності виявляється на рівні лексем apart та 

alone. Крім того, мотив відстороненості від навколишнього світу представлений у ви-
гляді антитези beside an open window vs. behind a closed door. При цьому вікно виступає 
символом зв’язку між окремим індивідом та навколишнім світом. Отже, стан самотності 
ліричного героя не передбачає повного відчуження від реальної дійсності (I like the sound 
of the street), проте наголошує на його автономності. 

2. Непевність існування. Представники модернізму прагнули змінити існуючі спо-
соби репрезентації змісту шляхом звернення до абстрактності та інтроспективності, а 
також до вираження особливостей існування окремої особистості серед таких проблем 
свого часу, як швидка урбанізація, розвиток промисловості та технологій, війна, поши-
рення ідей інтернаціоналізму, нігілізму тощо. Іншими словами, модерністське письмо 
занурює читача в непевний та складний ментальний пейзаж, який неможливо відразу 
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розгадати, але через який треба пройти, щоб зрозуміти його межі та значення [6: 4]. За-
значений мотив відображений у вірші Л. Ферлінгетті «Autobiography»:

…I am only temporarily a tie salesman…
I am an open book to my boss.
I am complete mystery to my closest friends…
Непевність та різноплановість існування ліричного героя представлена шляхом зо-

браження різних аспектів життя індивіда, що кардинально відрізняються один від одно-
го. На мовному рівні така ідея реалізується у використанні антитези: I am an open book to 
my boss vs. I am complete mystery to my closest friends. Окрім того, прислівник temporarily 
вказує на непостійність планів ліричного героя стосовно свого повсякденного існування, 
що спричинено нестабільністю його внутрішнього стану.

3. Несвобода. Бажання представників модернізму звільнитись від обмежень, накла-
дених реальністю, її катастрофічності, матеріалізму та культурного апокаліпсису досить 
яскраво представлене у вірші Дж. Майлса «Brooklyn, Iowa, and West»:

… When I came along the avenue, the rows of brick houses
Mustered to my bendable spirit, acceded…
To the stations of construction rather than to the seasons of change…
Ідея зв’язаності та скованості індивідуальних душевних поривів та дій експліцит-

но проявляється на рівні словосполучення my bendable spirit. При цьому навколишня 
реальність представлена у словосполученнях the rows of brick houses та the stations of 
construction, у рамках яких стіни будинків виступають символом обмеженості людського 
духу та неспроможності до змін. Підтвердження цьому виступає і антитеза the stations 
of construction vs. the seasons of change, у рамках якої поняття несвободи є домінуючим 
з огляду на використання сполучника rather than і у такий спосіб визначає подальший 
життєвий шлях індивіда.

4. Страждання. Відображення межових людських почуттів, справжніх та уявних, 
стало однією з провідних тем американської поезії XX ст. Будучи темою поетичних тво-
рів, біль та страждання передбачають їх розуміння як власне фізичного, так і ментально-
го станів, що реалізують ідею екзистенційного болю та протиставляють його наївному, 
романтичному світовідчуттю [7: 179]. Визначальними у цьому контексті є рядки вірша Р. 
Лоуела «Waking in the Blue»:

…He catwalks down our corridor.
Azure day
makes my agonized blue window bleaker…
Внутрішній біль ліричного героя експліцитно представлений на рівні лексеми ago-

nized, що виражає вищий ступінь страждання. Крім того, такий стан особистості тісно 
пов’язаний зі станом самотності та відчуження індивіда (blue window), що у контексті 
твору протиставляється радощам навколишньої дійсності: azure day vs. makes my … win-
dow bleaker. Причиною внутрішнього болю ліричного героя може виступати і нещасливе 
кохання. Підтвердженням цьому є вірш С. Тіздейл «Union Square»: ...And on we walked 
and on we walked, / At the door at last we said good-bye; / I knew by his smile he had not heard 
/ My heart’s unuttered cry... Головна ідея твору підсилюється використанням автором 
метафори my heart’s unuttered cry, у рамках якої поняття душевного болю асоціюється з 
невисловленими почуттями, які інші не здатні зрозуміти.
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5. Бажання/пристрасть. Зазначена тема була введена в поезію ще У. Уітменом, який 
стверджував, що сексуальна енергія та любов асоціюються з природою і є чимось біль-
шим, ніж закони, релігії та мораль [7: 101]. На початку XX ст. у час звернення до аналізу 
мотивів, що керують поведінкою особистості, ця ідея виражена у творчості багатьох 
поетів. Розглянемо вірш К. МакКея «On Broadway»:

…Desire naked, linked with Passion,
Goes trutting by in brazen fashion;
From playhouse, cabaret and inn
The rainbow lights of Broadway blaze…
У рамках аналізованого уривка мотив пристрасті представлений на рівні метафори 

desire naked, а власне прикметник naked вказує на щирість почуттів ліричного героя. 
Словосполучення brazen fashion та rainbow lights of Broadway повністю співвідносяться 
із загальним змістом віршованого твору, оскільки встановлюють зв’язок між внутрішні-
ми бажаннями особистості та можливостями, наданими їй навколишньою дійсністю.

6. Зміна способу життя. Темп культурного та технологічного розвитку американ-
ського суспільства сприяв модифікації способу мислення індивіда. Поняття плинності та 
зміни стали асоціюватись із неуникністю та перманентним станом існування як на рівні 
цілої цивілізації, так і у рамках чуттєвості та уяви окремої особистості. Розглянемо вірш 
Б. Гест «Eating Chocolate Ice Cream: Reading Mayakovsky»:

Since I’ve decided to revolutionize my life
since
decided
revolutionize
life… 
Як бачимо, тема змін в особистому житті індивіда проявляється на рівні словоспо-

лучення to revolutionize my life. При цьому інгерентна конотація лексеми revolutionize – 
драматична та безповоротна зміна усталеного способу життя – підсилена формою віршо-
ваного твору, у рамках якої значення слів проявляється у просторовій організації тексту. 
На очікування змін на рівні цілісного суспільства вказують рядки вірша Л. Ферлінгетті «I 
am waiting»: … I am waiting / for the American Eagle / to really spread its wings… / and I am 
waiting / for the Age of Anxiety / to drop dead / and I am waiting / for the war to be fought… / 
and I am perpetually awaiting / a rebirth of wonder…

У рамках зазначеного уривка сучасний ліричному героя стан справ у США пред-
ставлений на рівні метафори the Age of Anxiety, яка виражає занепад Америки, сила та 
могутність якої має бути відновлена (the American Eagle to really spread its wings), а на її 
території повинен запанувати спокій (the Age of Anxiety to drop dead; the war to be fought). 
Іншими словами, Сполучені Штати Америки мають знову відновити свій статус країни 
мрій (a rebirth of wonder). У цьому випадку зміна способу життя окремого індивіда спів-
відносить та безпосередньо залежить від ситуації у суспільстві в цілому, що вказує на 
взаємозалежність існування певної особистості та навколишньої дійсності.

7. Духовне відродження. Замилування мистецтвом та відчуття приналежності до його 
створенням є невід’ємним елементом світовідчуття американської особистості епохи мо-
дернізму. Розглянемо вірш Е.Л. Мастерса «Archibald Higbie»:
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...And there in Rome, among the artists...  
I seemed to be reaching the heights of art  
And to breathe the air that the masters breathed,  
And to see the world with their eyes...
Основним бажанням ліричного героя є прагнення стати невід’ємною частиною світу 

мистецтва та відчути його повною мірою. При цьому мистецький простір зображений 
недосяжним для пересічного індивіда (the heights of art), а долучитись до нього можливо 
лише шляхом взаємодії з іншими людьми (to breathe the air that the masters breathed; 
to see the world with their eyes). Отже, духовне відродження індивіда можливе лише 
при умові його комунікації із зовнішнім світом. Розуміння поезії як відображення 
краси навколишнього світу, а також усвідомлення себе через приналежність до нього 
характерне для вірша Дж. Спайсер «Psychoanalysis: An Elegy»: … I think that I would like 
to write a poem that is slow as a summer / As slow getting started / As 4th of July somewhere 
around the middle of the second stanza… / I would like to write a poem as long as Califor-
nia / And as slow as a summer… Як бачимо, на рівні звернення до просторових (Califor-
nia) та часових (4th of July) координат відбувається формування асоціативного зв’язку 
між власне Сполученими Штатами Америки та поетичним їх сприйняттям. При цьому 
Америка надихає на розкриття внутрішніх талантів особистості та їх розвитку. Таким 
чином, духовне відродження індивіда можливе лише з огляду на спокій, стабільність та 
процвітання суспільства в цілому.

8. Насолода життям. Звернення поетів модернізму до теми рефлексії та самоспогля-
дання, а також зосередження їх уваги на бажаннях та світовідчутті окремого індивіда при-
звело до актуалізації ідеї насолоди та задоволення від щоденного існування. Підтверджен-
ням цьому є рядки вірша Б. Гест «Eating Chocolate Ice Cream: Reading Mayakovsky»:

… I am going to admire the snow on your coat…
What a lovely, pleasant dream I just had.
But I like waking up better.
I do admire reality like snow on my coat…
Основна тема твору проглядається у самій його назві, оскільки, по-перше, словоспо-

лучення Chocolate Ice Cream уособлює насолоду від їжі, що є основою приємного зем-
ного існування; по-друге, референція до творчості Маяковського (Reading Mayakovsky) 
виражає духовне задоволення індивіда, що, будучи використаним у контексті словоспо-
лучення Chocolate Ice Cream, асоціюється з приємним проведенням часу. Безпосеред-
ньо у тексті така ідея виявляється на рівні словосполучень to admire the snow; a lovely, 
pleasant dream; admire reality, у рамках яких використані лексеми з позитивними інге-
рентними конотаціями (to admire, lovely, pleasant, dream). При цьому звернення автора до 
дієслова to admire вказує на діяльнісний підхід індивіда до свого існування.

9. Спогади про повсякденне життя. З модерністської точки зору, спогади слугують 
поштовхом для мистецького натхнення. Наприклад, спогади про незвичну подорож, ко-
лишню любов, померлого друга, війну тощо насичують мозок митця та потребують вира-
ження на текстуальному рівні. Оскільки поезія має тісний зв’язок з пам’яттю, яка, у свою 
чергу, є джерелом уяви, для багатьох віршів спогади стають темою, що виконує дві функ-
ції: поєднання теперішнього з минулим; сум за минулим та возвеличення сили пам’яті 
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[7: 113]. Саме тому у 1 пол. XX ст. американська поезія характеризувалась зверненням 
до форми «сповіді» у рамках автобіографічного спрямування літератури та її психологіч-
ної насиченості [7: 25]. Вірші модернізму часто виступали егоцентричними монологами 
різного типу. Деякі з них ловили окремий момент досвіду та доносили його до читача від 
власне авторського «Я». Співвіднесеність автора та ліричного героя є більш складним 
у рамках драматичних монологів ліричних епітафій, коли «Я» представляє ліричного 
героя поза межами земного життя. У цьому випадку поет виражає індивідуальний 
досвід всього життя у рамках стиснутих та коротких висловлювань, часто іронічних чи 
відчайдушних [8: 82]. Однією з найбільш вдалих спроб адаптації цієї поетичної форми 
до модерністського розуміння поезії є збірка «The Spoon River Anthology» Едгара Лі Ма-
стерса. Розглянемо його вірш «Felix Schmidt»:

IT was only a little house of two rooms–  
Almost like a child’s play-house–  
With scarce five acres of ground around it;  
And I had so many children to feed  
And school and clothe, and a wife who was sick  
From bearing children…
На рівні зазначеного уривка ліричний герой розгортає перед читачем повну картину 

свого щоденного існування з допомогою узуальних словосполучень (little house of two 
rooms; scarce five acres of ground; so many children to feed), які спрямовані на вираження 
безрадісного існування особистості. При цьому текст повністю позбавлений суму за ми-
нулим життям.

10. Спогади про війну. Початок XX ст. в історії США позначений суспільними та 
економічними катаклізмами (Перша Світова Війна, Велика Депресія), що знайшли своє 
відображення на рівні поетичних творів. У своєму вірші «Harry Wilmans» Е. Л. Мастерс 
змальовує враження та переживання окремої особистості, на долю якої випало нещастя 
пережити такі події:

...But there were flies and poisonous things;  
And there was the deadly water,  
And the cruel heat,  
And the sickening, putrid food…  
And days of loathing and nights of fear  
To the hour of the charge through the steaming swamp,  
Following the flag...
Для підсилення негативного ставлення ліричного героя до війни автором викорис-

тані словосполучення, цілісне значення яких формується на рівні лексем з негативними 
інгерентним значенням (poisonous things; deadly water; sickening, putrid food; steaming 
swamp), які утворюють асоціації війни зі смертю, а також страхом та стражданнями (days 
of loathing and nights of fear). Цьому сприяє і використаний автором полісиндетон, що 
виконує експресивну функцію.

Узагальнені результати функціонування складових концепту АМЕРИКАНСЬКА 
ІДЕНТИЧНІСТЬ представлені у таблиці:
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Таблиця № 1

Окреслені мотиви у своїй сукупності розгортають перед читачем цілісну картину 
існування особистості в рамках американського суспільства 1 пол. XX ст. Як свідчить 
аналіз матеріалу, більшість виражених на текстуальному рівні складових існування окре-
мого індивіда вказують на розрив між внутрішнім світом та навколишньою дійсністю, 
що на мовному рівні чітко проглядається у використанні метафор, метонімій, антитез 
тощо. При цьому саме реальний стан справ у суспільстві здебільшого слугує основою 
формування тих чи інших емоцій, почуттів, сподівань ліричного героя.
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верБаЛЬні ЗаСоБи
СугеСтивного впЛиву в теКСті «оФудеСаКі»

У статті розглядаються вербальні засоби сугестивного впливу на читача одного 
з головних канонічних текстів Тенрійської релігії (Тенрі-кьо) «Офудесакі» («На кінчику 
пензля»), написаного засновницею цього нового синкретичного віровчення Японії, про-
стою селянкою на ім’я Накаяма Мікі в 1869-1882 рр.

Ключові слова: Тенрійська релігія, Тенрі-кьо, Накаяма Мікі, Офудесакі, канонічний 
текст, сакральний текст, вербальні засоби, сугестія, сугестивний вплив. 

В статье рассматриваются вербальные средства суггестивного влияния на 
читателя одного из главных канонических текстов Тэнрийской религии (Тэнри-кё) «Офу-
дэсаки» («На кончике кисти»), написанного основательницей этого нового синкретиче-
ского вероучения Японии, простой крестьянкой по имени Накаяма Мики в 1869-1882 гг.

Ключевые слова: Тэнрийская религия, Тэнри-кё, Накаяма Мики, Офудэсаки, канониче-
ский текст, сакральный текст, вербальные средства, суггестия, суггестивное влияние. 

The article deals with verbal means of suggestive influence on the reader of one of the 
major canonical texts of Tenri-kyo religion «Ofudesaki» (“On the tip of the brush”), written 
by the founder of this new syncretic beliefs of Japan, a simple peasant named Nakayama Miki 
in 1869-1882 years.

Keywords: Tenri-kyo religion, Tenri-kyo, Nakayama Miki, Ofudesaki, canonical text, sa-
cred text, verbal means, suggestion, suggestive influence.

Метою статті є з’ясування вербальних засобів різних мовних рівнів сугестивного 
впливу «Офудесакі» – одного з головних канонічних текстів Тенрійської релігії – на 
читачів, яким адресувався цей твір релігійно- філософського змісту.

Як зазначає в одній їз своїх робіт проф. О.О. Селіванова: «Останнім часом у сучасному 
мовознавстві відбувається становлення окремої галузі – сугестивної лінгвістики, 
об’єктом якої є вербальні й паравербальні засоби, заря-джені потужним, спрямованим 
на підсвідоме (позасвідоме) впливовим потен-ціалом, що реалізується в різноманітних 
дискурсивних практиках... Однак практично поза увагою сугестивної лінгвістики поки що 
залишається сфера художньої комунікації, хоч художні тексти мають потужну сугестивну 
зарядженість, торкаються найпотаємніших сторін людської психіки, впливають не лише 
на свідомість, а й на позасвідоме [Селіванова 2012, 472-473]. Інша українська дослідниця 
О.В. Климентова, яка спеціалізується на аналізі вербальної сугестії в рамках релігійного 
дискурсу, зокрема на вивченні механізмів використання сакрального текстового матеріалу 
в маніпуляційних цілях, у статті під назвою «Особливості сугестії з використанням 
сакральних текстів» пише, що «сугестивний спосіб передачі інформації закладався у сам 
процес створення сакральних текстів». Про це, на її думку, у самій Біблії свідчив пророк 
Ісая: «Як дощ і сніг сходить з неба і туди не повертається, але напуває землю і робить 
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її здатною родити і вирощувати, щоб вона давала насіння тому, хто сіє, і хліб тому, 
хто їсть, – так і слово Моє, яке виходить з уст Моїх, – воно не повертається до Мене 
марним, але виконує те, що Мені угодно, і звершує те, для чого Я послав його» [Біблія. 
Іс. 55, 10–11]. «Вербальна сугестія в сакральних текстах, – продовжує О.В. Клименто-
ва, – які задіяні у богослужінні, закорінена у систему функцій: фіксацію, кодифікацію, 
трансляцію, акумуляцію та трансформацію актуальної конфесійної інформації. Тому 
вона може втілюватись у формах, розрахованих на візуальне (фіксація, кодифікація), 
аудіальне (трансляція) та ментальне (акумуляція, трансформація) сприйняття. Приміром, 
сугестивними формами, розрахованими на візуальне сприйняття в сакральному тексті, 
можуть виступати букви, їх акцентація через креативне зображення, акростих, кольо-
рове тло, малюнки, вставлені слова чи фрази, образи тощо; на аудіальне – спосіб ви-
конання, інтонаційне чи логічне виділення слів, повтори звуків, слів, словосполучень, 
частин тексту тощо; на ментальне – символи, ізоморфи, штучне накопичення інформації 
(рецитація, алюзія тощо), на базі якої будуть утворюватись нові смисли. Отже, виявлен-
ня вербалізаторів, які дозволяють декодувати текст, і з’ясування їх кореляцій на різних 
рівнях мови можна вважати найбільш актуальними задачами при вивченні вербальної 
сугестії» [Климентова 2011, 439-440]. 

І далі, посилаючись на думку відомих богословів і лінгвістів, які досліджували текст 
Біблії, авторка статті зауважує, що «дослідження лексичного рівня текстів Святого Пись-
ма є вивченням лише первинного рівня герменевтики сакрального тексту». Перважна 
більшість дослідників тексту Біблії дотримується думки про «троїсту природу смислів 
Св. Письма». «Відповідно до неї, – пише О.В. Климентова, – кожне місце і слово са-
крального тексту має значення, по-перше, почуттєво-буквальне, по-друге, абстраговано-
повчальне і, по-третє, ідеально-містичне, або таємниче. За такого підходу, засвоєння 
інформації, що сприймається візуально через текст чи на слух, відбувається одночасно на 
трьох рівнях: як звука, із відповідним звуко-символічним образом, як поняття і, нарешті, 
як трепетної ідеї, виразно динамічної у часі і лише спрямованої до надчасової повноти. 
Кожний із цих шарів тексту породжується особливою духовною діяльністю: мисленням 
психологічним, драматичним (логічним – від «Логос»), чуттєвістю і розумом. [Флорен-
ский 2009, 242]. Майстерне використання цих каналів сприйняття забезпечує успішний 
вплив на увесь духовний організм, підтримуючи кожну свою акцію двома іншими. Такий 
підхід до сакрального тексту властивий й іншим релігіям, що сформувались на основі 
біблійного тексту» [Климентова 2011, 440].

Звичайно, ми не станемо порівнювати текст Святого Письма з текстом «Офудесакі», 
тим більше, що останнній, попри окремі елементи християн-ської етики, залучені його 
авторкою Накаямою Мікі до морально-етичної концепції Тенрійського віровчення, 
аж ніяк не «формувався на основі біблійного тексту», а є безумовно оригінальним 
канонічним текстом. Але практично всі аспекти «троїстої природи смислів Св. Пись-
ма», про які йдется в наведеній нами цитаті, наявні і в головному канонічному тексті 
Тенрійської релігії «Офудесакі». 

Насамперед зауважимо, що текст «Офудесакі» з точки зору його сугестивного 
потенціалу справді унікальний, оскільки, будучи водночас художнім і сакральним тек-
стом, об’єднує у собі як «потужну сугестивну зарядженість художнього тексту», на що 
вказує О.О. Селіванова, так і «закладений у сам процес створення сакральних текстів 
сугестивний спосіб передачі інформації», про що пише О.В. Климентова.
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По-друге, аж ніяк не випадковим є вибір Накаямою Мікі поетичної форми написання 
тексту «Офдесакі». Адже боги, за давніми віруваннями японців, спілкувалися з людь-
ми виключно віршами, про що свідчать як стародавні японські історико-міфологічні 
літописи «Коджікі» («Записи давніх діянь», 712 р.) та «Ніхон-шьокі» («Аннали Японії», 
720 р.), так і японська традиційна поетологія, яка приписує складання першої вака (досл.: 
«японська пісня» у жанрі танка) рідному братові богині Аматерасу – богу ураганів, 
вітрів та води Сусано О-но Мікото. 

Саме тому Накаяма Мікі, дотримуючись давньої міфологічної традиції, записує текст 
«Офудесакі» виключно поетичним стилем у формі вака, тобто саме так, як це дійсно 
міг робити Бог-Отець, спілкуючись з людьми через її посередництво. Поетичний стиль 
«Офудесакі» не тільки підкреслював Божественне походження сакрального тексту, а й 
придавав йому особливого урочистого звучання, підсилював його емоційний вплив на 
читача, готуючи таким чином читацьку аудиторію до відповідної рецепції сугестивного 
потенціалу інших вербальних засобів, що містив цей канонічний текст. 

До того ж, як відомо, вже сама по собі ритмічна організація поетичного тексту, що 
ґрунтується на послідовному повторі фонетичних та лексичних одиниць, має певний су-
гестивний вплив на читача1. Проф. Н.В. Слухай, яку ми вважаємо провідним вітчизняним 
фахівцем у галузі теорії сугестії та комунікації, передусім – у царині дослідження 
сфер вербального й невербального сугестивного впливу на поведінку людини, також 
наголошує на високій ефективності в цьому сенсі особливої тональності та ритму, яких 
надає мові поетично оформлений текст [див.: Слухай 2012; 12, 56].

Про які ж мовні засоби сугестивного впливу на читача може йтися в цьому випадку? 
Цілком зрозуміло, що виявлення всіх без винятку вербалізаторів і з’ясування їх кореляцій 
на різних рівнях мови, які, до того ж, «можуть втілюватись у найрізноманітніших фор-
мах, розрахованих на візуальне, аудіальне та ментальне сприйняття», про що пише у 
своїй статті О.В. Климентова, потребувало б від нас проведення досить великого за об-
сягом і тривалого за часом наукового дослідження на рівні кандидатської дисертації. 
А тому обмежимось лише окремими спостереженнями, що тыльки частково розкрива-
ють і характеризують наявні в тексті «Офудесакі» мовні засоби сугестивного впливу на 
читачів, які свідомо чи підсвідомо були використані Накаямою Мікі при його створенні. 

Той факт, що в їєрогліфічному написанні в тексті «Офудесакі» подані лише окремі сло-
ва, на нашу думку, свідчить про прагнення Накаями Мікі привернути й акцентувати увагу 
читачів «Офудесакі» саме на тих лексичних одиницях, які позначені ієрогліфами. Таким 
чином ієрогліфи виступають у тексті в ролі своєрідних маркерів, які відразу впадають в 
око. Вибір слів для їх написання ієрогліфами не випадковий, оскільки це насамперед: 

а) «Бог і люди»: Бог-Отець – Камі 神, Бог Місяць-Сонце – Цукі-Хі 月 日, Бог-Праотець 
– Оя (をや /親/); людина (люди) – хіто 人, дитина (діти) – 子共 (суч.: 子供) – протилежності, 
яких авторка «Офудесакі» таким чином латентно об’єднує в одне ціле, закликаючи до 
взаємопорозуміння та взаємодії.

1 Свого часу це питання досить детально було досліджено на матеріалі російськомовних сакраль-
них текстів у дисертаціїйній роботі С.В. Болтаєвої «Ритмічна організація сугес-тивного тексту» 
[Болтаєва 2003]. 
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б) «головні складові й найважливіші явища природи»: небо – тен天, сонце, день 
– хі 日, місяць – цукі 月, гора, гори – яма 山, дерево, дерева – кі 木, вогонь – хі 火, вода – 
мідзу 水, вітер – кадзе 風 – що символізують світ, створений Богом, де мешкають люди, 
які також є дітьми Бога-Отця.

в) «Слова на позначення ієрархічних стосунків у суспільстві»: високі гори (у 
значенні «верховна влада») – такаяма 高山 (高い山); верх, місце зверху (у значенні 
«влада», «верхи») – такай токоро 高いところ; верх, верхи (у значенні «влада», 
«керівництво») – камі, уе 上; верхи і низи (у значенні «керівники та підлеглі») – камі-
шімо 上下 – що також, на нашу думку, є своєрідним латентним закликом Оя-Сами до 
злагоди між різними верствами населення країни, яку після революції Мейджі, почали 
роздирати соціальні протиріччя, котрі часто виливалися в бунти, міжусобиці тощо. 

Певне сугестивне навантаження мають й окремі слова, які також наводяться в тексті 
«Офудесакі» в ієрогліфічному написанні, наприклад: серце, душа – кokoro 心; добро – 
дзен 善; діло, діяння; явище – кото 事; великий, величний – оокі, дай 大(きい) (у значенні 
«найбільший», «найголовніший», «найважливіший» – дай-ічі (大一) та інші, семантика 
яких говорить сама за себе. 

Вибір для ієрогліфічного написання саме цих слів також, на нашу дум-ку, не є випадковим, 
оскільки йдеться про величність діянь Бога-Отця, який прагне творити людям добро. А 
люди, у свою чергу, повинні сприймати це з відкритою душею та щирим серцем.

Ще одним дієвим засобом сугестивного впливу на читачів є надзвичай-но висока 
частотність використання в Тексті «Офудесакі» деяких лексичних одиниць, зокрема: 
Цукі-Хі 月日 (Бог Місяць-Сонце) – 370, Камі 神 (Бог-Отець) – 223; Оя をや (親) (Бог-
Праотець) – 51; іма-маде いままで (до цих пір, до сьогодні, донині, дотепер) – 142; дан-
дан だんだん (поступово, поволі, потроху, крок за кроком) – 140; нічі-нічі(-ні) にちにち
(に) (щодня, щоденно, повсякденно; постійно, невпинно, безперервно, незмінно) – 63; 
коно табі (-ва) このたび(ハ) (цього разу, на цей раз) – 54; йородзу よろづ – (всеосяжний 
всеохоплюючий, загальний) – 50; макото まこと – (правда, істина) – 32; та інші.

У деяких своїх попередніх публікаціях ми вже коментували ці випадки лексичних 
повторів, а тому зауважимо лише, що всі частотні повторювання в тексті «Офудесакі» 
одних і тих же лексичних одиниць ми схильні розцінювати як своєрідне сугестивне 
спонукання усіх потенційних послідовників засновниці Тенрійської релігії, які, можливо, 
«донині» й помилялися з вибором істинної віри, однак тепер «не гаючи часу», «щодня», 
«крок за кроком» мають чітко усвідомити Божественну волю «Бога-Отця» («Бога Місяця-
Сонця», «Бога-Праотця») і «цього разу» ступити врешті-решт на запропонований ним 
«істинний» Шлях Спасіння. Окрім того, повтор, наприклад, таких прислівникових форм, 
як いままで(に) («іма-маде-ні») – «до цих пір», «до сьогодні», «донині», «дотепер» чиこ
のたび(ハ) («коно табі ва) – «цього разу», «на цей раз» та ін. покликаний був провести 
у свідомості віруючих чітку межу між їхнім «минулим» і «теперішнім», тобто звести 
своєрідний психологічний бар’єр між попередніми «помилковими» віруваннями і новим 
«правильним» віровченням – Вченням Небесної Істини, яку вустами Накаями Мікі 
проповідував людям сам Господь.

Подібну ж функцію посилення сугестивного ментального й емоційного впливу 
на читача, але вже на лексичному рівні виконують загальнотекстові повтори, до яких 
відносяться численні випадки «внутрішніх ремінісценцій», коли в різних частинах 
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тексту «Офудесакі» трапляються однакові чи майже однакові (переважно початкові) 
рядки віршів – своєрідні фразові рефрени: 

1. このたびハ神がをもていあらハれて 
なにかいさいをといてきかする（1-3）

Цього разу Я, Господь, Сам пожалував до вас,
Щоб відкрити вам заповітну Істину!
このたびハ神がをもていあらハれて
ぢうよぢざいにはなしするから（13-92）
Цього разу Я, Господь, Сам пожалував до вас,
Щоб почати всемогутньо повелівати.
2. このたびハたすけ一ぢよをしゑるも 

これもない事はしめかけるで（3-17） 
Цього разу Я покажу всім вам шлях до Спасіння 

Це те, чого Я ще ніколи не робив донині.
このたびハたすけ一ちよにかゝるのも 

わがみのためしかゝりたるうゑ（3-44）
Цього разу Я приступаю до Спасіння всіх вас,
Оскільки вже випробував це на Собі.
3. だん／＼とない事ばかりゆてをいて 

それでたならばこれがまことや（4-82）
Поступово Я повідаю вам лише про те, чого не траплялося раніше.
І коли це проявиться, ви усвідомите його істинність.
だん／＼とみゑん事をばゆてをいて 

さきでみゑたらこれが神やで（4-105）
Поступово Я повідаю вам лише про те, чого ви не бачили раніше.
І коли воно стане дійсністю – це Господь!
За нашими підрахунками, таких випадків загальнотекстових повторів на рівні 

розгорнених словосполучень чи цілих речень у тексті «Офудесакі» налічується 64, 
що свідчить про безумовно свідоме використання Накаямою Мікі цього традиційного 
художнього засобу в якості спеціального художньо-стилістичного прийому суге-
стивного впливу на читача. 

Цікавим мовним фактом з безперечним сугестивним підґрунтям є те, що починаючи 
з шостої глави «Офудесакі» Накаяма Мікі дає Богові (神 – «Камі») нове ім’я і починає 
послідовно називати його «Богом Місяць-Сонце» (神月日 – «Камі Цукі-Хі»), а ще частіше 
просто «Місяць-Сонце» (月日 – «Цукі-Хі»). А в чотирнадцятій главі «Офудесакі», Цукі-
Хі отримує ще одне ім’я – оя (をや /親/ – досл.: «батько й мати», «батьки»; український 
аналог: «Отець-Мати», «Отець-Ненька», «Прабатько-Праматір»; у нашому перекладі: 
«Бог-Праотець»):

いまゝでハ月日とゆうてといたれど 
もふけふからハなまいかゑるで（14-29） 
Донині, навчаючи вас, Я називав Себе Цукі-Хі,

Але від сьогодні Моє ім’я зміниться.
これからわをやがかハりてまゝにする 

これそむいたらすぐにかやすで（14-31）
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Відтепер Я, Бог-Праотець, управлятиму на свій розсуд,
А той, хто буде протидіяти цьому, отримає сповна! 
Сугестивний підтекст усіх цих перейменувань Бога, на наш погляд, полягає в 

прагненні Накаями Мікі імпліцитно навіяти своїм потенційним прихильникам думку про 
те, що, по-перше, Цукі-Хі втілює в собі водночас і образ синтоїстської Богині Сонця – 
Аматерасу, і образ Будди, символом просвітління та мудрості якого в буддизмі традиційно 
важається Місяць. А по-друге, переконати вірян, що саме тенрійський Бог, а не будь-який 
інший, є єдиним та істинним їхнім Прародителем – Батьком і Матір’ю водночас усіх 
людей на землі! Саме Його, Бога-Праотця люди мусять шанувати так, як вони шанують 
своїх рідних батьків та пращурів!2 Тобто йдеться про свідоме використання авторкою 
«Офудесакі» міфопоетичних значень відповідних образів Сонця, Місяця, Праотця 
з міфів чи сакральних текстів інших релігій та вірувань – синтоїстської міфології, 
буддійських сутр тощо.

Ще одним беззаперечним мовним засобом сугестивного впливу на читачів «Офудесакі» 
є той факт, що Накаяма Мікі, підкреслюючи, що її вустами промовляє до людей сам 
Господь, постійно використовує особові і присвійні займенники у формі першої особи: 
Я, Мене, Мені…; Мій, Мого, Мені…, що чудово ілюструють наведені нами вище приклади 
віршів із загальнотекстовими повторами, різними найменуваннями Бога-Отця та інші. 

До типових мовних засобів сугестивного впливу на індивіда фахівці відносять деякі 
спеціальні граматичні форми та синтаксичні конструкції, зокрема активне використання 
наказового способу дієслів, насичення тексту питальними реченнями, а також 
метафоризацію художнього тексту. 

Стосовно останнього із зазначених мовних засобів сугестивного впливу на читача 
художнього тексту, тобто метафоризації, то його імпліцитно- сенсорний механізм, на 
думку О.О. Селіванової, ґрунтується на синестезії – «психологічному явищі виникнення 
одного відчуття під впливом неспецифічного для нього подразника іншого»3, яке та 
чи інша метафора зумовлює і породжує. Зокрема, відома дослідниця з цього приводу 
зауважує: «Синестезія, репрезентована в метафорах і порівняннях, зумовлює невиразність, 
особливу образність і має певне сугестивне підґрунтя» [Селіванова 2012, 483]. 

Окрім уже наведених нами раніше прикладів з «високими горами» (高山) та 
«вершинами» (高いところ), які символізують тогочасну владу, «гарним лісо- чи 
будівельним матеріалом» (よふ木゛), що втілює образ вірян, які стали на Шлях Спасіння, 
«величними храмами» (たいしや), що містять натяк на синтоїзм та буддизм, можна 
навести ще цілу низку характерних прикладів метафор і порівнянь, якими насичений 
текст «Офудесакі». Проте обмежимося лише декількома найяскравішими, а саме:

2 Нагадаємо в цьому зв’язку, що культ шанування предків, разом з анімізмом та окремими елемен-
тами шаманства, був однією з головних складових, на основі яких у III ст. в Японії сформувався 
синтоїзм як суто національна японська релігія.
3 Н.В. Слухай у своїй праці «Суггестия и коммуникация: лингвистическое программиро-вание 
поведения человека» наводить значно ширше й більш узагальнене визначення цього терміна, а 
саме: «Синестезія – результат сполучення двох і більше репрезентатив-них систем, завдяки чому 
відбувається формування візуально-кінестетичних, аудіально-кінестетичних, візуально-смакових 
і будь-яких інших сенсорних відчуттів» [Слухай 2012, 309].
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1. たん／＼とをんかかさなりそのゆへハ 
きゆばとみへるみちがあるから（8-54） 
Якщо ваше невдячне ставлення до Мене буде тривати й надалі,

Вас чекає шлях робочої худоби!4

2. いちれつに神の心がいづむなら 
ものゝりうけかみないつむなり（1-12）

Якщо серце Бога наповниться досадою,
Загинуть всі посіви.
りうけいのいつむ心ハきのとくや 

いづまんよふとはやくいさめよ（1-13）
Гідне співчуття серце, засмучене від утрати посівів!
Тож покваптесь утішити його!
りうけいがいさみでるよとをもうなら 

かぐらつとめやてをとりをせよ（1-14）
Якщо ви дійсно бажаєте, щоб посіви піднялись,
То здійснюйте Каґуру і Священний танок рук – Те-Одорі!
3. やまさかやいばらぐろふもがけみちも 

つるぎのなかもとふりぬけたら（1-47） 
Ви мусите пройти через круті гори, схили яких поросли колючками,

Обривистими стежками, поміж гострими лезами мечів.
まだみへるひのなかもありふちなかも 

それをこしたらほそいみちあり（1-48） 
Пройти крізь вогонь і над бездонною прірвою

Перед тим, як нарешті потрапити на вузьку стежину.
ほそみちをだん／＼こせばをふみちや 

これがたしかなほんみちである （1-49）
І просуваючись крок за кроком по цій вузькій стежці, 
Ви потрапите на широкий шлях, який стане для вас Шляхом Істини!
Що ж стосується використання в «Офудесакі» наказового способу дієслів з метою 

сугестивного впливу на реципієнтів цього тексту, то варто звернути увагу на те, що у 
складі 2-х лише з 7-ми наведених нами прикладів уже трапляються дієслова в наказовій 
формі: はやくいさめよ («покваптесь уті-шити!» /1-13/); せよ («здійснюйте!», 
«робіть!», «виконуйте!» /1-14/). 

За нашими підрахунками, майже 4,8 % від усіх дієслів у тексті «Офудесакі», тобто 
практично кожне 20-те дієслово, наводиться в наказовій формі. Найчастотнішими серед 
дієслів, що трапляються в наказовій формі є:

а) せよ («здійснюйте!», «робіть!», «виконуйте!») – 40 разів (див. попередні 
приклади);

4 В оригіналі: «шлях биків (волів) та коней». За одним із постулатів буддизму щодо реін-карнації, 
людина, яка вела неправедне життя, зокрема не слухала та ображала батьків або навіть зчинила 
проти них злочин, після смерті перевтілюється на бика чи коня, які мусять все своє життя тяжко 
працювати.
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б) をもうなよ («не думайте», «не думайте, що ...!», «не вважайте», «не вважайте, 
що ...!», «не спримайте!») – 39 разів:

このたすけいまばかりとハをもうなよ 
これまつたいのこふきなるぞや（2-10）

Не думайте, що це тимчасове Спасіння!
Це Божий дар навіки!
в) しやんせよ («подумайте!», «поміркуйте!») – 17 разів:
 しやんせよなんぼすんだる水やとて 

 とろをいれたらにごる事なり（3-65）
 Подумайте! Якою б прозорою не була вода,
 Вона мутніє, якщо до неї кидають бруд.
г) きゝわけ(てくれ) («прислухайтесь!», «усвідомте!») – 13 разів:
はや／＼と神がしらしてやるほどに 

いかな事でもしかときゝわけ（3-30） 
Оскільки Бог-Отець прагне якомога швидше просвітити вас,

Ви повинні уважно прислухатися до того, про що йдеться!
д) しよちしてくれ («запобігайте!», «вживайте заходів!») – 10 разів:
どのよふな事をゆうてもけさんよふ 

たしかきゝすみしよちしてくれ（9-8）
Не нехтуйте тим, про що б Я вам не говорив,
А прислуховуйтесь і вживайте заходів!
Серед інших, менш частотних, дієслів, що трапляються в тексті «Офудесакі» в 

наказовій формі, слід назвати:
 – みてくれ («погляньте!», «подивіться!», «дивіться!»);
このたびハやしきのそふじすきやかに 

したゝてみせるこれをみてくれ（1-29） 
Цього разу Я ретельно приберу обитель,

Щоб наочно показати вам Свої діяння. Дивіться!
 – きいてくれ («прислухайтесь!», «вникніть!»)
 だん／＼と神のゆふ事きいてくれ
 あしきのことハさらにゆハんで （1-59）
Поступово прислуховуйтесь і вникайте в слова Бога-Отця!
Я не пораджу вам нічого поганого.
 – ゆてくれな («не кажіть!», «не говоріть!») 

いまゝでの事ハなんにもゆてくれな 
廿六日にはじめかけるで（3-113）

Не варто говорити про те, що було донині.
Я розпочну двадцять шостого числа!5

Значне сугестивне навантаження містять у собі також окличні й питальні речення, 
якими буквально насичений текст «Офудесакі». Але оскільки Накаяма Мікі, як ми 

5 Йдеться про 26 травня 1875 р. за місячним календарем (або 29 червня 1875 р. – за гри-
горіанським), коли в Джібі мало завершитися спорудження Канро-Даю – символу створення світу 
і зародження людства. 
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вже зазначали, при написання цього канонічного тексту не використовувала жодних 
пунктуаційних знаків, то при виділенні питальних речень ми орієнтувались переважно 
на нявність у їхньому складі відповідних питальних часток та слів: «か», «(しらん)
か», «(みゑん)か», «なに», «なんと», «なんの», «なんの(事)», «なにの(事)», «なに(
事)», «なにゆへ», «どこから», «いつ», «いつの(事)», «いかなる», «どんな», «どんな(
事)», «どのよな», «どのよ(ふ)な(事)» та ін., тоді при виділенні окличних речень, окрім 
їхнього семантичного змісту в оригіналі твору, опиралися також на його російсько- та 
англомовний переклади [Офудэсаки 2004; Ofudesaki 1998 (2000)], у яких наявні всі 
пунктуаційні знаки. Обидва ці переклади визнані канонічними, оскільки здійснювалися 
відділом зарубіжних зв’язків Тенрійської релігії й ретельно перевірялися спеціальною 
комісією фахівців-філологів, призначеною керівництвом цього відділу.

Показовою в плані сугестивного впливу на читачів є не тільки висока насиченість 
тексту «Офудесакі» окличними (44,5 %) та питальними (8,2 %) реченнями, які надають 
йому додаткової емоційності, динаміки, а також щирості й довірливості діалогічного 
спілкування, але й місцерозташування цих речень у складі окремих глав твору. Питальні 
речення зазвичай розміщені на початку чи в середині глави, тоді як кількість окличних 
речень (окрім емоційних звертань, які також трапляються на початку деяких глав /
див. глави № 6, № 11, № 13-14/), поступово зростає і сягає максимального показника в 
заключній частині майже кожної з глав «Офудесакі». 

Показник насиченості тексту «Офудесакі» окличними та питальними реченнями по 
главах визначався нами як відсоток відповідних речень у віршах-танка по відношенню 
до загальної кількості цих віршів у складі кожної окремої глави, а також у тексті 
«Офудесакі» в цілому. 

Звертає на себе увагу поступове, але дуже значне зростання показника кількості 
окличних речень в тексті цього твору в цілому: від 32 % у першій главі «Офудесакі» до 
81 % – у заключній главі. Змінюється й емоційно-семантична тональність цих речень: 

а) від співчуття до умовлянь:
りうけいのいつむ心ハきのとくや 

いづまんよふとはやくいさめよ（1-13）
Гідне співчуття серце, засмучене від утрати посівів!
Тож покваптесь утішити його!
б) від умовлянь до закликів:
にち／＼に神のをもわくだん／＼と 

といてをくぞやこれきいてくれ （4-100）
Кожного дня Я буду поступово розповідати вам про наміри Божі. Тож прошу вас 

слухати Мене!
в) від закликів до обіцянь:
にち／＼に心つくするそのかたわ 

むねをふさめよすゑハたのもし（2-28）
Рішайтеся! Тим, хто щоденно й наполегливо очищає своє серце, 

Я обіцяю: майбутнє – за вами!
これからハをびやたすけもしいかりと 

せつなみなしにはやくむまする（7-80）
Віднині я звільню вас від тяжких пологів.
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Ви будете народжувати швидко і без мук.
г) від обіцянь до погроз:
とのよふな事をするやらしれんてな 

みな一れつハしよちしていよ（15-39） 
Ніхто не знає Моїх наступних діянь,

Але кожен із вас мусить остерігатися!
これからハこのかやしをばするほとに 

みな一れつハしよちしていよ （17-28）
Віднині Я відплачу вам за все!
Кожен із вас мусить остерігатися!
Проте завершується текст «Офудесакі» знову ж таки турботливим зверненням і 

проханням Бога-Отця до своїх нерішучих дітей:
これをはな一れつ心しやんたのむで（17-75）
 Я щиро прошу всіх і кожного глибоко замислитися над цим!
Кількість питальних речень у тексті «Офудесакі» значно менша, ніж окличних, проте 

цей показник є досить високим для текстів сакрального змісту. Семантика питальних 
речень наприкінці твору дещо відрізняється від решти. Якщо на початку «Офудесакі» 
найчастіше питальні речення викону-ють свою пряму запитальну функцію, після чого в 
кількох наступних віршах-танка наводиться досить розгорнена й даталізована відповідь 
на те чи інше запитання:

にんけんハみな／＼神のかしものや 
なんとをもふてつこているやら（3-41）

Тіло людини є даром Божим, взятим у позику.
Але з якими думками ви користуєтесь ним? 

いまのみちなんのみちやとをもている 
なにかわからんみちであれども（4-1）

Хоча він і видніється, немов у тумані,
Яким вам уявляється ваш нинішній Шлях? 
То в середині твору зазвичай на будь-яке питання відразу ж надається відповідь:
このはなしなにをしこむとをもうかな 

これからさきのよろづみちすじ（10-66） 
Як ви вважаєте, чому я хочу навчити вас Своїми промовами?

Різномаїттю шляхів, що віднині відкриваються перед вами!
このはなしなにの事やらしろまいな 

をやのはたらきみなゆうてをけ（14-67）
Можливо, ви не знаете, що саме ви маєте повідомити?
Повідайте детально про діяння Бога-Прабатька.
Що ж стосується питальних речень у заключних главах «Офудесакі», то вони 

поступово набувають суто риторичного характеру, оскільки майже всі відповіді Бога-
Отця на всі можливі запитання з боку людей ними фактично вже отримані:

このそふぢどふゆう事にをもている
たすけばかりをふもているから（17-51）
У чому полягає суть цього очищення?
Я думаю лише про ваше Спасіння!
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このたすけどふゆう事にをもうかな 
やますしなすによハりなきよに（17-53）

Яким уявляється вам це Спасіння?
Ви будете жити, не знаючи ні хвороб, ні слабості, ні смерті!
Як уже відмічалося, питальні речення передусім покликані створити атмосферу 

довірливого безпосереднього спілкування Бога-Отця з людьми, надати тексту певної 
динаміки, а також риторично підкреслити окремі його ключові положення. 

На завершення зазначимо, що аналіз вербальних засобів сугестивного впливу на 
читача такого об’ємного твору як «Офудесакі» виконати в межах однієї статті неможли-
во, а тому ми маємо намір продовжувати досліджувати цю проблему в майбутньому.
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БіБЛійна аЛюЗіЯ у ШеКСпіроЗнавчому диСКурСі

У статті розглядається біблійна алюзія в культурознавчому аспекті, оскільки для 
адекватного декодування шекспірівських біблійних алюзій адресату необхідно володіти 
певними екстралінгвістичними фоновими знаннями.

Ключові слова: дискурс, культурознавчий аспект, біблійна алюзія, сема, декодування.
В статье рассматривается библейская аллюзия в культурологическом аспекте, по-

скольку для адекватного декодирования шекспировских библейских аллюзий адресату 
необходимо иметь определенные экстралингвистические фоновые знания.

Ключевые слова: дискурс, культурологический аспект, библейская аллюзия, сема, 
декодирование.

The focus of this article is to analyse biblical allusion in the culturological aspect, because 
for adequate decoding of Shakespeare’s biblical allusions addresser has to have a certain ex-
tralinguistic background knowledge.

Keywords: discourse, culturological aspect, biblical allusion, seme, decoding.

Сучасне шекспірознавство розглядає шекспірівські біблійні алюзії у культурознав-
чому аспекті. Нині досліджують взаємовплив Шекспірових текстів та християнської 
культури, що зумовлено їхньою антропоцентричністю. Наприклад, у мовленнєвій партії 
Фальстафа у хроніці „Генріх ІV” біблійні алюзії (його висловлювання про гріх, споку-
тування, Божу милість: “God save thy grace – majesty I should say for grace thou wilt have 
none” (H4A І, 1,2) аналізують з огляду на англійську Реформацію, зокрема на ставлен-
ня до неї В. Шекспіра. На думку Т. Макеліндона, ці біблійні алюзії слугують засобом 
пародіювання В. Шекспіром протестантів [4: 100]. Згідно з Г. Тейлор, антропоніми: 
„Юпітер” (алюзія на християнського Бога), Діана (алюзія на Діву Марію) у трагікомедії 
В. Шекспіра „Цимбелін” є засобами передачі прихованого шанобливого ставлення В. 
Шекспіра до католицизму [6: 25]. Тому шекспірознавці (Д. Деніелл, П. Лейк, Д. Непп) 
розглядають Шекспірові тексти на тлі англійської Реформації. Виокремлюємо такі її 
риси, які позначились на шекспірівських біблійних алюзіях:

І. Докорінний злам у духовному християнському англійському житті, зумовлений 
становленням Реформації у Великій Британії.

Англійці у ХVІ ст. були нацією „збентежених людей”, розгублених через зміни, які 
відбувались у релігії. Згідно з урядовим едиктом при королях Генріхові VІІІ та Едварді 
VІ, людей позбавляли всього, до чого вони звикли у релігії: предметів культу, обрядів, 
ритуалів. Незважаючи на те, що їм дали Біблію на англійській мові неофіційно вже у 
1526 році, а офіційно – у 1537 році, її знову заборонили у 1543 році. На підставі того, що 
англійці виступили проти цього, деякі шекспірознавці дійшли висновку, що в Англії ХVІ 
ст. процвітав саме католицизм, а В. Шекспір залишився вірним католицькій вірі. 

© Селезінка О.М., 2013
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У сучасній шекспірознавчій парадигмі досліджують релігійні погляди В. Шекспіра. 
У ХХ та на початку ХХІ століть у багатьох шекспірознавчих працях зазначається, що 
В.Шекспір був католиком з огляду на його біографічні дані та творчість. Згідно з теорією, 
яка була проголошена Олівером Бейкером у „Шекспірівському Йоркширі” (1937 р.), 
Вільям Шекспір під ім’ям Вільяма Шекшафта (дослідники вважають, що це прізвище-
псевдонім, який прийняв В.Шекспір. Shakeshaftе та Shakespeare – синоніми, оскільки 
семантичне значення цих прізвищ одне – потрясаючий списом) був шкільним вчите-
лем у маєтках католиків Хогтонів у Ланкаширі у ті роки, коли виїхав із Стретфорда, 
але ще не з’явився у Лондоні. Припускають, що В. Шекспір зустрічався в Ланкаширі з 
єзуїтом Едмундом Кемпіоном, експертом з драматичного мистецтва [5: 120]. Ця гіпотеза 
була підтримана Е. Чемберсом у „Шекспірівському фактологічному зібранні” (1944 р.). 
У новітніх дослідженнях Е.Семса (1995 р.) та Е. Хонігмена (1998 р.) показано, що В. 
Шекспір, вірогідно, був вихований католиком, оскільки він народився лише через кілька 
років потому, як протестантизм став офіційною англійською релігією. П. Мілвард у статті 
„Релігія у Ардені” (2001 р.), на основі висновку, що ліс в Ардені у комедії В.Шекспіра 
„Як вам це сподобається” розташований не у французьких Арденнах, а у місцевості по-
близу Стретфорда-на- Ейвоні / це назва старовинного лісу у шекспірівському рідному 
Йоркширі на півночі від річки Ейвон / проводить розвідки стосовно Шекспірової релігії, 
пов’язуючи її із релігійним становищем в Ардені та проводячи відповідний аналіз комедії 
„Як вам це сподобається”. Дослідник доходить висновку, що В. Шекспір, як і його роди-
на, залишався вірним „старій” католицькій релігії (“to the old faith”) [5: 116]. 

Однак таке переконання щодо релігійних поглядів В.Шекспіра притаманне далеко не 
всім шекспірознавцям. Архієпископ Тренч, Ч. Вордсворт, Н. Дрейк (роман „Відпочинок 
у полудень…”), П. Франссен, К. Оріордан (п’єса „Смерть Шекспіра” (Shakespeare’s Еnd), 
Д. Деніелл вважають, що В.Шекспір був англіканського віросповідання. У проповідях, 
виголошених архієпископом Тренчем та єпископом Ч. Вордсвортом з нагоди 300-
річного ювілею до Дня народження В. Шекспіра, англійського поета залучають до 
титанів Реформації, національних англійських героїв та „протестантів англіканського 
віросповідання” [2: 87]. 

Згідно з переконанням Д. Деніелла, життя В. Шекспіра пройшло в оточенні людей, 
більшість з яких були протестантами, хоча в деяких домах на північному заході ще 
відбувались приховані меси та розповсюджувалась католицька література. Проте проте-
стантськими молитовниками офіційно користувались у кожній парафії в Англії та Уельсі, 
включаючи рідне місто В. Шекспіра – Стредфорд-на-Ейвоні. [1: 2].

Ми вважаємо, що В.Шекспір був християнином, який толерантно відносився до 
різних релігійних вірувань. Він був сином свого часу, віруючою людиною, яка написала 
у заповіті: 

„Я віддаю свою Душу у руки Бога, мого Творця; сподіваючись і вірячи з упевненістю, 
що тільки завдяки заслугам Ісуса Христа, мого Спасителя, можу стати учасником життя 
вічного; і моє Тіло йде у прах, із якого воно створено” [ 7: ІI ]. 

У цьому фрагменті тексту з Шекспірового заповіту англійський поет вдається до за-
собу, при якому відбувається процес онімізації. Пишучи з великої букви лексеми “body” 
та “soul” і таким чином переводячи їх із розряду загальних назв до власних, В.Шекспір 
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виділяє їх, надаючи їм вагомого лексичного значення, (важливого для нього особисто), 
а отже, і особистісних додаткових семантичних доль. Поряд із основним лексичним 
значенням, яке відповідає християнському віровченню: душа – вічна, із смертю тіла не 
вмирає, але тіло – прах і у прах повертається, ці лексеми набувають додаткових сем за-
вдяки написанню з великої літери, а саме таких: 

1) додаткові семи „душі”: 
а) душа – це моя душа і для мене надзвичайно важливо, у якому стані вона перебуває 

перед смертю;
б) моє життя після смерті зумовлене станом моєї душі – наскільки вона грішна. 
2) Додаткові семи „тіла”: 
а) тіло – це моє тіло, що огортає мою душу, і від його стану залежить і стан моєї душі, 
б) якщо протягом земного життя я забагато піклувався про „стіни” душі – моє тіло, 

прикрашаючи його оздобами та нарядами, то впадав у гріхи, не піклуючись про свою 
душу, і тому це згубно вплинуло на її стан. 

Таким чином, вже з цього аналізу тексту Шекспірового заповіту випливає, що він був 
віруючою людиною, яка була добре обізнана із християнською доктриною і надавала їй 
велике значення в останні хвилини свого життя. Про це свідчать особистісні додаткові 
семи, отримані лексемами “soul” та “body”, які через переміщення у категорію власних 
назв виступають на перший план у контексті заповіту. 

ІІ. Ґрунтовне ознайомлення із перекладом Біблії англійською мовою, яка відігравала 
важливу роль у англійському християнському житті. 

Хоча деякі історики вважають, що Реформація зазнала поразки, люди купляли ба-
гато протестантської літератури, особливістю якої був „простий” англійський стиль, 
застосований Кренмером, Латімером, Кроулі і ранніми реформаторами у молитов-
никах, пасторських повчаннях, та передусім в англійській Біблії. Англійська Біблія в 
перекладі Тіндейла написана просто і сильно, на ясній, зрозумілій мові, наближеній до 
простонародної англійської мови, близької до прислів’їв та приказок. Подекуди пере-
кладач використовував латинізми, але, зазвичай, писав стислими реченнями, в яких саме 
дієслова (як у грецькій мові), а не іменники (як у латині) несли головне смислове наван-
таження. Порядок слів був таким: підмет – присудок – додаток з частим використанням 
сполучника „і” (and) та уникненням підрядних речень. Синтаксис та лексика були сак-
сонськими. Коли В.Тіндейл не знаходив відповідного слова на рідній мові, він створював 
його, беручи за основу саксонський корінь, наприклад: “scapegoat”, “Passover”. Подібний 
словотвір знаходимо й у Вільяма Шекспіра, який запозичив багато елементів з ясного, 
енергійного стилю Тіндейла, а, крім того, прості слова, зокрема частий повтор сполучни-
ка “and”. На думку Д. Деніелла, багато біблійних алюзій запозичені В. Шекспіром саме з 
протестантських англійських Біблій. До прикладу, слова Гамлета:

That I the son of dear father murder’d,
Prompted to my revenge by heaven and hell… (Hml. II, 2)
є алюзією на біблійний мікротекст із Книги Суддів, де йдеться про загибель Їфтахової 

доньки [1: 9].
ІІІ. Перенесення функції біблійного проповідування у царину драматургії  

та театру. 



157

В Англії ХVІ ст. бурхливо розвивалась національна література, в царині якої плідно 
працювали Ф. Сідні, Е. Спенсер, К. Марло і, звичайно, В.Шекспір. Задовго до кінця ХVІ 
ст. почали писати майже повністю англійською мовою, характерною рисою якої було те, 
що вона розповсюджувалась не тільки серед еліти, а й поміж простого народу, завдяки 
саме протестантизму. Він став інтелектуальним рухом, у якому брали участь студенти та 
викладачі університетів, що, зазвичай, дискутували, читали книги або були присутніми 
під час їхнього читання. Книги купували тисячами. Переклади класичної та сучасної 
літератури широко друкувались у Англії. 

Англійські п’єси ставились для великої кількості глядачів, яка охоплювала всі про-
шарки людей як бідних, так і багатих. Особливе ставлення до драматичного мистецт-
ва і театру, стало предметом дослідження новіших шекспірознавчих розвідок кінця ХХ 
та початку ХХІ ст. Згідно з ними єлизаветинські театри зберегли свій взаємозв’язок із 
релігійними джерелами, зокрема Біблією, незважаючи на те, що він виявлявся інакше, 
ніж у середньовіччі. Представники антропологічної літературної критики С.Грінблатт і 
Л.Монтроз вбачають причину надання театрам „статусу церков” у тому, що англійці були 
змушені шукати релігійні символічні форми десь у іншому місці, ніж церква, оскільки 
єлизаветинський режим заборонив більшість із ритуалів та популярних релігійних свят-
кувань католицької культури середньовіччя. Ренесансні п’єси розглядають як свідомий 
внесок у релігію та проповідування Слова Божого [3: 59]. Отже, шекспірівські біблійні 
алюзії виконували проповідницьку функцію.

IV. Активна участь як майстрів художнього слова, так і його реципієнтів у 
інтенсивному духовному християнському житті.

До прикладу, у часи англійської Реформації в Брістолі та Лондоні збирались великі 
натовпи людей, щоб послухати читання англійської Біблії. А для майстрів художнього 
слова (Ф. Сідні, Б. Джонсона, В. Шекспіра та ін.) вона слугувала взірцем.

Підсумовуючи проведені розвідки стосовно особливостей духовного християнського 
життя у добу В. Шекспіра, вважаємо, що українському читачеві потрібно враховувати 
вищеперелічені характеристики, які є фоновими знаннями, необхідними для адекватного 
декодування шекспірівських біблійних алюзій. 
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CопоСтавитеЛЬнЫй анаЛиЗ метаФоричеСКиХ Картин мира  
т.г. ШевченКо и а.С. пуШКина 

(на материале русскоязычных произведений)

У статті здійснено порівняльний аналіз метафоричних картин світу, відображених 
у творах Т.Г. Шевченка та О.С. Пушкіна, на прикладі опису фрагменту картини світу, 
представленого концептом «Любов». Автор використав метод фреймово-слотової ін-
терпретації для вивчення метафоричних моделей, за допомогою яких вербалізується 
згаданий концепт у творах Т.Г. Шевченка та О.С. Пушкіна та які допомагають відо-
бразити ступінь почуттів персонажів. 

Ключові слова: метафора, метафорична картина світу, метафорична вербаліза-
ція, метафорична модель, субмодель, концепт «Любов».

В статье проведен сравнительный анализ метафорических картин мира, отобра-
женный в произведениях Т.Г. Шевченко и А.С. Пушкина на примере описания фрагмента 
картины мира, представленного концептом «Любовь». Автор использовал метод фрей-
мово-слотовой интерпретации для изучения метафорических моделей, с помощью ко-
торых вербализуется названный концепт в произведениях Т.Г. Шевченко и А.С. Пушкина 
и которые помогают отобразить степень чувств персонажей. 

Ключевые слова: метафора, метафорическая картина мира, метафорическая вер-
бализация, метафорическая модель, субмодель, концепт «Любовь».

The article contains the comparative analysis of metaphorical pictures reflected in  
T.G. Shevchenko’s and A.S. Pushkin’s works based on the example of fragmental world picture 
description, represented by the concept “Love”. The author used the method of frame-slot 
interpretation for studying the metaphorical models, with the help of which the mentioned con-
cept is verbalized in the works by T.G. Shevchenko and A.S. Pushkin and which helps to reflect 
the feeling range of the heroes. 

Key words: metaphor, metaphorical picture of the world, metaphorical verbalization, met-
aphorical model, submodel, concept ‘Love’.

На сегодняшний день исследованиям творчества Т.Г. Шевченко, его авторскому сти-
лю, метафорам в образной системе русскоязычных произведений Т.Г. Шевченко и др. 
посвящено много научных работ. 

© Муравйова О.В., 2013
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Нашей целью является проведение сопоставительного анализа метафорических картин 
мира Т.Г. Шевченко и А.С. Пушкина на материале русскоязычных произведений авторов. 

Оба автора создавали свои произведения в русле романтизма. Для романтизма 
характерным было противостояние героя окружающему миру, неприятие или отрицание 
окружающей действительности. На этой почве возникало чувство независимости героя, 
стремление найти идеалы вне действительности, а следовательно особое внимание уде-
лялось внутреннему миру героя, его переживаниям, чувствам, внутреннему беспокой-
ству, одиночеству и трагической судьбе. В связи с этим интерес вызывает исследование 
такой универсальной категории переживаний героев, как любовь, и метафорическое 
представление этого концепта в произведениях данных авторов. 

Взяв за основу фреймовый анализ концепта «Любовь» в творчестве А.С. Пуш-
кина, представленный в вышеуказанной работе И.А. Широковой [7], мы провели анализ 
русскоязычных произведений Т.Г. Шевченко. Метафоры, обозначающие концепт «Лю-
бовь», являются неотъемлемой частью русскоязычных произведений автора. 

В нашем исследовании мы рассмотрим метафорическую мегамодель «Человек – Со-
циум», представленную в русскоязычной прозе Т.Г. Шевченко. В процессе нашего ис-
следования мы выделили две следующие модели: 1) метафорическая модель «характе-
ристики человека – социальные отношения»; 2) метафорическая модель «проявления 
человека – социальные отношения».

1) Метафорическая модель «характеристики человека – социальные отношения». В 
данной модели мы выделили субмодель «физические и моральные свойства человека – 
мнение о человеке – отношение объекта».

В рамках указанной модели рассмотрим оценочный слот «Любовь – поддержка/вер-
ность/привязанность/чувственное наслаждение». Пример взят из повести «Прогулка с 
удовольствием и не без морали», с. 311: «Она полна самой нежной, самой возвышенной 
любви. Ей необходима по крайней мере привязанность. Ей необходима опора, на кото-
рой бы она могла сосредоточиться. Ей необходим разумный, верный друг, а не пьяный 
сластолюбец ремонтер или жалкая идиотка панна Дорота, к которой она привязана из 
необходимости к кому-нибудь привязаться» [12:311]. В данном примере, слово «опора» 
используется в метафорическом значении. В словаре С.И. Ожегова «опора» рассматрива-
ется как: «1) место, на котором можно утвердить, укрепить что-нибудь для придания проч-
ного, постоянного положения, а также предмет, служащий для поддержки чего-нибудь, 
подпорка. Например: Трость – опора при ходьбе. Опоры моста. Опоры ЛЭП (сооружения 
для подвески проводов и тросов воздушных линий электропередач); 2) перен. сила, под-
держивающая кого-что-н., помощь и поддержка в чем-н. Например, Сын – опора семьи. 
Опора в старости» [4:351]. Таким образом, в семантике слова «опора» содержатся такие 
значения как помощь и поддержка. Эти значения слова мы может описать как содействие 
человеку, как правило, оказавшемуся в трудной ситуации. Такое содействие возможно, 
если один человек привязан к другому человеку или верен ему, а также испытывает чув-
ство переживания из-за этого человека. Наши рассуждения подтверждаются следующим 
предложением «Ей необходима опора, на которой бы она могла сосредоточиться. Ей не-
обходим разумный, верный друг, а не пьяный сластолюбец ремонтер или жалкая идиотка 
панна Дорота, к которой она привязана из необходимости к кому-нибудь привязаться». 
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Автор указывает, что героине нужен верный друг. В словаре С.И. Ожегова слово «вер-
ный» имеет следующее значение «надежный, прочный, стойкий, преданный. Например, 
верная опора» [3:180]. То есть, верным другом можно назвать человека, который будет 
рядом в трудную минуту, и не предаст, а это является признаком любви, привязанности, 
верности. 

Из примера следует, что для Т.Г. Шевченко любовь – это поддержка, верность, при-
вязанность, чувственное наслаждение.

Аналогичный слот представлен в работе И.А. Широковой слотом «Любовь-
наслаждение/Liebe-Genuß».

Наслаждение
«Там, там, – мечтал я, – наслажденье!»/ Но я за призраком летел./ Златые крылья раз-

вивая,/ Волшебной нежной красотой/ Любовь явилась молодая/ И полетела предо мной.»
Genuß
«Oft wähnte meine bange Seele/ Schon zu erspähn der Liebe Glück./ Auf goldnen Flügeln 

sah ich’s fliegen,/ Doch – um mein innerstes Begehr»
«Nurzu bezaubern, zu betruben,/ Flog es yerlockend vor mir her»
«Кто к радостям и неге неизвестной/ Стыдливую преклонит красоту!»
«- Wer eine Schöne findet, die die Freuden/ Der Liebeslust aus falscher Scham nicht scheut 

[7:138]. Судя по контексту, имеется в виду радость от любви, желание, физическое вле-
чение (Lust). Подобный смысл ассоциата (как физической любви) отражен и в других 
контекстах («И верю я! Без разделенья/ Унылы, грубы наслажденья: – Ich glaub's! Denn 
wird sie nicht envidert,/ Wird Lust nur trube und erniedert» или Любовь и жажда наслаж-
дений/ Одни преследуют мой ум. – Nur das Verlangen nach Beglückung/ Und Liebe blieb 
in meinem Sinn» [7:138]) Для слова «наслаждение» автор находит в данных контекстах 
эквиваленты Genuß, Begehr, der Liebe Glück, der Liebe Lust. Руководствуясь контекстом, 
автор устанавливает семантические различия между ними. В первом примере поэт 
мечтает о любви, и его мечта, безусловно, представляет собой любовь духовную (der 
Liebe Glück), которая, однако, – всего лишь призрак. В реальности ее вытесняет любовь 
молодая, что сравнимо с русским словом «влечение» (Begehr). Общий смысл стихотво-
рения предполагает победу плотского над духовным, что обуславливает название про-
изведения Genuß. Близкими в семантическом отношении нам представляются понятия 
наслаждения и Genuß. Наслаждать кого-то чем-то – доставлять высшее удовольствие, 
чувственное или нравственное [7:138]. Genuß – радость, которую испытывают от чего-
то, воспринимаемого как приятное. Прямой связи понятий Genuß и наслаждение с физи-
ческим чувством любви нет, как это проявляется в случае ассоциатов Begehr, Lust. В виду 
их отличия они будут образовывать отдельные слоты немецкого фрейма «Liebe-Glück». 
Наслаждение определено словарем В. Даля как утеха, услада, нега. На этом основании 
можно считать понятия наслаждения и неги синонимичными [7:138].

Анализ слота в произведениях А.С. Пушкина и произведениях Т.Г. Шевченко по-
казывает, что в текстах Т.Г. Шевченко любовь является, прежде всего, чувственным на-
слаждением, которое предполагает помощь и поддержку объекта любви. В текстах А.С. 
Пушкина преобладает следующая актуализация выражения значения слота: духовную 
любовь вытесняет физическая – влечение. Показательно то, что у обоих авторов любовь 
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ассоциируется с наслаждением, однако у Т.Г. Шевченко – это чувственное наслаждение, 
то есть радость от общения с объектом любви, от созерцания объекта любви, привязан-
ности к кому-либо, а у А.С. Пушкина – это физическое наслаждение, то есть радость от 
владения объектом любви, хотя, как указывалось ранее, прямой связи понятия «наслаж-
дение» с физическим чувством нет. 

В рамках указанной модели рассмотрим еще один оценочный слот «Любовь – любов-
ные похождения, интриги и др.». Пример взят из повести «Прогулка с удовольствием и 
не без морали», с. 235: «Прочь, недостойная мысль! Я порядочный человек и с препоря-
дочной лысиной, а не гусар и не донжуан какой-нибудь» [12:235]. Согласно словарю С.И. 
Ожегова, «гусар» определяется как «военнослужащий частей легкой кавалерии в царской 
и некоторых иностранных армиях:» [3:403]. Гусары славились тем, что были известны-
ми шутниками и балагурами, участвовали в шумных застольях и любовных похождениях. 
Гусары известны во всем мире как один из видов войск российской легкой кавалерии. К 
основным задачам этих войск можно отнести преследование противника, даже при усло-
вии, что он отступает. Кроме того, именно гусары организовывали настоящие рейды по 
тылам вражеской стороны, прикрывали фаланги войск, выполняли караульную или па-
трульную службу [10]. В том же словаре «донжуан» определяется как «искатель любов-
ных приключений, ловелас» [3:476]. Согласно легендам Дон Жуан – легендарный испанец, 
распутник и беззаконник. Прототипом легендарного Дона Жуана считается представитель 
одного из аристократических севильских родов по имени дон Хуан Тенорио. Его смелые 
любовные и дуэльные похождения, остававшиеся безнаказанными благодаря участию в 
них близкого друга, короля Кастилии Педро I (1350-1369), долго наводили ужас на всю 
Севилью, пока убийство Хуаном командора дона Гонзаго не положило конец терпению. 
Предаваясь вместе с королем распутству и насилиям, дон Хуан похитил дочь командора 
де Ульоа, убив его самого. Правосудие бездействовало и монахи-францисканцы решили 
сами наказать его. От имени молодой и красивой женщины они назначили ему свидание 
поздно ночью, в церкви, где был похоронен командор, убили его и распустили слух, что он 
низвергнут в ад статуей [8]. На основе концепта «гусар» в семантике данных слов мы вы-
делили такие значения как – ловелас, распутник, любовные интриги, любовные похожде-
ния. В данном примере, слова «гусар» и «донжуан» употреблены в метафорическом смыс-
ле, поскольку герой называет так ловеласов, и людей, «славящихся» своими любовными 
похождениями. Также мы можем указать, что эти слова относятся к концепту «Любовь», 
поскольку любовные похождения связаны с возникновением чувства интереса, страсти к 
объекту любви, вожделения или желания завладеть ним. 

Аналогичный слот присутствует в работе И.А. Широковой «Любовь-желание/Liebe-
Begehren». 

В отношении чувства любви желание представляет собой описательное изображе-
ние физического влечения. Стремление русского национального характера к стыдливому 
умолчанию своих эмоций, скрытая сексуальность воплощается в метафорическом, опи-
сательном представлении данной темы: 

«И первых опытов любви/ Послушным сердцем ожидала./ Желанья тайные мои ... – 
Den ersten, schüchternen Versuch/ Im Lieben demütig erwartend./ Und meine Mädchensehnsucht 
fand/ Erfülluns [7:140];
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«Обнять влюбленную подругу,/ Желаний, слез, тоски предмет… – Sein Mädchen end-
lich zu umarmen/ Der Lust und Tränen schönen Ziel» [7:140]; 

«В мечтах надежды молодой,/ В восторге пылкого желанья, – Im jungen Hoffnung-
straum alsbald/ Im Feuereifer der Betörung» [7:140];

«Бессмертные! с каким волненьем/ Желанья, жизни огонь по сердцу пробежал!/ Я 
закипел, затрепетал... – Als aufder heiBen Stirn ich deinen Kuss empfand/ Erbebend jäh vor 
Liebessehnen» [7:140]; 

«И в целомудренном мечтанье,/ Смирив нескромное желанье, – Hielt еr, vom keuschen 
Traum gefangen,/ Zurück das lüsterne Verlangen?» [7:140]. Желание – душевный порыв к 
чему-либо, нравственная жажда, безотчётное влечение, необузданное, неразумное хоте-
ние [7:140]. Обобщенность понятия отличает его от немецкого понятия. Переводными 
эквивалентами будет группа существительных сходной семантики: Begehren – сильная 
потребность в ком-либо, чем-либо; Begierde – страстное желание, потребность облада-
ния чем-либо или стремление к наслаждению, похоть; das Verlangen – сексуальное, фи-
зическое желание, похоть. 

Также сюда можно отнести слот «Любовь – страсть/Liebe-Leidenschaft»
Человек, которым овладела страсть, согласно представлению этого понятия В. Да-

лем, подчиняется чувствам, а не рассудку. Изначально это слово имеет значение страда-
нье, муки, маета, мученье, телесная боль, душевная скорбь, тоска [7:140].

Страсть представляется поэту некой силой, стихией, захватывающей волю: «Страсть 
сильнее становится – In dem МаВ, wie mein Beпehren/ Sich erhitzt zur Leidenschaft/ 
Schwindet mir die Willenskraft» [7:140].

С другой стороны, лишь такая безудержная любовь является истинной, которую нель-
зя спутать ни с чем другим: «Чей страстный поцелуй живей/ Твоих язвительных лобза-
ний? – Wess' Küsse liebesheiBer loh'n/ Als dein durchschauerndes Liebkosen?» [7:140].

Принять любовь означает быть готовым не только к ее счастливым моментам, но и к 
ее страданиям, что требует особого мужества: «Счастлив, кто в страсти сам себе/ Без 
ужаса признаться смеет; – Beglückt, wer seine Leidenschaft/ Nicht braucht voll Reue zu 
beklagen [7:140] и др. 

Из примеров следует, что для Т.Г. Шевченко и А.С. Пушкина любовь – это любовные 
похождения, любовные интриги, интерес, потребность, страстное желание, вспыхнув-
шее чувство к объекту любви, желание владеть объектом любви, страдания, мужество.

2) Метафорическая модель «проявления человека – социальные отношения». Суб-
модель «эмоциональные проявления человека – социальное непринятие/принятие – от-
ношение объекта».

В данной модели мы выделили слот «Любовь – судьба». Пример взят из повести 
«Варнак», с. 82: «Я долго стоял, не понимая ее. А она все плакала, проклинала свою 
долю и целовала мои ноги» [11:82]. В истории украинской этнокультуры «доля» рас-
сматривается как: «у дохристиянських віруваннях – очевидно, божество-неминучість, 
божество-фатум. Немінучість Долі – світова віра; за народним повір’ям кожен має свою 
Долю (талан, Божий суд-присуд)» [2:193]. На основе данного определения в семантике 
слова «доля» мы можем выделить такие значения: неизбежность, неизменность, фатум, 
божественность, непредсказуемость для человека/предопределенность фатумом. Из 
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данного примера видно, что «Любовь» – это желание жить, наслаждение жизнью, цен-
ность жизни. Показательно то, что доля также ассоциируется в русской ментальности 
с женским счастьем/несчастьем, отсюда пошли выражения «жіноча доля», «від долі не 
втечеш», «буде те, що судилося». Поскольку героиня проклинает долю, а слово прокли-
нать имеет следующее значение «ругать, бранить, осуждать» [5:371], это значит, что она 
сожалеет о своей судьбе, о том, что ее надежды на женское счастье не оправдались, горю-
ет о неизбежности и неисправимости ситуации. Героиню терзают противоречия «мечта 
– неосуществимость», что вызывает ее душевные страдания. То есть в данном примере 
концепт «Любовь» представлен словами с негативной окраской. 

Также данный слот можно проиллюстрировать на примере, взятом из повести «Най-
мичка», с. 98: «Не одна чернобривка умылася слезами, провожавши эту иродову драгу-
нию. В одном нашем селе осталося четыре покрытки, а что же в Оглаве?» [11:98].

Согласно определению Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона «покрытка» это: «в Малорос-
сии так называется девушка, потерявшая невинность и родившая ребенка. Еще недавно 
существовал обычай обрядного покрывания головы такой девушке: две или три пожилые 
женщины приходили к ней в дом, делали выговор и повязывали ей голову платком. По-
крывали обыкновенно забеременевших. Эта огласка беременности до некоторой степени 
предупреждала детоубийство» [9]. Из данного определения становится ясно, что слово 
«покрытка» возникло в результате обычая покрывать голову падшей девушки платком, 
что подтверждается следующим определением: «покрытка – это деревенская падшая де-
вушка (она должна покрыть голову платком или очепком, как незамужняя, не убирая 
косы под платок)» [6]. В украинской культуре покрыткой называли: «дівчину, що втра-
тила незайманість («вінок»), народила позашлюбну дитину; у старому селі таку дівчину 
звали ще стригою, бо караючи за гріх, її публічно обстригали» [2:464].

Участь покрыток была печальной. Т.Г. Шевченко часто останавливается на горемыч-
ной их доле и винит их развратителей – панских панычей, приказчиков, солдат. Посколь-
ку покрытками становились девушки, потерявшие невинность и родившие ребенка, 
не будучи связанными брачными узами, можно с уверенностью сказать, что девушки 
подвергались позору со стороны односельчан, страдали из-за того, что поверили любви 
«панских панычей, приказчиков, солдат». Печальная участь покрытки подтверждается 
словами «умылася слезами». Так, в Большом словаре русских поговорок «умываться 
слезами» означает «горько плакать» [1:220]. Это значит, что покрытки проливали много 
горьких слез, оплакиваю свою судьбу.

В этом отношении любовь для Т.Г. Шевченко, с одной стороны, – это страдания, 
печаль, позор, одиночество, непринятие или непонимание другими людьми, возмож-
ное изгнание.

С другой стороны, любовь – это сострадание, сочувствие, переживание за ближнего, 
любовь к Родине (своим землякам). Т.Г. Шевченко сочувствует своим героиням, которых 
постигла участь «покрытки».

Аналогичный слот представлен в работе И.А. Широковой «Любовь – страдание». 
Для русского понятия характерно значение тревоги, смятения души. В немецких перево-
дах представлены такие понятия, описывающие эту сторону чувства, как: leiden, qualen, 
schmachten – страдать, мучиться, тосковать.
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«Любовь одна – веселье жизни хладной,/ Любовь одна – мучение сердец. / Она дарит 
один лишь миг отрадный,/ А горестям не виден и конец. / Стократ блажен, кто в юно-
сти прелестной/ Сей быстрый миг поймает на лету;/ Кто к радостям и неге неизвест-
ной/ Стыдливую преклонит красоту!»; «Die Liebe nur erwärmt dies kalte Leben,/ Dock 
stürzt sie uns auch in das tiefste Leid./ Kurz ist die Lust, die sie vermag zu geben,/ Unendlich 
aber ihre Bitterkeit./ Wohl dem, der zagend sich nicht muss bescheiden,/ Das Glück erhascht 
schon in der Jugendzeit,/ Wer eine Schöne findet, die die Freuden/ Der Liebeslust ausfalscher 
Scham nicht scheut [7:140].

Противоречивость чувства показана противопоставлением веселье – мучение и die 
Liebe erwärmt – das tiefste Leid. Любовь согревает и, в то же время, приносит глубокие 
страдания. В этом случае можно обратить внимание в переводе на скрытое сравнение 
страданий с глубокой ямой, бездной. На это указывает и глагол stürzen – столкнуть, 
опрокидывать. Кратковременность чувства противостоит всем горестям, которые оно 
может за собой повлечь. У А.С. Пушкина данный слот представлен такими ассоциатами 
как мука, мучение, страдание, тревога, тоска.

Из примеров следует, что для Т.Г. Шевченко и А.С. Пушкина любовь – это оппозиция 
на основе двух противоречий: 1) желание жить, наслаждение жизнью, ценность жизни и 
2) мука, мучение, тревога, печаль, страдание, неизбежность, неизменность, фатум, боже-
ственность, непредсказуемость для человека/предопределенность фатумом.

Таким образом, концепт «Любовь» в индивидуальной картине мира Т.Г. Шевченко вер-
бализован, прежде всего, с помощью метафор. На основе анализа особенностей вербали-
зации концепта «Любовь» в русскоязычных произведениях Т.Г. Шевченко, мы выделили 
метафорическую мегамодель «Человек – Социум». Данная мегамодель представлена сле-
дующими моделями: 1) метафорическая модель «характеристики человека – социальные 
отношения»; 2) метафорическая модель «проявления человека – социальные отношения».

Дальнейшее изучение особенностей вербализации метафор в творчестве Т.Г. Шев-
ченко будет способствовать выявлению и анализу способов метафоризации концепта 
«Любовь» в русскоязычных произведениях Т.Г. Шевченко. 
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СучаСний ЛінгвогендероЛогічний проСтір З погЛЯду 
КомуніКативноЇ ЛінгвіСтиКи

У статті розглянуто гендерний аспект комунікативної лінгвістики, порівняльні подіб- 
ності та відмінності у спілкуванні чоловіків та жінок на розмовному та писемному рівні.

Ключові слова: комунікативна лінгвістика, гендер, спілкування, лінгвогендероло-
гічні проблеми, чоловіки, жінки.

В статье рассмотрен гендерный аспект коммуникативной лингвистики, сравни-
тельные сходства и различия в общение мужчин и женщин на разговорном и письмен-
ном уровне. 
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The article considers the gender way of communicative linguistics, comparative similarities 
and differences in communication between men and women on the level of speaking and writing.
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Процеси людського спілкування ставали об’єктом дослідження багатьох галузей 
мовознавства, починаючи з теорії мовленнєвого спілкування/діяльності (засновники 
Л.С.Виготський, О.М. Лєонтьєв тощо), закінчуючи відносно новою галуззю мовознав-
ства, комунікативною лінгвістикою. 

Як наука, комунікативна лінгвістика почала формуватися у другій половині ХХ сто-
ліття. Комунікативна лінгвістика – розділ і водночас новий напрям сучасної науки про 
мову, предметом якого є процеси спілкування людей з використанням живої природної 
мови, а також з урахуванням усіх наявних складових комунікації (фізичних, фізіологіч-
них, психологічних, соціальних, контекстних, ситуативних та ін.) [2:8].

Найважливіші ідеї комунікативної лінгвістики зародились у межах лінгвістики другої 
половини XX ст. Лінгвісти почали говорити про мову як форму, спосіб життєдіяльності лю-
дини, вербалізації людського досвіду і його усвідомлення, вираження особистості й організа-
ції міжособистісного спілкування у процесі спільної діяльності людей. На рубежі 60–70-х ро-
ків XX ст. відбувся “прагматичний поворот”, започаткований працями Дж.Л. Остіна, Дж.Л. 
Серля, засновниками теорії мовленнєвих актів. Результатом цього наукового пошуку стало 
вивчення прагматичних (передусім соціально-психологічних та конситуативних) чинників 
використання мови. Саме лінгвістична прагматика від самого початку керується принципа-
ми динамічного підходу до мови, роблячи ідею діяльності своєю методологічною основою. 
Прагматика розглядає мовні знаки як результат лінгвокреативної діяльності людської свідо-
мості, що спрямована на вираження певного мисленнєвого образу[ 4: 137]. 

Предметом комунікативної лінгвістики є вивчення мови в реальних процесах спілку-
вання (комунікації). Тісні контакти комунікативної лінгвістики з різними сферами гума-
нітарного знання зумовили глибоке про никнення методів багатьох наук у дослідження 
комунікативних процесів

Серед основних питань комунікативної лінгвістики необхідно виокремити питання 
про загальні закони комунікації, специфіку комунікації залежно від різних умов (соціаль-
них, культурних, професійних тощо), структуру мови (мовного коду) у процесах спілку-
вання, закономірності взаємодії мовних (вербальних) і позамовних (невербальних) за-
собів комунікації, залежність організації мовного коду від позамовних (ситуативних – у 
широкому сенсі слова) явищ, етапи і закономірності породження і сприйняття мовлення 
в різних комунікатив них умовах, причини комунікативних невдач, особливості мовлен-
нєвих стратегій, а також про методи дослідження мови і засобів інших семіотичих сис-
тем у процесах комунікації.

Комунікативна лінгвістика оперує власним категоріальним апаратом, що ґрунтується 
на основних категоріях загальної лінгвістики, теорії мовленнєвої діяльності, та прагма-
тики. До базових понять комунікативної лінгвістики належать: комунікація, спілкування, 
комунікативний акт, інформація, комунікативний смисл, комунікативна діяльність, мов-
ний код, вербальні й невербальні засоби спілкування, інтеракція, трансакція, комуніка-
тивний крок у діалозі та ін. 

Отже, осереддям комунікативної лінгвістики є категорії, пов'язані з організацією 
мовного коду в спілкуванні. У цьому виявляється специфіка комунікативної лінгвістики, 
її відмінність від психолінгвістики, соціолінгвістики, теорії мовленнєвої діяльності та 
інших напрямів і галузей сучасної науки про мову. Невід’ємним складовим компонентом 
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будь-якої комунікації завжди є комунікативна мовна особистість, зі своїми визначальни-
ми ознаками та характеристиками. Таким чином, комунікативна лінгвістика займається 
вивченням комунікації, “спілкування особистостей за допомогою мовних і паралінгваль-
них засобів з метою передавання інформації” [2: 329]. Нас же на даному етапі, цікавити-
ме гендерний аспект комунікативної лінгвістики, порівняльні подібності та відмінності 
у спілкування чоловіків та жінок на розмовному та писемному рівні.

В останні роки науковий пошук комунікативної лінгвістики спрямовується на ви-
вчення гендерного аспекту спілкування з метою встановлення специфіки та типових тен-
денцій спілкування (праці А.В. Кириліної, І. М. Осовської, О.А. Янової, Т. Гундорової, 
В. Агеєвої, М.Дмитрієвої та ін.); визначається перехід від лінгвістики структурної до 
лінгвістики антропологічної, яка розглядає явища мови у тісному зв’язку з людиною, її 
мисленням та духовно-практичною діяльністю. Антропоцентрична лінгвістична пара-
дигма існує у ракурсі міждисциплінарної взаємодії з психологією, теорією комунікації, 
етнологією, культурологією, соціологією, когнітологією, семіотикою. І в цьому виявля-
ється синергетичне бачення того, що відбулося і нині відбувається з мовою та інтерпре-
тованим людиною світом. 

Звернення до антопоцентричної парадигми лінгвістичних досліджень сприяло ви-
окремленню феміністської лінгвістики як результату Нового жіночого руху в США і Ні-
меччини в кінці 60-х на початку 70-х років. З кінця 60-х років ХХ ст. у роботах з соціоло-
гії й філософії з’являється тенденція розмежування понять біологічна стать і соціальна 
стать, що сприяло, зокрема, зростання інтересу до гендеру у російській та вітчизняній 
лінгвістиці з 80-х років минулого століття.

Термін гендер визначається як соціальна стать на відміну від біологічної, і продуку-
ється вона у процесі соціальної, культурної і мовної практики. Категорія “гендер” була 
впроваджена феміністками з метою розрізнення понять «біологічна стать» та «соціо-
культурна стать». За словами А.В. Кириліної, “гендерний фактор, який враховує природ-
ну стать людини і її соціальні “наслідки”, є однією з істотних характеристик особистості 
і протягом усього життя впливає на її усвідомлення своєї ідентичності, а також на іден-
тифікацію суб’єкта-мовця іншими членами соціуму”. Не біологічна стать, а соціокуль-
турні норми визначають психологічні якості, моделі поведінки, професійну діяльність 
чоловіка та жінки [7: 35]. 

Розглядаючи сучасний стан гендерних досліджень в мовознавстві на Заході, звичай-
но виокремлюють, за словами М.М. Дмитрієвої, три підходи [6]: 

Перший підхід зводиться до трактовки виключно соціальної природи мови жінок 
і чоловіків і спрямований на виявлення тих мовних відмінностей, які можна пояснити 
особливостями перерозподілу соціальної влади у суспільстві. При цьому “чоловіча” чи 
“жіноча” мови визначаються як певна функціональна похідна від основної мови. 

Другий – соціопсихолінгвістичний підхід – науково редукує “жіночу” та “чоловічу” 
мови до особливостей мовленнєвої поведінки статей. Статистичні показники чи визна-
чення середніх параметрів поведінки статей складають каркас для побудови психолінг-
вістичних теорій типів мовленнєвої поведінки різних статей. 

Представники третього напряму в цілому роблять наголос на когнітивному аспекті роз-
біжностей у мовній поведінці статей. Для них є більш значущим не тільки визначення 
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частотності відмінностей та оперування її показниками, але й створення цілісних лінг-
вістичних моделей мовних категорій. Опираючись частково на кожен з підходів, спро-
буємо проаналізувати лінгвогендерологічні особливості спілкування сучасного сус-
пільства. 

Характер мовленнєвого спілкування, його стратегія, стиль, тональність великою 
мірою залежать від гендерних, соціостатевих й комунікативних статусів учасників 
спілкування.

На поведінку й спілкування жінок і чоловіків істотно впливають два чинники: 
психофізіологічні особливості та гендерні стереотипи, механізми, що забезпечують 
закріплення і трансляцію гендерних ролей від покоління до покоління.

Щодо особливостей особистості й темпераменту психологи стверджують, що 
жінки більшою мірою екстравертні (лат. extra – зовні і verto – повертаю), товариські, 
активні, емпатичні (співчутливі) й дбайливі, а чоловіки більш автономні, настійливі, 
авторитарні й інтелектуальні. Жінки, як правило, перевершують чоловіків у всьому, 
що стосується мови (дівчатка починають раніше говорити, мають багатший словни-
ковий запас, утворюють складніші й різноманітніші речення); вони більше схильні 
до кохання, прихильніші, емоційніші. Чоловіки ж більш інтернальні, частіше є ліде-
рами; їхня самооцінка залежить від успіхів у сфері предметної діяльності, стабільні-
ша і загалом вища від жіночої [9 : 221]

Чоловічий стиль спілкування – активний і предметний, але водночас змагальний і 
конфліктний. Для чоловіка зміст спільної діяльності важливіший, ніж індивідуальна 
симпатія до партнера. Чоловіче спілкування відрізняється емоційною стриманістю. 
Жінки вільніше й повніше (зокрема, вербально) висловлюють свої почуття й емоції, 
у них виникає потреба ділитись з кимось своїми переживаннями; вони також здатні 
до співпереживання.

Істотно різняться й стилі чоловічого і жіночого спілкування:
У комунікуванні чоловіків найважливішою є інформація, тобто факти, цифри і 

результати. Жінки, крім інформації, великою мірою зорієнтовані на атмосферу спіл-
кування, на інтерактивні, міжособистісні аспекти.

Чоловіки у комунікації зорієнтовані на соціальні статуси і владу; вони присто-
совуються до ієрархічних соціальних ролей у комунікації. Жінки віддають перевагу 
партнерській, рівноправній комунікації; вони зорієнтовані на встановлення хороших 
стосунків, прагнуть до їх зміцнення, знищення соціальних та інших ієрархічних 
бар’єрів. Тобто жінки намагаються скоротити дистанцію між собою і партнером у 
комунікації, а чоловіки цю дистанцію підтримують.

Чоловіки частіше обирають роль «одинокого воїна», який повинен завоювати 
певну позицію в комунікації або залишитися в ній самотнім. Жінки значно краще 
почуваються в колективі, легше встановлюють контакти. Тобто чоловіки віддають 
перевагу комунікації асиметричній, а жінки – симетричній.

Мовлення жінок насичене засобами опису почуттів, настроїв, емоцій; воно емо-
ційніше, ніж чоловіче.

Жінки переважно формулюють свої бажання непрямо, а тому болісно реагують 
на приховані інтенції співрозмовників. Жінки очікують від чоловіків «вгадування» 
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їхніх бажань; чоловіки зорієнтовані на прямі прохання, вимоги. Це часто стає при-
чиною конфліктів.

Чоловіки, як правило, формулюють пропозиції прямо; жінки – у вигляді запи-
тань. Жінки частіше кажуть «думаю...», «вважаю...», навіть тоді, коли цілком пере-
конані у своїй правоті. Чоловіки формулюють свої міркування значно категоричніше. 
Це часто спричиняє невпевненість у жінки, стає причиною непорозумінь.

У розмовах, дискусіях тощо, чоловіки частіше, ніж жінки, акцентують на власній 
позиції. Жінки зорієнтовані на загальну атмосферу спілкування, а тому їм краще вда-
ється формування гармонійної, позитивної атмосфери перебігу комунікації. У конфлік-
тних ситуаціях жінки частіше, ніж чоловіки, відмовляються від своїх поглядів, позицій. 
Чоловіки розв’язують конфлікти раціональним способом, за допомогою аргументів і 
переконань; жінки схильні до емоційного їх вирішення. Жінкам легше, ніж чоловікам, 
звернутись до когось за допомогою; чоловіки витлумачують це як слабкість.

Що ж стосується аспектів спілкування, пов’язаних із мовним кодом, то дослідни-
ки лінгвогендерологічних проблем зазначають, що в мовленні чоловіків простежу-
ється більша кількість іменників і дієслів; жінки віддають перевагу прикметникам і 
прислівникам. У мовленні жінок частіше трапляються актуалізатори (так? ти що? 
га? тощо), сигнали наявності зворотного зв’язку і уваги до слів співбесідника (так, 
ага, угу, о! тощо). Жінки спокійніше реагують на перебивання мовлення, їх мовний 
код містить більшу кількість засобів ввічливості, меншу кількість грубих і лайливих 
виразів. У мовленні жінок частіше спостерігається явище неточного («приблизно-
го») називання предметів (наприклад, у магазині: Покажіть мені, будь ласка, цю 
штуку); чоловіки ж намагаються називати все точно. Жінки частіше вживають слова 
зі значенням невпевненості (мабуть, напевне і под.) і описові вирази внутрішніх 
етапів (Я від усього цього холодна) та інші особливості [3:168].

Дослідження в цій же галузі, проведені Є.А. Горошко, з вираховуванням спе-
ціальних параметрів, що враховують певні характеристики мовлення: зв’язаність, 
динамізм, якісність, предметність, складність та інше, використовувані при лінг-
востатистичному аналізі тексту, виявило, що чоловічій письмовій мові порівняно з 
жіночою властиві такі особливості: 

1. Речення за своєю довжиною в середньому коротші від жіночих.
2. Велика частота граматичних помилок.
3. Більш висока частота використання іменників і прикметників, у свою чергу, 

набагато менше дієслів і часток. Чоловіки вживали також більше якісних і присвій-
них прикметників, причому якісні прикметники вживалися в основному в звичайно-
му ступені, а не в порівняльному чи найвищому ступенях. Крім цього, чоловіки зна-
чно частіше використовували прикметники й іменники жіночого роду, тобто існувала 
явна орієнтація на використання слів, „протилежних” за родом.

4. Превалювали раціоналістичні оцінки. Емоційних і сенсорних оцінок у мові 
чоловіків менше, бо вони виділяли частіше естетичну, ніж етичну сторону предмета 
чи явища навколишньої дійсності.

5. Саме чоловіки зображують світ і дійсність у більшій розмаїтості якісних харак-
теристик, фарб і ознак, ніж це роблять жінки.
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6. При аналізі синтаксичної структури жіночих і чоловічих текстів було виявле-
но, що чоловіки частіше використовують підрядний, а не сурядний зв’язок.

7. Рідше зустрічаються окличні і питальні речення.
8. Рідше використовуються неповні речення й еліптичні конструкції. 
9. Зворотний порядок слів менш властивий чоловічій письмовій мові [5:34].
Чоловіча ж письмова мова чітко відрізняється від жіночої про що свідчать наступні 

характеристики: чоловікам притаманне використання армійського і тюремного жаргону, 
велика кількість абстрактних іменників часте вживання вступних слів, особливо мають 
значення констатації: очевидно, безсумнівно, звичайно; вживання при передачі емоційно-
го стану або оцінки предмета чи явища слів з найменшою емоційною індексацією. Та й 
загалом при передачі емоцій вирізняється одноманітність прийомів. Представникам мас-
кулінного світу властиве поєднання офіційно і емоційно маркованої лексики при звер-
ненні до рідних і близьких людей, використання газетно-публіцистичних кліше, вживан-
ня нецензурних слів як ввідних і їх одноманітність, а також переважання нецензурних 
інвектив і конструкцій, що позначають дії і процеси. Здебільшого виокремлюється пе-
реважання дієслів активного стану та перехідних знаків пунктуації невідповідних емо-
ційному напруженню мови, визначень, обставин, займенникових сполучень, доповнень, 
модальних конструкцій, що виражають різну ступінь імовірності, невизначеності (може 
бути, по-видимому, по-моєму), схильність до вживання престижних, стилістично підви-
щених форм, кліше, книжкової лексики ( відчував почуття огиди і гидливості; різкий 
розмова; силуети підлітків), використання коннотативно нейтральних слів і виразів ев-
фемізмів (нецензурно висловлювався замість матюкався; в нетверезому вигляді замість 
п'яний). Саме чоловіки надають перевагу вживанню оцінних висловлювань (слів і слово-
сполучень) з дейктичними лексемами замість, називання особи по імені (ця сволота; 
ці покидьки). Характерна їм і велика образність мови при описі почуттів, різноманіття 
інвектив та їх акцент за допомогою підсилювальних частинок, прислівників і прикмет-
ників. Інвективи, як правило, зачіпають біофізіологічні характеристики жінки: зовніш-
ність вік, сексуальність. Зустрічаються частіше, ніж у жінок лайки-іменники і дієслова в 
пасивному стані (його наспівають самогоном; забирають її з роботи щодня на тачці). 
Високочастотним є також використання конструкцій прислівник + прислівник (занадто 
безжально; дуже добре), простих і складносурядних речень, синтаксичних оборотів з 
подвійним запереченням; часте використання знаків пунктуації, високе емоційне забарв-
лення мови в цілому.

Підсумовуючи сказане вище, можна дійти висновку, що гендерні відмінності між 
чоловіками та жінками, безперечно, суттєві і значущі, але не такі вже великі, щоб 
особи різної статі не могли дійти порозуміння. Багато факторів та обмежень впли-
вають на людину з самого народження, чим змінюють поведінку чоловіків і жінок. 
Мова може йти лише про типові риси чоловічого та жіночого мовлення, виявлених 
тенденцій вживання мови чоловіками та жінками.

Гендерні ознаки мовної картини світу – це сутнісні прояви пізнання світу крізь 
призму чоловічого і жіночого бачення, що інтегрують універсальні та національно 
специфічні ознаки, виявляють особливості номінативної та комунікативної діяльнос-
ті чоловіків і жінок, а також вплив статі на мовну практику та мовну поведінку [3]. 



171

Прояви маскулінності та фемінінності можна спостерігати у різних сферах, зо-
крема у типах поведінки індивідів, різноманітних видах соціальної активності, та 
особливо у мові, що описує ці явища. Лінгвістична гендерологія співвідносить мову 
з особистістю за ознакою соціальної статі. Гендер, з-поміж інших соціолінгвістич-
них понять, найбільше пов'язаний з умовами життя, реаліями, нормами і традиціями 
певної культури.

Отже, проблема співвідношення гендеру й мови є дуже складною. Мова не лише по-
казує ставлення до жінок і чоловіків у суспільстві, а й здатна формувати наше уявлення та 
ставлення до статі. Гендерна лінгвістика повинна сприяти розвитку гендерної чутливості, 
усвідомлення того, що в сучасному суспільстві проблеми дискримінації ще не розв’язані 
повністю, розуміння того, що вимоги, котрі соціум висуває до чоловіків і жінок, відрізня-
ються, та що подібні накинуті обмеження не йдуть на користь ані жінкам, ані чоловікам, 
ані, власне, суспільству. 
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міЛітарна метаФора ЯК один іЗ ЗаСоБів верБаЛіЗаЦіЇ 
КонЦепту УКРАЇНА в роСійСЬКиХ Змі

У статті досліджено метафоричну модель «Війна», яка є одним із репрезентантів 
концепту Україна в російськомовному публіцистичному дискурсі.

Ключові слова: концепт, метафорична модель, вербальна репрезентація, мілітарна 
метафора.

В статье исследована метафорическая модель «Война», которая является одним из 
репрезентантов концепта Украина в российском публицистическом дискурсе.

Ключевые слова: концепт, метафорическая модель, вербальная репрезентация, ми-
литарная метафора.

The paper analyses metaphors of war as basic referents of the concept Ukraine in Russian 
Mass Media.

Key words: concept, metaphorical model, military metaphora, verbalization, publicist dis-
course .

Визначальною рисою сучасного мовознавства є наявність досліджень, спрямованих 
на антропоцентричну, когнітивну інтерпретацію мовних явищ. Основним завданням 
такого підходу є розв’язання проблем вербалізації інформації у процесі пізнання на-
вколишнього світу й дослідження способів представлення мовних одиниць у людській 
свідомості. 

Об’єктом дослідження постає концепт Україна, який належить до основних концептів 
національної концептосфери, які є складовою світової картини світу. В українському мо-
вознавстві концепт Україна розглядають Т. Б. Долгова, яка досліджує оцінні метафори [2], 
Н. А. Чабан, яка подає аксіологічну модель концепту Україна [8]. Цей концепт неодноразо-
во поставав об’єктом фрагментарного вивчення в працях російських мовознавців [4;6].

Актуальність статті полягає у необхідності повного опису досліджуваного концепту, 
зокрема через його метафоричні репрезентації. 

Мета статті – визначити мілітарні метафоричні моделі, що складають референтний 
простір концепту Україна в сучасному російському публіцистичному дискурсі.

Матеріалом для аналізу слугували статті газет, зокрема 200 фрагментів із публіцис-
тичних текстів, що містять лексему Україна або її похідні, виокремлених шляхом су-
цільної вибірки з російськомовних газетних видань останніх десятиліть. Перевагу було 
надано багатотиражним виданням («АиФ», «Известия», «Комсомольская правда», «Мос-
ковский комсомолец», «Независимая газета»), які орієнтовані на широке коло читачів. 
ЗМІ обрано як джерело, що дає змогу простежити вираження громадської думки як ре-
зультат швидкого реагування на події, що відбуваються у країні.

Основним методом дослідження є семантико-когнітивний аналіз, який дозволяє «че-
рез аналіз мовних засобів виявити ознаки концептів і змоделювати концепт...»[7, с. 53]. 

© Скриник М.В., 2013
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Як відомо, концепт може бути репрезентований різними засобами: лексемами і фра-
зеологічними сполученнями, структурними і позиційними схемами речень, словосполу-
ченнями, текстами і сукупністю текстів. Одним із найбільш цікавих засобів вербалізації 
концепту є метафора, зокрема військова, або мілітарна.

Мілітарна метафора неодноразово поставала об’єктом дослідження мовознавців 
(А. М. Баранов, Ю. М. Караулов, Дж. Лакофф і М. Джонсон, А. П. Чудінов). Зокрема, 
А. П. Чудінов змоделював і обґрунтував значення метафоричної моделі «Російська дій-
сність − безперервна війна» [9, с. 34]. 

У нашому дослідженні використаємо універсальну схему М . Блека для опису ме-
тафоричної моделі. М. Блек зазначає, що для цього «необхідно схарактеризувати такі 
ознаки: вихідну поняттєву область; нову поняттєву область; типові для моделі сцена-
рії; фрейми, які належать до певної моделі; типові слоти, які складають кожний фрейм, 
та компонент, який зв’язує первинні та вторинні значення одиниць, охоплених цієюмо-
деллю» [1, с. 158]. 

Аналіз мовного матеріалу дає підстави виділити в досліджуваній метафоричній мо-
делі три фрейми («Різновиди війни та її учасники», «Військові дії та озброєння і прийо-
ми ведення війни»», Військова організація»), що в свою чергу розподілені на слоти, які 
охоплюють майже всі сфери війни. 

1. Фрейм «Різновиди війни та її учасники»
Слот 1.1 Учасники військових дій
Метафори цього слоту спрямовані на викриття учасників військових дій, що дає 

змогу оцінити реальний стан країни. Так, Україна постає в образі заручниці, напр.: «Не 
нужно делать Украину заложницей ситуации, сложившейся вокруг конкретного чело-
века – Юлии Тимошенко», – заключил дипломат (АиФ 03.05.2012); Петр Симоненко с 
горечью сказал, что заложниками парламентского торга стала Украина и ее народ (СР 
01.07.2006). Модель «Україна ─ заручниця» використано для характеристики політичної 
та економічної ситуації країни.

У мілітарних метафорах Україну ототожнено з військовим контингентом. Вона по-
стає як союзник: Украина участвовала в «миссиях» на Балканах и в Ираке, в тыловом 
обеспечении войны в Афганистане, она готовится к сотрудничеству в натовской про-
грамме подготовки иракской армии (СР 07.02.2006); або стає головним постачальником 
зброї іншим країнам: Глава Временной следственной комиссии Верховной Рады по рас-
следованию незаконных поставок Украиной оружия и военной техники в Грузию Вале-
рий Коновалюк сообщил, что за три последних года Украина продала оружия на сумму 
свыше двух млрд. долларов, тогда как в госбюджет поступило почему-то всего около 
200 млн. долларов (СР 31.03.2009); По сведениям информированных источников, только 
за последние несколько лет Украина продала Грузии несколько десятков танков Т-72, 
бронетранспортеров БТР-80, боевых машин пехоты БМП-2 (СР 21.04.2008); Ранее за-
меститель начальника Генштаба Вооруженных сил России Анатолий Ноговицын за-
являл, что Украина является главным поставщиком вооружения и военной техники в 
Грузию (СР 02.09.2008).

Як пасивний учасник війни, а саме постачальник / продавець зброї, Україна сприй-
має війну як спосіб раціонального використання військових ресурсів у власних інтер-
есах зовнішньої політики.
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Слот 1.2 Різновиди війни
У зібраному нами матеріалі є багато мілітарних метафор, які образно характеризу-

ють різноманітні економічні конфлікти України з Росією. Образність таких метафор є 
виразною саме завдяки нетиповій сполучуваності компонентів, які до них входять. Це, 
зокрема, сирна війна, напр.: На этой неделе сырная война между Москвой и Киевом 
может выйти на новый уровень (НГ 06.02.2012); Хотя длившаяся больше полугода 
украино-российская так называемая сырная война завершилась весной, однако проти-
воречия остались (НГ 11.07.2012); Напомним, с 8 февраля Роспотребнадзор развязал 
против Украины так называемую «сырную войну», приостановив ввоз сыров трех 
предприятий в Россию (Изв. 06.09.2012); газова війна, напр.: Охлаждение украино-
российских отношений может затянуться до президентских выборов, а между Ки-
евом и Москвой возможна очередная газовая война, уверены политические эксперты 
Украины ( АиФ 12.08.2011); Украина и Россия зарыли топор газовой войны до конца 
марта (НГ 25.01.2012); Перегруженный долгами украинский «Нафтогаз» не запла-
тит, не скрывает официальный Киев, обещая разбирательство в международных 
арбитражах. Это старт нового этапа «газовой войны», констатируют эксперты 
(Г 26.01.2013); торгівельна війна, напр.: На фоне разворачивающейся очередной тор-
говой войны Украины с Россией полная реабилитация молдавских вин и фактическое 
открытие российского рынка для всей молдавской продукции выглядят как несомненный 
прорыв в российско-молдавских отношениях (НГ 14.09.2012); На минувшей неделе раз-
горелась и улеглась торговая война Украины и Белоруссии (НГ 12.03.2012); В Киеве не 
исключают, что к концу месяца начнется новый период торговых войн, но не в фор-
мате двусторонних споров, а в виде противостояния Украины с Таможенным союзом 
(НГ 11.07.2012); інформаційна війна, напр.: Однако эксперты отмечают, что в тече-
ние сентября ситуация изменилась: Украина и Россия снизили накал информационной 
войны вокруг газовой проблематики и пытаются решить проблемы на основе компро-
миссов (НГ 30.09.2011); мовна війна, напр.: В Украине вновь начинается языковая вой-
на: на днях Ленинский районный суд Севастополя отменил решение Севастопольского 
горсовета о региональном статусе русского языка (НГ 05.10.2011 ); енергетична ві-
йна, напр.: Отношения между двумя странами зашли в тупик и новая линия, судя по 
всему, выстроится теперь только после выборов в РФ и на Украине, то есть к кон-
цу 2012 года, а пока будет продолжаться «тихая закулисная энергетическая война», 
отмечают эксперты (Изв. 15.08.2011). 

Розмаїття таких метафоричних виразів пов’язане з їхньою виразною експресією, 
яка доречна саме в мові ЗМІ.

Погіршення стосунків із Росією позначено в мові ЗМІ також метафорою холодна 
війна, напр.: Понятно, что война России против Украины невозможна никогда и ни 
при каких обстоятельствах. А вот холодная война Украины против России идет уже 
полным ходом (АиФ, 07.07.2006); Начало президентского срока Виктора Януковича, 
по мнению российских экспертов, должно было положить конец холодной войне меж-
ду Украиной и Российской Федерацией, начавшейся после оранжевой революции (Нг 
23.01.2012). Традиційно ця метафора застосовувалася в мові ЗМІ для увиразнення на-
пружених стосунків колишнього СРСР із США.
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2. Фрейм «Військові дії та озброєння і прийоми ведення війни»
Слот 2.1 Військові дії та озброєння 
Події, що відбуваються в країні, постають у свідомості суспільства справжніми 

військовими діями, напр.: При этом Украина … ударила не только по Приднестро-
вью, но и сама по себе: стала резко обостряться внутренняя ситуация в этой стра-
не (С 29.04.2006); Битва Украины за проведение на ее территории финала фут-
больного чемпионата началась в далеком теперь уже 2005 году (СР 21.04.2012); 
Исходя из этого, Украина пытается играть на двух фронтах (Г 14.04.2011); Укра-
ина попадает в полную зависимость от внешнего диктата, и эта зависимость при-
водит к тому, что геополитически Украина встает на путь вражды с Россией (С 
02.02.2008).

Такі метафори допомагають розкрити засоби ведення військових дій як макси-
мально ефективні для досягнення найкращих результатів. Важливо відзначити, що 
як активний учасник бойових дій Україна майже не використовує зброю, хоча й має 
характеристику країни із значними військовими запасами, пор.: УКРАИНА еще с со-
ветских времен считалась одной из самых больших оружейных кузниц. Здесь было со-
средоточено 1810 предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК), на которых 
работало около 2,7 млн. человек. (АН 13.07.2006); Казалось бы, Украина снарядила 
целую обойму зарядов бронебойной силы, подготовилась к «газовой дуэли» с Россией 
надлежащим образом (П 09.10.2011). 

Слот 2.2 Прийоми ведення війни
Україна у свідомості суспільства постає справжнім воїном і своїми військовими 

діями дотримується певної тактики, напр.: Украина пригрозила в ответ на газпро-
мовские демарши ту же самую тактику применить по отношению к Европе (Нез. 
05.02.2011); То, что мы сегодня видим – это попытка психологического прессинга. 
Украине нужно выбрать правильную тактику и не поддаваться на газовый террор 
со стороны России, – подчеркнул глава Комитета энергетической независимости 
Украины Иван Надеин (РБ 21.01.2013); створює власну стратегію як план дій для 
досягнення економічних цілей, напр.: Экономист Александр Митрофанов считает, 
что, пока Украина придерживается стратегии сближения с Евросоюзом, денонса-
ции не будет (НГ 07.06.2012); займає власну стратегічну позицію в очікуванні роз-
гортання подій, напр.: Украина находится на стратегической позиции между Росси-
ей и относительно новыми членами Североатлантического альянса (РГ 01.04.2011); 
впроваджує заходи щодо посилення власної обороноспроможності, напр.: По сооб-
щениям многих информагентств, Украина стянула дополнительные подразделе-
ния пограничных войск для усиления охраны приднестровского участка украинско-
молдавской границы (РГ 21.04.2011); Кроме того, Украине придется на Востоке 
строить новую линию обороны, направленную против главных своих экономических 
партнеров – прежде всего России (РГ 06.09.2006). Використання військових прийо-
мів ведення війни слугує своєрідним позначенням спроможності учасника до конку-
рентної боротьби з іншими.

Фрейм 3 «Військова організація»
Слот 3.1 Управління військовими активами
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Україна як організатор війська починає підготовку до війни з відновлення вій-
ськових частин, напр.: Украина намерена восстановить в Крыму ряд воинских час-
тей, расформированных после распада СССР (С 02.12.2008); Для того чтобы быть 
полноценным членом альянса, Украине придется полностью перевооружать свою ар-
мию (РГ 15.10.2011); або, навпаки, роззброює власні військові активи, напр.: Кстати, 
под давлением администрации Клинтона, т.к. без этого воздействия Украина разо-
ружалась очень неохотно (РГ 22.08.2009); використовує і переміщує частину війська 
із власних міркувань, напр.: Украина просто пытается перераспределить воинские 
контингенты (заметим, в ущерб собственной национальной системе безопасности и 
обороны) (НГ 09.11.2009). В іллюстраціях відзначимо дієслова: восстановить, перера-
спределить, що належать до доконаного виду, підкреслюють завершеність дії у мину-
лому або в майбутньому. У метафоричному розумінні дія тлумачиться як спрямоване 
пересування кудись з певною метою з подальшим досягненням результату. 

Слот 3.2 Місце проведення військових дій
Метафори такого типу реалізують образні ознаки концепту як місця проведення бо-

йових дій, за допомогою лексем: арена, плацдарм, напр.: Для Березовского Украина − 
плацдарм для атаки на Росси» (КП 25.06.2005); Исторически так сложилось, что осно-
вной ареной противостояния России и Польши была Украина (РГ 22.05.2008); При 
определенных условиях Украина… может быстро превратиться в новый политический 
плацдарм… (РГ 17.07.2006); Украина – самый лучший в стратегическом плане плацдарм 
для комбинированной атаки против России (АН 05.04.2010).

Отже, проведене дослідження дозволяє констатувати факт, що у свідомості росій-
ських громадян виділені нами фрейми «Різновиди війни та її учасники», «Військові дії 
та озброєння і прийоми ведення війни»», Військова організація» мають важливе зна-
чення для образного уявлення сучасної української дійсності. Адже упродовж усієї іс-
торії Україна боролося за право на існування, тому військова лексика – одне з основних 
джерел метафоричних образів. Сучасна Україна виступає як пасивний учасник війни, 
використовує війну для досягнення власних цілей, хоча й має власні військові активи і 
навіть стає місцем проведення військових дій. 

Використання мілітаризованої лексики спричиняє емоційно-оцінний вплив на опис 
будь-якого фрагменту дійсності, який у мові ЗМІ зазвичай набуває негативного забарв-
лення. Військова метафора нав'язує суспільству конфронтаційні шляхи вирішення про-
блем, обмежуючи пошук альтернативних рішень. Поясненням значної кількості вживань 
військових метафор може бути лише те, що підсвідомо війна – ефективний шлях вирі-
шення будь-якої проблеми.
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мовЛеннЄвий Жанр „пропоЗиЦіЯ руКи та СерЦЯ” м’ЯКоЇ 
ФормаЛіЗаЦіЇ (на матеріаЛі творчоСті т.гарді)

Статтю присвячено розгляду характеристик мовленнєвого жанру „пропозиція руки 
та серця” м’якої формалізації. Розкрито специфіку його аргументативності та ритуаль-
ності, детально проаналізовано прояви м’якої формалізації, подано причини її реалізації.

Ключові слова: мовленнєвий жанр, діалогічний дискурс, аргументативність, риту-
алізація, формалізація.

Статья посвящена рассмотрению характеристик речевого жанра «предложение 
руки и сердца» мягкой формализации. Раскрыта специфика его аргументативности и 
ритуальности, детально проанализированы проявления мягкой формализации, поданы 
причины ее реализации. 

Ключевые слова: языковой жанр, диалогический дискурс, аргументативность, ри-
туализация, формализация.

This article deals with the characteristics of the speech genre “proposal” in the loose for-
malization. The emphasis is laid on the specifics of its argumentativeness and ritualization. The 
author analyzes parameters of loose formalization and gives reasons for its occurrence. 

Key words: speech genre, dialogic discourse, argumentativeness, ritualization, formalization

Проблеми діалогічного мовлення привертають значну увагу з боку лінгвістичних до-
сліджень, що пояснюється тим, що саме в діалозі найбільш органічно виражена комуніка-
тивна функція мови, що природно проявляється в процесі мовленнєвої взаємодії людей [1: 
5]. Особливий інтерес викликає специфіка реалізації діалогічної інтеракції в межах фікці-
онального дискурсу. Будучи невід’ємною частиною створюваної письменником картини 
світу, художній діалог як форма вторинної комунікації стає важливим засобом реалізації 
естетичної функції, специфіка якої зумовлена   авторською індивідуальністю [2: 6].

Сферою міжособистісної комунікації, що яскраво опроявлює специфіку мовленнє-
вої взаємодії індивідів, орієнтованої на діалогічне взаєморозуміння у співвідношенні 
із параметрами мови, середовища та культури є любовне спілкування. Саме тому по-
глибленого дослідження потребує проблема специфіки оформлення та функціонування 
діалогічного любовного дискурсу. Метою проведеного аналізу був розгляд специфіки 
реалізації мовленнєвого жанру «пропозиція руки та серця» у фікціональному любов-
ному дискурсі. Матеріалом слугували романи англійського письменника Томаса Гарді, 
створені наприкінці ХІХ сторіччя.

Актуальність дослідження визначається загальною комунікативно-функціональною 
спрямованістю сучасних лінгвістичних досліджень. Об’єктом дослідження статті є діа-
логічний любовний дискурс в романах Томаса Гарді. Предметом виступає специфіка 
мовленнєвого жанру „пропозиція руки та серця” м’якої формалізації.

© Булкіна А.В., 2013
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Одними з перших проблему аналізу семіотики пристрастей та „пристрасного дис-
курсу” почали досліджувати А.Греймас та Ж.Фонтаній. Вони трактують відчування і 
пристрасть як спосіб життя, існуючий поза „раціональністю” та „семантичною компе-
тенцією”, у зв'язку з чим дискурси пристрасті, в тому числі і любові, визначаються як 
„інші, нові форми наративних відчуттів” [3].

Під дискурсом любові розуміємо розгортання мови закоханого як носія певних симп-
томів: «Dis-cursus – це, початково, дія «бігати туди-сюди», це ходіння туди й назад ,«де-
марші», «інтриги». Закоханий і справді не перестає подумки метатися, вживати всі нові 
демарші й інтриги проти самого себе. Його дискурс – це всякий раз немов напад мовлен-
ня, викликаний яким-небудь дрібним, випадковим приводом» [4: 81-82].

Романтичний дискурс, на думку Т. Ренц, являє собою особистісно-орієнтований 
дискурс, що складається з безлічі кодифікованих знаків, що продукується партнерами 
у процесі спілкування, спрямований на реалізацію потреби кохати і бути коханою(им) і 
обслуговуючий сферу романтичних відносин [5: 140-141].

Дискурс реалізується за допомогою низки мовленнєвих жанрів, що визначаються як 
«системно-структурні феномени, що являють собою складну сукупність багатьох мов-
леннєвих актів, обраних і з'єднаних з міркувань особливої   доцільності» [6: 43].  
Мовленнєвий жанр з точки зору прагматичного напрямку є «вербальним оформленням 
типової ситуації соціальної взаємодії людей» [7:11].

Пропозиція руки та серця виступає одним із найяскравіших мовленнєвих жанрів 
любовного дискурсу. На нашу думку, представлений мовленнєвий жанр визначаєть-
ся як аргументативно-ритуальний. Його аргументативність визначається загальною 
комунікативно-прагматичною настановою адресанта (ініціатора ситуації спілкування), 
переконати адресата за допомогою різноманітних тактик і стратегій аргументації в до-
цільності прийняття пропозиції руки та серця та наданні згоди одружитися. В процесі 
аргументування мовець реалізує себе як мовленнєва особистість, демонструючи свою 
екстралінгвістичну, лінгвістичну та комунікативну компетенцію [8: 189]. 

Питання ритуальності любовного дискурсу на сьогоднішній день залишається недо-
статньо розробленим. Ритуал – це закріплена традицією послідовність символічно зна-
чимих дій, динамічне комунікативне утворення, що виникає на базі певної соціально 
значущої дії та піддається символічному переосмисленню (ритуалізації) [9: 276-277]. 
Ритуальний дискурс, таким чином, є стереотипним символічно навантаженим спілку-
ванням, що в першу чергу зорієнтоване на закріплення вже існуючої, або ж створення 
нової ідентичності індивіда [10: 5].

Користуючись параметрами, розробленими А.Ізвековою [10] для характеристики ри-
туального дискурсу, можемо виділити риси ритуалізації мовленнєвого жанру «пропозиція 
руки та серця»: висока тональність, емоційна маркованість, драматургічність (розподіл 
ролей), метою діалогічної інтеракції є ініціація, тобто зміна соціального стану (в цьому ви-
падку – набуття нового соціального статусу «заручені»), сценарність (повторюваність).

Особливої уваги заслуговує проблема конвенціональності та стереотипності аналі-
зованого мовленнєвого жанру. За визначенням Кубрякової, „величезна кількість мов-
них актів стереотипні і повторюють те, що вже мільйони разів повторювалося членами 
того ж мовного колективу лише з незначними модифікаціями” [11: 101]. Рекурсивність 



180

і стереотипінсть мовленнєвого жанру «пропозиція руки та серця», що зазвичай відбу-
вається шляхом слідування певній послідовності подій та наперед заданим стандартам 
мовленнєвої поведінки обох учасників комунікативної взаємодії, і дозволяє говорити про 
сценарність жанру. 

Проведений аналіз засвідчив, що мовленнєвий жанр «пропозиція руки та серця» 
може характеризуватися жорсткою, або м’якою формалізацією дискурсивних форм, за-
лежно від того, наскільки строго фіксованими є ті чи інші сценарні параметри ситуації 
ритуальної взаємодії. Представлене дослідження фокусуватиметься на висвітленні осо-
бливостей цього мовленнєвого жанру м’якої формалізації. 

Мовленнєвий жанр жорсткої формалізації будується за відповідним фреймовим сце-
нарієм основними етапами розгортання якого є: 1) ініціація/вступ; 2) власне пропози-
ція; 3) негативна реакція адресанта; 4) розгорнута аргументація; 5) остаточна відповідь 
адресанта; 6) прохання про дозвіл сподіватися/на повторну пропозицію; 7) відповідь/
результат діалогічної взаємодії.

Однак аналізований жанр, завдяки своєму винятковому аксіологічному наванта-
женню, допускає варіативність форм виразу відповідних комунікативних дій, а також 
опущення сценарних стадій спілкування. Незважаючи на це, смисловим ядром жанру 
завжди залишається діада питання-відповідь “Will you marry me? – Yes/No”, що може 
набувати різних варіантів мовленнєвого оформлення.

Відхилення від жорсткої конвенційності, сценарності та унормованості жанру “про-
позиція руки та серця” у м’якій формалізації у фікціональному дискурсі Томаса Гарді 
може набувати низку проявів.

1.недотримання стадійного сценарного розгортання комунікативної ситуації 
«пропозиція руки та серця», що може виявлятися в опусканні етапів у послідовності 
ритуалізованих дій. Подібна девіація є типовою для мовленнєвого жанру «пропозиція 
руки та серця» м’якої формалізації та зазвичай комбінується з іншими проявами м’якості 
жанропрояву. 

2. обмін традиційними гендерними ролями у стосунках адресант-адресант. Так, 
у діалозі Версавії та фермера Оука за роману “Far from the maddening crowd” саме жінка 
виступає ініціатором пропозиції, певним чином порушуючи соціальні норми, приходячи 
додому до чоловіка та прямо натякаючи на можливість шлюбу між ними:

“Bathsheba,” he said, tenderly and in surprise, and coming closer: “if I only knew one 
thing--whether you would allow me to love you and win you, and marry you after all–if I only 
knew that!”

“But you never will know,” she murmured.
“Why?”
“Because you never ask.”
“Oh--Oh!” said Gabriel, with a low laugh of joyousness. “My own dear-” 
[12: 417].
Подібний вибір мовленнєвої поведінки з боку Версавії пояснюється значним ступе-

нем її знакомства із співрозмовником, а також тим, що його почуття до неї не викликають 
жодних сумнівів. Так, хоча їх стосунки не проходили стадії первісної формалізації (зі-
знань у коханні), Оук вже робив їй пропозицію, що була зустрінута рішучою відмовою. 
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Окрім того, Версавія не повністю перебирає на себе функцію ініціатора пропозиції, а 
лише направляє діалогічну інтеракцію за допомогою імпліцитної згоди, що набуває фор-
му ассертивів “But you never will know” та”Because you never ask.”

Подібне відхилення спостерігаємо і у випадках, коли для одруження є вагомі при-
чини, про які повідомляє жінка. Так, у романі “Jude the Obscure” Арабелла повідомляє 
Джуду про свою вагітність:

«How do you know it is not too late?» she said. “That’s all very well to say! I haven’t told 
you yet!” and she looked into his face with streaming eyes.

“What?” he asked, turning pale. “Not...?”
“Yes! And what shall I do if you desert me?”
“Oh, Arabella--how can you say that, my dear! You KNOW I wouldn’t desert you!”
“Well then--”
“I have next to no wages as yet, you know; or perhaps I should have thought of this before... 

But, of course if that’s the case, we must marry! What other thing do you think I could dream 
of doing?” [13].

Цікавим видається також те, що Арабелла не озвучує факт своєї вагітності експлі-
цитно, вдаючись до непрямих натяків. Пізніше, виявиться, що тактика, обрана нею, була 
прямим маніпулюванням, що мало змусити опонента одружитися з нею. Питання And 
what shall I do if you desert me?містить у собі непрямий докір Джуду, а також поперед-
ження стосовно неминучості одруження.

Однак, як бачимо, в обох випадках жінки лише імпліцитно натякають на необхідність 
одруження, ніколи не вдаючись до прямих пропозицій. Останнє слово, у даному випадку, 
ядерне питання, має бути озвучене чоловіком.

Дещо іншу ситуацію спостерігаємо у розгортанні діалогічної інтеракції між Томазін 
та Деймоном у романі “The Return of the Native”:

“Yes. Those who don’t like you whisper things which at moments make me doubt you. We 
mean to marry, I suppose, don’t we?”

“Of course we do. We have only to go to Budmouth on Monday, and we marry at once.”
“Then do let us go! – O Damon, what you make me say!” She hid her face in her handkerchief. 

“Here am I asking you to marry me, when by rights you ought to be on your knees imploring 
me, your cruel mistress, not to refuse you, and saying it would break your heart if I did. I used 
to think it would be pretty and sweet like that; but how different!” [14].

Дівчина розуміє девінантність своєї поведінки стосовно існуючих на той час соціальних 
норм, вибудовуючи чітке протиставлення пропозиції руки та серця жорсткої формалізації 
(you ought to be on your knees imploring me, your cruel mistress, not to refuse you, and saying it 
would break your heart if I did) та реальній ситуації, яка розгортається. Причиною для подібної 
мовленнєвої поведінки є те, що пара вже досягла попередньої згоди про одруження, яке не 
відбулося через низку причин, а тепер Томазін сумнівається у тому, що її співрозмовник все 
ще хоче одружитися з нею. Подальше розгортання інтеракції демонструє невдоволення поді-
бним обміном традиційними ролями, що демонструє співрозмовник Деймон. 

3. Зміщення смислового центру аргументації щодо прийняття пропозиції від 
адресанта повідомлення на його адресата у поєднанні з імпліцитним програмуванням 
ствердної відповіді співрозмовника у ядерному питанні.
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Так, у романі «A Pair of Blue Eyes» Стівен розпочинає розмову про одруження без 
будь-яких передмов та вступних частин:

‘And you do care for me and love me?’ said he.
‘Yes.’
‘Very much?’
‘Yes.’
‘And I mustn’t ask you if you’ll wait for me, and be my wife some day?” [15].
Адресант вважає почуття закоханості достатньою підставою для одруження. Отри-

мавши ствердну відповідь на перший квестив, він відразу ж переходить до ядерного 
питання, яке набуває форми імпліцитної ствердності завдяки вживанню модального ді-
єслова must у заперечній формі. Таким чином, мовець непрямо демонструє впевненість 
у ствердній відповіді адресата повідомлення. 

Квестиви імпліцитної ствердності And.. зустрічаємо також у романі “Under the 
Greenwood Tree” у діалогічній інтеракції між Фенсі та Діком. Обидва співрозмовники 
впевнені у своїх почуттях, оскільки пройшли стадію первісної формалізації любовних 
стосунків (зізнання у коханні). Хоча адресант (Дік) і задає питання про одруження, він 
розпочинає зі ствердження Let’s do it!, аргументуючи свою пропозицію квестивами:

“Let’s do it! I mean get engaged,” said Dick. “Now, Fancy, will you be my wife?” (…)
“You couldn’t help looking so, whether you tried or no. And, Fancy, you do care for me?”
“Yes.”
“Very much?”
“Yes.”
“And you’ll be my own wife?” [16].
Стівен та Дік не вдаються до аргументації, традиційної для аналізованого мовленнє-

вого жанру, декларуючи свої почуття та перелічуючи логічні аргументи для одруження. 
Цікавим є те, що аргументація в цьому випадку набуває зворотнього напрямку: традицій-
но в пропозиції руки та серця адресант пояснює необхідність одружитися та переконує 
співрозмовника прийняти пропозицію, виходячи з власних почуттів. У розглянутому ви-
падку причиною для одруження стають почуття особи, що приймає рішення про згоду 
чи відмову в одруженні, тобто смисловим центром аргументації стає не адресант, а адре-
сат. Подібний підхід допомагає зняти конотацію надмірної самовпевненості, що могла 
з’явитися через уживання ядерного питання з імпліцитно запрограмованою позитивною 
відповіддю жінки. Схематичне зображення подібного розгортання пропозиції може на-
бути наступного вигляду, де варіант №1 репрезентує напрям аргументації, типовий для 
розгортання мовленнєвого жанру «пропозиція руки та серця» жорсткої формалізації ( I 
love you. That’s why we should marry), а варіант №2 – м’яку формалізацію жанру (You love 
me. That’s why we should marry):

№1    
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№2

4. відсутність ядерного питання Will you marry me?, місце якого заміщає тверджен-
ня, що не допускає негативної відповіді адресата. Причиною для подібної мовленнєвої 
поведінки адресанта може бути наявність вагомої причини для одруження, наприклад, 
вагітність жінки, як у проаналізованій вище діалогічній інтеракції між Арабеллою та 
Джудом. Подібну особливість демонструє і діалог між Фенсі та Діком:

„You do know, that even if I care very much for you, I must remember that I have a difficult 
position to maintain. The vicar would not like me, as his schoolmistress, to indulge in a tete-a-
tete anywhere with anybody.”

“But I am not any body!” exclaimed Dick.
“No, no, I mean with a young man;” and she added softly, “unless I were really engaged 

to be married to him.”
“Is that all? Then, dearest, dearest, why we’ll be engaged at once, to be sure we will, and 

down I sit! There it is, as easy as a glove!” [16].
Інтеракція демонструє часове заміщення ролей комун кантів: Фенсі говорить Діку на 

неприпустимість свого перебування в одній кімнаті з чоловіком, з яким вона навіть не за-
ручена, тим самим натякаючи на необхідність формалізації їх стосунків. Така поведінка 
співрозмовника дозволяє Діку почуватися впевненим в отриманні ствердної відповіді 
на пропозицію про одруження, він навіть говорить, що це as easy as a glove. Однак по-
дальше розгортання інтеракції та відсутність швидкої згоди Фенсі все ж змушують його 
зробити їй експліцитну пропозицію: “And you’ll be my own wife?”

Проаналізовані ситуації пропозиції руки та серця у фікціональному дискурсі дозво-
ляють виділити наступні причини реалізації мовленнєвого жанру у м’якій формалізації:
- впевненість в отриманні згоди та позитивній результативності інтеракції, що зазви-

чай є наслідком:
•	 значного ступеня інтимізації стосунків співрозмовників;
•	 наявності вагомих причин, які спонукають до одруження (наприклад, вагітність 

чи зруйнування репутації дівчини);
•	 імпліцитне провокування пропозиції жінкою;

- спонтанність появи рішення про доцільність зробити пропозицію;
- висока емоційність співрозмовників, що зазвичай викликається глибиною та інтен-

сивністю почуття кохання між ними;
- позамовна ситуація (загроза від’їзду одного з комунікантів, надзвичайні умови, в 

яких робиться пропозиція тощо).
Таким чином, розгляд мовленнєвого жанру „пропозиція руки та серця” з точки зору 

типу його формалізації відкриває ширші можливості для аналізу специфіки діалогічної 
мовленнєвої взаємодії у фікціональному дискурсі.
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передумови ЛінгвоКуЛЬтурного опиСу піЗнЬого 
віКторіанСЬКого диСКурСу

У статті розглянуто англомовний вікторіанський дискурс, типи спілкування, місце 
пізнього вікторіанського дискурсу у ситуативно орієнтованій типології дискурсів, по-
дано опис і характеристику пізнього вікторіанського дискурсу та його компонентів.

Ключові слова: пізній вікторіанський дискурс, середовище, модус та стиль спілку-
вання, типи дискурсів.

В статье рассмотрен англоязычный викторианский дискурс, типы общения, место 
позднего викторианского дискурса в ситуативно ориентированной типологии дискур-
сов, подано описание и характеристика позднего викторианского дискурса и его ком-
понентов.

Ключевые слова: поздний викторианский дискурс, среда, модус и стиль общения, 
типы дискурсов.

The article considers Victorian discourse, types of communication, the place of Late Victo-
rian discourse in the situational oriented typology of discourses. It also gives a description and 
characteristic of Late Victorian discourse and its components.

Key words: Late Victorian discourse, medium, modus and style of communication, dis-
course types. 

Питання співвідношення мови, свідомості, світобачення та культури належать до 
кола давніх, але поки що невирішених проблем. Розвиток будь-якої цивілізації викликає 
зміни в житті і трансформує мовні картини світу, що зумовлює необхідність їх вивчення 
і порівняння через певний час.

У сфері досліджень лінгвокультурологів опиняється не тільки сучасне мовлення, але й 
лінгвокультура минулих часів [1; 2; 3; 4]. Цим визначається інтерес дослідників до Вікторі-
анської епохи, яка має надзвичайно вагомий вплив на сучасну європейську культуру.

Звертаючись до Вікторіанського досвіду, науковці прагнуть зіставити його з сьогоден-
ням, переосмислюють його цінності та ідеали, найважливіші з них – система Вікторіанських 
моральних цінностей, реалізована в провідних концептах епохи [5; 6; 7; 8; 9; 10; 11].

Протягом останніх десятиліть інтерес до вікторіанства існував лише в літературоз-
навстві та соціально-історичних науках. На сьогоднішній день вже тільки в Росії існує 
два інститути, які системно вивчають вікторіанство – Російський Дім Діккенса при Там-
бовському університеті та Вікторіанський центр у Пермі. В Україні вивченню вікторі-
анської епохи фактично не приділялося уваги, хоча дослідження розвитку Англії в цей 
період є дуже корисним для нашого суспільства і держави.

Вікторіанська епоха цікавила й цікавить науковців через ті великі зміни та інновації, 
що їх зазнала Англія за цей короткий період. Зміни політичного устрою, внески в науку, 
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прискорений темп життя не могли не позначитися на мові в цілому та на появі нових 
домінант зокрема. 

Будучи провідним поняттям гуманітарних наук сьогодення, дискурс у цілому та його 
типи і види зокрема дозволяють своє оптимальне витлумачення за допомогою лінгво-
культурного опису. Не є виключенням із цієї системи і вікторіанський дискурс, але у 
сучасній науці немає спеціальних праць, присвячених детальному висвітленню пізнього 
вікторіанського дискурсу. Виходячи з цього, метою цієї статті є розгляд передумов лінг-
вокультурного опису пізнього вікторіанського дискурсу що й складає предмет і, відпо-
відно, основні завдання цієї розвідки.

У сфері досліджень лінгвокультурологів опиняється не тільки сучасне мовлення, але 
й лінгвокультура минулих часів. Цим визначається інтерес дослідників до Вікторіанської 
епохи, яка має надзвичайно вагомий вплив на сучасну європейську культуру.

Звертаючись до Вікторіанського досвіду, науковці прагнуть зіставити його з сього-
денням, переосмислюють його цінності та ідеали, найважливіші з них – система Вікто-
ріанських моральних цінностей, реалізована в провідних концептах епохи.

Виходячи з інтерпретації дискурсу у триєдності середовища, модусу і стилю спілку-
вання, відштовхуючись від його панорамного бачення як “мовлення, зануреного в життя” 
[12: 137] та приєднуючись до провідних фахівців, розумітимемо дискурс як “текст, зануре-
ний у ситуацію спілкування або нав паки – як спілкування за допомогою тексту” [13:350]. 

Найвищим способом типологічного узагальнення дискурсів є ситуативно орієнтована 
модель В.І. Карасика [13: 350-351], яка містить два виміри – соціо- та прагмалінгвістичний 
(унаочнено нами у вигляді рис. 1). У першому випадку йдеться про особистісні характе-
ристики учасників спілкування (хто бере участь у ньому), у другому – про його тональність 
(як воно проходить). У цих вимірах дискурс може набувати вигляду персонального (осо-
бистісно орієнтований) та інституційного (суспільно орієнтований). У першому варіанті 
мовець відіграє роль особистості з багатим внутрішнім світом, а у другому – він виступає 
як представник певного соціального інституту [14: 12].

В інституційній сфері виокремлюються такі типи спілкування, що відбивають спе-
цифіку відповідного соціального інституту, сформованого в суспільстві, – інституційний 
(політичний, педагогічний, релігійний, медичний, науковий, юридичний, рекламний, 
військовий, дипломатичний та інші дискурси) і неінституційний (спілкування незнайо-
мих між собою людей). Далі В.І. Карасик пише про два різновиди особистісно орієнтова-
ного дискурсу – побутовий і буттєвий. В останньому випадку він спеціально наголошує, 
що той існує у двох своїх іпостасях – філософській і художній [13: 351].

Оскільки об’єктом нашої уваги є пізній вікторіанський дискурс (далі ПВД), доцільно 
коротко зупинитися на його вимірах з огляду на запропоновану В.І. Карасиком систему. 
Здійснивши вертикальний рух наукової думки, можна констатувати, що в соціолінгвіс-
тичних вимірах ПВД постає як обмежене сферою буттєвої комунікації особистісно й 
статусно зумовлене художнє мовлення, зафіксоване в текстах відповідної культурно-
історичної епохи. Таке розуміння ПВД уможливлюється внаслідок аналізу інформації, що 
її містять тексти, у яких відбито лінгвокультурну ситуацію Великої Британії кінця ХІХ ст. 

Стрімкий економічний розвиток країни, технічні винаходи, звеличення нації викли-
кали позитивного ставлення до тогочасного життя, що значною мірою відбулося у літе-
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ратурі. Це можна спостерігати у поезії Р. Браунінга з його гаслом A God’s in his heaven. 
All’s right with the world! Окличні речення та стверджувальна тональність передають 
оптимізм і щиру впевненість, що життя лише поліпшиться, а ті зміни, що відбуваються 
у житті британців, отримують „благословення небес” [15: 387]. У цей час в поезії можна 
спостерігати захват і безперечну віру англійців у свою країну: ”Oh, to be in England Now 
that April’s there, And after April, when May follows And the white throat builds and the saw 
allows” [16: 390].

Навіть у Ч. Діккенса, який досить негативно ставився до вікторіанської дійсності, 
знаходимо зображення традиційних сімейних цінностей, які були однією з найважли-
віших характеристик вікторіанства. В його оповіді „Christmas Carol” (1843) зображено 
традиційний щасливий кінець: ”God bless us every one”, said Tiny Tim, the last of all” [16]. 
Також панувало піднесення культу порядності, жіночності, священості родини [6: 160]. 
Сама королева Вікторія була для свого народу втіленням ідеалу: Lady Caroline: It is not 
customary in England, miss Worsley, for a young lady to speak with such entuthusiasm of any 
person of the opposite sex. English women conceal their feelings till after they are married. They 
show them then [17: 62]. Спостерігався своєрідний культ родинного життя та рідної до-
мівки, які вікторіанці оберігали, шанували й цінували.

Водночас у суспільстві панували сумніви і страх. Швидка урбанізація, скорочення робо-
чих місць через появу техніки, збідніння, жахливі умови життя призвели до невдоволення 
владою. Соціальні проблеми і проблеми дітей бідняків після Poor Law Act 1833 р. були ви-
світлені в „Oliver Twist”: He rose from the table; and advancing to the master, basin and spoon in 
hand, said: somewhat alarmed at his own temerity: “Please, Sir, I want some more” [18].

У романі „Bleak House” Ч. Діккенс намагається показати те, що сталося з вікторі-
анським оптимізмом і самовпевненістю. Fog everywhere. Fog up the river, where it flows 
among green aits and meadows; fog down the river, where it rolls defiled among the tiers of 
shipping, and the waterside pollutions of a great (and dirty) city [19: 2]. Слово fog у цьому 
разі є символом затьмарення свідомості, небажанням бачити дійсність.

У романі “Hard Times” Ч. Діккенс зображує картину індустріалізованої Великобрита-
нії, висвітлює антигуманну сутність індустріальної революції та філософії утилітаризму, 
яка спиралася на панування світу фактів: ”Now, what I want is, Facts. Teach these boys and 
girls nothing but Facts. Facts alone are wanted in life. Plant nothing else and root out everything 
else. You can only form the minds of reaso ning animals upon Facts: nothing else will ever be of 
any service to them…Stick on Facts” [20: 20]. За допомогою повтору facts і ствердження важ-
ливості утилітаризму Ч. Діккенс нищівно й сатирично висміює цю філософію.

Сумнів і втрату позитивного погляду на вікторіанське суспільство відбивала поезія 
М. Арнольда. Риторичні запитання, характерні для його ідіостилю, показували людську 
самотність у великому суспільстві, сум і песимізм: Weary of myself, and sick of asking What 
I am, and what I ought to be; “We mortal millions live alone. Для поезії М. Арнольда, як і для 
поетів ПВД у цілому, було також характерне використання dissonance – грубих вульгар-
них слів і виразів, що викликають певні артикуляційні труднощі. Прикладом dissonance 
є вірш „Dover Beach”: “Lay like the folds of a bright girdle furled” [21]. Для досягнення 
песимістичного ефекту він використовував алітерацію: ”With lisp of leaves and ripple of 
rain, Come with bows bent with a noise of winds” [21].
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Негативне ставлення до Вікторіанської епохи виражалося й за допомогою пародії, 
сатири й гротеску, прикладом чого є творчість У. Теккерея. Саме в його творах пред-
ставлена магістральна течія пародійної літератури ПВД. Ще у ранні роки він засвоїв 
прийоми, які дали змогу викликати у читача сміх. Так, у „Catherine” 1839 р. він пародує 
Бульвера та Ейнсворта: „I say that when a woman is resolved on a thing, happen it will; if 
husbunds refuse, Fate will interfere (flectere si nequeo etc.; but quotations are odious). And 
some hidden power was working in the case of Mrs. Hayes, and, for its own awful purposes, 
landing her its aid” [22].

Підкреслене є цитатою із „Енеїди” Вергілія. У. Теккерей наводить її з метою порівня-
ти персонажів свого оповідання у їх вчинках. Також у фінальній частині оповідання ав-
тор за допомогою німецького „herrlich wie am ersten Tag” / “прекрасний як перший день” 
цитує рядки із ”Фауста”: “We very much doubt if Milton himself could make a deskription of 
an execution half so horrible as the simple lines in the Daily Post of a hundred and ten years 
since, that now lies before us – “herrlich wie am ersten Tag,” – a bright and clean as on the 
day of publication” [23: 247]. 

Улюбленими лінгвістичними прийомами вікторіанських письменників було викорис-
тання латинізмів. Вони допомогли йому в історичних романах зблизити світогляд чита-
ча Вікторіанської епохи зі світоглядом історичного персонажа: „Sure, love vincit omnia; is 
immeasurably above all ambition, more precious than wealth, more noble than name” [23: 202]. 
Використання Latinisms, Germanisms, stiffness, ruggedness, strange epithets, choking double 
words показує схожість стилів У. Теккерея та Т. Карлейла. Упродовж усієї своєї творчості У. 
Теккерей звертався до моралізування з цитуванням своїх попередників, латинських поетів 
і ораторів, а також порівнянь з біблійними та міфологічними персонажами.

Незважаючи на намагання пуристів стати на заваді єднанню розмовної мови з літера-
турною, саме XIX ст. стало початком визнання розмовної мови як варіан та національної 
мови, що простежується у творах англійських письменників і поетів пізньої вікторіан-
ської доби. 

Пізня ВЕ характеризувалася великими змінами, що знайшли своє відображення в 
художній літературі пропорційною представленістю як песимістичного, так і оптиміс-
тичного світогляду. Позитивні настрої виявлялися переважно у виспівуванні сімейних 
цінностей і рідної домівки та передавалися за допомогою окличних речень, стверджу-
вальної тональності, м’якого гумору. Песимістичні настрої передавалися за допомогою 
звукосимволізму, повторів, на які хотів звер нути увагу автор, риторичних запитань, паро-
дії, сатири і гротеску. Але, незважаючи на свою мінливість, саме вікторіанська літерату-
ра змалювала звичний образ “старенької доброї Англії”.

У лінгвокультурних вимірах ПВД постає як феномен, у якому відбиваються комуні-
кативна поведінка і мовленнєві традиції Великої Британії кінця XIX ст., а з соціолінгвіс-
тичних – як обмежене сферою буттєвої комунікації особистісно й статусно зумовлене 
художнє мовлення, зафіксоване у текстах відповідної культурно-історичної епохи. Бу-
дучи особливим типом літературно-художньої комунікації, ПВД конституюється низкою 
тестів, створених відповідно до канонів вікторіанської ментальності та вимог критич-
ного реалізму, і визначається системою ціннісних домінант різного ієрархічного статусу, 
об’єктивованих специфічними мовними засобами.
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міЖКуЛЬтурна КомуніКаЦіЯ

УДК
Хо Сун Чьол 
(Сеул, Корея)

меЖКуЛЬтурнаЯ КоммуниКаЦиЯ в Литературе 
меЖду Кореей и уКраиной

До недавнего времени Украина была очень далекой страной для большинства ко-
рейцев. Корейцы мало были знакомы с украинским народом и украинской культурой. 
До обретения Украиной независимости корейцы думали, что Украина – это всего лишь 
часть Советского Союза, и поэтому украинская культура немногим отличается от рус-
ской культуры. Когда корейцы познакомились с Украиной ближе, они поняли, что Украи-
на не только имеет свой язык и великие национальные культурные традиции, но еще и 
то, что Украина прошла исторический путь, очень схожий с тем путем, который прошла 
и Корея. Обе страны расположены на пересечении крупнейших сил и независимость 
обеих стран постоянно ставилась под сомнение соседними странами. Но тем не менее, 
обе страны смогли мудро справиться с этим вызовом и выстояли, словно крепости, среди 
соседних стран. Украина является матерью славянских народов и колыбелью православ-
ных традиций. Корея была маяком культурного развития в Восточно-Азиатском регионе. 
В прошлом буддизм и конфуцианство познали расцвет в Корее, сейчас же христианство 
переживает здесь эпоху Возрождения. 

Многогранность и глубина культуры просматривается через призму литературных 
сокровищ великих писателей. Труды великих поэтов и писателей становятся доступны-
ми иностранным читателям благодаря кропотливому труду переводчиков. Корейские чи-
татели имеют возможность наслаждаться стихами Тараса Шевченко благодаря перево-
дам профессора Ким Сук Вон, заведующего корейской филологии Университета имени 
Тараса Шевченко. После этого другой корейский ученый, Хан Джонг Сук, перевел весь 
«Кобзарь» на корейский язык. Ранее поэмы Людмилы Скирды также были переведены 
на корейский язык профессором Ким Сук Вон и его супругой Йо Ми Кёнг. 

Произведения корейской литературы также были широко представлены украинским чи-
тателям. Несколько лет назад профессор Иван Бондаренко из Университета имени Тараса 
Шевченко перевел стихи Корейского поэта Ким Со Воль на украинский язык. Сегодня я 
привез с собой три книги, которые были изданы в Корее в этом году. Эти книги были переве-
дены на русский язык для русских и украинских читателей. Я редактировал все три книги. 

Первая – сборник стихотворений Чон Чхолья великого корейского поэта времен Ди-
настии Чосон. Чон Чхоль родился в 1536 году. Произведения Чон Чхоля имеют огром-
ное значение в корейской литературе, они в полной мере позволяют нам насладиться 
красотой и гармонией корейского языка. Произведение «Хун-мин-чжон-ым» (корейская 
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письменность) было создано в 1446 году. Это говорит о том, что Сонгал (литературный 
псевдоним Чон Чхоля) жил в период, когда корейская письменность была уже распро-
странена по стране. Его произведения – Гаса и Сиджо – считаются ключевыми произ-
ведениями корейской литературы, которые повысили ее авторитет во всем мире. 

Вторая книга – произведение Йи Мун Ёль «Сын человека». Йи Мун Ёль является 
одним из самых известных и влиятельных корейских писателей. Сейчас ему шестьдесят 
пять лет. Он написал «Сына человека» в 1979 году. Йи Мун Ёль получил самую извест-
ную литературную премию за этот роман. Я выбрал этот роман для перевода на русский 
язык для того, чтобы показать модель религиозного романа в современной корейской ли-
тературе. Сейчас в Корее насчитывается около 8-9 миллионов верующих-протестантов и 
около шести миллионов католиков. Во всех корейских городах Вы можете увидеть кре-
сты на церквях. Таким образом, христианство – это очень важный культурный и духов-
ный аспект современной корейской жизни. Один литературный критик охарактеризовал 
ценность «Сына человека» следующим образом: «Впервые в истории корейской литера-
туры в художественном произведении освещается – с философской точки зрения – тема 
противоречий между абсолютностью Бога и человеческим разумом».

Третья книга – «Паридеги» писателя Хванг Сок Ёнг. Этот роман переведен на рус-
ский язык Андреем Рыжковым, в прошлом преподавателем корейского языка в Универ-
ситете имени Тараса Шевченко. Хванг Сок Ёнгу сейчас семьдесят лет. Он, наравне с 
Йи Мун Ёлем, является одним из самых известных корейских писателей. Роман «Пари-
деги», после публикации в газете «Ханкёре», быстро завоевал любовь корейских чита-
телей. Еще до выхода произведения в свет в 2007 году отдельным изданием, оно стало 
настолько популярным, что автору стали поступать предложения о переводе и издании 
романа на английском, французском, немецком и японском языках. Критики писали: 
«Роман «Паридеги» является великой эпопеей, в которой переплетаются вопросы войны 
и границ, рас и религий, реального и потустороннего миров, культуры и идеологии, в нем 
затрагивается тема нео-либерализма, прощения и спасения израненных и надломленных 
человеческих душ».

Хванг Сок Ёнг описал трагедию Северной Кореи и суровые испытания беженцев 
из Северной Кореи глазами молодой девушки. На сегодняшний день в Южной Корее 
проживает около двадцати тысяч беженцев из Северной Кореи. Они не могут бежать из 
Северной Кореи напрямую через границу между двумя Кореями, так как эта граница 
является самой охраняемой в мире. Более миллиона солдат с обеих сторон охраняют 
границу, стоя лицом к лицу. Поэтому беженцы из Северной Кореи пересекают границу 
между Китаем и Северной Кореей и после этого проделывают тысячи километров тай-
ком к южным границам Вьетнама, Лаоса, Камбоджи, и только в Таиланде они просят 
статус беженцев, после чего направляются в Сеул. Вы знаете, почему северные корейцы 
пытаются покинуть свою Родину. Они не просто хотят переехать в более благополучную 
Южную Корею. Для многих северных корейцев это последний выход, чтобы избежать 
трагической смерти из-за нехватки продуктов питания. Когда Северная Корея испыты-
вала серьезный дефицит продуктов питания в 90-е годы, около трех миллионов людей 
умерло от голода. Поэтому современный «голодомор» еще свирепствует в некоторых 
частях Северной Кореи. Моим родителям тоже удалось покинуть Северную Корею. Они 
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перебрались в Южную Корею во время Корейской войны в 1950 году. Несмотря на то, 
что Южная Корея достигла значительного экономического развития, настоящая нацио-
нальная независимость Кореи может быть достигнута только тогда, когда обе Кореи мир-
но объединятся. Так же, как и перед Украиной стоит задача излечить национальные рас-
хождения между Востоком и Западом, так и перед Кореей стоит задача излечить опасные 
расхождения между Севером и Югом. Я надеюсь, что украинцы благодарны небесам за 
мирное обретение независимости без национального раскола. Вы хорошо знаете, какое 
военное напряжение продолжалось на Корейском полуострове на протяжении прошлого 
и нынешнего годов. Корея воспринималась как одно из самых опасных мест в мире. Я 
верю, что мы сможем решить эту проблему и достичь мирного национального объеди-
нения через десять-двадцать лет. Я очень надеюсь, что увижу, как корейцы будут жить 
в объединенной процветающей стране и я приложу все усилия, чтобы приблизить до-
стижение этой цели. 

Одна из функций национальной литературы – передать страдания народа и расска-
зать о средствах исцеления от этих страданий не только читателям внутри своей страны, 
но и иностранным читателям. Поведать об этих страданиях и о средствах, помогающих 
от них исцелиться, представителям другой культуры сегодня стало возможным благо-
даря профессиональному литературному переводу. 
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оСоБЛивоСті внутріШнЬоЇ Форми ФраЗем іЗ ад’ЄКтивами 
термічноЇ СемантиКи

У статті аналізуються особливості внутрішньої форми фразеологізмів, що включа-
ють полісемантичні ад’єктиви термічної семантики англ. hot, нім. heiß та укр. гарячий, 
а також розглядаються такі аспекти внутрішньої форми як прозорість, образність, 
метафоричний та метонімічний характер. Автор також з’ясовує, як внутрішня фор-
ма таких фразеологізмів співвідноситься з тими чи іншими фразеологічно пов’язаними 
вторинними значеннями відповідних ключових лексем.

Ключові слова: фразема, внутрішня форма, ключове слово, смисловий розвиток, 
структура, семантема, багатозначність.

В статье анализируются особенности внутренней формы фразеологизмов, включа-
ющих многозначные адъективы термической семантики англ. hot, нем. heiß и укр. гаря-
чий, а также рассматриваются такие аспекты внутренней формы как прозрачность, 
образность, метафорический и метонимический характер. Автор также выясняет, 
как внутренняя форма таких фразеологизмов соотносится с теми или иными фразе-
ологически связанными вторичными значениями соответствующих ключевых лексем.

Ключевые слова: фразема, внутренняя форма, ключевое слово, смысловое развитие, 
структура, семантема, многозначность.

The author analyses the peculiarities of the inner form of idioms which include polyseman-
tic adjectives of thermal semantics Eng. hot, Ger. heiß and Ukr. гарячий and considers such 
features of inner form as clarity, imagery, metaphoric/metonymic nature. The author also finds 
out how the inner form of these phraseological units correlate with phraseological meanings 
of the key lexical component.

Key words: idiom, inner form, key lexical component, sense development, structure, se-
manteme, polysemy.

У нашій статті ми ставимо за мету з’ясувати особливості внутрішньої форми фразе-
ологізмів, що включають полісемантичні ад’єктиви термічної семантики. Дана розвідка 
є актуальною у зв’язку з вивченням проблеми семантичного і фразеотвірного потенці-
алу термічної лексики, оскільки згадані лексеми, здатні передавати, зокрема у вторин-
ному використанні, дуже широкий спектр значень, які належать до різних семантичних 
сфер і вираження яких прямо чи опосередковано мотивується термічною семантикою. 
За об’єкт нашого дослідження ми обрали ідіоматичні фраземи номінативного та пред-
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икативного характеру, порівняльні звороти, прислів’я та приказки, усталені мовленнєві 
формули, в яких ключовим компонентом виступають багатозначні прикметники висо-
котемпературної семантики: англ. hot, нім. heiß та укр. гарячий. Саме вони є основним 
засобом вираження термічної ознаки серед прикметників англійської, німецької та укра-
їнської мов. Дослідженням прикметників термічної семантики займаються Н.В. Батрин, 
І.В. Беседовська, Д. Шенефельд [1; 2; 3], натомість фразеологічних студій тут бракує, 
понадто ж на матеріалі української, англійської та німецької мов. Відповідно ми ставимо 
перед собою завдання з’ясувати чи виявляє внутрішня форма досліджуваних фразем із 
ключовим лексичним компонентом-ад’єктивом термічної семантики певні спільні риси 
і чи співвідносяться ці риси з тими чи іншими фразеологічно пов’язаними вторинними 
значеннями згаданих ключових лексем.

Аналіз фразем з ключовими прикметниками високотемпературної семантики показав 
наявність серед аналізованих фразем численної групи одиниць термінологічного харак-
теру, що співвідноситься з тією специфікою, яка є притаманною цим термінофраземам 
у плані їхньої внутрішньої форми. Тут ми перш за все маємо на увазі вирази перифрас-
тичного (описового) метонімічного характеру, денотатам яких є реально притаманною 
високотемпературна ознака. Ці утворення є стилістично нейтральними – як «безальтер-
нативні» одиниці суто номінативного характеру. Однак унаслідок своєї ідіоматичності на 
рівні своєї внутрішньої форми (семантичної мотивації) вони не є позбавленими своїстої 
образності, оскільки їхня мотивація виявляє ознаки метонімії (за принципом «частина 
замість цілого»): англ. hot countries – це країни, однією – але лише однією! – з ознак яких 
є жаркий клімат і які знаходяться у географічних широтах, близьких до екватору; вода в 
денотаті укр. гарячого джерела є справді гарячою тощо, але це далеко не вичерпує набір 
рис, релевантних для відповідного поняття тощо. Згадаємо й вирази типу англ. hot dish, 
укр. гарячі страви: на відміну від гарячих джерел, ці останні можуть бути в дійсності 
холодними (захололими чи ще не розігрітими). Термічна риса в таких випадках мотивує 
вираження цілісного фразеологічного значення за принципом «спосіб приготування й 
споживання кулінарного виробу» > «кулінарний виріб, виготовлений у цей спосіб», че-
рез що й цей семантичний перехід можна підвести під схему «частина замість цілого».

Помітнішою образність таких утворень є тоді, коли їхнє цілісне значення мотивується 
асоціативно-конотативним компонентом термічної семантики, пор. комп’ютерні чи мислив-
ські терміни (hot key «клавіші, для швидкого доступу до певних функцій комп’ютерної про-
грами» [4: 789], hot link «комп’ютерний зв’язок, що дозволяє перейти від одного до іншо-
го місця в документі, або до конкретного місця в іншому документі, особливо в Інтернеті» 
[15: 789], hot scent (trail) «гарячий слід» [5: 143], ein heiße Spur «гарячий слід (важливі дані 
для розкриття якогось злочину)» [6: 273], гарячий слід «недавній, свіжий слід» [7: 42]), у 
яких мотивуючу роль відіграє риса «часо-просторова суміжність», істотна для мовного 
стереотипу нагрітості, але ж відсутня у сигніфікативному центрі і, отже, у традиційних 
словникових дефініціях відповідних ад’єктивів. Іншими такими рисами можуть бути 
«небезпека» (пор. кримінально конотовані вирази, напр. hot pursuit «право пересліду-
вання (порушника кордону, особ. корабля, що порушив територіальні води)» [8]; heiße 
Ware «вкрадений (контрабандний) товар» [6: 273]; впіймати на гарячому «викрити кого-
небудь, підстерігши його на місці злочину або на чомусь осудливому, протизаконному і 
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т. ін.» [9: 29]) чи «утилітарна цінність» (вирази типу гаряча пропозиція, гарячі теми). Як 
видається, цей різновид мотивації не зовсім вкладається у традиційне протиставлення 
метафори й метонімії (альтернативним підходом може бути той, який вбачає в таких ви-
падках водночас і метафоричні, і метонімічні риси).

У разі вторинного переносного вживання цих одиниць, коли вони набувають і ви-
разного образного характеру, і експресивної маркованості, відповідним – головно мета-
форичним – чином змінюється і їхня внутрішня форма, відображаючи передусім їхнє 
первинне цілісне значення, хоча, з іншого боку, вона так або інакше – у «знятому» вигля-
ді – відтворює вихідну семантику термічних прикметників, пор. фразеологізм англ. hot 
bed «1. парник, парова гряда, розсадник; 2. розсадник, вогнище (хвороби, пороку)» [10: 
3529], у вторинній семантиці якого присутній не лише мотивуючий образ розсадника 
(парника), а й цілковито відсутня в первинному фразеологічному змісті риса негатив-
ної оцінної конотації, пов’язана з потенціально притаманною термічній семантиці рисою 
небезпеки, негативного, деструктивного впливу. З іншого боку, можливі такі випадки, 
коли структура відношень між семантичними варіантами термінофраземи є не такою 
однозначною, пор. нім. Heißhunger «1. мед. вовчий апетит, ненаситний голод, булімія 
(при деяких захворюваннях); 2. жадібність, непомірне (пристрасне) бажання» [11] (досл. 
«гарячий голод»).

Так само метафоричними, конкретніше, узагальнено-метафоричними є й предика-
тивні образні фраземи, які зображують певний конкретний предмет або ситуацію, що 
образно осмислюються в певному абстрагованому сенсі. Слід підкреслити, що фразе-
отвірна функція їх ад’єктивних складників здебільшого ґрунтується на сигніфікативній 
семантиці, взятій у її цілісності: наприклад у фраземі to drop smb / smth like a hot potato 
«позбутися чогось небезпечного якомога швидше» [12: 261] ототожнення неприємних 
речей чи лоскотливої ситуації з гарячою картоплиною базується не просто на її темпера-
турній характеристиці, а на неприємних відчуттях, пов’язаних саме з тактильним відчут-
тям розпеченого предмету (отже, тут має бути й той, хто виступає як суб’єкт відповідних 
відчуттів) тощо. Цьому відповідає те, що суто термічна риса інтерпретується тут не авто-
номно, не сама по собі, а в складі певного смислового цілого, у логічному співвіднесенні 
з його іншими складниками, що теж, але вже по-іншому, дає підстави вбачати у внутріш-
ній формі цих виразів, поряд із провідними для них рисами метафоричності, також і риси 
метонімії: так, у фразеологізмах англ. strike while the iron is hot «куй залізо поки гаряче» 
[5: 412]; нім. man muß das Eisen schmieden, solange es heiß ist «куй залізо, поки гаряче» 
[11]; укр. куй залізо, поки гаряче «дій, поки є для цього сприятлива обстановка; ко-
ристуйся моментом» [7: 91] нагрітість заліза отримує осмислення в часовому аспекті 
певної типової ситуації – як скороминуща ознака, а також і в утилітарно-виробничому 
аспекті: придатність заліза до обробки прямо залежить не лише від ступеню нагрітості, а 
й від швидкості втрати ним високої температури, а в абстрактному сенсі – від швидкості 
зміни сприятливих для здійснення якогось учинку обставин.

Тут же згадаємо сполуки типу англ. burning hot «палючий» [13] (досл. «гарячий, аж 
горить»); piping hot «1. свіжоспечений, щойно з пательні; 2. абсолютно новий або сві-
жий, щойно з’явився, свіженький» [5: 400] (досл. «гарячий, аж свистить»); нім. brennend 
(glühend) heiß «розпечений» [11] (досл. «гарячий, аж горить (розжарений до світіння)»); 
kochend (siedend) heiß «киплячий» [11] (досл. «гарячий, аж кипить»). Їх також слід вва-
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жати метафоричними, але лише тією мірою, якою окреслення, що передує термічному 
прикметникові, вживається у переносному значенні; отже, piping hot у цьому плані є ме-
тафоричним утворенням, натомість sizzling hot «дуже гарячий» [14: 317] (досл. «гарячий, 
аж шипить»), ужите, наприклад, гарячої страви, що смажиться на сковорідці, – ні.

Але серед фразем, аналізованих у цій главі, є й такі, для яких провідною є метоні-
мічна риса, що, як ми бачили, є притаманною позначенням запальних, темпераментних 
людей чи відповідних емоційно-афективних станів через приписування термічної озна-
ки тій чи іншій частині їхнього організму (укр. гаряча кров [7: 42], гаряча голова [7: 42], 
під гарячу руку [7: 42] та їх англійські й німецькі відповідники a hot head «1. гаряча голо-
ва, гаряча людина; 2. гарячкуватість» [5: 369]; heißes (feuriges) Blut «гаряча кров; палкий 
темперамент» [6: 93]); у разі позначення саме осіб через частину їх тіла метонімія вияв-
ляється навіть двоїстою. В англійських виразах, де швидкість пересування людини зма-
льовується як рух «на гарячих ногах» (go on the hot foot «змитись, змотатись» [5: 291]), 
мотивація є, наскільки можна судити, також метонімічною, через наявність істотного для 
мовної свідомості зв’язку між рисами «швидкий» та «гарячий», із додатковим логічним 
обґрунтуванням через образ розпашілих від бігу ніг; mutatis mutandis, пор. нім. einen 
heißen Reifen fahren «швидко їхати на автівці» [15] (досл. «їздити на гарячих шинах»). 

Позначення вже згаданого історичного персонажа сера Генрі Персі як «гарячої ост-
роги» є, звісно ж фразеологічною метонімією (конкретніше, синекдохою – «частина за-
мість цілого»), натомість вторинне окреслення інших осіб, подібних за вдачею до цього 
англійського феодала, є метафорою, точніше, тим різновидом цього тропу, який назива-
ється антономазією й полягає в перейменуванні за подібністю до якогось історичного, 
міфологічного чи іншого відомого персонажа [8: 50].

Вище нами було наведено приклади з прозорою внутрішньою формою, мотивація 
якої прочитується більш-менш недвозначно. Однак серед досліджуваного нами матері-
алу були й випадки менш ясні, аж до повної непрозорості, пор. порівняння англ. hotter 
than hinges «чудово, як по маслу» [5: 507] (досл. «гарячіший за завіси (шарніри)»), де як 
на єдину причину вибору суб’єкта порівняння (hinges) можна вказати лише на алітера-
тивну співвіднесеність початкових звуків обох слів. 

Подібна затемнена внутрішня форма може з’ясовуватися в історичній перспективі. 
Так, вище, аналізуючи розповсюджені в різних мовах вирази на кшталт укр. гарячий слід 
«недавній, свіжий слід» [7: 42] виникають як терміни псового полювання і, ймовірно, 
первісно мотивувались сприйняттям залишеного дичиною сліду як гарячого, нагрітого, 
а, отже, як такого, що випаровується, створюючи при цьому відповідний запах; і саме ця 
риса нагрітості як такої логічно пов’язується з іншою властивістю гарячих об’єктів, а 
саме більш-менш швидкою втратою ними високої температури. 

Історична мотивація, очевидно, присутня у таких виразах, як англ. give it smb hot and 
strong «розпекти когось; задати комусь жару, перцю» [5: 314] (досл. «дати комусь гарячим 
і міцним»); get it hot and strong «отримати наганяй, прочухана» [12: 170] (досл. «отримати 
щось гаряче (і міцне)»); укр. всипати гарячих «покарати різками, висікти когось» [7: 146] 
(Всипати п’ятдесят гарячих, щоб знала, як книжки красти (Панас Мирний); – Не пішов 
би він [мужик] красти панського лісу, якби йому всипав гарячих! (М. Коцюбинський); 
Нічого не вдієш – знімаю [одяг]. Знову врізали гарячих (Ю. Збанацький); – Ану, дайте 
ще й цьому кілька гарячих! (М.Ю. Тарновський)). – Хоча зараз у цих фраземах мотивація 
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негативного впливу через згадку на неприємне, болюче тактильне сприйняття найперше, 
очевидно, пов’язується з палючим смаком (пор. застосування виразу задати кому перцю у 
тлумаченні цих фразем), але первісно, як це видно з українських текстуальних прикладів, 
йшлося саме про фізичне покарання різками й под. Історичний характер має фразеологізм 
укр. гарячого сала за шкуру залити «завдати кому-небудь великих прикрощів», що похо-
дить від розтопленого, гарячого сала, яке колись уживали як знаряддя тортур [16: 522].

Ще одним прикладом може слугувати напрочуд багатозначний вираз англ. a hot shot 
«1. важлива персона, велике цабе; 2. успішний і напористий (молодий) чоловік; 3. об-
дарована людина, майстер своєї справи»; 4. досвідчений пілот; 5. зазнайка, хвалько; 6. 
пожежник; 7. сенсаційна звістка; остання новина; 8. потяг-експрес» [5: 681] (досл. «гаря-
ча куля (постріл)»). Перша фіксація hotshot датується ще 1600 р., і його значенням було 
«безвідповідальний (безрозсудний) запальний баламут». Зазначається (із посиланням на 
Оксфордський етимологічний словник англійської мови), що цей вираз може походити 
від позначення людини, яка стріляє з вогнепальної зброї «гаряче», тобто нетерпляче; 
альтернативним поясненням є те, яке пов’язує цю фразему з кулею (ядром), котрі є роз-
жареними або ж внаслідок пострілу, або ж становлять спеціальний різновид сухопутної 
та морської зброї, призначений для підпалення [17: 244]. 

Залишаючись у царині фразеологічних образів, пов’язаних із вогнепальною зброєю, 
згадаємо американізм hotter than a two-dollar pistol. Значення цього компаративного зво-
рота «дуже гарячий» (досл. «гарячіший ніж пістолет за два долари»), а сам він є алюзією 
до дешевих пістолетів, які вироблялись у ХІХ ст. і дуже нагрівалися під час ведення 
вогню [17: 432]. 

Вираз укр. горьичого хопив, кишки му сі збігли «говорять про такого, що без ніякої 
видимої причини стратив апетит, сохне та марніє» [18: 603] можна розгядати як витлу-
мачення відповідного патологічного стану в дусі народної (чи традиційної) медицини. 
Зі старими (причому не обов’язково неправильними) уявленнями про зв’язок між тем-
пературою певних частин людського організму і явищами чи властивостями емоційно-
афективної сфери людини можна пов’язати внутрішню форму фразем, де згадується га-
ряча кров (голова, рука). 

Але, наприклад, залучення історіографічного коментарю нічого не дає у витлума-
ченні назви гри англ. hot cockles «гра, надзвичайно популярна в різдвяні свята за вікто-
ріанських часів» [17: 189] (досл. «гарячі молюски»), мета якої полягає у тому, щоб здо-
гадатись, хто вдарив по відкритій долоні гравця. Можна, проте, вбачати певну подібність 
між відкритою долонею і відкритою мушлею. Анатомічною паралеллю до такого витлу-
мачення може слугувати вираз англ. warm the cockles of one’s heart «тішити чиєсь серце» 
[19] (досл. «нагріти молюски чийогось серця»), який пояснюють на підставі подібності 
внутрішньої будови людського серця з будовою мушлі [17: 876].

Інколи, як ми вже бачили, внутрішня форма фраземи є не стільки непрозорою, скіль-
ки багатозначною, дозволяючи більш ніж одне витлумачення: так, нім. mit heißer Nadel 
nähen «шити на живу нитку» [11] (досл. «гарячою голкою шити») може витлумачуватись, 
виходячи з того, що гарячим предметом боляче користуватись, оскільки він пече руку, 
і через те той, хто користується таким знаряддям, спішить виконати роботу. З іншого 
боку, тут може бути своїсте відтворення риси «швидкості» як притаманної конотативно-
асоціативній периферії змісту прикметника heiß.
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Таким чином, внутрішня форма фразем номінативно-термінологічного характеру тя-
жіє до метонімічності, натомість предикативно-образні сполуки головно мають характер 
узагальнено-унаочнюючої метафори (хоча в тих із них, де говориться про афективно-
емоційні явища, можна вбачати ознаки властивого архаїчному мисленню метонімічного 
осмислення цих явищ). Серед них також є чимало випадків із затемненою мотивацією, 
для з’ясування якої необхідне залучення історичних екстралінгвістичних відомостей.
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омоніми в еКономічній терміноСиСтемі
СучаСноЇ ангЛійСЬКоЇ мови

У статті досліджуються особливості омонімів в економічній терміносистемі су-
часної англійської мови. Вивчається явище омонімії в межах даної терміносистеми та 
омонімічний зв'язок з іншими тематичними шарами лексики. Омонімія розглядається як 
на лексичному, так і морфемному рівнях.

Ключові слова: терміносистема, омонім, лексема, морфема.
В статье проводится исследование особенностей омонимов в экономической тер-

миносистеме современного английского языка. Изучается явление омонимии в пределах 
данной терминосистемы и ее омонимическая связь с другими тематическими пластами 
лексики. Омонимия рассматривается как на лексическом, так и морфемном уровнях.

Ключевые слова: терминосистема, омоним, лексема, морфема.
The article deals with the research of homonyms in economic term system of modern Eng-

lish. Homonymy is studied within the given term system and in connection with other thematic 
lexical layers. Homonymy is considered both on lexical and morphemic levels.

Key words: term system, homonym, lexical item, morpheme.

Англійська мова є таким засобом спілкування, що об’єднує багато сфер людського 
життя: соціальну, політичну, спортивну, економічну та ін. У зв’язку з цим виникає інтер-
ес до вивчення терміносистем як мовних структур, особливостей їх побудови, специфіки 
функціонування та використання.

Об’єктом нашого дослідження виступає економічна терміносистема сучасної англій-
ської мови, яка за влучним спостереженням І.О. Пушкарьової «реалізує свою комуніка-
тивну функцію у практичній, науковій і навчальній комунікаціях. Практична комунікація 
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відбувається на біржі, в торговій сфері, в підприємництві й бізнесі, економіці промисло-
вості й будівництва. Наукова комунікація здійснюється у постійному розвитку різнома-
нітних галузей економічної науки, наукових напрямів і теоретичних шкіл. Що стосується 
навчальної комунікації, то сама назва визначає її сферу функціонування, а саме, вищі й 
середні навчальні заклади, що займаються підготовкою економістів» [1: 27-26].

У сучасному мовознавстві науковці займаються вивченням економічних терміносис-
тем різних мов. Так, існують наукові розвідки економічних терміносистем англійської 
(І.О. Пушкарьова), французької (О.Д. Адоніна), російської (І.О. Пушкарьова) мов. На-
шою метою є дослідити специфіку явища омонімії в економічній терміносистемі сучас-
ної англійської мови.

Велика кількість омонімічних одиниць у мові свідчить про тенденцію збереження і стій-
кості даних елементів. Омонімія – це своєрідний спосіб прояву словникового складу мови 
поряд із синонімією, антонімією, паронімією та ін. Л.В. Махаловський відзначає, що на сьо-
годні омонімія залишається менш вивченою, ніж інші прояви асиметрії мовного знака – такі 
як полісемія, синонімія, антонімія [2:3]. Явищу омонімії в сучасній англійській мові присвя-
чені дисертаційні дослідження Д.М. Новікова (2001), І.С. Губанової (2010) та ін. 

Слід зауважити, що у сучасному мовознавстві не існує єдиної класифікації омонімів. 
Згідно з класичною класифікацією омоніми розподіляються на повні (у котрих співпадає 
вся система форм) та часткові (у котрих збігаються за звучанням не всі форми); прості 
(непохідні слова, що мають однакове звучання) та похідні (що виникли в процесі слово-
твору); омофони (слова, що звучать однаково, проте по-різному пишуться), омографи 
(слова, що збігаються за написанням, але не за звучанням) та омоформи (що співпадають 
фонетично лише в окремих формах).

Учений Д. Лайонз [3] розробив власну класифікацію омонімів. Він виділяє абсолют-
ні омоніми, які не повинні бути пов’язані за своїм значенням, усі їх форми повинні бути 
ідентичними, які, в свою чергу, повинні бути граматично еквівалентними, та часткові 
омоніми, у яких є ідентичність однієї форми та виконуються одна або дві умови, зазна-
чені для повних омонімів.

В. Скіт [4] класифікував омоніми на основі їхньої звукової та графічної оболонки, в 
результаті чого виділив наступні групи: 1) абсолютні омоніми – із спільною звуковою та 
графічною оболонкою; 2) омографи; 3) омофони.

О.І. Смирницький [5] виокремив дві групи омонімів: повні – що належать до однієї 
частини мови і мають однакові парадигми й часткові, які розподілив на такі підгрупи:

– прості лексико-граматичні (одна частина мови, парадигми якої мають одну форму): 
to found – found;

– складні лексико-граматичні (різні частини мови, що мають однакову форму в своїх 
парадигмах): made-maid, bean-been;

– лексичні (слова однієї частини мови, що є однаковими лише в початковій формі): 
to can – can.

В економічній терміносистемі сучасної англійської мови ми виділили наступні групи 
омонімів:

1) повні: іменники (assets – активи, assets – капітал, майно; cash – готівка, cash – оборуд-
ка з готівкою; change – здача, change – біржа; deal – певна кількість, deal – угода); дієслова 
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(decline – знижуватися, decline – відхиляти; exploit – експлуатувати, exploit – розробляти 
(родовище)); прикметники (easy – вигідний, easy – той, що не маю попиту (про товар), 
express – чітко виражений, express – терміновий); 

2) часткові, серед яких найчастіше зустрічаються слова, що належать до різних частин 
мови, проте графічно і фонетично ідентичні. В даній групі ми виділили такі омонімічні мо-
делі: іменник – прикметник (capital – капітал, capital – головний, fine – штраф, fine – висо-
коякісний); іменник – дієслово (demand – попит, demand – вимагати); дієслово – прикмет-
ник (even – вирівнювати, even – рівномірний, fit – пристосовувати, fit – той, що відповідає 
вимогам); іменник – прийменник (failing – невдача, failing – за відсутності).

Окремо слід відзначити повні омоніми, представлені складними словами, а саме у 
таких моделях складних слів, як:

– іменник + іменник (loan-holder – позикодержатель, loan-holder – кредитор по за-
ставній, pipeline – трубопровід, pipeline – процес розробки, share-list – список акцій, 
share-list – курсова таблиця на фондовій біржі);

– іменник + прикметник (fee-simple – безперечне право власності, fee-simple – зе-
мельна власність, отримана в спадок, з повною свободою розпорядження);

– дієслово + прийменник (take-over – прийом (товару), take-over – придбання контр-
ольного пакета акцій, take-off – підйом, take-off – знижка);

– іменник + прийменник (rake-off – комісійні, rake-off – прихований дохід, roll-over 
– рефінансування, roll-over – подовження терміну кредиту шляхом випуску нових бор-
гових зобов’язань);

– трикомпонентне слово (salesmanship – професія торговця, salesmanship – збут)
У системі економічної термінології сучасної англійської мови виділяємо також омо-

фони, що мають свої відповідники в інших терміносистемах: buy – bye – by (купувати, до 
побачення, біля), cash – cache (сховище, готівкові гроші), sell – cell (продавати, клітина), 
council – counsel (нарада, адвокат), fair – fare (справедливий, ярмарок, плата за проїзд), 
loan – lone (позика, самотній), profit – prophet (прибуток, пророк), sale – sail (розпродаж, 
вітрило), sum – some (сума, деякий).

Лексичні одиниці економічної терміносистеми сучасної англійської мови мають омо-
німічні еквіваленти і в інших терміносистемах:

– юридичній: capacity – ємкість, capacity – дієздатність; examination – перевірка, 
examination – слідство;

– побутовій: ceiling – стеля, ceiling – максимальна ціна; drop – роса, drop – зниження, 
знижатися; engage – займатися чимось, engage – приймати на роботу; break – перерва, break 
– різке падіння цін; bubble – шахрайське скуповування цінних паперів, bubble – булька;

– медичній: drug – ліки, наркотик, drug – залежаний товар, injection – ін’єкція, injection 
– внесок (грошей в економіку);

– біологічній: eagle – орел, eagle – старовинна американська золота монета в 10 до-
ларів, seal – печатка, seal – тюлень;

– ботанічній: branch – гілка, branch – галузь; slip – саджанець, slip – знижуватися (про 
ціни)

– аграрній: bull – бик, bull – спекулянт; slaughter – забій (худоби), slaughter – збитко-
вий продаж.
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Відзначимо також омонімічний зв’язок складних слів економічної тематики з інши-
ми терміносистемами: run-off – дострокове зняття з грошового рахунку, run-off – стік 
води, додаткова гра після нічийного результату; setback – зниження цін, setback – запади-
на, обріз стіни, невдача; software – програмне забезпечення, software – вантаж і паливо, 
послуги нематеріального характеру.

Спостерігаємо явище омонімії на рівні економічної терміносистеми та лексики по-
всякденного спілкування. Тут ми виділяємо омонімічні прикметники: ready – готовий, 
ready – ліквідний, strong – міцний, strong – що характеризується високими показниками, 
soft – м’який, soft – пільговий.

Відзначимо, що економічні терміни сучасної англійської мови мають свої омоформи 
(слова, що збігаються зі звучанням з іншим словом в деяких граматичних формах) і в 
інших тематичних шарах лексики. Тут ми виділяємо такі омонімічні комбінації, як:

– дієслово минулого часу та початкова форма дієслова: fined – find (оштрафував – 
знайти); 

– дієслово минулого часу та найвищий ступінь порівняння прикметника: leased – 
least (орендував – найменший); 

– дієслово минулого часу й іменник: sent – cent (послав – цент);
– дієслово та вищий ступінь порівняння прикметника: higher – hire (вищий – наймати);
– множина іменника і початкова форма дієслова (rays – raise (промені – підвищувати)).
Омонімічними можуть бути не тільки лексеми, а й морфеми, що ми спостерігаємо в 

терміносистемі економічної тематики. Так, префікс in- відповідає українському в-, позна-
чає всередині: incomings – надходження, inland – внутрішній (про торгівлю), input – внесок, 
має негативне значення (відповідає українському префіксу не-): inconvertible – неконверто-
ваний, inelasticity – нееластичність, inefficiency – неефективність.

Префікс un- також використовується з негативною семантикою (unmanufactured – 
необроблений, unprofitability – нерентабельність, unstable – нестійкий), має значення від-
сутності (unstamped – без печатки) та може відповідати українському еквіваленту роз- : 
unlade – розвантажувати, unpack – розпаковувати, unshipped – розвантажений.

Морфема sub- найчастіше має свій відповідник в українській мові під- або суб- 
(subcommittee – підкомітет, subdivision – підрозділ, sublet – суборенда, субкредит – 
subloan), проте в економічній терміносистемі вона також омонімічна і може виступати з 
негативним значенням (substandard –нестандартний, неякісний).

Відзначається омонімією префікс over-. Одним з його значень є «надмірно», «за-
надто», його український еквівалент – пере- (overburden – перевантажувати, overdraw 
– перевищувати залишок банківського рахунку, overestimate – занадто висока оцінка). 
Водночас over- має негативну семантику (oversight – недогляд, помилка, oversize – 
нестандартний розмір).

Доходимо висновку про те, ще явище омонімії є яскраво вираженим як в англійській 
мові в цілому, так і в її економічній терміносистемі зокрема. У мові відбувалися і про-
довжують відбуватися зміни, пов’язані з явищем омонімії. Простежується як внутрішня 
омонімія (в межах економічної терміносистеми), так і зовнішня (омонімічний зв’язок 
економічних термінів з термінами інших тематичних шарів лексики). Це свідчить про 
постійний мовний розвиток і збагачення та зміцнює статус англійської мови як засобу 
міжкультурної комунікації, зокрема в економічній сфері.
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ФунКЦіонуваннЯ вСтавЛениХ КонСтруКЦій 
ЯК ЗаСоБів реаЛіЗаЦіЇ інтертеКСтуаЛЬноСті 

у теКСтаХ науКового СтиЛю

У статті досліджено функціонування вставлених конструкцій як засобів реалізації 
інтертекстуальності у текстах наукового стилю. Розглянуто випадки, коли вставлені 
конструкції доповнюють «іншотекстовий» компонент (така вставлена конструкція 
стосується інтертекстуального компонента у базовому реченні) або функціонують як 
самостійні носії інтертекстуальності.

Ключові слова: вставлені конструкції, науковий стиль, стилістичні функції, інтер-
текстуальність (інтерсеміотичність).

В статье проанализировано функционирование вставленных конструкций в роли ре-
ализаторов интертекстуальности (интерсемиотичности)в текстах научного стиля. 
Рассмотрено случаи, когда вставленная конструкция дополняет интертекстуальный 
компонент в базовом предложении или функционирует как самостоятельный реализа-
тор интертекстуальности. 

Ключевые слова: вставленные конструкции, научный стиль, стилистические функ-
ции, интертекстуальность (интерсемиотичность).

In the paper parenthetic constructions and their functioning as means of intertextualnost 
realization in the scientific texts is researched. The cases in which the parenthetic constructions 
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add ‘other text’ component (this parenthetic construction is concerned with intertext compo-
nent in the main clause) or function as the independent mediums of intertextualnost. 

Key words: parenthetic constructions, scientific style, stylistic functions, intertextual-
nost.

Динамічний характер сучасних комунікативних процесів актуалізує проблему їх-
ньої якості, основними параметрами якої є інформативність та адекватність оформлення 
мови як комунікативного коду (за Р. Якобсоном), тобто носія повідомлення, функцію 
якого виконують відповідні мовні структури. Якість засвідчує високий рівень порозумін-
ня між обома учасниками процесу комунікації (адресатом й адресантом). Водночас не 
залишаються поза увагою також супровідні компоненти, закладені в мовний код відпо-
відно до авторських інтенцій для емоційного, експресивного, інтонаційного оформлення 
передаваної інформації. 

Однією з домінант сучасної лінгвістики є функціональний підхід до дослідження 
мовних одиниць. Функціональні параметри мовної одиниці зумовлені її потенціалом, що 
визначає характер її використання мовцем у потрібній ситуації – здатність бути носієм 
того чи того семантичного та структурно-синтаксичного змісту. Критерієм комунікатив-
ної параметризації мовної одиниці є її мовленнєва реалізація. 

Вставлена конструкція – це засіб зручного вираження суджень, роздумів, з її до-
помогою можна оцінювати, робити відступи, що відіграють важливу роль у процесах 
розуміння повідомлення загалом. Функціональна природа вставлених конструкцій зу-
мовлює широке й різноманітне використання їх у різних стильових різновидах літера-
турної мови. Стильові особливості функціонування вставлених конструкцій в україн-
ському мовознавстві досліджували у науковому стилі – А. Коваль, Р. Гнатів, С. Харченко 
та І. Житар, у публіцистичному – В. Грицина, Н. Івкова, І. Завальнюк, М. Дорошенко, 
у художньому – А. Мойсієнко, О. Галайбіда, в офіційно-діловому – В. Грицина. Проте 
багато питань залишилися ще не дослідженими, або такими, що потребують додатково-
го уточнення. Зокрема, постала потреба дослідити, яким чином вставлені конструкції 
функціонують як реалізатори інтертекстуальності (інтерсеміотичності) у текстах науко-
вого стилю, хоча особливості функціонування вставлених конструкцій у науковому стилі 
української мови й були описані раніше (стаття у співавторстві зі С. Харченко[1]). Це і 
зумовило актуальність нашої розвідки. Мета дослідження – розглянути функціонуван-
ня вставлених конструкцій як реалізаторів інтертекстуальності у текстах наукового сти-
лю. Об’єкт дослідження – вставлені конструкції, що функціонують у текстах наукового 
стилю сучасної української літературної мови.

Вставлені конструкції у науковому стилі виконують синтаксично-структурні 
з’ясувальні функції і не мають вираженого експресивно-емоційного семантичного змісту 
[2: 298]. Говорячи про вставлені конструкції в науковому стилі, насамперед варто зазна-
чити, що, використовуючи їх, автор дбає про адекватне розуміння інформації, яка закладе-
на в текст, і про її комфортне сприйняття. Створення читачеві/слухачу комфортних умов 
для сприйняття думок продуцента мовлення з метою втілення авторського задуму виявляє 
спрямованість вставленої конструкції на адресата. Справедливість останньої тези підтвер-
джує думка Н. Жинкіна: «Мовлення повинне бути не тільки сприйняте, але й зрозуміле, 
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що досягається обробкою речень» [3: 79], тобто до мовця висувається низка вимог, які 
повинні бути задоволені в процесі розгортання висловлення. А отже, для організації ви-
словлення необхідно розмежовувати дві стратегії його розгортання: «суб’єктивну – для 
себе і об’єктивну – для слухача (і для себе як слухача)» [4: 50]. Саме тому там, де автор 
відчуває в цьому потребу, він робить різнопланові принагідні інформаційно-змістові та 
стилістичні внесення. У цьому розумінні автор має широке поле для позиційного (місце 
в реченні), семантичного (кількість, обсяг, характер (відповідно до ситуації, предмета, 
адресата мовлення) і стилістичного (згідно з інтенціями мовця, його образним баченням 
та виражальними настановами) використання вставлених конструкцій. 

У науковому стилі вставлені конструкції реалізують широку мережу своїх стиліс-
тичних значень: варіюють насичення тексту ідеями образності, виражальності, оцінки, 
характеристики, коментування тощо [1: 114] . За їхньою допомогою стає можливим 
реалізація авторського прагнення до багаторівневого, багатопланового, панорамного й 
водночас стилістично оформленого втілення масштабності, точності, адекватності, ори-
гінальності матеріалізованої думки. У текстах наукового стилю вставлені конструкції 
функціонують як зручний засіб формування обсягового (панорамного) комплексного 
образу, ядро якого зосереджене у відповідному фрагменті базового речення. Однією з 
важливих функцій, які вставлені конструкції виконують у науковому стилі є реалізація 
інтертекстуальності (інтерсеміотичності). 

Вставлена конструкція в текстах наукового стилю – це зручний засіб створення об-
сягового комплексного образу, передаваного відповідним фрагментом базового речення. 
Використання таких структур допомагає створити зриміший, реальніший, більш ком-
фортний для розуміння образ. Факт частого функціонування вставлених конструкцій 
як засобів реалізації інтертекстуальності (інтерсеміотичності) можна пояснити стиліс-
тичними міркуваннями. Інтертекстуальність, як вважає О. Селіванова, – це «наявність у 
певному тексті слідів інших текстів, у більш широкому розумінні – діалогічний зв’язок 
тексту в семіотичному універсумі з попередніми текстами (рекурсивний) та з подальшим 
текстотворенням (прокурсивний)» [5:191]. В іншій своїй роботі, розглядаючи інтерсемі-
отичність як текстову категорію (тобто як засіб формування багатопланової структури 
тексту), дослідниця кваліфікує її як таку, що формується в результаті «діалогічної вза-
ємодії модулів комунікантів і тексту з семіотичним універсумом – кодом культури, науки, 
літератури тощо» [6: 236]. Отже, йдеться про елементи «іншотекстовості», тобто про 
репрезентацію найрізноманітніших численних зв’язків тексту з іншими текстами. У кон-
тексті нашого дослідження ми розуміємо інтерсеміотичність як стилістичний прийом, 
який дозволяє формувати, з одного боку, багатоплановість передаваної текстом інформа-
ції, а з іншого, – апелювати до інших текстових континуумів. 

Вставлені конструкції, що функціонують як носії інтерсеміотичності, можуть функ-
ціонувати як: 

а) засоби, що доповнюють «іншотекстовий» компонент (така вставлена конструкція 
стосується інтертекстуального компонента у базовому реченні): Суть філософії одного 
разу Сократ висловив так: «Я ніяк ще не можу, відповідно до дельфійського напису, піз-
нати самого себе» (над храмом Аполлона в Дельфах накреслено: пізнай самого себе) (з 
підручника); Але він же [зв’язок між внутрішнім і зовнішнім світами мови. – І. Ж.], зво-
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ротно, приміряє й думку до слова, а Його Величність Факт (як сказав би У. Ліппман) ди-
виться на цю духовну роботу, схвально або заперечно киваючи головою (В. Владимиров);

б) самостійні носії інтерсеміотичності: Їх [соціологічні знання. – І. Ж.] трактували 
як спробу привнести у філософію елементи позитивізму («буржуазної науки») (з під-
ручника).

Відбувається входження створеного тексту до іншого, часто ширшого, такого, що має 
відповідне (образне, емоційне, «впливове») значення в характеристичному плані щодо 
фрагмента базового речення тексту (контексту) або іншої семіотичної системи. 

За допомогою вставлених конструкцій зручно здійснювати інтертекстуальну (між-
текстуальну) ідентифікацію: Діти до дванадцяти років («христосувальники», «воло-
чельники») носили «пироги» своїм хрещеним батькам… (О. Івановська).

Використання прийому інтертекстуальності часто дає змогу поєднувати у вставленій 
конструкції цілий комплекс функцій: Тобто, щоб люди жили в мирі, займалися мирною 
працею, необхідна абсолютна влада держави («того великого Левіафана .., якому ми… 
зобов’язані своїм миром і своїм захистом…») (з підручника). Зокрема, наведена встав-
лена конструкція-цитата є: а) засобом виходу в інших текст (і відповідно залучення ін-
шотекстових ідей); б) дає змогу реалізувати авторське бачення створюваного в базовому 
реченні образу через його співвіднесення з відомим (іншотекстовим) образом; в) дати 
фрагменту в базовому реченні образну характеристику.

 Інтертекстуальність вставлених конструкцій, їхню зручну (гнучку) «другоплано-
вість» активно використовують для характеристики творів художньої літератури, коли 
автор наукового тексту за допомогою вставленої конструкції має змогу тримати текст 
твору «присутнім» у базовому реченні (причому це може мати як форму апеляції до зо-
бражених у творі фактів, подій, образів, так і форму цитати): Не допускалось ось так 
прямо говорити про причини масового від’їзду з сіл молоді (згадуються поневіряння 
безпаспортної Єльки); не вважалося за можливе «перезагострювати» з приводу бу-
дівництва морів та винищення плавнів (як каже старий металург Ізот Лобода, «свис-
туни, а не енергетики! Допусти таких – все потрощать», бо ж ось і «на Кахов-
ському… пів-України пустили на дно… Гниллю цвіте, на всю Україну смердить!»); 
розцінювалося як «наклепництво» ось так узагальнююче таврувати руйначів «часів 
великого очманіння» («попався б на шляху Рубльов – не пощадив би й Рубльова!»)… (з 
посібника). Майже завжди значення вставлених конструкцій – інтерсеміотизмів позна-
чене наявністю характеристичного доважку (вони виступають засобом різнопланових 
характеристик): Це можливо також тоді, коли на підставі функцій (ex officio) особа 
вважається такою, котра представляє державу, – це глава держави, глава уряду і мі-
ністр закордонних справ (з підручника).

Інтертекстуальність завдяки використанню вставлених конструкцій може реалізову-
ватися у такий спосіб: вставлені конструкції функціонують як іншотекстові синоніми до 
відповідних фрагментів базового речення (своєрідна інтерсеміотична ідентифікація): Ко-
лективна безпека (іноді вона називається загальною колективною безпекою) отрима-
ла нормативне закріплення в ряді положень Статуту ООН (з посібника); Право скарги 
(іноді у зарубіжній літературі воно йменується правом петиції, або communication, 
requite, petition, reclamation, plaint, що лише звучить по-різному, але має ідентичний 
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зміст) відоме за деякими міжнародними документами після першої світової війни (з 
наукового часопису).

Інтертекстуальна вставлена конструкція може вміщувати пряму спонуку та вказівку 
на віднесеність до іншого тексту: … фразеологічний фонд можна кваліфікувати як дис-
курсивний варіант мови (пор. «явище стилю» [Никитин 1967: 116]) (О. Селіванова).

Виявлено випадки, коли автор наукового тексту через відсутність потрібного терміна в 
українській мові та інтуїтивно відчуваючи певну неадекватність (або й недолугість) запро-
понованого варіанта, використовуючи вставлену конструкцію, здійснює його поняттєву 
ідентифікацію через іншу мову, виходячи до її семіосфери: Їх називають повноваження-
ми, що маються на увазі (рос. подразумеваемыми полномочиями) (з підручника); Відо-
мий вчений Кшиштоф Скубишевський, який був деякий час міністром закордонних справ 
Польщі, якось писав, що термін «м’яке право» та подібні до нього не тільки нічого не по-
яснюють, але вводять в оману (польською мовою – «баламутять») (з підручника).

Вставлені конструкції, вносячи «іншомовну інтертекстуальність», можуть оформ-
люватися також засобами іншої графіки (символами іншої семіотичної системи): Ві-
домо також, що Каллімах написав трактат «Про звичаї татар» («Des Tartarorum 
moribus»), в якому він розповів і про татарські наїзди на Україну, але цей трактат 
загублено (з наукового часопису); Змішування кількох питань в одному (fallacia plurium 
interrogationum) приведе до помилкового висновку, то що в ході логічної процедури в 
структурі силогізму не можна буде відповісти на всі запитання відразу (з підручника). 
Вставлені конструкції такого типу дають змогу ототожнити перекладний фрагмент базо-
вого речення з іншомовним оригіналом. Вони створюють ефект присутності інформацій-
ного, ідейного духу джерела, його смислової і стилістичної атмосфери.

Отже, вставлені конструкції, що функціонують як носії інтертекстуальності, можуть 
функціонувати як засоби, що доповнюють «іншотекстовий» компонент вставлених кон-
струкцій, та самостійні носії інтертекстуальності. За допомогою вставлених конструкцій 
зручно здійснювати інтертекстуальну (міжтекстуальну) ідентифікацію, вставлена кон-
струкція є засобом виходу в інших текст (і відповідно залучення іншотекстових ідей), 
дає змогу реалізувати авторське бачення створюваного в базовому реченні образу через 
його співвіднесення з відомим (іншотекстовим) образом. У функціональному аспекті до-
слідження засвідчило потенційно необмежену здатність вставлених конструкцій втілю-
вати різноманітні зображальні прагнення адресанта у зв’язку з можливостями виходити 
за межі лінійного структурування мовлення, формувати своєрідну структурну, семантич-
ну, стилістичну й прагматичну надбудову. 
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У статті розкрито роль дієслівних, займенникових, числівникових прирощень 
суб’єктивного характеру на інфраструктуру простого речення.
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займенникові, числівникові прирощення; прирощення суб’єктивного характеру.

В статье раскрыта роль приращений субъективного характера в глаголах, местои-
мениях, именах числительных на инфраструктуру простого предложения.

Ключевые слова: двухуровневый синтаксис, интраструктура, инфраструктура, 
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This article deals with the role of verbal, numeral, pronoun additions of subjective nature 
of infrastructure simple sentence.

Key words: two-level syntax, infrastructure, additions of subjective nature, verb, numeral, 
pronoun additions.

Досліджуючи речення з позиції дворівневого синтаксису [2, 13], де головні та друго-
рядні члени реченя становлять I рівень – базово-комунікативний (інтраструктурний), а 
вставні слова, словосполучення, речення, звертання, слова автора при прямій мові тощо – 
II рівень – модифікаційно-супровідний (інфраструктурний), спробуємо довести, що суфік-
си збільшеності-зменшеності експресивності є прирощеннями семантики слова, а потім 
речення і теж належать до II рівня – інфраструктури. 

Суб’єктивна модальність – ознака не тільки речення, а й деяких слів, яким влас-
тива експресивність. Оскільки слово виступає складником речення, а інколи – навіть 
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самостійним реченням, вважаємо за потрібне детальніше зупинитися на лексемах з екс-
пресивними відтінками. Насамперед акцентуємо увагу на тих одиницях, в яких експресію 
досягнуто засобами словотвору – рядом іменникових і прикметникових, рідше – дієслів-
них суфіксів, що надають словам емоційного забарвлення (дівчинка, сестриця, білесень-
кий, манюсінький, купці, хлюпці). На нашу думку, ці суфікси – елементи інфраструктури 
речення на рівні слова, бо експресивність властива не тільки інтонації, вставним словам, 
а й лексичним значенням слів, суфіксам, граматичним формам, звукам тощо.

Характеризуючи експресію слів, її вияв та зв’язок із значенням, В.В.Виноградов за-
значав: „Предметно-логічне значення кожного слова оточено особливою експресивною 
атмосферою, яка міняється залежно від контексту. Виразна сила властива звукам слова та 
їх різним сполученням, морфемам і їхнім комбінаціям, лексичним значенням. Слова пере-
бувають у безперервному зв’язку з усім нашим інтелектуальним й емоційним життям.

Слово виступає одночасно і знаком думки мовця, й ознакою всіх інших психічних 
переживань, що входять у завдання й намір повідомлення.

Експресивні барви оповивають значення слова, вони можуть згущатися під впливом 
емоційних суфіксів. Експресивні відтінки властиві граматичним категоріям і формам. 
Вони яскраво виражають себе і в звуковому складі слів, і в інтонації мовлення” [3, 21]. 

Словотворчі засоби, переважно суфікси, крім основних своїх функцій, можуть також 
мати функцію експресивно-стилістичну, виражаючи відтінки позитивних і негативних 
почуттів.

Лексико-граматична категорія модального значення – суб’єктивної оцінки – охоплює 
іменники, прикметники й прислівники. Властива ця категорія також інфінітивним формам 
деяких дієслів української мови. У них вона конкретизована як категорія суб’єктивної оцін-
ки дії або стану (їсти – їстоньки; пити – питоньки; спати – спатоньки, спатки, спаточки, 
спатусі, спатусеньки, спатунечки; купатися – купці, купки, купоньки, купусі, купусеньки). 
„Рефлекси категорії суб’єктивної оцінки є також у деяких займенниках і числівниках” [5, 
176]. З емоційними прикметниковими суфіксами -еньк|ий|, -есеньк|ий|, -ісіньк|ий|, -езн|ий| 
вони уподібнюються до прикметників: такенький, такесенький, такісінький; саменький, 
самесенький, самісінький; котренький, котресенький; ціленький, цілісінький; кожнісінь-
кий, усенький, отакезний, отакенний, отакесенький, отакісінький; однісінький.

Зауважимо, що інтенсивність суб’єктивної оцінки спадає в напрямі від іменника до 
прислівника й дієслова. Найвиразнішою категорія суб’єктивної оцінки виступає в імен-
никах, де представлена обома типами форм: формами пестливості й формами зневажли-
вості, згрубілості, наприклад, рученьки – ручищі, вітерець – вітрище тощо. У прикметни-
ках, прислівниках і дієсловах вона виявляє себе більше у формі позитивної емоційності, 
пестливості, хоча в межах прикметників і дієслів засвідчена невелика кількість слів із 
негативним емоційним забарвленням (з відтінком згрубілості або збільшеної ознаки): 
злючий, кислючий, головастий, довжелезний, здоровенний, здоровецький, бовкнути, ма-
зюкати, тикати, якати, грюкати. Найповніше категорія суб’єктивної оцінки охоплює 
іменники; у прикметниках і прислівниках вона властива відповідно групі якісних та 
якісно-означальних; у дієсловах – лише небагатьом словам, переважно дитячої мови та 
невеликій кількості слів із значенням згрубілості, різкості, напруженості дії: рубонути, 
махонути, тріпонути тощо. 
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У слов’янському мовознавстві неодноразово зауважували, що у формах суб’єктивної 
оцінки експресивні відтінки слововживання переважають над різноманітністю лексич-
ного значення. „Милому властиво бути маленьким, – писав К.С. Аксаков… – Сама ласка 
зумовлює зменшеність предмета, ось чому для висловлення милого, для ласки (пещення) 
використовується зменшене…”. „Щоб уявити предмети милими, щоб висловити ласку 
(обожнювання), на них ніби наводять зменшуване скло, і вони, зменшуючись, стають 
милими… Відтінки ставлення до зменшеного предмета найрізноманітніші. Крім обо-
жнюваного, любого, предмет у свідомості мовця набуває рис жалісливого, нещасного, 
несміливого…” [1, 63–64]. Багатство й розмаїття експресивних відтінків, пов’язаних із 
зменшено-пестливими формами іменника, їх мінливість були яскраво схарактеризовані 
ще Я. Гріммом: „Зменшена форма висловлює поняття не тільки невеликого й малого, 
але й люб’язного, пестливого. Тому зменшену форму надаємо ми й великим, величним, 
священним і навіть страшним предметам для того, щоб довірливо до них наблизитися й 
отримати їхню прихильність” [6, 664].

Вважаємо, що до елементів інфраструктури належать також окремі дієслівні суфікси. 
Але ознака експресивності їм властива меншою мірою. До таких суфіксів належать:

а) суфікс -ону-, який виражає згрубілість, різкість, напруженість дії, наприклад: ру-
бонути, тріпонути тощо; 

б) суфікси -а-, -ка-, з допомогою яких утворюються експресивні дієслова від вигуків, 
займенників та деяких іменникових основ, що виражають згрубілість, різкість, наприклад: 
мугикати, мекати, кавкати, нявкати, тикати, викати, якати, грюкати, тюкати;

в) суфікс -ну-, який обмежує дію, надаючи їй значення раптовості, несподіваності, 
наприклад: бовкнути, хихикнути; просторічні утворення з вульгарним відтінком: агіт-
нути, спекульнути, дзвякнути;

г) суфікси -еньки, -оньки, -очки, -унечки, -усеньки, -усі, -ці, -ки є своєрідним симбіо-
зом суфікса інфінітива -ти і зменшувально-пестливих іменникових суфіксів -к-, -очк-, -оньк-, 
-ун'-, -ус'-: -т(к)и, -т(очк)и, -т(оньк)и, -т(ун')і, -т(ус')і [5, 424] і служать для утворення від 
інфінітива пестливих форм, які здебільшого вживаються при звертанні до дітей. Наприклад: 
спатки, спатоньки, спаточки, спатунечки, спатусеньки, спатусі. Крім того, у дієсловах з 
пестливим значенням може вживатися суфікс -ці, що виступає безпосередньо після кореня 
(купці, хлюпці), та -унці, який додається до частини інфінітивного суфікса -т- (спатунці).

Зменшено-пестливі інфінітивні форми характерні для усного мовлення і відбивають-
ся в художньому стилі, наприклад: О р и н а: Кажу ж, п’ятінку [Бог] послав, а був 
четвер, і не знала я, чи й виживу з діточками, так же їстоньки всі хотіли…(М. Куліш); 
За сонцем хмаронька пливе, / Червоні поли розстилає / І сонце спатоньки зове / У синє 
море (Т.Г. Шевченко).

За допомогою експресивних суфіксів -еньк-, -есеньк-, -ісіньк- як елементів інфра-
структури на рівні слова від деяких вказівних та означальних займенників утворюються 
здрібнілі форми: всенький; саменький, самесенький, самісінький; отакенький, отаке-
сенький, отакісінький; ціленький, цілісінький; такенький, такесенький, отакісінький; 
котренький, котресенький; кожнісінький. Наприклад: – Був би, – каже [Лукерка], – він 
живий, якби не моя кубова спідниця! …Хай скаже спасибі спідниці, що затримала, – 
угруз би був у землю по самісінький руль глибини! (Остап Вишня).
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Щодо числівників, то експресія торкнулася тільки декількох: однісінький, один-
однісінький, обоєнько. Наприклад: числівник один (за походженням – займенниковий 
прикметник) може вживатися як прикметник із значенням „сам”, „одинокий”, пор.: Ой, 
одна я, одна, як билиночка в полі 

(Т.Г. Шевченко); і А тепер одинока, як бур’янина в полі (В. Підмогильний); Вона, 
бач, зовсім-зовсім самотня [одна] (В. Підмогильний). До вжитого з таким значенням 
слова один, (-a, -o, -e) може приєднуватися слово з тим самим коренем і суфіксом -ісіньк- 
для посилення емоціональної характеристики означуваного: один-однісінький, одна-
однісінька, одно-однісіньке: А ввечері дома однісінька як палець (В. Підмогильний); І 
як засне, було, Івасик увечері, становиться навколішки бабуся перед царицею небесною: 
„Царице небесная, оборони мого Івасика і від недуга тяжкого, і від ока лихого. Один-бо 
він у мене, однісінький…” (Остап Вишня); Обоєнько діток народилося у них – хлопчик і 
дівчинка (Марко Вовчок).

Отже, форми суб’єктивної оцінки мають стосунок до всіх повнозначних частин мови. 
Ще О.О. Потебня в свій час підкреслив випадки широкого розповсюдження експресії, 
пов’язаної із суфіксами суб’єктивної оцінки, на всі деталі висловлення: „Відрізняючи 
об’єктивну зменшеність чи збільшеність від пестливості і т. п., в якій виражено особис-
тісне ставлення мовця до речі, думаємо, що в останньому випадку настрій, висловлений 
в пестливій назві предмета, розповсюджується певною мірою на його якість, якість його 
дії та інші речі, що перебувають з ним поруч. Це і є узгодження в уявленні ” [4, 92] Напр.: 
Викохала бабуся Івасика, випестила. І сорочечка завсіди в Івасика біленька, випрана 
чистенько і червоною заполоччю у хрестик вигаптувана. І волоссячко в Івасика виче-
сане, і ніжки в нього щовечора тепленькою водицею вимиті (Остап Вишня); Оце чудне 
дівчатонько, ой-я / Щосуботоньки їде з містонька / До бабоньки, до бабусеньки, ой. / 
Лишає свої інфузорії – туфельки, / ...Одягає куфайчатко порване, ой-ой-оєчки. / ... Взу-
ва старі чоботи – шкарбани, / Бабчині чоботи – чоботищеньки. / Наносить води повну 
балію – / Ще відро, ще відро, ще відеречко, / Та в баняки, банячища, ой, / Та любисток 
зімліє в горнятах, / Аж зімліє бабусина хата, ой-ой-ой, / Хата, хатуся, хатинонька, / 
Хатусенька, Хата Стріхівна, ой (І. Драч).

Отже, інфраструктура слова, яка входить в інфраструктуру речення, може проникати 
у внутрішню семантику будь-якої повнозначної частини мови: дієслова, займенника й 
навіть числівника та за допомогою експресивних суфіксів вносити в семантику слова або 
зменшено-пестливі, або згрубілі відтінки експресії: співчуття, ніжність, ласку, іронію, 
злобу, яскраву й суперечливу гаму емоцій і почуттів.
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(Київ, Україна)

потраКтуваннЯ мовноЇ репреЗентаЦіЇ оСоБовиХ 
протиСтавЛенЬ в уКраЇнСЬКому мовоЗнавСтві

У статті висвітлено історію та сучасний стан вивчення системи персональних 
значень і форм їх репрезентації в українській мові. З’ясовано основні розбіжності у по-
глядах мовознавців та окреслено перспективи розв’язання дискусійних питань.

Ключові слова: персональність, особа, граматична категорія, семантика.
В статье рассматривается история и современное состояние изучения системы 

персональных значений и форм их представления в украинском языке. Определены основ-
ные различия во взглядах лингвистов и намечены перспективы решения дискуссионных 
вопросов.

Ключевые слова: персональность, лицо, грамматическая категория, семантика.
The article highlights the history and current trends of the personal relevance system study 

as well as forms of their representation in Ukrainian language. The main disagreements among 
different linguists are found out. The outlook on issues were defined.

Key words: personality, person, grammatical category, semantics.

Виявлення ідіоетнічних особливостей мовної репрезентації універсальних семан-
тичних категорій є одним із актуальних завдань сучасної граматики. До таких катего-
рій належить і персональність, яка встановлює співвідношення між учасниками по-
значуваної ситуації та учасниками комунікації, є необхідним складником актуалізації 
висловлювання й тексту. 

Вивчення різноманітних форм вербалізації персональних значень в українській 
мові має давні традиції і здійснювалось у різних напрямках, із використанням різ-
номанітної термінології. Об’єктом наукового осмислення стала насамперед грама-
тична категорія особи. Як зазначає І. Вихованець, сучасний термін «особа» вперше 
з’явився ще 1845 року у граматиці Т. Глинського, а потім у граматиці Я. Головацького 
1849 року [1: 413]. Водночас погляди мовознавців на межі функціонування граматич-
ної категорії особи в українській мові, а отже, й підходи до її вивчення і нині суттєво 
відрізняються. 

© Ясакова Н.Ю., 2013
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Мета нашої статті – проаналізувати основні напрями у потрактуванні мовної ре-
презентації особових протиставлень, засвідчені у працях українських граматистів, і 
окреслити шляхи розв’язання дискусійних питань.

Загалом в українській граматичній науці можна виокремити кілька основних тен-
денденцій в інтерпретації системи категорійних значень персональності, що пов’язано 
з різним розумінням сутності граматичної категорії та способів її представлення в мові. 
Вираження особових протиставлень на рівні граматики приписують тільки займенникам 
і дієсловам, констатуючи, проте, відмінний характер реалізації категорійних значень; до 
засобів експлікації граматичної семантики особи зараховують не тільки займенники і 
дієслова, а й повнозначні іменники; констатують вираження граматичних значень особи 
не тільки морфологічними, а й синтаксичними засобами. 

На потрактування способів вираження особових протиставлень уплинули уявлення 
граматистів про розподіл слів української мови на лексико-граматичні класи, зокрема ви-
знання або ж заперечення частиномовного статусу займенника. Характерні особливос-
ті вияву граматичних категорій часто досліджують саме з погляду морфології, в межах 
певних частин мови як основних одиниць, що відбивають граматичну специфіку слів. 
Отже, зарахування особових займенників до іменників або розгляд їх як представників 
окремого лексико-граматичного класу спричинили й напрямки та результати вивчення 
граматичних характеристик іменника. 

Обмеження кола виразників граматичого значення персональності тільки дієсловами і 
займенниками зумовлене врахуванням насамперед наявності системи співвідносних спе-
ціалізованих форм, які експлікують особові протиставлення, і, меншою мірою, визнанням 
частиномовного статусу займенника. Справді, особова парадигма дієслова якнайточніше 
відповідає класичним уявленням про вираження категорійних граматичних значень: низка 
протиставлених одне одному однорідних граматичних значень виражається системою від-
повідних граматичних форм. Займенникова експлікація відношень між особами хоч і не 
має такого виразно граматичного характеру, також не викликає сумнівів унаслідок чіткос-
ті й послідовності вербалізації особових протиставлень. Традиційно у дієслові категорію 
особи потрактовують як граматичну, а в займеннику як лексико-граматичну, виокремлю-
ючи особливу групу особових займенників [2: 114]. Строгість і виразність формального 
критерію, тривалість традиції його використання зумовили поширеність цього підходу у 
лінгводидактичній практиці. Його реалізацію бачимо і в низці наукових праць, які розгля-
дають специфіку вираження категорійних особових значень у межах займенників і дієслів 
або не приписують повнозначним іменникам граматичної категорії особи. 

І. Матвіяс у праці «Синтаксис займенників в українській мові» обстоює думку про 
особливу семантико-граматичну природу займенників як окремої частини мови. Учений 
аналізує значення, синтаксичні й стилістичні функції особових займенників, констатує 
їхню подібність до іменників, проте вираження особових протиставлень вважає влас-
тивістю тільки займенників і особових дієслівних форм [3: 9–39]. У монографічному 
дослідженні іменника І. Матвіяс аналізує іменникові словоформи, розглядаючи, отже, 
граматичні категорії числа, відмінка і роду [4]. Семантико- і формально-граматичну 
структуру цих же іменних категорій ґрунтовно досліджує О. Безпояско, оскільки провід-
ним критерієм виокремлення граматичної категорії вважає репрезентацію відповідної 
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семантики в мові парадигматичними рядами протиставлених одна одній граматичних 
форм [5: 3]. Аналізуючи лексичну і граматичну семантику іменника на матеріалі укра-
їнської і російської мов, Н. Озерова звертає особливу увагу на семантичні категорії «іс-
тота/неістота», «особа/не особа», простежує їх взаємодію з морфологічними категоріями 
роду, числа, відмінка, проте не відзначає здатності повнозначного іменника виражати 
особові протиставлення на рівні граматики [6]. Особові займенники, як і в монографії 
О. Безпояско, перебувають за межами дослідження Н. Озерової як особливий лексико-
граматичний клас слів. 

Питання мовної репрезентації граматичної категорії особи у зв’язку з аналізом дієс-
лівних форм розглянув В. Русанівський. У реченні носіями цього граматичного значен-
ня, на його думку, виступають займенники та особові дієслівні форми. Учений вважає, 
що у вираженні особовості беруть участь синтаксичні й морфологічні форми, в широ-
кому розумінні вона є однією з ознак предикативності, тобто синтаксичною категорією 
[7: 238; 8: 193]. Хоча здатність передавати особові відношення морфологічно мають тіль-
ки особові дієслова, у реченні вони можуть вербалізуватися й аналітично: поєднанням 
особового займенника із присудком. За спостереженнями В. Русанівського, вираження 
граматичної особи за допомогою і особового закінчення, і займенника в сучасній україн-
ській мові переважає [7: 238]. Такі форми вчений називає повними, а форми з опущенням 
особових займенників – неповними [8: 194]. 

З інших позицій граматичну категорію особи потрактовує І. Кучеренко. Він підкрес-
лює: «категорія особи в її звичайному граматичному значенні притаманна не лише дієсло-
вам, але й іменникам» [9: 245]. Дієслівні форми експлікують особові простиставлення від-
повідно до особових характеристик суб’єкта дії, який у реченні представлений іменником, 
отже, останній є носієм граматичного значення особи. Найпослідовніше категорія особи 
виявляється в «іменниках третього рівня (узагальнено-вказівного значення)», до яких 
І. Кучеренко відносить і особові займенники. Аналізуючи їх семантику, граматичні харак-
теристики, мовознавець переконливо доводить безпідставність виокремлення займенника 
як особливої частини мови [9: 268–285]. Вираження особових противставлень, на думку 
І. Кучеренка, властиве не тільки узагальнено-вказівним, а й іншим іменникам. Формаль-
ними показниками їх особових значень виступають називний і кличний відмінки, які є 
виразниками назв суб’єктів. Тільки ці, прямі, як уважає І. Кучеренко, відмінки експлікують 
значення особи: «суб’єкти, названі іменником у називному відмінку, мають значення тре-
тьої особи, а суб’єкти, названі іменником у кличному відмінку – значення другої особи» 
[9: 245]. Непрямі відмінки, які виражають об’єктні значення і, отже, не можуть вказувати 
на відношення суб’єкта до процесу мовного спілкування, не мають значення особи. 

Особові займенники, на противагу іншим дослідникам, І. Кучеренко не вважає фор-
мальними показниками значення особи при дієслові. Лексичним значенням узагальнено-
вказівний іменник, на думку вченого, «зв’язаний із вираженням назви суб’єкта, а грама-
тичним – із кваліфікацією останнього щодо участі його в процесі спілкування, тобто з 
вираженням його граматичного значення особи» [9: 249].

Вивченню категорії особи дієслова в сучасній українській мові у порівнянні з росій-
ською та білоруською присвячена дисертаційна праця Е. Борщ. У ній констатовано, що «у 
східнослов’янських мовах особа мовлення знаходить вираження в лексико-граматичних 
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значеннях особових займенників, а відношення дії до особи мовлення – в граматичних зна-
ченнях дієслів» [10: 20]. Водночас авторка вводить поняття персональності, яке тлумачить 
за аналогією до термінів «модальність», «темпоральність», «аспектуальність» Е. Борщ за-
значає, що відношення граматичної особи відображено в мові не лише системою особо-
вих форм дієслова і займенників, але й за межами цих систем – різними синтаксичними, 
лексичними засобами чи їх взаємодією, що зумовлює необхідність розмежування системи 
морфологічних форм особи та інших засобів вираження семантики граматичної особи, або 
персональності. Остання на відміну від парадигматичних структур граматичних категорій 
як функціонально-семантична категорія має структуру поля [10: 23; 11: 54–56]. Е. Борщ 
підкреслює необхідність багатовимірного вивчення особових співвідношень. На її думку, 
важливим є розрізнення морфологічної категорії особи – вираження відношення дії до ді-
яча у системі особових форм, синтаксичної особи, яка ґрунтується на морфологічній, але 
«далеко виходить за її межі» і є складником предикативності речення, і персональності, яка 
перебуває у складних взаємозв’язках із синтаксичною особою [11: 57–58].

Іменники, на думку дослідниці, не вказують на три граматичні особи, проте приєд-
нуються до займенників третьої особи і разом із ними протистоять займенникам першої 
та другої особи, а у синтаксичній функції звертання виражають значення другої особи. 
Твердження І. Кучеренка про граматичну категорію особи в іменниках видається Е. Борщ 
сумнівним, оскільки вони не виражають значення першої особи, протиставлення назив-
ного і кличного як третьої та другої особи властиве меншій частині іменників (лише на-
звам осіб, тварин, деяких предметів і абстрактних понять), до того ж таке протиставлен-
ня відрізняється від протиставлення в системі особових займенників. Іменники-підмети 
та звертання, на думку дослідниці, виступають синтаксичними засобами вираження зна-
чення третьої та другої граматичної особи [11: 53]. 

Спроба виявити сутність категорії особи в синтаксичному аспекті була здійснена в 
кандидатській дисертації М. Мірченка. Концептуально важливим у дослідженні є визна-
ння цієї категорії обов’язковою властивістю речення, зумовленою його природою. При 
цьому особові протиставлення в реченні виражаються не тільки за допомогою опозиції 
морфологічних форм, а й різноманітними експонентами за межами парадигматичного 
поля. Семантичним і синтаксичним інваріантом М. Мірченко вважає двоскладну дієслів-
ну конструкцію – «суб’єктно-предикативне утворення, в якому лексемно (семантично) і 
формально представлена категорія особи» [12: 7]. 

Учений зосереджує свою увагу на тих реченнях, де предикати не мають вказівки на 
особу суб’єкта, а маркерами відповідних категорійних значень виступають поширюва-
чі предикативної основи у формі непрямого відмінка або прийменниково-відмінкового 
утворення, напр.: О як мені було треба співучого слова довіри…(М. Бажан); У мене є 
ще кілька запитань (В. Собко). Найдетальніше вивчено одну з форм вираження кате-
горійної семантики особи в безособово-інфінітивних реченнях – давальний відмінок. У 
разі відсутності таких елементів речення, на думку М. Мірчека, має неозначену особову 
семантику [12: 4]. Дослідник розрізняє лексико-граматичні значення особи, семантико-
морфологічні і семантико-синтаксичні, підкреслюючи що семантико-синтаксичне зна-
чення особи формується на двох попередніх і позначає відношення між суб’єктом, його 
предикативною ознакою і об’єктивною дійсністю [12: 13].
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Пізніше, розглядаючи структуру синтаксичних категорій, М. Мірченко серед 
комунікативно-орієнтованих категорій називає персональність, використовуючи як сино-
нім і термін «категорія особи». На думку науковця, персональність є суперкатегорією, що 
представлена у структурі дієслова та прономінатива, і підкатегорією загальнореченнєвої 
категорії предикативності. Узагальнюючи відомості про мовну репрезентацію особових 
значень, М. Мірченко констатує поділ системи категорії особи на дві бінарних опозиції: 
перша особа – не перша особа та третя особа – не третя особа [13: 229–231]. Учений також 
указує на можливість значної модифікації особової семантики в семантико-синтаксичній 
структурі речення, що зумовлює появу неозначено-особовості, узагальненої особовості, 
одноособовості (безособовості) [13: 232].

Значно поглибити розуміння граматичної природи категорії особи з огляду на її семан-
тичну основу та представленість у структурі змісту іменника дозволили праці М. Плющ. 
Розглядаючи у дисертаційному дослідженні категорію відмінка в семантико-синтаксичній 
структурі речення, вона не тільки констатує участь відмінкової форми в позиції семантич-
ного суб’єкта у вираженні категорії синтаксичної особи, а й потрактовує граматичні зна-
чення особи іменника як вияв його зв’язків з іншими словами, що базуються на властивій 
іменнику семантичній опозиції «особа/не особа». Як указує М. Плющ, «значення особи, 
закладене в семантику іменника, по-різному реалізується в його формах, зумовлюючись 
їх функціональним спрямуванням» [14: 28]. Зокрема, іменник в позиції суб’єкта, вира-
жений формою називного відмінка, має значення третьої особи, а значення другої особи 
втілюється в спеціалізованій граматичній формі кличного відмінка [14: 25–27]. У низці 
наступних праць М. Плющ ідеї щодо природи й мовної репрезентації граматичного зна-
чення особи на рівні морфології й синтаксису знаходять свій подальший розвиток [15; 
16; 17; 18]. Мовознавець робить висновок, що семантична у своїй основі категорія особи 
виявляє найтісніший зв’язок з поняттєвою категорією персональності/імперсональності і 
об’єднує своєю семантикою іменники, займенники і дієслова [15: 100–101]. В іменнику та 
займеннику вона «має функціонально-семантичний статус, а в дієслові – статус морфоло-
гічної категорії, спрямованої в синтаксис» [15: 100]. Семантика категорії особи в іменнику 
«закріплена за лексико-граматичним розрядом людей, за морфологічними формами від-
мінків, немаркованими за ознакою «3-я особа» (називний і непрямі об’єктні відмінки) та 
маркованою формою 2-ої особи (кличний відмінок)» і «виконує сигніфікативну функцію 
(позначення особи – в класі власних і загальних назв людей) і синтагматичну (визначає 
особові форми дієслова, координовані з іменниками, особовими й особово-вказівними та 
іншими займенниками у ролі підмета)» [18: 229]. 

Істотний крок до утвердження нового бачення граматичної категорії особи було зробле-
но у праці І. Вихованця «Частини мови в семантико-граматичному аспекті». Комплексний 
аналіз іменникових і дієслівних граматичних категорій дозволив ученому сформулювати 
важливі теоретичні узагальнення, що стосуються природи й мовної репрезентації грама-
тичної категорії особи в українській мові. І. Вихованець чітко вказує на невласне-дієслівний 
характер категорії особи, що морфологічно виявляється в дієслові, але формується в імен-
нику. Семантичних характеристик, які становлять сутність категорії особи, дієслово на-
буває від іменника-підмета, що зумовлює паралелізм між особовими параметрами дієслів-
них і іменникових словоформ, який регулює сполучувальні можливості дієслів [19: 104]. 
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Отже, категорія особи за допомогою флексій реалізується в дієслові, а семантично наяв-
на і в іменниках [19: 44]. До останніх учений зараховує і займенникові слова, що мають 
семантику предметності. З-поміж невласне-дієслівних категорій І. Вихованець вважає 
категорію особи «найцентральнішою, оскільки вона взаємодіє із власне-дієслівними 
категоріями часу і способу і нерідко об’єднується з ними морфологічно у спільному 
службовому афіксові» [19: 104]. Учений розмежовує вираження грамем особи морфоло-
гічними і синтаксичними засобами. У присудково-підметових комплексах форми мину-
лого часу й умовного способу виражають значення категорії особи не морфологічно, а 
синтаксично, а займенникові іменники, вказуючи на ці граматичні відношення, на думку 
І. Вихованця, виступають аналітичними синтаксичними морфемами. Важливими для по-
дальшого вивчення мовної репрезентації особових співвідношень в українській мові є 
сформульовані у монографії положення про розрізнення значеннєвих характеристик, що 
стосуються первинних і вторинних функцій грамем особи [19: 105–106]. 

У «Теоретичній морфології української мови» І. Вихованця та К. Городенської 
констатовано реалізацію особових протиставлень через систему граматичних катего-
рійних значень у межах двох частин мови – іменника і дієслова. Особові займенники 
становлять семантичну групу займенникових іменників, у яких чітко розрізнюються 
грамеми першої, другої і третьої особи. Центр граматичної категорії особи, на думку 
І. Вихованця, формують займенникові іменники першої і другої особи, які вказують 
тільки на людей. Їх протиставлення третій особі за ознакою участі/ неучасті в комуні-
кативних актах упливає на функціональну спрямованість особових форм: вказівну або 
вказівно-анафоричну [20: 190–191]. Розглядаючи первинні і вторинні функції особо-
вих займенникових іменників, І. Вихованець приходить до висновку, що ці специфіч-
ні одиниці здатні виконувати дві функції: «1) основну функцію граматикалізованих 
автономних коренів, що за наявності похідних від них (особових займенників) по-
казників особи в дієсловах указують на відповідного учасника мовленнєвого акту; 2) 
вторинну функцію наближених до аналітичних морфем напівморфем за відсутності в 
морфологічній структурі поєднаного з ними (особовими займенниковими іменниками) 
дієслова показників особи» [20: 195]. 

Щодо власне-іменників категорію особи визнано такою, що «виявляється у дещо 
згорнутому вигляді» і передається двома грамемами: грамемою другої особи і грамемою 
третьої особи [20: 98–99]. Спеціалізованою формою вираження граматичного значення 
другої особи названо кличний відмінок, а спеціалізованою формою вираження комуніка-
тивної функції об’єкта повідомлення (третьої особи) – називний відмінок [20: 98–99].

А. Загнітко вказує на особливий статус категорії особи в іменнику: вона входить до 
структури категорії істоти і за своїм вираженням є міжрівневою граматичною категорією 
перехідного типу, натомість у дієсловах предмет, що є джерелом дії, граматично зобра-
жується як особовий діяч [21: 250]. Взаємодію дієслівної особи та відмінка іменника 
учений кваліфікує як ієрархічно найвищу ланку протиставлення і взаємоспрямованості 
дієслова й іменника. Такий тип взаємодії категорійної семантики, на його думку, є під-
твердженням взаємопроникнення морфологічних категорій і «засвідчує підпорядкова-
ність зовнішньочастиномовних категоріальних функцій витворенню одиниць ієрархічно 
найвищого, мовного рівня» [21: 250].
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Розширення традиційних уявлень про граматичну категорію особи констатує М. Скаб: 
«тлумачення категорії особи не як часткової категорії, притаманної окремим лексико-
граматичним класам слів (передусім дієслову), а як загальномовної категорії, яка бере 
участь у формуванні та вираженні найрізноманітніших граматичних значень як на рівні 
морфології, так і на рівні синтаксису підтримує все більше і більше лінгвістів» [22: 107]. 

Водночас зі зімною поглядів на засоби репрезентації граматичної семантики персональ-
ності спостерігаємо термінологічну невизначеність, ототожнення понять «особа», «особо-
вість», «персональність» або неоднозначне їх потрактування. Так, В. Дроботенко відзначає 
суперечливість у використанні терміна «персональність». Дослідниця пропонує вважати 
особу функціонально-семантичною категорією, яка входить до складу функціонально-
семантичного поля персональності, що, на її думку, не суперечить вузькому розумінню 
особи як дієслівної категорії, яка становить ядро категорії персональності [23: 103]. Водно-
час залишаються невизначеними природа та коло репрезентантів категорії особи, а також 
периферійні складники персональності, які не належать до категорії особи. 

О. Китиця у дисертаційній праці ставить за мету вивчити «систему засобів ви-
раження категорії персональності сучасної української літературної мови в аспекті 
адресантно-адресатної ситуації та виявити особливості реалізації цієї категорії в текстах 
публіцистики» [24: 2]. Дослідниця потрактовує персональність як одну з центральних 
функціонально-семантичних категорій мови, яка складається з трьох базових компонен-
тів, що відображають комунікативну тріаду: адресант – адресат – предмет повідомлення 
[24: 3]. До кола її репрезентантів О. Китиця відносить усі засоби авторизації та адресації, 
а найважливішими семантичними складниками персональності вважає адресантність та 
адресатність [24: 13]. Унаслідок такого підходу в одному ряду як виразники семантики 
персональності опиняються не тільки займенники й особові форми дієслова, а й вставні 
слова, словосполучення і речення (по-моєму, на мій погляд, на мою думку, бачу, я вам 
скажу, наскільки я знаю, знаєте, дивіться, бачите, уявіть собі, зверніть увагу тощо), 
навіть знаки пунктуації [24: 6–8]. 

Еволюція поглядів на систему лексико-граматичних класів української мови, сутність 
і способи представлення граматичних значень зумовили розбіжності й зміни в потракту-
ванні мовної репрезентації особових протиставлень. Активні пошуки у царині функціо-
нальної морфології, зорієнтовані на аналіз від значення (функції) до форми, спричинили 
перегляд традиційних уявлень про реалізацію граматичних категорій, що бачимо, зо-
крема, і щодо граматичної категорії особи. Експлікаторами особових значень більшість 
сучасних граматистів визнають і дієслівні форми, і займенникові та власне-іменники. 
Водночас не проаналізовано структуру та коло репрезентантів відповідних категорійних 
значень, важливим завданням є вивчення реалізації у межах речення морфологічних ка-
тегорійних значень особи у взаємодії з персональними значеннями, репрезентованими 
синтаксичними засобами. До того ж досі не усунено термінологічні розбіжності, зокрема 
потребують чіткого визначення поняття «особа», «особовість», «персональність». Тер-
мін «персональність», на нашу думку, варто використовувати у вивченні семантичних 
явищ, зокрема відповідної семантичної категорії, реалізації особових протиставлень на 
рівні речення й тексту. Термін «особа» доречний у разі мовної репрезентації семантики 
персональності як морфологічної категорії. 



220

Література

1. Українська мова. Енциклопедія / Редкол.: В. М. Русанівський, О. О. Тараненко 
(співголови), М. П. Зяблюк та ін. – К. : «Укр. енцикл.», 2000. – 752 с.

2. Кротевич Є. В. Словник лінгвістичних термінів / Є. В. Кротевич, Н. С. Родзевич; заг. 
ред. Є. В. Кротевича. – К. : Вид-во Академії наук Української РСР, 1957. – 236 с.

3. Матвіяс І. Г. Синтаксис займенників в українській мові / І. Г. Матвіяс. – К. : 
Видавництво АН УРСР, 1962. – 131 с.

4. Матвіяс І. Г. Іменник в українській мові / І. Г. Матвіяс. – К. : Радянська школа, 1974. – 
184 с.

5. Безпояско О. К. Іменні граматичні категорії (функціональний аналіз) / О. К. Безпояско. – 
К. : Наук. думка, 1991. – 172 с.

6. Озерова Н. Г. Лексическая и грамматическая семантика существительного / 
Н. Г. Озерова. – К. : Наук. думка, 1990. – 192 с.

7. Русанівський В. М. Структура українського дієслова / В. М. Русанівський. – К. : Наук. 
думка, 1971. – 315 с.

8. Русанівський В. М. Граматична категорія особи в усному і писемному літературному 
мовленні / В. М. Русанівський // Українське усне літературне мовлення. – К. : Наук. 
думка, 1967. – С. 192– 201.

9. Кучеренко І. К. Теоретичні питання граматики української мови: Морфологія / І. К. 
Кучеренко. – Вінниця : «Поділля 2000», 2003. – 464 с.

10. Борщ Е. Г. Категорія особи дієслова в сучасній українській літературній мові (у 
порівнянні з російською та білоруською) : Дис. … канд. філол. наук / Е. Г. Борщ. – К., 
1973. – 199 с.

11. Борщ Е. Г. Граматична особа і персональність (на матеріалі східнослов’янських мов) 
/ Е. Г. Борщ // Мовознавство. – 1973. – № 4. – С. 50–58.

12. Мирченко Н. В. Категория лица в семантико-синтаксической структуре предложения : 
автореф дис. на соискание степени канд. филол. наук : спец. 10.02.02 «Языки народов 
СССР (украинский)» / Н. В. Мирченко. – К., 1981. – 26 с.

13. Мірченко М. В. Структура синтаксичних категорій : монографія / М. В. Мірченко. – 
Луцьк : Ред.-вид. відд. „Вежа” Волинського державного університету ім. Лесі Українки, 
2001. – 340 с.

14. Плющ М. Я. Категория падежа в семантико-синтаксической структуре предложения 
: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. филол. наук : спец. 10.02.02 «Языки 
народов СССР (украинский язык)» / М. Я. Плющ. – К., 1983. – 48 с.

15. Плющ М. Граматична природа категорії особи в іменах і дієслові / Марія Плющ // 
Актуальні проблеми граматики : [зб. наук. праць / ред. кол.: Василь Ожоган (відп. 
ред. випуску) та ін.: Наук. зап. Кіровоградського держ. пед. ун-ту ім. В. Винниченка]. 
– Кіровоград: КДПУ ім. Володимира Винниченка, 1997. – Вип. 2. – С. 100–103. 

16. Плющ М. Референційні аспекти семантики займенників / Марія Плющ // Проблемні 
питання синтаксису : [зб. наук. праць / відп. ред. Н. В. Гуйванюк та ін.]. – Чернівці: 
ЧДУ, 1997. – С. 3 – 6. 

17. Плющ М. Я. Семантична категорія особи в сучасній українській мові / М. Я. Плющ // 
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 



221

Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови : Збірник наукових 
праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – Випуск 8. – С. 83 – 86.

18. Плющ М. Я. Словоформа в семантично елементарному та ускладненому реченні. 
Вибрані праці / М. Я. Плющ. – К. : Видавництво Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова, 2011. – 362 с.

19. Вихованець І. Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті / І. Р. Вихованець. – 
К. : Наук. думка, 1988. – 256 с.

20. Вихованець І. Теоретична морфологія української мови: Академ. граматика укр. мови 
/ Іван Вихованець, Катерина Городенська / За ред. І. Вихованця . – К. : Унів. вид-во 
„Пульсари”, 2004. – 400 с. 

21. Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови: Морфологія : монографія / 
А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонДУ, 1996. – 437 с. 

22. Скаб. М. Другоособовість як основна інтегральна семантико-синтаксична ознака 
апеляційних проявів / Мар’ян Скаб // Функціонально-комунікативні аспекти граматики 
і тексту / Збірник наукових праць, присвячений ювілею доктора філологічних наук, 
професора, академіка АН ВШ України, завідувача кафедри української мови ДонНУ 
Загнітка Анатолія Панасовича. – Донецьк : ДонНУ, 2004. – С. 103–108. 

23. Дроботенко В. Категорія особи і категорія персональності: специфіка функційно-
структурної ієрархії / Валентина Дроботенко // Лінгвістичні студії. – Випуск 22.– 
Донецьк : ДонНУ, 2011. – С. 101–103.

24. Китиця О. В. Категорія персональності та засоби її вираження в публіцистичному 
стилі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 
«Українська мова» / О. В. Китиця. – Дніпропетровськ, 2001. – 19 с.

УДК 811.111:81’25 
Шапочка К.А., Москаленко В.

(Миколаїв, Україна)

понЯттЯ «СенСорна ЛеКСиКа» у ЛінгвіСтичному аСпеКті 

Стаття присвячена питанню вербальної актуалізації понятійної сфери чуттєвого 
сприйняття.

Ключові слова: сенсорна лексика, віршований твір.
Статья раскрывает вопрос вербальной актуализации понятийной сферы чувствен-

ного восприятия.
Ключевые слова: сенсорная лексика, стихотворное произведение. 
The article is devoted to the question of verbal actualization of conceptual sphere of per-

ception. 
Key words: sensory vocabulary, poem.

© Шапочка К.А., Москаленко В., 2013



222

Мистецтво поетичного перекладу знаходиться у владі двох суперечливих тенденцій: з 
одного боку перекладні вірші повинні справляти на читача безпосереднє емоційне враження, 
а з іншого, вони повинні вносити в літературу щось нове, збагачувати читачів невідомими 
до того часу поетичними образами, ритмами, строфами. У першому випадку вони покликані 
пристосувати чуже мистецтво до сприйняття вітчизняного читача, у другому – розкрити пе-
ред читачем різноманітність мистецтва, показати йому красу відмінних національних форм, 
історичних нашарувань, індивідуальних творчих систем. Як зазначає В. Левик, переклад 
повинен звучати як оригінальні вірші і це один з елементів точності чи вірності. Але через 
призму приймаючої мови повинні чітко відчуватись національний дух та національна фор-
ма оригіналу, а також індивідуальний стиль поета [6:376].

Актуальність нашої роботи зумовлена зростанням інтересу до перекладацьких аспек-
тів аналізу лексичних одиниць, зокрема можливостей відтворення їхнього семантичного 
обсягу засобами цільової мови. У межах сучасних парадигм теорії художнього перекла-
ду особлива увага приділяється використанню результатів контрактивних досліджень, 
які дають об’ємне уявлення про кореляції мовних картин світу, сприяючи досягненню 
адекватності у перекладі. Тому відтворення англійської сенсорної лексики у віршових 
перекладах української мови – надзвичайно актуальне питання.

Метою статті є аналіз існуючих підходів до визначення поняття «сенсорна лексика».
Сенсорна лексика є вагомим компонентом мовних картин світу, оскільки саме на 

основі чуттєвої інформації про світ відбувається концептуалізація дійсності на площи-
ні тієї чи іншої мови. Сенсорні концепти є ізоморфними одиницями, вербалізація яких, 
звичайно, здійснюється згідно з етномовними парадигматичними принципами, що може 
призвести до виникнення певних труднощів при перекладі ( А. Пермінова).

Сенсорна лексика є одним з основних засобів репрезентації авторської мовної кар-
тини світу. Найвищу частотність уживання сенсоризми мають у структурі віршових тво-
рів, оскільки краса поетичного слова розкривається у високій концентрації сенсорних 
образів. Завдяки універсальності концептуальної сфери чуттєвого сприйняття, сенсорна 
лексика в контексті віршового твору слугує тим семантичним знаменником, до якого 
можна звести мовні картини світу, що уособлюють автори оригіналу та цільового тексту. 
Це дозволить визначити способи досягнення адекватності при відтворенні сенсорного 
пласту лексики у структурі цільового тексту [9].

Питанню вивчення сенсорної лексики присвячено багато праць вітчизняних та 
зарубіжних вчених: Ю.Апресян, Ю.Найди, Дж.Кетфорда, О.Потебні, Р.Якобсона, 
О.Волошиної, В.Дятчук, О.Скворцової, К.Рахіліна, Н.Сукаленко, Л.Єрасової, А.Куценко, 
І.Ковальської, Л.Кудрєватих, А.Вєжбіцької, Л.Соболєвої. 

Сенсорика – це безпосереднє відображення предметів і явищ об’єктивної дійсності 
органами чуття [2:775 ]

Так, Л.Овчінікова визначає сенсорну лексику як засіб вираження індивідуальної ак-
сіологічної системи [8:197 ]

Л.Балашова наголошує, що характерна особливість людини як біологічного орга-
нізму – здатність сприймати і обробляти інформацію про зовнішній світ за допомогою 
органів почуттів і відповідним чином реагувати на цю інформацію. Саме ці специфічні 
особливості вже в старший період розвитку лягають в основу формування метафорич-
них значень у цілої групи різноманітної по семантиці лексики [1].
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Під «мовною сенсорикою» С. Лаврова розуміє, наявність смислової складової сприй-
няття в мовних одиницях [8].

Як зазначає О.Огуй, «Людина існує у багатовимірному світі, а відчуття через органи 
чуття локалізуються у свідомості двовимірно як конструйовані відображення, що прояв-
ляються на мовному рівні як одновимірний сигнал». Сенсорні процеси безпосередньо за-
безпечують найтісніший пізнавальний контакт людини з об’єктивним світом і служать під-
ґрунтям для подальшої ментальної обробки й мовного позначення. Оцінка безпосередньо 
випливає з того відчуття, яке незалежно від волі й самоконтролю, переживає людина.

Сенсорна лексика є вербальною актуалізацією понятійної сфери «чуттєве сприйнят-
тя», у якій закодована вся інформація про навколишній світ. Дослідження сенсорної лек-
сики проводилися в різних аспектах та на матеріалі багатьох мов. 

Так, Е.Жаркова висвітлила проблему відображення в мові результатів актів пізна-
вальної та класифікуючої діяльності людини . Вона дослідила статичний та динамічний 
аспекти семантики лексичних одиниць, що відображають категорію звука в сучасній ан-
глійській мові [7].

О.Волошина застосовує комплексний підхід до аналізу п’яти мікрополів лексико-
семантичного поля «чуттєве сприйняття» в системі сучасної англійської мови [ 3:23 ].

К.Рахіліна займалася дослідженням атрибутивних вживань температурних прикмет-
ників, особливе місце в якому посідає визначення параметрів, що структурують темпе-
ратурні значення у російській картині світу [10].

Як зазначає А.Пермінова, сенсорна лексика є одним із основних засобів репрезен-
тації авторської мовної картини світу. Найвищу частотність уживання сенсорна лексика 
має у структурі віршових творів, оскільки краса поетичного слова розкривається у ви-
сокій концентрації сенсорних образів. Завдяки універсальності концептуальної сфери 
чуттєвого сприйняття, сенсорна лексика в контексті віршового твору слугує тим семан-
тичним знаменником, до якого можна звести мовні картини світу, що уособлюють автори 
оригіналу та цільового тексту [9].

Отже, для мовного сенсорного образу характерне вільне, необов'язкове ставлення до 
«сутнісної» характеристики відображуваного предмета. Ця властивість проявляється з по-
вною очевидністю тоді, коли який-небудь феномен отримує побічно-метонімічне образне 
втілення. У мовному образі спостерігається прихильність до конкретного мовного виразу, 
на базі якого він формується. Так, в процесі опрацювання теоретичних джерел, ми досліди-
ли, що багато лінгвістів встановили різні поняття значення «сенсорна лексика». 

Таким чином, під сенсорною лексикою ми розуміємо компонент мовної картини сві-
ту, вербальну актуалізацію понятійної сфери чуттєвого сприйняття. 

У нашому подальшому дослідженні буде здійснено аналіз способів перекладу сен-
сорної лексики українською мовою.
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прагмаЛінгвіСтичний анаЛіЗ антонімів 
у поеЗіЇ СергіЯ Жадана

Дослідження присвячене прагмалінгвістичному аналізу функціонування антонімів 
у сучасному поетичному тексті Сергія Жадана. Виявлені особливості індивідуальної 
мовленнєвої поведінки автора, складена модель мовної особистості поета крізь призму 
антонімічної системи його віршів.

Ключові слова: антонім, прагмалінгвістичний аналіз, мовна особистість, індивіду-
альна мовленнєва поведінка. 

Исследование посвящено прагмалингвистическому анализу функционирования анто-
нимов в современном поэтическом тексте Сергея Жадана. Выявлены особенности ин-
дивидуального речевого поведения автора, составлена модель языковой личности поэта 
сквозь призму антонимической системы его стихов.

Ключевые слова: антоним, прагмалингвистический анализ, языковая личность, ин-
дивидуальное речевое поведение.
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This study is devoted to the pragmalinguistic analysis of the functioning of antonyms in 
modern poetic text written by Sergey Zhadan. Individual peculiarities of the author’s verbal 
behavior are defined. The model of lingual personality of the poet is built through the prism of 
antonymous system of his poetry.

Keywords: antonym, pragmalinguistic analysis, linguistic identity, individual verbal be-
havior.

У центрі уваги сучасних лінгвістичних досліджень поряд із вивченням мовної кар-
тини світу, авторської психології, мовної особистості автора, виявлення відношень між 
мовними одиницями все частіше актуалізується проблема вивчення одиниць мови щодо 
адресанта повідомлення. Важливим аспектом усебічного опису одниць мовної системи 
стає дослідження їх безпосереднього функціонування у мовленні. 

Проблемам дослідження мовних знаків у відношенні до мовної особистості автора у 
межах прагмалінгвістики приділяли увагу видатні лінгвісти Н. Д. Арутюнова, Ф. С. Ба-
цевич, Ю. М. Караулов, Г. Г. Матвєєва, О. О. Пушкін, Ю. С. Степанов, І. П. Сусов. Їхніми 
зусиллями розроблена методологія прагмалінгвістичного аналізу функціонування мов-
них одиниць у тексті з позицій прояву мовної авторської індивідуальності. Залежно від 
об’єкта прагмалінгвістичного аналізу сучасні вчені виділяють функціональну (об’єктом 
є текст та мовні одиниці у його складі) та приховану (аналізуються адресант та адресат) 
прагмалінгвістику. У межах української мовознавчої науки методологія функціональної 
та прихованої прагмалінгвістики ще не пройшла повну наукову апробацію на жодному із 
типів мовних одиниць. Це нові напрями прагмалінгвістичної науки, які ще знаходяться 
на стадії детальної розробки проблемного поля. Однак навіть на цьому етапі стає зрозу-
міла доцільність подальшого дослідження функціональної прагмалінгвістики не лише 
для розвитку теорії мовної особистості, а й для всебічного вивчення мовних одиниць. 
Саме тому методика прагматичного аналізу мовної особистості у межах функціональної 
пргамалінгвістики набуває все більшої актуальності в сучасному мовозавстві. 

Для дослідження мовної особистості нами були обрані універсальні лексичні угру-
повання – антоніми, оскільки саме вони можуть докладно репрезентувати індивідуальну 
манеру використання лексичних одиниць, а також особливості втілення цінностей осо-
бистості на мовному рівні. Для дослідження типів прояву індивідуальної мовленнєвої 
поведінки крізь призму антонімічної системи мови ми обрали віршовані тексти сучас-
ного українського поета та прозаїка Сергія Жадана, оскільки, по-перше, його поетична 
мова наповнена поєднаними протилежностями, вираженими антонімами різноманітних 
типів, а, по-друге, його індивідуальна мовленнєва поведінка майстерно сполучає іронію, 
цинізм, біль, споживацтво із добром, романтикою, коханням та теплим внутрішнім сві-
том. Вірші Сергія Жадана підкреслюють індивідуальний стиль модного поета, у якому 
тісно переплелися філософія, метафізика, екзистенція та стримана приглушена лірич-
ність. Тому метою нашого дослідження став прагмалінгвістичний аналіз поетичного 
тексту Сергія Жадана, визначення типу його мовної особистості через призму вивчення 
антонімічної системи його віршів. 

Першим етапом дослідження є визначення рівня вивчення мовної особистості. 
Ю. М. Караулов запропонував три такі рівні: 
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1) нульовий – структурно-мовний (вербально-семантичний) рівень, що демонструє 
ступінь володіння повсякденною мовою. На нульовому рівні відносно постійною части-
ною структури мовної особистості є комплекс збережених протягом достатньо довгого 
історичного часу структурних рис загальнонаціонального мовного типу, поняття якого 
використовується як гіпотетична передумова існування інваріантної частини. Ця інварі-
антна частина структури забезпечує можливість взаєморозуміння носіїв різних діалек-
тів, можливість розуміння мовною особистістю текстів, що виходять далеко за межі часу 
її життя та функціонування; 

2) перший рівень (лінгво-когнітивний або тезаурусний) вивчення мовної особистості 
встановлює ієрархію змістів та цінностей у її картині світу, у її тезаурусі. Звичайно, існує 
певна домінанта, яка визначається національно-культурними традиціями і суспільною 
ідеологією, зумовлює можливість виділення для мовної особистості у загальномовній 
картині світу її ядерної, загальнозначущої, інваріантної частини, а також частини, специ-
фічної і неповторної для цієї особистості; 

3) другий рівень аналізу мовної особистості (мотиваційно-прагматичний) – виявляє 
мотиви та цілі, які зумовлюють її розвиток, поведінку, керують її текстотворенням та, як 
наслідок, визначають ієрархію змістів і цінностей у її мовній моделі світу [1].

Першими рівнями дослідження мовоної особистості дослідники опікуються давно, 
другий став об’єктом посиленої уваги науковців останні десятиліття в аспекті розви-
тку психолінгвістики, теорії мовленнєвої комунікації, теорії мовленнєвих актів, праг-
малінгвістики, когнітивної лінгвістики. Такий розвиток зумовлено посиленою увагою 
науковців різних наукових парадигм до людини не тільки як носія певної свідомості, що 
виконує якусь діяльність, але і як до носія мовної свідомості. 

У межах функціональної прагмалінгвістіки мовна особистість, як така, що добре во-
лодіє засобами мовного коду рідної мови в різних типах комунікативних ситуацій [2: 
115], характеризується на основі функціонального мотивованого цілеспрямованого ви-
бору мовних одиниць у дискурсі. Тому, звичайно, для вивчення функціонування антоні-
мів у віршованому тексті нами був обраний другий рівень аналізу мовної особистості – 
мотиваційно-прагматичний. Цей рівень аналізу мовної особистості передбачає виявлення 
та характеристику мети, мотивів, інтересів, установок та інтенцій мовця. Мотиваційно-
прагматичний рівень забезпечує закономірний перехід від оцінки мовленнєвої діяльності 
до її осмислення, визначає ієрархію змістів та цінностей у мовній картині світу. У межах 
антонімічної системи мовної особистості прагматичний рівень аналізу розрізняє спосіб 
взаємодії антонімічних відношень з іншими елементами лексичної системи та кореляцію 
з інтенціями особистості залежно від умов комунікації. Одночасне використання анто-
німів у мові виявляє сутність відношень, оцінок, цінностей окремої мовної особистості. 
Антонімічна система окремого мовця може формувати мотиваційну структуру мовної 
особистості, оперуючи діяльнісно-комунікативними потребами, зумовленими типом ко-
мунікативної ситуації. 

З огляду на варіативність вираження мотиваційно-прагматичного рівня структури 
мовної особистості виділяють поняття типу мовної особистості. Він визначається як 
стійка структура, що відображає індивідуальні особливості суб’єкта, який вступив в ко-
мунікацію, і детермінуюча його мовленнєва поведінка [3: 118]. Виділяти типи мовних 
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особистостей можна за безліччю ознак (від частиномовних приналежностей до особис-
тісних характеристик) узагальненням особливостей прояву індивідуальної мовленнєвої 
поведінки. Прояв індивідуальної мовленнєвої поведінки – це позбавлений усвідомле-
ного мотивування, автоматизований, індивідуальний, стереотипний прояв мовленнєвої 
діяльності і дискурсивного мислення конкретної мовної особистості. Індивідуальна мов-
леннєва поведінка формується окремими стратегіями і тактиками мовної особистості та 
може виявлятися у специфіці побудови антонімічних відношень. 

В актуалізації індивідуальних стратегій і тактик мовленнєвої поведінки виявляються 
індивідуальні особливості мовної особистості, які забезпечують її неповторність і фор-
мують індивідуальний тип. За дослідженнями Г. Г. Матвєєвої, індивідуальні особливості 
мовної особистості обумовлюють наявність таких дихотомій мовленнєвої поведінки: по-
зитивна / негативна мовленнєва поведінка, центрована / кооперативна мовленнєва по-
ведінка, статична / динамічна мовленнєва поведінка, інтуїтивна / сенсорна мовленнєва 
поведінка, інтровертована / екстравертована мовленнєва поведінка, [4; 5]. Саме ці ди-
хотомії і складають для нас алгоритм подальшого дослідження індивідуальної мовної 
поведінки Сергія Жадана крізь призму антонімічної системи мови. 

Для того щоб визначити позитивну чи негативну спрямованість мовленнєвої поведінки 
Сергія Жадана, ми проаналізували манеру побудови антонімічних пар у його поетичних 
текстах. Загалом, звичайно, автор проявляє тенденцію до реалістичної оцінки подій навко-
лишнього світу, оскільки за допомогою антонімів фокусується на обох протилежних по-
люсах позначуваного явища, наприклад: “Добре, коли тобі сняться підпільники та герої. 
// Погано, коли їх поява на тебе тисне” [6]. Однак автор демонструє і негативну спрямо-
ваність мовленнєвої поведінки, тому що у 85% випадків не користується словниковою мо-
деллю побудови антонімічної пари – зазвичай у його текстах на першому місці знаходиться 
антонім, який позначає негативний полюс оцінки явища. Наприклад: “І ось малий стояв 
поміж них, обіймаючи кожного – // демонів із фаєрами, янголів із рваними крилами” [6]. 
“І озивається тепер до мене, і говорить зі мною, // пояснює мені речі – таємні та оче-
видні” [6]. Тому поруч із реалістичною, на перший погляд, оцінкою ситуації Сергій Жадан 
схильний виявляти песимізм: “Інею вам на дахах, сонця на ґратах” [6]. З огляду на це 
характеризуємо спрямованість мовленнєвої поведінки поета як негативну.

Надалі визначимо центрованість чи кооперативність мовленнєвої поведінки митця, які 
виявляються у здатності автора створити діалог з читачем. Поезія Сергія Жадана характе-
ризується високим ступенем залученості читача до діалогу, у тексті знаходимо повсюдні 
спроби створення ми-спільності: “Іще існує відчуття, // що все гаразд, // та до пуття // 
це відчуття ні я, ні ти // в собі не можем віднайти, // тому сприймаємо життя //з від-
сутністю мети” [6]. Образ читача завжди пристутній у поетичному тексті. Автор регуляр-
но демонструє упевненість у своєму погляді, проте ніколи не ігнорує думку інших. Саме 
тому можемо стверджувати про належність до кооперативної мовленнєвої поведінки, що 
об’єднує автора та читача у єдине ціле. Обрана автором стратегія солідаризації спрямована 
на демонстрацію близькості, спільності, одностайності з комунікативним партнером. Ре-
пертуар стратегії складають тактики вираження згоди, приєднання до думки комунікатив-
ного партнера, створення ми-спільності, демонстрації готовності до співпраці, інтимізації 
(скорочення комунікативної і фізичної дистанції), розради, емоційної підтримки. Вона 
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підкріплюється також стратегією щирості, дотримуючись якої автор демонструє особли-
вий, специфічний рівень довірливих стосунків між поетом та читачем. Розвінчати культ 
власної особистості допомагають зворотні антоніми: “Я ніде не вчився політекономіки, 
// і сам нікого не вчив” [6].

Для визначення динамічності чи статичності мовленнєвої поведінки проаналізує-
мо частиномовну належність обраних поетом антонімів. Повсякчас автор вдається до 
прийому нанизування дієслівних антонімічних пар, який створює особливий динамізм 
поезії та характеризує автора як людину, що звикла постійно перебувати у русі: “І все 
є так, як повинно бути. // Все трапляється і все буває. // І серце його нас щоранку 
будить, // підтримує, // змучує, // убиває” [6]. Життя сприймається автором як постій-
ний рух, дія, процес, черга подій: “Народжуйте веселих дітей. // Помирайте в своїх 
кімнатах. // Кидайте це чортове місто. // Повертайтеся в нього” [6]. Сергій Жадан 
досить часто вдається до описів процесів, дій, рухів. Серед антонімічної системи його 
індивідуального авторського стилю легко помітити перевагу векторних антонімічних 
пар. Наприклад: “Буде збирати на пляжах каміння // і викидати його в океан” [6]. 
Підтвердженням належності мовлення Сергія Жадана до динамічної мовленнєвої по-
ведіники є також використання поетом конверсивних антонімів, що позначають проти-
лежно спрямовані, зустрічні дії або відношення в межах однієї спільної ситуації: “Я 
вивозив теплих банкірів у приміські ліси. // Купував губернаторів і продавав голоси” 
[6]. Поет зображує реальну дійсність як безперервний процес, відслідковує розвиток 
окремих подій, явищ, обставин: “Але вона мовчала й дивилася, ніби дійсно втішалася 
// усім випадковим будинкам з дахами холодними. // І навіть коли можна було піти – 
вона лишалася, // і навіть коли можна було залишитись – вона виходила” [6].

Якщо вдаватися до кількісних підрахунків, то серед виділених нами 54 антонімічних 
пар у поезії Сергія Жадана 2009 – 2013 років 67% – саме дієслівні антоніми. Такий факт 
спростовує сумніви про те, що поет Сергій Жадан виявляє динамічну мовленнєву пове-
дінку, яка виразно формує його прагматичні стратегії та індивідуальний стиль. 

Свідомість автора дуже рідко фіксується на образах, створюваних власною уявою чи 
фантазією. Зазвичай Сергій Жадан концентрується на реальних образах навколишньої 
дійсності, демонструючи сенсорну мовленнєву поведінку. Сенсорики живуть у просторі, 
який заповнений реальними предметами, поділений на території (зони впливу), напо-
внений запахами і несе масу відчуттів. Наприклад: “А всім, хто лишається тут, у своїх 
вересневих будинках, // чоловікам і жінкам, дітям, старим і пропащим, // всім, хто 
просіює час в аптеках, школах, на ринках, // всім, хто збирав дбайливо свої кольори і па-
хощі” [6]. За допомогою антонімів автор прагне спростувати ілюзії інтуїтивного сприй-
няття дійсності та повернути читача до реальності: “Немає жодних невірних і жодних 
святих, // немає жодних відмічених і жодних простих, // жодних партнерів, жодних, 
синок, ворогів – // є лише наше сонце, вмерзле поміж снігів” [6].

Дихотомія екстравертованої чи інтравертованої мовленнєвої поведінки виявилася 
найскладнішою для аналізу. Проте ми визначили приналежність Сергія Жадана до екс-
травертів. Екстравертована мовленнєва поведінка відрізняється розгорнутою, зовніш-
ньою спрямованістю мовленнєвої особистості на реципієнта. Тобто об’єктивна реаль-
ність є первинною, а своє внутрішнє вторинним: “Земля нагрівається і охолоджується. 
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// І ти нагріваєшся і охолоджується // разом із нею” [6]. Такими паралельними анто-
німами автор підкреслює своє єднання із зовнішнім світом та залежність від нього. Те, 
що відбувається навколо поета, – це і є об’єктивна реальність, а він – лише її частина, і 
життя цілком залежить від того, що відбувається навколо: “Прийде весна, говорили вони, 
// кинемо все й поїдемо звідси” [6].

Проаналізувавши антонімічну систему поетичної мови Сергія Жадана з позицій 
функціональної прагмалінгвістики, складено портрет мовної особистості поета. Ціле-
спрямоване функціональне вживання антонімів характеризує поета у прояві негативної, 
кооперативної, підкреслено динамічної, сенсорної, екстравертованої мовленнєвої пове-
дінки. Прагмалінгвістичний аналіз антонімів у межах мовленнєвої поведінки окремо-
го мовця проводився на основі дослідження лексичного складу антонімів, їх частино-
мовної належності, функціонального виду, частотності вживання та способів побудови 
антонімічних пар. Складена модель мовної особистості ще раз підтверджує думку про 
універсальність антонімії як мовної та мовленнєвої категорій, оскільки функціонування 
антонімів у тексті є вагомим критерієм прагмалінгвістичного аналізу мовної особистості 
та мовленнєвої поведінки.

Отже, у результаті прагмалінгвістичного аналізу функціонування антонімів у по-
етичному тексті Сергія Жадана складена модель його мовної особистості та виявлені 
особливості індивідуальної мовленнєвої поведінки автора. Не вивченим залишається 
прагмалінгвістичний аналіз антонімів з метою створення не індивідуального, а загально-
го портрета мовленнєвої поведінки. 
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варіантні відноСини юридичниХ термінів у СФераХ 
ФіКСаЦіЇ та ФунКЦіонуваннЯ

Стаття присвячена варіантним відносинам юридичних термінів англійської мови 
та їх типології у парадигматичному і синтагматичному планах та способам репрезен-
тації варіантних термінів у сфері функціонування. 

Ключові слова: юридичний термін, варіантні відносини, парареферентні варіанти, 
омореферентні варіанти.

Статья посвящена вариантным отношениям юридических терминов английского 
языка и их типологии в парадигматическом и синтагматическом планах и способам 
репрезентации вариантных терминов в сфере функционирования.

Ключевые слова: юридический термин, вариантные отношения, омореферентные 
варианты, парареферентные варианты.

The article is dedicated to the variation relation of English legal terms and their types in 
both paradigmatic and syntagmatic plans. The ways of variants representation in the sphere of 
functioning are analyzed.

Key words: legal term, variation relation, homoreferential variants, parareferential variants.

Вимога однозначності терміна, на яку опиралися багато вчених і яка була аксіомою 
протягом багатьох років, сьогодні вважається не зовсім вірною. А наявність синонімів, 
варіантів чи дублетів в термінології швидше за все вважалося проблемою термінології, 
недостатнім опрацюванням, засміченням термінології іншомовними словами і таке інше 
(Д.С. Лотте [1], В.М. Лейчик [2], А.А. Реформатський [3]). Проте рідко коли брався до 
уваги той факт, що в процесі функціонування це стає мимоволі неможливо, оскільки 
дуже часто терміни, що складалися з декількох компонентів для зручності використан-
ня втрачають один з них, що не несе важливого смислового навантаження, абревіатури 
заміняють повний термін, та й взагалі терміни піддаються впливу тих процесів, що і 
загальновживані слова, оскільки вони всі належать до систем мови та мовлення (С.В. 
Гриньов [4], В.П. Даниленко [5], З.І. Комарова [6], В.А. Татарінов [7]). 

Слушним, на нашу думку, є зауваження, що у випадку розгляду функціональних ас-
пектів мови, до яких належить і явище термінологічної номінації, обов’язковою умовою 
слід вважати врахування взаємодії одиниць різних рівнів. «Варіантність термінологічної 
номінації виходить за межі одного мовного рівня, і не тільки тому, що одне і те ж наукове 
поняття може позначатись одиницями різних рівнів (лексика, словотвір, синтаксис), але 
й тому, що ці одиниці самі можуть варіювати, включаючи варіанти нижчих рівнів, які 
в кінцевому рахунку поповнюють число варіантів номінації. Подібно до того, як варі-
ювання, наприклад, фонеми чи морфеми зумовлює варіантність слова, так і формальні 
внутрішньотермінові варіанти сприяють появі номінативних варіантів у системі термі-
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нологічної номінації. Така ієрархія варіантності є наслідком ієрархічності самої мови, із 
якої черпаються засоби термінотворення» [8]. Це і зумовило актуальність дослідження, 
що визначається відсутністю комплексного дослідження варіантних відносин у сфері 
юридичної термінології сучасної англійської мови. 

Мета цього дослідження полягає у комплексному дослідженні типів варіантних від-
носин між юридичними термінами англійської мови у сфері фіксації, а також у виявленні 
способів їх репрезентації у сфері функціонування.

Об’єктом дослідження є юридичні терміни англійської мови, що вступають у варіа-
тивні відносини у сферах фіксації та функціонування.

Джерельною базою дослідження є такі словники: Юридичний тлумачний словник 
«Oxford Dictionary of Law» [9] та електронний словник ABBYY Lingvo X5 [10], а також 
електронні публіцистичні видання. 

Досліджуючи варіантність плану вираження термінів, одні вчені описують це яви-
ще через поняття синонімії (Ю.Д. Апресян [11],  О.В.Суперанська [12] та ін.), інші на-
зивають це дублетністю (І. Квітко [13] та ін.), треті все ж схиляються до варіантності 
(К.Я. Авербух [14], В.П. Даниленко [5], Т.С. Пристайко [14], В.С. Татаринов [7], С.В. 
Гриньов [4], та ін.).

Розглядаючи питання варіанта терміна вважаємо, що: «будь-яка номінативна одиниця, 
у тому числі і термінологічна, є сукупністю певних елементів, що відображають відповід-
ність фонетичного слова (знака) з предметом реальної дійсності (денотатом) і з уявлен-
ням про цей предмет, з поняттям (сигніфікатором і референтом). Варіювання одне з двох 
елементів номінативної одиниці при збігу або стабільності інших і зумовлює всі існуючі 
різновиди варіантів» [16: 92]. Крім того, для констатації відносин варіантності між спів-
ставлюваними одиницями номінації необхідною і достатньою умовою є встановлення то-
тожності функцій у них [14: 38]. Функціональний підхід до визначення меж номінативних 
варіантів в термінології детермінується ономасіологічним аналізом (від наукового поняття 
– до засобів його мовного вираження) [8]. Тобто специфіка терміна як номінативного зна-
ку і термінологій як функціональних номінативних систем, що належать до особливого 
функціонального різновиду мови, а саме мови для спеціальних цілей, обумовила розвиток 
на базі загальної теорії варіантності окремої, термінологічної, теорії варіантності, яка ви-
робила свій підхід до явища варіантності термінів і своє розуміння варіанта [17: 5].

Найбільш прийнятною для нас стала парадигматична класифікація, що виходить з 
початкового розмежування омореферентних та парареферентних варіантів термінологіч-
них одиниць (В.Н. Мигирін [18], Т.С. Пристайко [15], Е.В. Неженець [17]), яку ми взяли 
за основу своєї класифікації варіантів юридичних термінів.

Під омореферентними варіантами розуміють терміни, що розрізнюються лише планом 
вираження при збігові денотатів та референтів. Ще по іншому їх називають номінативни-
ми варіантами, ономасіологічними варіантами, паралельними найменуваннями, дублета-
ми і т.п. Проте їхнє трактування не завжди збігається. Під парареферентними – терміни, що 
співвідносяться з одним денотатом, але з різними референтами та знаками [17:10].

Омореферентні варіанти термінів юридичної літератури можна розділити на:
– словотвірні (наявність різних формотворчих афіксів) (7/14 одиниць abstinence – 

abstinency, assurance – insurance, adjusting – adjustment, encumbrance – incumbrance, half 
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– secret trust – semi – secret trust, indorsement – endorsement, disablement benefit – disability 
benefit;

– орфографічні (7/14): blue book – Blue Book, breathalyser – breathalyzer, byelaw – by-
law, Cafcass – CAFCASS, c.i.f. contract – C.I.F. contract, Cmd – Cmnd, gipsy – gypsy;

фонетичні (3/6): embezzlement [ɪm’bezlmənt ], [em-] endorsement [ɪn’dɔːsmənt ], [en- ], 
endowment [ɪn’daumənt ], [en- ];

– синтаксичні (51/103):
1) складений термін – абревіатура (36/72): advice by way of representation – AB-

WOR, Advisory Conciliation and Arbitration Service – ACAS, advance corporation tax – ACT, 
Agricultural Dwelling – House Advisory Committee – ADHAC, Air Defence Identification 
Zone – ADIZ, alternative dispute resolution – ADR, Alternative Investment Market – AIM, 
annual general meeting – AGM, Attorney General – AG, British National \(Overseas\) – BN(O), 
capital transfer tax – CTT, Communitatis Europae Lex: European Community Law – CELEX, 
Child Support Agency – CSA, Crown Prosecution Service – CPS, Director of Public Prosecu-
tions – DPP, employment appeal tribunal – EAT, European Currency Unit – ECU, enterprise 
investment scheme – EIS, Employment Appeal Tribunal – EAT, employment tribunal – ET, 
European Monetary System – EMS, euro norm – EN, exchange rate mechanism – ERM, Euro-
pean Atomic Energy Community – Euratom, European Bank for Reconstruction and Develop-
ment – EBRD, European Central Bank – ECB, European Coal and Steel Community – ECSC, 
European Community – EC, Court of Justice of the European Communities – European Court 
of Justice – ECJ, Family Health Services Authority – FHSA, free on board contract – f.o.b. 
contract, General Agreement on Tariffs and Trade – GATT, grievous bodily harm – GBH, In-
ternational Bank for Reconstruction and Development – IBRD; World Bank – WB;

2) складений термін – складний термін (2/4): direct examination – examination-in 
-chief, electronic conveyancing – e-conveyancing;

3) складений термін – складений термін з модифікованим компонентом, утворе-
ним внаслідок 

– зміни частини мови залежного компонента (7/15) blood specimen – specimen of 
blood, opinion evidence – evidence of opinion, contract of exchange – commutative contract, 
driving while unfit – drunken driving, clerk to the justices – justices’ clerk, magistrates’ clerk, 
books of account – accounting records, international law – law of nations;

– компресії одного з малоінформативних елементів (6/12): General Council of the 
Bar of England and Wales – Bar Council, Borstal institution – borstal, Bryan Arbitration Trea-
ties – Bryan Treaties, industrial injuries disablement benefit – disablement benefit, Court of Jus-
tice of the European Communities – European Court of Justice, European Commission – Com-
mission of the European Communities. По-іншому ці терміни називають омореферентними 
синтаксичними варіантами компресивного компонента найменування [16].

парареферентні лексичні варіанти за ознакою структурної відповідності 
розподіляються на однотипні (слово – слово, словосполучення однакової структури) і 
різнотипні (просте та складне слово, слово – словосполучення, словосполучення різної 
структури) [17: 8]. 

Низка однотипних термінів можуть відрізнятися епохою його використання чи дже-
релом походження (так звані еволютивні варіанти): 
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а) автохтонного та іншомовного (6/12): act of God – force majeure, fact – factum, guilty 
mind – mens rea, fishery – piscary, incapacity – incompetence, international law – jus gentium); 

б) автохтонних (3/6): buggery – sodomy, purchaser – buyer, construction – 
interpretation;

в) іншомовних (2/4): autopsy – post-mortem, estate pur autre vie – estate per autre vie.
Численний клас однотипних парареферентних варіантів (46/93) становлять 

терміни – словосполучення. На основі базових моделей виникають ряди з варіюванням 
таких компонентів:

– опорного (8/16): authorized securities – authorized investments, Calderbank letter – 
Calderbank offer, care proceeding – care order, contract of employment – contract of service, 
ethnic cleansing – ethnic minority, Companies Registry – Companies House, disparagement of 
goods – slander of goods, epitome of title – abstract of title;

– залежного (34/69): accusatorial procedure – adversary procedure, alimentary trust – 
protective trust, artificial person – juristic person, active trust – special trust, adoptive leave – 
parental leave, delegated legislation – subordinate legislation, alimentary trust – protective trust, 
authorized capital – nominal capital, active trust – special trust, bare trust – naked trust – simple 
trust, bilateral contract – synallagmatic contract, bonus issue – capitalization issue, company 
name – business name, canon law – ecclesiastical law, catching bargain – unconscionable 
bargain, chain of executorships – chain of representation, circumstantial evidence – indirect 
evidence, Community law – EU law, community of assets – community of property, contract of 
employment – contract of service, delegated legislation – subordinate legislation, development 
land – community land, direct evidence – original evidence, equitable mortgage – equitable 
charge, false plea – sham plea, industrial tribunal – employment tribunal, injurious falsehood 
– malicious falsehood, insulting behaviour – threatening behaviour, general average – gross 
average, interim injunction – interlocutory injunction, interim judgment – interlocutory 
judgment, interim proceedings – interlocutory proceedings, interim relief – interlocutory relief, 
intermediate terms – innominate terms;

– усіх (4/8): careless statement – negligent misstatement, charges register – land registration, 
death penalty – capital punishment, community charge – poll tax.

різнотипні парареферентні варіанти (25/52) досліджуваної сфери представлені так:
– однослівний термін – складений термін (17/34): annulment – nullity of marriage, 

array – challenge to jury, Benchers – Masters of the Bench, consanguinity – blood relationship, 
rentcharge – chief rent, comity – comitas gentium, hacking – computer misuse, constable – police 
officer, incorporation – corporate personality, corporation – body corporate, decompilation – 
reverse engineering, blackmail – demanding with menaces, discretion – judicial discretion, perjury 
–false statement, surname – family name, majority – full age, Act of Parliament – statute;

б) складений термін моделі а1С1 – складений термін моделі С1С2 (2/4): marital 
breakdown – breakdown of marriage, commutative contract – contract of exchange;

в) складений термін моделі а1С1 – складений термін моделі а2С1, де А1 – просте 
слово, А2 – складне слово (2/4): collision clause – running-down clause, concurrent planning – 
twin-track planning).

Певна кількість варіантних рядів виникає за рахунок варіантності бінарних термінів 
з полікомпонентними (4/10): perfect trust (executed trust) – completely constituted trust, 
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imperfect trust (executory trust) – incompletely constituted trust, Chancery Masters – Masters 
of the Supreme Court, Council of Ministers – Council of the European Union.

Отже, проведений аналіз показав, що кількість юридичних термінологічних ва-
ріантів англійської мови в межах вибірки складає 150/304 одиниці, а це свідчить про 
високу продуктивність варіювання плану вираження юридичних термінів, різнома-
нітність форм його вияву. Найчисленніші групи юридичної термінології представле-
ні однотипними парареферентними варіантами з варіюванням залежного компонента 
та омореферентними синтаксичними варіантами, що виражаються терміном та його 
абревіатурним аналогом. 

Крім того, проаналізувавши юридичні тексти, можна сказати, що варіантні номінації 
можуть уводитися в текст двома способами: дистактно, шляхом вільного викладу мате-
ріалу, і контактно, одночасно. Синтагматичні варіанти терміна, що подаються неконтак-
тно, виконують функцію субституції (заміщення) терміна, яка сполучається із функцією 
ідентифікації спеціального об’єкта, а також функціями текстотворення, лаконізму, зняття 
монотонності викладу тощо [17: 10]. 

Найчастіше терміни-варіанти, що подаються контактно, є структурним центром ме-
татекстової комунікативної ситуації «інтродукція терміна» та «вибір терміна», які в ме-
тамові підручників дуже часто поєднуються, тому що автор вже при першій презентації 
варіантних термінів віддає перевагу одному з них, подаючи його першим [17: 10]. 

Варіантне найменування може бути введеним за допомогою:
– дужок (The owners of some freehold houses are required to pay an annual amount, which 

is called a ‘rentcharge’ (‘chief rent’)[19]. Acas (Advisory, Conciliation and Arbitration Ser-
vice) aims to improve organisations and working life through better employment relations [20]. 
The European Central Bank (ECB) said that 278 eurozone banks will repay 137.16bn euros 
of three-year loans they borrowed. The European Coal and Steel Community (ECSC) is 60 
years old today [21]. The changes, which came into force on Friday, are the result of a ruling 
from the European Court of Justice (ECJ) in March last year [22]. Russia has finally joined 
the World Trade Organization (WTO) at a ceremony in Switzerland on Friday, after 18 years 
negotiating its membership. 1993 Russia applies to join the General Agreements on Tariffs 
and Trade (Gatt) [23]. Its original name was the International Bank for Reconstruction and 
Development (IBRD) [24].).

– сполучника or (The purpose of this amendment to Order 99 is to allow the courts 
to have a more formal approach to what are known as Calderbank letters or offers and to 
provide a statutory footing for this practice [25]. A trust which involves some active duty 
on the part of the trustee, such as to care for the land, to paytaxes, to collect the income 
therefrom, to make a sale, mortgage, or conveyance thereof, is known as an «active» or 
«special» trust, in contradistinction to one whereby the trustee is merely the depositary of 
the legal title, with no duties except to make a conveyance when called upon by the cestui que 
trust, and to defend the legal title, or to allow his name to be used for the purpose; such a 
trust being termed a «simple», «passive», «bare», «naked», or «dry» trust. That is, the land, 
or some interest therein, is referred to as real estate, or real property, and not as a particular 
person’s real estate or real property [26]. Malicious or injurious falsehood is a related but 
separate cause of action from defamation [27]).
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– коментаря (If the council believes that your child is suffering harm or is likely to suffer 
serious harm, it can apply to the court for a care order (known as ‘care proceedings’) [28]. 
The General Council of the Bar, commonly known as the Bar Council, is the professional 
association for barristers in England and Wales [29].).

Можна зробити висновок, що найбільш розповсюдженим способом подання варіант-
них елементів термінології юриспруденції у сфері функціонування і фіксації є подання 
варіантів у дужках.

Отже, вивчення варіантності в сфері загальновживаної мови має велике наукове зна-
чення, і, крім того, набуває в сфері термінології, зокрема юридичної, велике методологічне 
і практичне значення, оскільки варіювання у сфері спеціального мовлення обумовлює яви-
ще, з яким в гіршому випадку «наполегливо борються», а в кращому намагаються осмис-
лити як закономірні, обумовлені когнітивними і комунікативно-прагматичними факторами, 
що пов’язані з пізнавальною діяльністю людини в сфері спеціальної комунікації [15: 35]. 
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діЄСЛова пСиХічного впЛиву Зі ЗначеннЯм «Зміна 
інтеЛеКтуаЛЬного Стану Людини» у німеЦЬКій мові

Стаття присвячена дослідженню структури дієслів психічного впливу (ДПВ) у су-
часній німецькій мові. Головну увагу приділено розгляду лексико-семантичної підгрупи 
ДПВ зі значенням зміни інтелектуального стану людини, семантичному аналізу синоні-
мічних рядів дієслів, що входять до її складу, і аналізу окремих ДПВ.

Ключові слова: дієслова психічного впливу (ДПВ), семантичні ролі, валентність ді-
єслів, синонімічний ряд, формула тлумачення.

Статья посвящена исследованию структуры глаголов психического воздействия 
(ГПВ) в современном немецком языке. Главное внимание уделено рассмотрению лексико-
семантической подгруппы ГПВ со значением изменения интеллектуального состояния 
человека, семантическому анализу синонимических рядов, которые входят в её состав, 
и анализа отдельных ГПВ.

Ключевые слова: глаголы психического воздействия (ГПВ), семантические роли, ва-
лентность глаголов, синонимический ряд, формула толкования.

The article deals with the structure of mental influence verbs (MIV) in the contemporary 
German language. It focuses mostly on the lexical-semantic subgroup of MIVs with the mean-
ing of changes in the intellectual condition of the person; on the semantic analysis of the  
synonymic sets of the verbs, being a part of it, and on the analysis of individual MIVs.

Keywords: mental influence verbs (MIVs), semantic roles, valency of verbs, synonymic set, 
interpretation formula.

1. Важливу роль у лексиці німецької мови відіграють дієслова психічного впливу 
(ДПВ). Вони використовуються у мові для передачі змін емоційного, розумового, ін-
телектуального або вольового стану істоти, які викликаються під нефізичних впливом 
іншої істоти. Теорію психічного впливу найповніше представлено в психології та психо-
лінгвістиці, де вплив характеризується як »процес і результат зміни поведінки людини, 
її установок, намірів, уявлень і оцінок при взаємодії іншою людиною« [5: 37]. Вели-
ка кількість ДПВ передає зміни інтелектуального стану, які відбуваються у людини під 
впливом іншої людини або якихось обставин. С. Ю. Головін визначає інтелект як »від-
носно стійку структуру розумових здібностей індивіда« [8: 155]. Інші словники дають 
визначення інтелекту як »системи всіх пізнавальних (когнітивних) здібностей індивіда: 
відчуття, сприйняття, пам'яті, уявлення, мислення, уяви« [2: 183] або як »сукупність ро-
зумових здібностей людини і деяких вищих тварин, відносно стійка система розумових 
дій, операцій і здібностей« [4: 281]. У цій статті дається спроба класифікації дієслів, що 
описують психічний вплив на інтелект людини і пов'язані з цим його зміни в сторону 
збільшення або зменшення.

© Хрупіна Г.В., 2013
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2. У 1975 році Ю.В. Фоменко виокремив, класифікував і дав загальну характерис-
тику ДПВ у російській мові [9: 3-22]. У класифікації англійських дієслів Г.Г. Сильниць-
кий розподілив ДПВ в групу »інформативів емоційного впливу« [6: 48]. О.В. Падучева 
визначила ДПВ як »структурне ядро класу дієслів емоцій« [3: 276]. Поняття »дієслова 
психічного впливу« в зарубіжній лінгвістиці закріпилося з часу, коли його уперше ви-
користала в своїх роботах німецька дослідниця Ірене Рапп [16]. Макс Мьоллер, який до-
слідив психічні дієслова дії з точки зору граматики, підкреслив їхню каузативність і ці-
леспрямованість [15: 11-19). Сільвія Кучер використала моделі з семантичними ролями і 
оглянула конструктивну варіативність і реалізацію аргументу у так званих »Psychverben« 
[13]. Така зацікавленість ДПВ підкреслює важливість цих дієслів для лексиконів сучас-
них мов і дає можливість розглядати ці дієслова як міжмовний феномен.

Досвід попередніх досліджень дозволяє визначити актуальність теми цієї роботи, 
яка зумовлена тим фактом, що підгрупа ДПВ зі значенням ›зміна інтелектуального стану 
людини‹ ніколи не виділялася й не досліджувалася як окрема лексико-семантична під-
група в німецькій мові попри частотність використання таких ДПВ, численність і важли-
вість у базовому лексиконі носіїв кожної мови.

3. Мета статті полягає у виведенні формул тлумачення, аналізі й описі синоні-
мічних рядів (СР), які входять до складу підгрупи зі значенням ›зміна інтелектуального 
стану людини‹, та створенні семантичної класифікації ДПВ з таким значенням в німець-
кій мові. Отже об’єктом дослідження є ДПВ зі значенням ›зміна інтелектуального 
стану людини‹, а предметом дослідження є вивчення семантичних особливостей таких 
дієслів. Матеріал дослідження – це лексико-семантичні варіанти (одне з можливих зна-
чень) ДПВ зі значенням зміни інтелектуального стану людини як найпростіші одиниці 
їхньої смислової структури, дібрані шляхом суцільної вибірки з тлумачних одномовних 
словників німецької мови [11; 12; 14; 17]. Загальна кількість вибірки становить 1449 
ДПВ, серед яких кількість дібраних ДПВ зі значенням ›зміна інтелектуального стану 
людини‹ є 249 ДПВ. Текстові приклади у кількості 249 речень взято з відповідної кожно-
му дієслову словникової статті Дудена [12], Лангеншайдта [14], лінгвістичного порталу 
корпусу лексики Лейпцігського університету [10] або з порталу Проєкту Берлінсько-
Бранденбургської Академії наук [11]. Переклад семантичних тлумачень ДПВ та тексто-
вих прикладів з німецької виконано автором.

3.1. Основними актантами всіх дієслів є суб'єкт й об'єкт, які співвідносяться відповідно 
зі стимулом (далі Stim), що позначає джерело сприйняття, та експерієнцером (Exp), 
носієм відчуттів і сприймань, який зазнає істотних змін. До семантичних валентностей 
другого плану, слідом за Ю. Д. Апресяном [1: 125-126], відносяться засіб (Med) (від англ. 
medium ›засіб‹), інструмент (Instr) (від англ. instrument ›інструмент‹); мета (Dest) від 
англ. destination ›мета‹) та інші. Кожен окремий синонімічний ряд організований так, що 
ДПВ з інтегральною семою завжди стоїть на початку і дає назву всьому ряду. Наступні 
лексеми стоять в СР в алфавітному порядку. 

3.2. Позитивність чи негативність значення ДПВ визначалася залежно від характеру 
впливу суб'єкта на об'єкт. Під негативним малося на увазі некорисне, несприятливе, 
несхвальне, насильницьке значення. Під позитивним – корисне, сприятливе, схвальне, 
ненасильницьке значення. Під нейтральним на увазі малося значення, яке не виявляло в 
собі ні негативних, ні позитивних рис. підгрупа ДПВ зі значенням психічного впливу на 
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вольовий стан людини складається з трьох мікрогруп: ›негативні зміни інтелектуального 
стану людини‹, ›позитивні зміни інтелектуального стану людини‹, ›нейтральні зміни 
інтелектуального стану людини‹.

4. До мікрогрупи ДПВ зі значенням ›негативні зміни інтелектуального стану 
людини‹ відноситься 142 дпв, сгрупованих у 10 Ср, а саме: ›брехати, вводити в оману‹ 
(50 ДПВ); ›задурити, зробити з когось дурня‹ (22 ДПВ); ›виманювати хитрощами, 
лестощами, вмовляннями‹ (15 ДПВ); ›муштрувати, дресирувати, школити‹ (13 ДПВ); 
›втовкмачувати, натаскувати‹ (12 ДПВ); ›вивідати, випитати‹ (10 ДПВ); ›збити з пантелику, 
заплутати‹ (8 ДПВ); ›затьмарити розум‹ (5 ДПВ); ›розіграти‹ (4 ДПВ); ›отупляти, робити 
нерозумним‹ (3 ДПВ).

4.1. Прикладом семантичного аналізу СР цієї мікрогрупи є розгляд ›обдурити, 
задурити, зробити з когось дурня‹ (22 ДПВ; формула тлумачення ›X foppt Y‹: людина 
X усвідомлено психічно впливає на людину Y тим, що говорить йому щось неправдиве, 
помилкове, поводиться з Y як з дурнем, і каузуює в Y-ка віру і хибну надію): foppen 
(jemand foppt jemanden) ›хтось (в більшості випадків в жарті) говорить комусь що-
небудь помилкове [і радіє тому, що він в це вірить]‹; äffen (jemand/etwas äfft jemanden) 
›хтось когось задурює‹; anflöten (jemand flötet jemanden an) ›хтось прагне обдурити 
когось словами‹; anführen (jemand führt jemanden an) ›хтось когось задурює‹; anmeiern 
(jemand meiert jemanden an) ›хтось намагається когось обдурити‹; anschummeln (jemand 
schummelt jemanden an) ›хтось когось обдурює‹; ansohlen (jemand sohlt jemanden an) 
›хтось прагне обдурити когось‹; belackmeiern (jemand belackmeiert jemanden) ›хтось 
когось задурює, обманює‹; bemeiern (jemand bemeiert jemanden) ›хтось намагається 
когось обдурити, перехитрити‹; bescheißen (jemand bescheißt jemanden) ›хтось когось 
тримає за дурня, дражнить, обдурює‹; betölpeln (jemand betölpelt jemanden) ›хтось 
намагається когось обдурити, перехитрити‹; narren (jemand narrt jemanden) ›хтось 
намагається обдурити і пожартувати над кимось‹; neppen (jemand neppt jemanden) ›хтось 
намагається обдурити когось і здерти з нього втридорога‹; übertölpeln (jemand übertölpelt 
jemanden) ›хтось когось, хто не розбирається в певній ситуації незграбним, настирним 
способом перехитрити, обдурити‹; veralbern (jemand veralbert jemanden) ›хтось когось 
дражнить, тримає за дурня, дурить‹; verarschen (jemand verarscht jemanden) ›хтось когось 
дражнить, тримає за дурня, дурить‹; vergackeiern (jemand vergackeiert jemanden) ›хтось 
когось дражнить, тримає за дурня, дурить‹; verkackeiern (jemand verkackeiert jemanden) 
›хтось когось дражнить, тримає за дурня, дурить‹; verklapsen (jemand verklapst jemanden) 
›хтось когось тримає за дурня, дражнить, обдурює‹; verscheißern (jemand verscheißert 
jemanden) ›хтось когось тримає за дурня, дражнить, обдурює‹; veruzen (jemand veruzt 
jemanden) ›хтось когось тримає за дурня, дражнить, обдурює‹; vorgaukeln (jemand gaukelt 
jemandem etwas vor) ›хтось зображує щось комусь навмисно таким чином, що він плекає 
приємні (проте, хибні) надії‹. Семами цього СР є ›вплив‹, ›каузальність‹, ›направленість 
на об’єкт‹, ›дурити‹.

4.2. Семантика ДПВ СР ›обдурити, задурити‹ заснована на метафоричних переносах 
прямого значення:

a) ›вести‹ (одне ДПВ anführen);
b) ›надвязать [нашити] підошву (панчохи)‹ (одне ДПВ ansohlen);
c) ›(майно, двір) здавати в оренду‹ (2 ДПВ: anmeiern, bemeiern);
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d) ›загидити; забруднити‹ (одне ДПВ bescheißen).
4.3. Префікси цього СР є семантично вмотивованими: ver- (7 ДПВ) зі значенням 

»зміни стану« [7: 448]; an- (5 ДПВ) зі значенням »спрямованості дії на предмет, особу« 
[7: 53]; be- (4 ДПВ) зі значенням »зміна стану« [7: 81]; vor- (одне ДПВ) зі значенням 
»вчинення дії з метою обману, введення в оману« [7: 452]; über- (одне ДПВ) зі значенням 
»випередження, перевага« [7: 424]:

(1) Du (Stim) willst mich (Exp) wohl veralbern? [11]. ›Ти що, хочеш обдурити мене?‹;
(2) Du hast mich aber gründlich angeführt [12]. ›Однак, ти грунтовно обдурив мене‹.
4.4. ДПВ СР ›обдурити, задурити‹ є двовалентними з сирконстантом способу (Mod):
(1) Wollen Bands (Stim) wie Depeche Mode ihre Anhänger (Exp) veralbern? [11]. ›Чи 

хочуть музичні групи дурити своїх шанувальників, як це зробили «Депеш Мод»?‹;
(2) Das brauchen Sie mir nun nicht zu erzählen, dass mein Skatbruder (Stim) mich (Exp) 

ansohlt [12]. ›Вам не потрібно мені розповідати, що мій кореш за картами мене дурить‹.
5. До мікрогрупи ДПВ зі значенням ›нейтральні зміни інтелектуального стану 

людини‹ відноситься 68 дпв, сгрупованих у 9 Ср, а саме: ›інформувати, повідомляти‹ 
(22 ДПВ); ›питати‹ (17 ДПВ); ›відповідати, перечити‹ (8 ДПВ); ›екзаменувати. перевіряти‹ 
(6 ДПВ); ›натякати‹ (5 ДПВ); ›видучити‹ (3 ДПВ); ›застерігати. попереджати‹ (3 ДПВ); 
›пропагувати, рекламувати‹ (3 ДПВ); ›проповідувати‹ (1 ДПВ).

5.1. Прикладом семантичного аналізу СР цієї мікрогрупи є розгляд СР ›інформувати, 
повідомляти‹ (22 ДПВ; формула тлумачення ›X berichtet Y‹: людина X психічно 
впливає на людину Y, повідомляє про щось і каузуює Y-ка до сприйняття інформації): 
berichten (jemand berichtet jemandem von etwas/ über etwas) ›хтось повідомляє комусь 
(в більшості випадків об’єктивно), що він побачив або почув‹; belehren (jemand belehrt 
jemanden) ›хтось когось про щось інформує‹; angeben (jemand gibt jemandem etwas an) 
›хтось дає комусь важливу чи необхідну інформацію про щось‹; anzeigen (jemand zeigt 
(jemandem) etwas an) ›хтось дає комусь важливу чи необхідну інформацію про щось‹; 
bekanntgeben (bekannt geben) (jemand gibt jemandem bekannt) ›хтось комусь публічно про 
щось повідомляє, дає знати‹; bekanntmachen (bekannt machen) (jemand macht jemandem 
etwas bekannt) ›хтось комусь публічно про щось повідомляє, дає знати‹; benachrichtigen 
(jemand benachrichtigt jemanden (von etwas); jemanden benachrichtigen, dass…) ›хтось 
когось повідомляє про щось, інформуює‹; informieren (jemand informiert jemanden 
sich (über jemanden/etwas)) ›хтось комусь/собі інформацію з певної теми дає/набуває‹; 
kundgeben (jemand gibt jemandem etwas kund) ›хтось комусь про щось повідомляє, дає 
знати‹; kundmachen (jemand macht jemandem etwas kund) ›хтось повідомляє комусь про 
щось‹; kundtun (jemand tut (jemandem) etwas kund) ›хтось дає комусь інформацію про 
щось‹; melden (jemand meldet jemanden/|etwas jemandem/ bei jemandem) ›хтось комусь 
(відповідальній особі або установі) повідомляє інформацію про когось‹; mitteilen 
(jemand teilt jemandem etwas mit) ›хтось комусь дещо говорить, пишє, щоб він дізнався 
про це‹; notifizieren (jemand notifiziert jemandem etwas) ›хтось когось повідомляє про 
щось, інформуює‹; offenbaren (jemand offenbart jemandem etwas) ›хтось повідомляє 
комусь про те, що раніше було таємницею‹; stecken (перен.) (jemand steckt jemandem 
etwas) ›хтось комусь дає інформацію з певної теми, яка є не дуже приємною для 
нього‹; überliefern (jemand überliefert jemandem etwas) ›хтось передає якусь інформацію 
(ідеї, досліди, звичаї, релігійний зміст тощо) комусь (більш пізньому поколінню)‹; 
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verkundschaften (jemand verkundschaftet jemandem etwas) ›хтось повідомляє комусь про 
щось‹; verlautbaren (jemand verlautbart (jemandem) etwas) ›хтось дає комусь [офіційну] 
інформацію про щось‹; verraten (jemand verrät (jemandem) etwas) ›хтось говорить комусь 
про щось, що повинно залишатися таємним‹; vortragen (jemand trägt jemandem etwas 
vor) ›хтось повідомляє комусь офіційно або публічно про щось‹; zutragen (jemand trägtt 
jemandem etwas zu) ›хтось комусь повідомляє про щось, інформуює‹. Семами цього СР є 
›вплив‹, ›каузальність‹, ›направленість на об'єкт‹, ›повідомлення‹, ›інформація‹.

5.2. Cемантика деяких ДПВ цього СР заснована на метафоричних переносах 
прямого значення:

a) ›встромляти, засовувати, вкладати, вставляти‹ (одне ДПВ stecken);
b) ›передавати; вручати‹ (одне ДПВ überliefern);
c) ›нести попереду‹ (одне ДПВ vortragen);
d) ›приносити, підносити, подавати‹ (одне ДПВ zutragen).
5.3. Префікси цього СР є семантично вмотивованими: an- (2 ДПВ) зі значенням 

»цілеспрямована дія на предмет« [7: 53]; be- (3 ДПВ) зі значенням »цілеспрямована дія, 
охоплення дією когось/чогось« [7: 81]; ver- (2 ДПВ) зі значенням »інтенсивність дії, 
доведення її до кінця« [7: 446]; mit- (одне ДПВ) зі значенням »спільність дії, участь« 
[7: 312]; über- (одне ДПВ) зі значенням »перехід звичайних меж і норм« [7: 423]; vor- 
(одне ДПВ) зі значенням »здійснення дії у присутності, напоказ, для навчання« [7: 452]; 
zu- (одне ДПВ) зі значенням »додавання чогось« [7: 475]:

(1) Er (Stim) gab mir (Exp) als Grund für seine Verspätung an, dass er den Bus verpasst 
habe [12]. ›Як причину для його запізнення він повідомив мені той факт, що він пропустив 
автобус‹;

(2) Wir (Stim) benachrichtigten die Polizei (Exp) von dem Unfall (Content) [12]. ›Ми 
повідомили поліцію про аварію‹.

5.4. ДПВ СР ›інформувати, повідомляти‹ є тривалентними з актантом змісту (Content) 
та сирконстантом способу (Mod): Sie (Stim) hat mir (Exp) von ihrer Reise (Content) bereits 
brieflich (Mod) berichtet [11]. ›Вона повідомила мені про її поїздку вже письмово‹.

6. До мікрогрупи ДПВ зі значенням ›позитивні зміни інтелектуального 
стану людини‹ відноситься 39 дпв, сгрупованих у 8 Ср, а саме: ›навчати‹ (12 ДПВ); 
›роз’яснювати, розтлумачувати‹ (9 ДПВ); ›привчати, виховувати‹ (6 ДПВ); ›нагадувати‹ 
(4 ДПВ); ›заохочувати‹ (3 ДПВ); ›розвивати‹ (2 ДПВ); ›позбавляти ілюзій, витверезити‹ 
(2 ДПВ); ›представляти когось комусь‹ (1 ДПВ).

6.1. Прикладом семантичного аналізу СР цієї мікрогрупи є розгляд СР ›привчати, 
прищеплювати, виховувати‹ (6 ДПВ; формула тлумачення ›X gewöhnt Y‹: людина/ 
група людей X психічно впливає на людину/ групу людей Y і каузуює Y-ка зробити 
щось для себе звичним або засвоїти якусь думку, звичку, властивість): gewöhnen (jemand 
gewöhnt jemanden/sich an etwas (Akk)) ›хтось тренуванням, докладним заняттям, частим 
зверненням когось/себе до чогось привчає‹; anerziehen (jemand erzieht jemandem etwas 
an) ›хтось привчає, виховує когось до чогось‹; angewöhnen (jemand gewöhnt jemandem/
sich etwas an) ›хтось привчає когось/себе до чогось‹; anhalten (jemand hält jemanden zu 
etwas an; jemanden (dazu) anhalten + zu + Infinitiv) ›хтось [повторними вказівками] когось 
до чогось привчає, виховує‹; einimpfen (розм., перен.) (jemand impft jemandem etwas 
ein) ›хтось повторює щось комусь знову і знову, щоб він керувався цим і взяв собі у 
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звичку, хтось прищеплює комусь якусь думку‹; einpflanzen (розм., перен.) (jemand pflanzt 
jemandem etwas ein) ›хтось повторює щось комусь знову і знову, щоб він керувався цим 
і взяв собі у звичку, хтось прищеплює комусь якусь думку‹. Семами цього СР є ›вплив‹, 
›каузальність‹, ›направленість на об‘єкт‹, ›привчення‹, ›прищеплення‹, ›виховання‹.

6.2. Cемантика ДПВ СР ›відучити‹ заснована на метафоричних переносах прямого 
значення: 

a) ›впорскувати вакцину‹ (одне ДПВ einimpfen);
b) ›садити, висаджувати (рослини)‹ (одне ДПВ einpflanzen).
6.3. Префікси є семантично вмотивованими: an- (3 ДПВ) зі значенням »придбання 

чого-небудь, додання чого-небудь« [7: 53]; ein- (2 ДПВ) зі значенням »привчання когось 
до чогось« [7: 118]: Die Ordnungsliebe hat man (Stim) ihm (Exp) von früh auf (Temp) 
eingepflanzt [12]. ›Акуратність прищепили йому з самого раннього віку ‹.

6.4. ДПВ СР ›привчати, прищеплювати, виховувати‹ є тривалентними з актантом 
змісту (Content): Du (Stim) musst die Kinder (Exp) an Ordnung (Content) gewöhnen [12]. 
›Ти повинен привчати дітей до порядку‹.

7. Дослідження дієслівної лексики в рамках лексико-семантичної підгрупи ДПВ зі 
значенням виклику нейтральних емоцій в об’єкта на матеріалі німецької мови дозволило 
зробити такі висновки: 

a) попри незначну кількісну представленість ДПВ (249 ДПВ з 1449 відібраних), 
їхня семантична структура дозволяє рельєфно відобразити модель опису семантики всіх 
дієслів психічного впливу;

b) префікси цих ДПВ є семантично вмотивованими, серед них найбільшу кількість 
мають дієслова з префіксом be- (31 ДПВ), ver- (22 ДПВ), an- (20 ДПВ), ein- (19 ДПВ), 
ab- (12 ДПВ), aus- (12 ДПВ), vor- (11 ДПВ) er- (6 ДПВ), heraus- (5 ДПВ), unter- (6 ДПВ), 
nieder- (6 ДПВ), er- (6 ДПВ), über- (5 ДПВ), ent- (5 ДПВ).

c) використання системи семантичних ролей дозволило описати семантику ДПВ, 
визначити їхню семантичну валентність та скласти формули тлумачення для синонімічних 
рядів; загальною формулою тлумачення для цієї мікрогрупи є формула: ›X впливає на 
інтелектуальний стан Y-ка‹: людина/предмет X усвідомлено/неусвідомлено психічно 
впливає на істоту Y, повідомляє Y про щось і каузуює в Y-ка зменшення/збільшення 
його розумових здібностей або до сприйняття інформації;

d) 20 СР з 27 цієї мікрогрупи є тривалентними, сім – двовалентними, окрім основних 
актантів стимула і експерієнцера у мовній ситуації присутні актанти результату змісту 
(Content) (в 16 СР), (Result) (в чотирьох СР), інструменту (Instr) (в трьох СР); мети (Dest) 
(в трьох СР), засобу (Med) (в двох СР), причини (Caus) (в одному СР), аспекту (Asp) (в 
одному СР); сирконстанти: способу (Mod) (в дев’яти СР), часу (Temp) (в трьох СР), місця 
(Loc) (в одному СР), терміну (Period) (в одному СР) та джерелу (Is) (в одному СР).

e) загальні семи підгруп є семи ›вплив‹, ›каузальність‹, ›направленість на об’єкт‹ 
+ ідентифікаційна інтегральна сема для кожного СР;

f) найчисленнішим серед СР логічним чином є СР ›брехати, обманювати, вводити 
в оману‹ (50 ДПВ) з причини найбільш розвинутої синонімії, що відбулася завдяки 
великій поширеності комунікативного феномену брехні.

Подальшими перспективами розвитку цієї теми є розширений аналіз й опис інших 
СР і підгруп, які входять до складу ЛСГ дієслів психічного впливу для створення їхньої 
семантичної класифікації.
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мова і ЗаСоБи маСовоЇ КомуніКаЦіЇ

УДК 811.161.2:81’38
Нечипоренко А.Ф.
     (Київ, Україна)

ФунКЦіЇ приСЛівниКа в реКЛамному теКСті

Стаття продовжує серію публікацій про стилістичні функції прислівника, розгля-
дає місце цієї частини мови серед морфологічних одиниць рекламного тексту.

Ключові слова: адвербіальна лексема, стилістична функція, інтенсивність ознаки.
Статья продолжает серию публикаций о стилистических функциях наречия, рас-

сматривает место данной части речи в системе морфологических единиц рекламного 
текста.

Ключевые слова: адвербиальная лексема, стилистическая функция, интенсивность 
признака.

The article continues a series of publications about the stylistic features of adverbs, exam-
ines the place of the parts of speech in the morphological units of the advertising text.

Keywords: adverbs, a stylistic feature, an intension.

Реклама сьогодні активно розвивається, проникає в наше мовлення і у певному ро-
зумінні впливає на розвиток як сучасної української мови, так і на культуру мовлення 
кожного українця. Рекламний текст став предметом лінгвістичного дослідження бага-
тьох зарубіжних та вітчизняних мовознавців, які аналізують його в різних аспектах: 
прагмалінгвістичному (Ю.Б. Корнєва, Т.М. Лівшиц, І.П. Мойсеєнко, Ю.В. Сильвестров, 
Е.С. Тернер); психолінгвістичного (Е. Макгрегор, Ю.О. Сорокін, Є.Ф. Тарасов); когнітив-
ного (О.В. Анопіна, В.І. Охріменко, О.Є. Ткачук-Мірошниченко); лінгвістичному (О.А. 
Ксензенко, І.О. Лисичкіна, І.О. Соколова, С.А. Федорець, Н.Л. Коваленко, Ю.Б. Корнєва, 
О.В. Медведєва). Частиномовний лінгвістичний аналіз зустрічаємо в наукових розвідках 
О.І. Зелінської, В.В. Зірки, Є.П. Ісакової та інших. 

Мета наукової статті – визначити місце прислівника серед морфологічних одиниць 
рекламного тексту та схарактеризувати його основні функції. 

Для досягнення мети слід виконати такі завдання: виявити адвербіальні одиниці в 
сучасних рекламних текстах, скласифікувати їх за основними функціями, визначити 
найактивніші семантичні групи.

Матеріалом дослідження слугують телевізійні та газетні рекламні тексти.
На думку вчених, специфічною для рекламних текстів є збільшена питома вага трьох 

основних частин мови – іменника, дієслова, прикметника – завдяки зменшенню відсотко-
вого вмісту решти частин мови, що підтверджує ідею відомого українського мовознавця 
Д.Х. Баранника про «особливості мови інформації», який вбачав, що особливістю мови 
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інформації на морфологічному рівні є значно більша, ніж в інших стилях, частота вжи-
вання іменної лексики, форм теперішнього й майбутнього часу дієслів у оголошеннях, 
де факт констатується перспективно [1]. Хоча прислівник не належить до ряду найбільш 
використовуваних одиниць рекламного тексту, проте він має визначене функціональне 
навантаження, що пояснюється специфікою цієї частини мови. У сучасному мовознав-
стві під прислівником розуміють «повнозначну частину мови, яка об’єднує у своєму 
складі клас слів із загальним категоріальним значенням непроцесуальної ознаки дії чи 
стану, іншої непроцесуальної ознаки або предмета» [2: 399]. Дещо більш поглиблене й 
уточнене визначення пропонується в курсі «Теоретичної морфології української мови»: 
«…прислівником називається самостійна, але абсолютно периферійна частина мови, що 
ґрунтується на чотирьох повнозначних частинах мови – прикметникові, дієслові, числів-
никові та іменникові, яка виражає ознаку іншої ознаки [3: 299]. 

Прислівники позбавлені здатності до формальної видозміни, проте ця ознака надо-
лужується їх семантико-стилістичною гнучкістю, активністю експресивного функціону-
вання, чим вони ускладнюють та збагачують виражальні засоби мови. Не будучи служ-
бовими з синтаксичного боку, вони виконують допоміжну функцію: розвивають певні 
якості нових слів, словосполучень та речень, вносять нові відтінкові елементи, усклад-
нюють їх функціональні можливості. За твердженням В. Ващенка, «прислівники слід 
віднести до активних факторів стилістично увиразненого мовлення, вони навіть «стиліс-
тичніші» проти відмінюваних іменників та дієслів» [4: 30]. Отже, стилістичне значення 
прислівника визначає його граматична природа як слова, що позначає ознаку дії, стану, 
якості, а також те, що він виступає в ролі обставини, котра приєднується до дієслова, 
прикметника, прислівника, предикативного слова і – рідше – до іменника. Вказуючи на 
ознаку ознаки, ця частина мови виконує образотворчу роль, доповнюючи палітру мов-
них засобів … нарівні з іншими частинами мови [5: 147].

Мета рекламного звернення, як відомо, – спонукати людину до виконання певних дій: 
купити рекламований товар, звернутися за певними послугами тощо. Тож реклама має 
широку палітру функцій, проте основними залишаються інформативна, що полягає в по-
відомленні необхідних даних про об'єкт реклами; функція впливу, яку можна визначити 
як поєднання емотивної (викликає певну емоційну реакцію, мотивує), естетичної (вплив 
рекламного повідомлення як твору мистецтва) і переконувальної функцій. Безсумнівно, ре-
клама мусить привертати увагу адресата, формувати зацікавленість об’єктом через створен-
ня специфічної уяви про нього, що впливає на емоції та естетичне почуття людини. Мовне 
оформлення рекламного тексту буде, безумовно, мотивуватися виконуваними ним функці-
ями. Як показав аналізований матеріал, прислівник, найчастіше означальної семантики, ви-
користовується для вказівки на такі аспекти презентації товару, як : 1) ступінь прояву ознаки 
та дії (Руське радіо. Реально весело); 2) відповідність визначеним рекламодавцем якостям: 
(Голос країни. Все по-чесному. Арсенал. Зварено на совість); 3) для виділення позитивних 
наслідків придбання товару через вказівку на: а) позитивну та високу оцінку результату (Цей 
сучасний DVD-плеєр має великий набір різноманітних аудіо- та відеофункцій, таких як уні-
кальний регульований звуковий фільтр та відеоеквалайзер, що забезпечують надзвичайно 
якісне 4D-зображення та звучання”. Аріель – бездоганно! Удвічі легше легкого. Ви відчу-
ваєте цю надзвичайну легкість? Тепер Ви можете її спробувати! Новий майонез «Calve 
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Екстра Легкий» містить усього 30 ккал в одній ложці! «Calve Екстра Легкий» ідеально 
підходить до свіжих овочів та легких салатів. А ще він допоможе підтримувати відмінну 
форму. «Calve Екстра Легкий» – легко бути у формі! Calve. В цьому наші смаки збігаються); 
б) вигоду, яку отримує покупець/користувач в разі придбання товару/послуги (Магазин купує 
дорого золото, срібло, платину. Аквафор. Фільтри для води. Дуже вигідно); в) простоту ви-
користання, зручність та безпеку (Фітнес. Там, де зручно. Офісні перегородки: комфортно, 
вигідно, доступно. Бебіклуб. Вигідно батькам – комфортно малюкам. Гіпермаркет твого 
району. Зручно добиратися – легко купувати), г) позитивні відчуття, які пов’язані з характе-
ром впливу товару (Працюй хардово і відпочивай драйвово з JACOBS 3в1. Горілочка – живи 
весело.); д) швидкість одержання результату, ефективність дії (Швидко гроші – візьми взайми. 
Тибетський рецепт чоловічої сили. Ярсагумба працює швидко та ефективно); е) довготрива-
лість ефекту від використання (Перший кредитний оператор. Завжди з турботою про Вас! 
ТзОВ „Євросервіс” постійно реалізує м’ясорубки, картоплечистки, овочерізки, кавомолки, 
фритюрниці, електросковороди, фрізери, кіоски” . Львівське незмінно ллється, де пісня 
лине); є) новизну порівняно з товарами аналогічного типу (Мороша. Вперше на мінеральній 
воді. Епіцентр. Світильники садово-паркові – ексклюзивно!). Особливої уваги заслуговують 
прислівники на позначення вищого та найвищого ступеня ознаки, а також максимального 
ступеня інтенсивності ознаки – гіперболічні епітети: ТРЦ «Мармелад» – солодше не буває! 
Автобазар – ульотно продає. Створенню атмосфери довіри, небайдужості, що позитивно 
впливає на покупця сприяє використання прислівника способу дії разом: «Воля» Разом ціка-
віше. Епіцентр – будуймо разом. Стоп демодекс! Переможемо разом1

Сучасний рекламний текст визначається ампліфікаційним вживанням прислівників для 
ознаки того чи того предмета з метою створення рвзноаспектної якісної характеристики, 
таке нагромадження адвербіальних одиниць сприяє значному поглибленню сприйняття, 
свідомості споживача низку позитивних асоціацій. Враження, яке склалося у свідомості 
автора, передане в лаконічній формі за допомогою прислівника, перетворює образ у сві-
домості реципієнта на конкретний і близький до того, що виник у задумі рекламодавців: 
Ломбард 585: швидко, вигідно, надійно, безпечно, конфіденційно. Взуття Респект: еле-
гантно, зручно, модно, комфортно. Комп’ютери «Венслер» – швидко, мобільно, яскраво. 
ТМ Ваніш: весняно, чисто, економно. Mc Foxy – швидко, смачно, доступно.

Прагматична спрямованість рекламного тексту, на думку Т.В. Кравець, виявляється 
в актуалізації тих вербальних його компонентів, які впливають на адресата, активізують 
інтелектуальні й емоційні реакції, викликають необхідні відповідні дії. До значущих ма-
ніпулятивних компонентів належать прикметники, дієслова й іменники [6: 17]. Врахову-
ючи граматичну похідність означального прислівника від прикметника, та збереження у 
ньому високої концентрації оцінності від семантики мотивувальних основ, можна відне-
сти адвербіативи теж до мовної парадигми маніпулятивних засобів. Слова-прислівники 
не лише описують якісь речі чи послуги, повідомляють необхідну інформацію, а й пере-
дають настрій, діють на пам'ять. Особлива роль у цьому відводиться грі слів, що базуєть-
ся на використанні звукової форми прислівника: Чистота – чисто «Тайд»! (асонанс + 
морфемний повтор). Повторення наголошених голосних в середині рядка або фрази, так 
званий асонанс (вокалічна алітерація), сприяє створенню особливого ритмічного малюн-
ку, який надає висловлюванню інтонацію наполегливого повтору.
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Отже, використання прислівників у рекламних текстах обумовлено тим, що позна-
чаючи ознаку дії, предмета чи іншої ознаки, ця частина мови характеризує рекламова-
ний товар різноаспектно, здатний інтенсифікувати ознаку, впливаючи у такий спосіб на 
позитивний вибір споживача. Активність вживання прислівників свідчить про зрослу 
потребу якісної диференціації ознаки, особливо – процесуальної.
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The articler eflects on functional characteristics of diffuse semantics vocabulary and its role 
in verbalizing information in ideological discourse, which results in imposing the addresser’s 
ideological position on the addressee.

Keywords: ideological discourse, ideologeme, editorial, diffuse semantics.

Дослідження функціональних особливостей мовних одиниць, аналіз їхнього 
комунікативно-прагматичного потенціалу займає пріоритетне місце у сучасних лінгвістич-
них розвідках, проведених у руслі когнітивно-дискурсноїпарадигми, якамає міждисциплі-
нарний характер і часто виходить за межі суто лінгвістичного аналізу, інтегруючи методи 
суміжних (і не лише) наук. Когнітивно-дискурсна парадигмазорієнтована на розгляд двох 
фундаментальних функцій мови – комунікативної – мова як засіб передачі інформації – та 
когнітивної – мова як засіб репрезентації знань, спосіб їхнього декодування та експлікації 
у дискурсі [1: 55; 2: 11; 3: 94]. Такий ракурс досліджень зумовив особливу актуальність ви-
вченнямовної своєрідності засобів масової інформації, простеження механізму створення 
впливогенності, а відтак – здатностіманіпулювати суспільною свідомістю. 

Вагоме місце серед жанрового розмаїття ЗМІ належить редакційній статті. Вона слу-
гує матеріальною базою для об’єктивації ідеологічного дискурсу[4: 6]. Функція редак-
ційної статті полягає передовсім у інтерпретації подій з метою переконати адресата у 
певній точці зору. Такий тип статті „поєднує реалізацію функції повідомлення з компо-
нентом впливу за рахунок висловлення думки й оцінки” [5: 32]. Читаючи статтю, автор 
якої відкрито висловлює погляди, адресат, інтерпретуючи експліцитно виражену інфор-
мацію та декодуючи імліцитні смисли, сприймає ці погляди або відкидає їх, адже мірку-
вання одного впливового журналіста не завжди авторитетні. Через специфіку редакцій-
ної статті автор тексту відступає на задній план, а на передній план виходить зміст. Проте 
авторська оцінка однаково імпліцитно присутня. Коли мова йде про події чи явища, які 
не є безпосередньою частиною життя людей (передовсім міжнародні події, що є пред-
метом розгляду), редакційні статті подають інформацію у такий спосіб, що адресатові не 
потрібно аналізувати, думати, адже він одержує вже готову інтерпретацію.

Комунікативно-прагматична настанова редакційної статті визначає відбір інфор-
мації та передбачає розгляд актуальних питань „із максимально широким масштабом 
проблемно-аналітичного узагальнення й визначення соціальних настанов та директив” 
[6: 99]. Такі статті носять особливий прагматичний характер, що полягає у вираженні 
колективної позиції газети з метоювплинути на адресата та підштовхнути його до при-
йняття певної точки зору.

Задля здійснення відповідного комунікативного ефекту адресант редакційної статті 
послуговується великим арсеналом лексико-семантичних, стилістичних, синтаксичних 
тощо засобів.Серед прийомів досягнення впливогенності тексту особлива роль належить 
лексичному наповненню статті, адже лексика – це „барометр” суспільних змін, яка від-
дзеркалює громадську свідомість з одного боку, та впливає на цінності й переконання 
мовців, з іншого [7] (див.:К.С. Серажим [8], А.О. Стриженко [9], О.Й. Шейгал [10], Р. 
Фаулер [11]). Семантично-прагматичний аналіз дозволяє розглянути лексичні одиниці з 
точки зору впливу на адресата, що є вельми важливим у вивченні функціонування іде-
ологічного дискурсу. Будь-які мовні особливості розглядаємо як спосіб реалізації адре-
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сантом своїх інтенцій, які полягають у донесенні до адресата певної точки зору на ситу-
ацію з метою переконання у правильності саме такої позиції.

Унаслідок аналізу випливає, що текстова фактура редакційної статті насичена лек-
семами, яким властива дифузна семантика Цей пласт лексики представлений словами, 
референт яких нечіткий. У таких лексемах екстенсіонал (предмет, який позначає лек-
сема, денотат), розмитий, а інтенсіонал (смисл лексеми, сигніфікат, ті властивості, які 
складають внутрішній зміст слова), викликає у адресата певні (позитивні або негативні) 
конотації [12:91]. 

Найтиповішим чинником створення дифузності є чинник абстрактності та широти 
значення слів та словосполучень[10:50–51;8:262–270 ]. Це стосується передовсім номі-
націй, референт яких нечітко визначений через свою „глобальність”, що допускає різні 
інтерпретації, як от лексема democracy, її дериватиdemocratic,democratically,democratта 
кліше democracyaid,democraticvalues / rights / system / reform/ order/process. Оскільки ці 
слова та словосполучення мають абстрактне значення, їхня інтерпретація залежить від 
світогляду, переконань та ціннісних орієнтирів адресанта, а відтак і адресата, який фор-
муватиме власну точку зору, спираючись на інтерпретацію адресанта. Згадані лексеми 
набувають символічного значення, адже вони функціонують як опори, довкола яких роз-
гортається дискурс. Вони можуть перетворитися на ідеологеми – домінантні концепти 
ідеологічного дискурсу, що втілюють світоглядні норми, фундаментальні ідейні настано-
ви та лаконічно позначають загальнолюдські, політичні, культурні цінності [див.: 4: 7]. 
Такі лексеми здатні викликати у свідомості адресата багаті асоціації, активізувати певні 
емоції та відчуття, слугувати засобом мобілізації, сприяти категоризації картини світу. 
З іншого боку, маючи доволі розмиту семантику, вони спрощують реальність, перешко-
джаючи раціональному осмисленню дійсності [10:106–107].

Лексика з дифузною семантикою використовується тоді, коли треба позначити явища, 
позбавивши адресата їхнього візуального образу, щоб не викликати небажаної реакції. 
Це передовсім стосується лексем, які здатні виконувати роль „універсальних замінників 
цілих фрагментів тексту” [8:257], „слів-амеб”, які„почуваються природно” у будь-якому 
контексті [див.: 13]: activities, action,issue,matter,operation, process,problem,programme,pr
essure,thing: militaryactivities;punitiveaction;diplomaticaction;peaceprocess;fundamentalissu
e; tosolvetheproblemтощо. Г.-Й. Шмід називає такі номінації conceptualshellnouns – кон-
цептуальні рамкові іменники, „іменники-мушлі”, зазначаючи, що їхньою когнітивною 
функцією є активація інформації та контроль за її відбором [14: 117]. Для прикладу, сло-
восполучення militaryaction позначає військове втручання у Іран, тобто вторгнення, яке 
евфемістично номінується як військові дії:It is not just that ruling out military action would 
weaken our bargaining position – it is that if Iran continues its current duplicitous conduct, it 
might be the only way to prevent a stillgreaterdisaster.

Часто такі лексеми не мають конкретних референтів. Вони інформаційно недостатні, 
оскільки відкривають занадто великий простір для інтерпретатора [15: 14]. Згадані слова 
дають поверхневе уявлення про ситуацію, явище, стан справ та, з іншого боку, дозволя-
ють викликати у свідомості адресата певні асоціації [10: 64], що уможливлює підведення 
під визначення слова смислів, які вигідні інтерпретатору. У реченніMr Olmert should view 
the Gaza operation as a chance to restore the reputation of his armed forces after the Lebanon 
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debacle лексема operationмає розмите значення, проте у її семантиці міститься позитивна 
сема продуманості, розвитку, тому адресат заповнить лакуну і сприйматиме повідомлен-
ня у позитивному ракурсі. Відтак використання слова з широкою семантикою слугує 
певним прикриттям для неприємної сутності.

Семантична невизначеність такої лексики часто компенсується її високим аксіологіч-
ним потенціалом. Негативне контекстуальне оточення здатне здійснювати поступовий се-
мантичний вплив на слово, яке обростає певними відтінками значень з негативними коно-
таціями. Тоді мова йде про „актуалізацію контекстуальних імплікацій у конкретному слові, 
перехід контекстуальних імплікацій у семантичну експлікацію цього конкретного слова” 
[9: 81]. Під конотацію підпадають усі прагматично орієнтовані компоненти значення мов-
ної одиниці, які доповнюють її денотативне значення. Наприклад, адресант послугову-
ється лексемоюactivity у реченні The increased activity at Arak’s heavy-water facility, where 
international inspectors have been denied access for the past 18 months, highlights the difficulty 
of the negotiating processдля позначення діяльності уряду Ірану у сфері ядерного збагачен-
ня урану. Спираючись на ціннісні орієнтири, попередній досвід, переконання, адресант 
припускає, що Іран займається виготовленням атомної бомби. Використання означально-
го речення, яке несе додаткову інформацію (non-definingrelativeclause), слугує додатковим 
підтвердженням цьому, адже адресант власноруч вибирає, яку інформацію слід включити 
у повідомлення, що уможливлює спотворення смислу і його маніпуляцію. 

Референційна невизначеність часто досягається адресантом завдяки застосуванню 
прийому генералізації – „розмивання смислового змісту”, в процесі якої відбувається 
„редукція семи, яка входить у прагматичний фокус” [10: 190–196]: Justhowbad does the 
tyranny in Zimbabwe have to get before the world takes action? У цьому випадку словоworld 
позначає конкретні країни, проте їхня позиція видається за точку зору усього світу. Уна-
слідок цього процесу видовий термін замінюється родовим, словом широкої семантики 
або вводиться квантор невизначеності: some,any,all, proper,every,most,everywhere,elsewh
ereintheworld,muchofthepublic,always, everybody,nobody,never,nothing,everything, whatever 
тощо. Такі „універсальні квантифікатори” зводять „багатовимірність до площинності” 
[16: 68].Їхнє застосування дозволяє адресатові припустити, що певний випадок не винят-
ковий, а поширений, загальний, акцентуючи на типовості, а відтак на стереотипності:No 
one doubts Mr Tsvangirai's personal courage, but there must be doubts about the wisdom of 
continuing to campaign after the farce of the first round, which gave notice of the regime's 
determination to retain power by whatever means. Такі прономінальні елементи виводять 
референт за межі „свого” кола, применшують вагомість, виражаючи тіміологічну оцінку 
– ранжування за параметром „важливо – неважливо”, викликаючи конотацію пейоратив-
ного відчуження [10: 121–122].

Ще одним чинником дифузності виступає складність значення, що виникає із усклад-
неного розуміння самого денотата, який не пов’язаний з безпосереднім досвідом адре-
сата. Зокрема це стосується певних термінів, якими оперує адресант.Термінологічна 
лексика у мові ЗМІ використовується як для позначення понять науки, виконуючи ін-
формативну функцію, так і з метою внесення додаткових відтінків значення, виконуючи 
функцію соціальної оцінки. У таких випадках семантична структура термінів зазнає пев-
них змін, зумовленихїхньою деспеціалізацією [8: 260; 10:21;17: 75]. Її вияв простежуємо 
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передовсім у: 1) розширенні та спрощенні смислової структури терміну, переосмисленні 
терміну та набутті ним неспеціального, нейтрального значення. Це, для прикладу, стосу-
ється таких фраз як marketeconomy,ruleoflaw,lawenforcement тощо, які вже не сприймають-
ся як терміни. Такі словосполучення перетворились із спеціальної лексики на загальні, 
універсальні, з точки зору західного адресата, цінності, які повинні бути спільними для 
усього світу. Подібну тенденцію спостерігаємо у застосуванні слів та словосполучень cea
sefire,target,taskforce,deployment тощо, які використовується настільки часто, що не сприй-
маються як елементи військової термінології; 2) набутті терміном певної експресивної 
маркованості, соціально оцінного забарвлення. Одним з таких прикладів є словосполучен-
ня uraniumenrichmentactivity, яке позначає процес збагачення урану і вживається для харак-
теристики дій уряду Ірану, зустрічається настільки часто, що адресат, навіть не розуміючи, 
що означає цей процес, сприйматиме його як еквівалент ядерної загрози з боку Ірану, а від-
так технічний термін набуває імпліцитного пейоративного забарвлення у характеристиці 
дій країни, перетворившись на свого роду „лякалку” для західного адресата. 

З іншого боку, використання технічної, математичної мови додає об’єктивності, сприяє 
трактуванню інформації як неупередженої та надійної. При цьому простежуємо явище на-
укової раціоналізації [18: 136], коли адресант ніби намагається обґрунтувати домінуючу 
точку зору за допомогою „сили фактів”, що сприяє створенню ефекту науковості. У при-
кладі A dossier published last year by the International Institute for Strategic Studies estimated 
that, under perfect conditions, 3,000 centrifuges could turn out 25kg of highly enriched uranium 
(HEU), enough for a single nuclear weapon, in less than a year адресант постулює тезу про 
те, що Іран займається створенням ядерної зброї. Доказами цього, на думку адресанта, 
мають слугувати дані міжнародної організації. Потенційний адресат сприйматиме такий 
„доказ”, та ще й у комбінації з цифрами, беззастережно, адже адресант оперує науковими 
аргументами. До того ж, наявність у тексті технічних слів тривожить, адже незрозуміле 
завжди вселяє страх, відтак терміни виконують експресивну функцію, збільшуючи вплив 
на адресата та методично переконуючи його у правильності позиції.

Ще одною особливістю використання лексики з дифузною семантикою в ідеоло-
гічному дискурсі є її властивість утворювати евфемізми. Одним з ключових прийомів 
евфемізації [див.: 10:190–197, 294] є збільшення референційної невизначеності, яке ви-
являється через розширення об’єму референції при застосуванні слів з дифузною се-
мантикою: mission,operation,activityтощо:mission to rebuild a democratic Iraq(про втор-
гнення військ США та союзників у Ірак та подальшу війну;last year’s successful Libya 
operation(про війну в Лівії). Відомо, що чим багатозначніше слово, тим багатший його 
евфемістичний потенціал [19: 89]. Такі лексеми слугують засобом заміни інших понять 
та інструментом приховування справжніх намірів. Адресат власноруч домислить те, що 
імпліцитно міститься у контексті. Відтак широта семантики евфемізму дозволяє завуа-
лювати негативний аспект явища, скеровуючи інтерпретацію адресата у потрібне русло 
та справляючи відповідний вплив.

Використання евфемізмів дозволяє прикрити „наші” сумнівні чи неправомірні дії, при-
ховати гостроту проблеми та контекстуально створити ефект ввічливості, надати можливість 
зняти відповідальність з себе і перекласти її на іншого. Евфемізми уможливлюють створен-
ня позитивного забарвлення, щоб приховати негативні сторони, нейтрального забарвлення, 
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щоб ввести адресата в оману неясною семантикою, негативного забарвлення, щоб дискреди-
тувати явище (дисфемізми) [9: 105–106].

При виборі евфемістичної номінації адресант доповнює модель ситуації інтенсі-
оналом використаної ним лексеми [20: 11, 21]. Відтак позначення, для прикладу, вій-
ськових дій номінативною групою миротворча операція (peacekeepingoperation, peac
ekeepingmission,peacekeepingactivities)дозволяє замінити модель „війна” моделлю„дії 
по встановленню миру”. Те ж стосується, наприклад,лексеми mission у словосполу-
ченні U.S missioninIraq та operationу словосполученні Libyaoperation. Хоч фактично 
мова йде про вторгнення американських військ у Ірак, використання саме такої лексе-
ми зміщує інтерпретацію у позитивне русло, адже у значенні лексеми міститься сема 
завдання, функції, яка покладена на когось і яку слід виконати.

Підсумовуючи, зазначимо, що серед розмаїття лексико-семантичних засобів верба-
лізації інформації в ідеологічному дискурсі особлива роль належить словам з дифуз-
ною семантикою, унаслідок чого стає можливою маніпуляція референтами. Інтерпре-
тативний потенціал таких лексем доволі широкий, що сприяє їхньому використанню 
передовсім для акцентуації вигідних для „своє” групи аспектів та приховування не-
вигідних. Такі лексеми сприяють нав’язуванню адресатові ідеологічної оцінки, яку 
постулює колективний мовець редакційної статті. Аналіз застосування таких мовних 
одиниць дозволяє простежити вербальну реалізацію стратегій ідеологічного дискурсу 
та його ідеологем.
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(Кіровоград, Україна)

КомуніКативний імідЖ СучаСного поЛітичного Лідера 
(порівняльний діахронічний аспект)

У статті проведено порівняльний діахронічний аналіз комунікативно-рольової скла-
дової іміджу президентів України, Росії та США. Виокремлено аломорфні та ізоморф-
ні, історично та етнокультурно зумовлені комунікативні ролі, що формують комуніка-
тивний імідж офіційного лідера держави. 

Ключові слова: політичний дискурс, президент, комунікативний імідж, комуніка-
тивна роль, інваріативна складова. 

В статье представлен диахронический анализ коммуникативно-ролевой состав-
ляющей имиджа президентов Украины, России и США. Определены алломорфные и 
изоморфные, исторически и этнокультурно обусловленные коммуникативные роли, 
формирующие коммуникативный имидж официального лидера страны. 

Ключевые слова: политический дискурс, президент, коммуникативный имидж, ком-
муникативная роль, инвариантная составляющая. 

The paper suggests comparative diachronical analysis of the communicative-role com-
ponent of the presidents’ of Ukraine, Russia and USA image. It defines alomorphic and iso-
morphic, historically and ethnoculturally conditioned communicative roles, which form the 
communicative image of the official state leader. 

Key words: political discourse, president, communicative image, communicative role, in-
variant component. 

Більшість сучасних високорозвинених країн вважаються державами, основою 
суспільно-політичного устрою яких, як відомо, є виборність керівних державних посад. 
Причини обрання виборцями тих чи тих політиків на високі посади виступають пред-
метом вивчення багатьох наук: політології, іміджології, соціології, політичної психоло-
гії тощо. Утім, особливості життя сучасного інформаційного суспільства та здійснення 
політичного вибору його членами відносять дослідження мотивації виборців до сфери 
лінгвістичних студій з кількох причин. 

Першою і найочевиднішою є зростання комунікативної складової у політичному 
процесі, адже в умовах перманентного дефіциту часу чи не єдиним джерелом отримання 
інформації про певного політика та його програму стають виступи та інтерв’ю останньо-
го, тиражовані засобами масової інформації. Другою причиною вважаємо фактичну від-
сутність у пересічного виборця можливості повноцінного особистісного спілкування 
з політичним діячем. Додамо також зниження зацікавленості суспільства політикою, 
часткову зневіру в можливість уплинути на політичний процес, знецінення власних по-
літичних прав. Так, наприклад, опитування, проведене серед жителів США після парла-
ментських виборів продемонструвало, що лише 14% опитаних знають назви тих двох 
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партій, які отримали більшість місць у Палаті представників та Сенаті відповідно [1 : 
128]. Дослідження також показали, що наприкінці передвиборчого змагання за посаду 
президента між Ель Гором та Дж. Бушем-мол. лише 66% респондентів могли правиль-
но назвати обох кандидатів, а 20% – не знали жодного [цит. за 1 : 128–129]. Схожою є 
ситуація в Україні. Соціологи вказують на те, що більшість виборців або зовсім не озна-
йомились зі списками партій, за які збираються голосувати (39,1%), або знають лише 
прізвища першої п’ятірки кандидатів у народні депутати (26%) [2].

Окрім того, на запитання «Звідки ви отримуєте інформацію про поточні події в міс-
ті / державі / світі?» 52% обрали телебачення, 32% надають перевагу мережі Інтернет, 
10% отримують інформацію з періодичних видань і 6% обрали інші канали переда-
чі інформації [3 : 339]. Таким чином, своє судження про політика та його суспільно-
економічну програму ми формуємо зі зразків мовлення діяча, тиражованих ЗМІ. Зрозу-
міло, що це мовлення є стратегічно планованим та спрямованим на показ релевантних 
якостей політика; така політична комунікація стає середовищем дії комунікативного 
іміджу (КІ) політика. 

Очевидно, що в умовах політичного багатоманіття та альтернативності будь-якої 
комунікації комунікативний імідж політичного діяча має бути максимально привабли-
вим, близьким та зрозумілим виборцям, адже апелятивність мовлення політика, «близь-
кість» його програми адресату, уміння переконати слухачів у власній компетентності 
змушують адресата надати перевагу саме цьому комунікативному повідомленню. 

Основою побудови КІ виступають комунікативні ролі, тобто ментальні образи, з 
позицій яких мовець комунікує і які прагне створити у свідомості слухачів у процесі 
комунікації, дотримуючись суспільно прийнятих стереотипів вербальної поведінки чи 
довільно обираючи / конструюючи моделі здійснення останньої, за допомогою мовних 
та комунікативних ресурсів [4 : 141]. КІ сучасного політичного лідера є модельованим 
та штучно створеним, відповідно використовувані ним КР переважно є довільно об-
раними командою іміджмейкерів та свідомо вмонтовувані в суспільні уявлення про 
цього політика. 

метою цієї статті виступає характеристика діахронічної зміни арсеналу комуні-
кативних ролей, виконуваних президентами ХХІ століття, що послідовно змінювали 
один одного на посаді в Україні, Російській Федерації та Сполучних Штатах Америки. 
Опосередкованою метою розвідки є визначення діахронії суспільних настроїв та по-
шук відповіді на запитання: що має більший вплив на рішення виборця під час голо-
сування за того чи того кандидата у президенти: світові суспільно-економічні настрої, 
особливості «внутрішнього» розвитку держави, чи певні етнокультурні чинники. 

об’єктом дослідження є комунікативно-рольова складова іміджу політичного лі-
дера, а предметом – діахронія зміни арсеналу комунікативних ролей. матеріалом до-
слідження слугують 284 тексти виступів та інтерв’ю президентів України (Л. Кучми, 
ІІ термін; В. Ющенка, В. Януковича), Росії (В. Путіна, І, ІІ терміни; Д. Медвєдєва) та 
США (Дж. Буша, І, ІІ терміни), Б. Обами, І терм.) як зразки новітнього політичного 
дискурсу (1999–2012 рр.).

Спершу визначимо домінантні комунікативні ролі політичного дискурсу. У матері-
алі дослідження виокремлено 16 комунікативних ролей, 9 з яких вважаємо типовими, 
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домінантними, а саме: ролі Лідер-що-єднає (14,37%), Компетентний керівник (14,06%), 
Демократ (11,31%), Керівник (9,78%), Патріот (8,87%), Віруючий (7,63%), Захисник 
(6,11%), Відповідальний (4,59%), Сім’янин (4,28%). Менш частотними є КР Філософ, 
Свій хлопець, Реформатор, Оптиміст, Месія, Гуманіст та Миротворець (див. Діаграму 1). 

Діаграма 1
Комунікативно-рольова парадигма іміджу, сучасного політичного лідера

Виокремлене ядро виконуваних президентом типових комунікативних ролей умов-
но розподіляється на ті КР, що формують імідж політика як керівника (професійні ха-
рактеристики), члена соціуму (соціальні) та особистості (індивідуальні). До КР першої 
групи (професійні характеристики) відносимо ролі Керівник, Компетентний керівник, 
Захисник та Лідер-що-єднає. Соціальну складову іміджу президента відображають КР 
Патріот, Демократ і Віруючий. Особистість політика в іміджевій площині представляють 
ролі Відповідальний та Сім’янин. Проаналізуємо розподіл КР за часовим показником: 
визначимо їх діахронію (див. Табл. 1).

Таблиця 1
домінантні комунікативні ролі мовлення політичного лідера

домінантні Кр
іміджу президента

1999-2004 2005-2009 2010-2012

демократ демократ демократ демократ
Відповідальний Відповідальний



257

Захисник Захисник
Керівник Керівник Керівник
Компетентний керівник Копм. керівник Комп. керівник Комп.керівник
Лідер–що–єднає Лідер–що–єднає Лідер–що–єднає Лідер–що–єднає
Патріот Патріот Патріот
Сім’янин Сім’янин Сім’янин
Філософ Філософ

Отже, можна стверджувати, що вибір домінантних комунікативних ролей певною мі-
рою визначається загальносвітовими політико-економічними тенденціями. Як свідчать 
дані Таблиці 1, кожен часовий проміжок (=період повноважень президента) має певну 
палітру типових ролей. Так, наприклад комунікативний імідж Президента початку ХХІ 
століття утворюють ролі Демократ, Керівник, Компетентний керівник, Лідер-що-єднає, 
Сім’янин. Незмінну, інваріативну складову комунікативно-рольової парадигми образу 
глави держави утворюють КР Демократ, Компетентний керівник та Лідер-що-єднає. На 
наш погляд, це вказує на те, що існують певні транскультурні, інтернаціональні якос-
ті ідеального керівника: демократизм управління, професійна компетентність, уміння 
об’єднувати підлеглих навколо суспільно важливих цілей. 

Розглянемо також діахронію зміни КР в межах політичного дискурсу окремих країн, 
що допоможе окреслити вплив етнокультури та внутрішньополітичних процесів на фор-
мування комунікативного іміджу лідера країни. Отримані дані відображені в Таблиці 2.

Таблиця 2
домінантні комунікативні ролі політичного мовлення президентів

№ 
з/п Комунікативні ролі
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1 Відповідальний     
2 Віруючий     

4 Демократ         
5 Захисник    

6 Керівник     



258

7 Компетентний керівник         
8 Лідер-що-єднає       
9 Месія
10 Патріот  
11 Реформатор   

12 Свій хлопець

13 Сім’янин  

14 Філософ

Наведені дані вказують на типовість комунікативного іміджу лідерів країни в меж-
ах політичного мовлення її президентів. Основу комунікативного іміджу українського 
президента складають КР Компетентний керівник, Лідер-що-єднає, Патріот, Реформатор 
та Демократ. Вибір саме цих ролей зумовлений, на наш погляд, суспільно-історичними 
процесами та світоглядними орієнтаціями соціуму. Так, невід’ємною рисою архетипово-
го образу українського керівника є демократизм керівництва, що має історичне підґрунтя 
(згадаємо традиції козацької держави) та реалізується у КР Демократ. Інші виокремлені 
ролі вказують на суспільно-політичні реалії розвитку молодої держави: потребу відро-
дження та популяризації власної мови й культури (КР Патріот), необхідність єднання 
політичних сил навколо державних інтересів (КР Лідер-що-єднає), потребу усебічних, 
насамперед інституційно-економічних реформ (КР Реформатор). 

Типовими комунікативними ролями, що формують імідж глави російської держави, 
є ролі Демократ, Компетентний керівник і Лідер-що-єднає. З одного боку, ці ролі можна 
назвати інтернаціональними, адже вони відповідають описаним вище домінантним ро-
лям політичного дискурсу представників трьох країн. Утім, з іншого боку, такий вибір 
має історично-культурне підґрунтя: національно багатоманітна та територіально велика 
держава апріорі потребує лідера, котрий зуміє зменшити протистояння та налагодити 
конструктивну співпрацю (КР Лідер-що-єднає); здатного ефективно керувати такою різ-
нобарвною територією (КР Компетентний керівник). Залучення ширшого кола матеріа-
лу, певно, допоможе знайти відповідь на це питання.

Образ глави американської держави утворюють ролі, вибір яких, на нашу думку, зу-
мовлений внутрішньодержавними суспільно-історичними процесами та особливостями 
світогляду американської нації. Так, КР Віруючий, Сім’янин, Патріот, Свій хлопець, що є 
типовими ролями очільника США, відображають такі риси американської нації: релігій-
ність (адже релігія вчить добру та «правильному управлінню»; КР Віруючий), малу дис-
танцію влади (КР Свій хлопець), гордість власною історією (КР Патріот), поціновування 
сім’ї та «успішності» у цій сфері як демонстрації потенційної компетенції в управлінні 
державою (КР Сім’янин). Відповідно, вибір КР Захисник та Реформатор спричинений 
історично: війна в Іраку, потреба в антитерористичних діях (КР Захисник) та зміною 
«агресивної» зовнішньої політики на миротворчу (КР Реформатор).

Водночас, отримані дані дають можливість проаналізувати діахронію зміни типо-
вих комунікативних ролей політичних лідерів: а) 1999–2004 – Демократ, Компетентний 
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керівник, Лідер-що-єднає, Патріот; б) 2004–2008 – Демократ, Компетентний керівник, 
Лідер-що-єднає, Патріот; в) 2008–2012 – Віруючий, Демократ, Компетентний керівник, 
Лідер-що-єднає, Патріот, Реформатор. Помітно, що перелік комунікативних ролей роз-
ширився у третьому часовому проміжку, хронологічно це суголосне світовим політико-
економічним змінам, зокрема, світовій економічній кризі та закінченню війни в Іраку. 

Отже, типовий комунікативний імідж сучасного політичного лідера утворюють ролі 
Демократ, Компетентний керівник та Лідер-що-єднає. Світові суспільно-економічні тен-
денції певною мірою визначають образ ідеального політичного лідера. Утім, вплив цих 
процесів є меншим від упливу внутрішньодержавних, етнокультурних чинників. 
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Стаття присвячена аналізу запозичень і неологізмів як мовних явищ, їх вплив на мову 
і суспільство. У статті також подається кількісний аналіз запозичень та неологізмів, 
аналізуються джерела їхньої появи та способи, через які запозичення та неологізми вхо-
дять до мови. Феномен стрімкої популяризації запозичень та неологізмів розглядається як 
невід’ємний компонент соціолінгвістичної культури в мові. Також у відсотковому співвід-
ношенні подаються варіанти перекладу, які часто зустрічаються в газетних виданнях. 
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масової інформації, дискурс.

Статья посвящена анализу заимствований и неологизмов как языковых явлений, 
их влияние на язык и общество. В статье также представлен количественный ана-
лиз заимствований и неологизмов, анализируются источники их появления и способы, 
благодаря которым заимствования и неологизмы входят в язык. Феномен стремитель-
ной популяризации заимствований и неологизмов рассматривается как неотъемлемый 
компонент социолингвистической культуры в языке. Также, в процентном отношении 
представлены способы перевода, часто используемые в газетных изданиях.

Ключевые слова: заимствования, неологизм, оценка компонентов, языковая лексика, 
средства массовой информации, дискурс. 

This article deals with the analysis of borrowings and neologisms as linguistic phenomena, 
their influence on the language and on the society. In addition, it classifies the most common 
ways of rendering, determines the value and the influence on the language and society. Rapid 
popularization of borrowings and neologisms is considered as an integral component of socio-
linguistic culture of the language. The article also presents in percentage the ways of transla-
tion often used in newspaper articles.

Key words: borrowing, neologism, evaluation component, language lexicon, mass media, 
discourse.

Yesterday’s neologisms, like yesterday’s jargon, are often today’s essential vocabulary. 
— Marjorie Garber

Academic Instincts, 2001

The purpose of the article dedicated to borrowings and neologisms lies in outlining the 
reasons and the process of their entering the language, classifying the most common ways of 
rendering, determining the influence and the value on the language. Neologisms tend to occur 
more often in cultures which are changing rapidly, and also in situations. Thus, the very phe-
nomena of borrowings and neologisms stand for innovation. During the past four years many 
new words appeared in the Ukrainian language due to socio-political situations. 

Neologisms defined by P.  Newmark are ’newly coined lexical units or existing lexical units 
that acquire a new sense’ [1, 140]. Thus, these words either rename already existing notions or 
name a new one.

Sources of neologisms can be various: science, literature, popular culture, linguistics, poli-
tics, industry, etc. Those of most interest are socio-political neologisms.

Socio-political neologisms – are new words that have undergone the processes of utiliza-
tion, integration and partially lexicalization.  They are registered in lexicographical sources 
and are used to denote phenomena and processes connected with socio-political and economic 
situation, international and national politics and relations.

As mentioned previously, the Ukrainian language is being enriched with the words of for-
eign origin. Most of these words come through the press and mass media. The newspapers Kyiv 
Post and Kyiv Weekly are not an exception.

P. Newmark gives the following advice when translating neologisms in fiction: ’any kind 
of neologism should be recreated; if it is a derived word it should be replaced by the same or 
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equivalent morphemes, if it is also phonaesthetic’ [1, p. 143]. In addition he states that it is not 
only the translator’s right to create neologisms but, in a literary text, ’it is his duty to re-create 
any neologism he comes across …’ [1, 149]. 

We can find a tendency in today’s mass media to use a great number of borrowings and 
neologisms in order to sound sophisticated. Assimilation of Americanisms primarily manifests 
in their usage outside “American context”  [2, 1]. 

This tendency is found in the newspaper articles on politics. They are used with the aim of 
nominating social and political phenomena for the purpose of stylistic expression. New words, 
in mass media texts, transmit some additional information since the slightest change in form 
inevitably involves change of the content [1, 28].  Again, it means that a translator has to render 
it in the way the neologism preserves its expressiveness and contextual meaning.

The translators of the mentioned newspapers use the following methods of translating ne-
ologisms: 

1) transcription
2) transliteration
3) loan translation
4) descriptive translation
A clear example of translating neologisms by transcription can be found in the following 

example:
Сьогоднішній факт побиття депутатів працівниками спецпідрозділу, засвідчує, що 

„кучмізм” повернувся.
Today's fact of deputies being beaten by the special division, certifies that „kuchmizm” 

has returned.
Thus, neologism kuchmizm means political period and state of Ukraine connected with 

presidency of ex-president Leonid Kuchma. Putting the word kuchmizm into Google search 
engine immediately generates hundreds of articles explaining that it is poverty, the criminal 
system and corruption during the presidency of Leonid Kuchma. Of course, for Ukrainian 
reader neologism kuchmizm is understandable and bares deep connotations, but for a foreigner 
that does not have any background knowledge, the word makes no sense. Transcription is the 
main method of defining this neologism as well as others, but it also would be advisable to give 
some footnotes to make sure readers are well informed to avoid misunderstandings.

Of interest are various methods which were used to translate the neologism регіонали in 
different web newspapers: Першими крок назустріч зробили “регіонали”.

Members of the Party of Regions made the first step towards reconconciliation.
The point of interest in this example is регіонали that is used to name members of the op-

posing party in Ukraine – Party of Regions. In the translated variant we can find members of the 
Party of Regions. Obviously that is accurate translation, but it lost its expressiveness making 
the English sentence longer than the Ukrainian one. Taking a look at the examples which use 
the neologism регіонали, other variants of its translation can be found such as the one on the 
web newspaper Kyiv Post:

Та й казали, що “регіонали” вже не такі, як були.
Besides, the “Regionals” are said to have drastically changed.
In our opinion applying the method of transliteration is a good choice because it preserves 

both the form and economy of utterance. 
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Another point of interest is a variant of translation proposed by the translators of web news-
paper Mirror of the Week where регіонали is translated as white-and-blue:

Окрім того, міськради південних регіонів країни, в яких прихильників регіоналів 
традиційно більше, ухвалюють рішення, якими виступають проти інтеграції до 
Північноатлантичного альянсу.

Indeed, the local councils in the southern regions of Ukraine that traditionally show great-
er support of the “white-and-blue” are adopting decisions against Ukraine joining NATO.

Here the translator used symbolic colors of the Party of Regions white and blue to indicate 
political power. By introducing it he managed to demonstrate the expressiveness of the word 
регіонали. Such method was also used in other newspapers to write about members of the 
People’s Self-defence party and Yuliya Tymoshenko’s Bloc.

Мовне питання, погляд на українську історію, вибір дружніх країн – усі ці болючі 
проблеми, які Леді Ю намагалась по можливості обходити стороною, тісно пов’язані з 
національною самосвідомістю.

The language question, the treatment of Ukrainian history, the selection of friendly coun-
tries – all these painful national consciousness questions that Lady Yu was trying hard to avoid 
are tied up firmly with the consciousness of the nation.

The following example provides a very interesting neologism Леді Ю to name Ukraine’s 
prime minister. Only the author knows his attitude toward Yulia Tymoshenko because the word 
lady can have opposite connotations:

1. a woman, especially one with a strong character – used to show approval;
2. a polite word, which many women find offensive, for a woman doctor, lawyer, politi-

cian, etc. [3].
In the translation of the sentence we have Lady Yu which is a calque from Ukrainian. This 

variant of translation can be treated as an accurate one, because the English connotation has the 
same meaning. However, some foreigners may find it difficult to understand Yu; therefore, we 
advise writing out the whole name, Lady Yulia.

Another, not less brilliant example of a borrowing, is the word message: Тобто, якщо 
коротко, месидж Європи нашим елітам був приблизно таким – «домовляйтесь». 

To cut it short, the European community sent the following message to Ukrainian elites – 
“come to agreement”. 

The above example shows that the borrowing месидж is directly borrowed from English 
through transcription. Borrowings are acceptable only in cases when there are no close equiva-
lents in the Target Language. However, the word message has a direct equivalent in the Ukrain-
ian language – повідомлення, послання [4, 481]. Therefore, there are good reasons to believe 
that the Ukrainian lexeme повідомлення or послання will be easily perceived by the target 
readers. Besides, there is one more issue to discuss – spelling of the borrowing. Most dictionar-
ies of foreign words do not provide the word message. However, словник іншомовних слів 
registers the word message and its Ukrainian equivalent меседж. So, the following question 
arises. How should we spell that borrowing? Месидж or меседж? These questions are to be 
analyzed in the further research.

Це будуть перформенси й нові диски, концерти та фестивалі, а де треба – влучні 
листівки та флеш-моби.
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The community will resort to various performances and new CDs release, concerts and 
festivals, and when necessary, clever post cards and flash mobs.

The key elements that should be discussed in the very example are перфоменси and флеш-
моби. The word перформенс is not registered in the Dictionaries of Foreign Words [6] and 
there are no explanations in the Comprehensive Dictionary of the Ukrainian Language [2]. So, 
the assumption can be made that this word is still being assimilated in the Ukrainian language 
and has not been registered. Nevertheless it is widely used along with the registered vocabulary. 
Thus, in the English – Ukrainian dictionary the word performance is translated as виконання, 
здійснення, вистава, спектакль, дія, вчинок [9, 105], so in this sentence we would suggest 
instead of using a foreign borrowing перформенс to use виступ.

The next word to analyze is флеш-моб/flashmob. In the English language this word 
means – a sudden and planned gathering of many people at a particular place that has been 
arranged earlier on an Internet website. Everyone does or say something that has also been 
planned earlier and then separate and leave quickly in different directions [3]. In this case 
descriptive translation can be applied. Thus, флеш-моби – це короткі акції з участю 
десятків, а то і сотень людей, які збираються у попередньо встановленому місці у 
попередньо встановлений час, метою яких є розважитись. При цьому учасники вико-
нують попередньо домовлені дії. As we can see descriptive translation is rather extensive. 
Therefore the translator transcribes it as флеш-моб, but it is suggested that further the transla-
tor should also provide explanation. One of the possible suggestions to translate it as зібрання 
диваків which in that case needs no explanation though at present since this borrowing became 
popular and is widely used by mass media I think there is no need to provide the explanation. 
The explanation and paraphrasis was needed five or six years ago and but now the audience has 
changed in terms of globalization and information growth.

“Government efforts will be aimed at implementation of this plan,” he emphasized. 
”Всі сили уряду спрямують на імплементацію цього плану, “  - зазначив прем’єр. 
The following example is a good illustration when the translator uses “fashionable” or 

rather sophisticated word in order to impress the readers. However, the translator does not 
take into account the people who have poor command of English, as this word was borrowed 
from the English language, and maybe they will find it difficult to understand. Thus, the word 
імплементація has a great number of equivalents in the Ukrainian language: 

впровадження, запровадження, втілення, введення, введення в дію, виконання, 
здійснення, проведення в життя, перетворення в дійсність (в життя), реалізація, 
матеріалізація, справдження, звершення, вживляння, законодавче установлення 
(втілення, запровадження, утвердження), надання (набуття) чинності, узаконен-
ня  etc.. [3,486]. In the following sentence we can use a vast number of Ukrainian words. The 
following can be: втілення, введення в дію, виконання, здійснення.

To sum up, the main section of the article is made up of “word studies” which explores 
words found in Ukrainian newspaper articles in terms of their origin, development and signifi-
cance in the Ukrainian mass media. The overall number of words encountered in the articles is 
95, but the paper offers only a partial study of the most frequently borrowed and newly coined 
words. The article contributes to our understanding of neologisms and borrowings as a lin-
guistic and socio-cultural phenomenon. The theoretical findings of the research allow putting 
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forth the following hypothesis: mass media stands as one of the main discourses in the frame-
work of which neologisms are created; the most frequently used structural-semantic types of 
neologisms to be encountered in the newspaper language are neologisms with new form and 
already existing meaning (regionals/регіонали). Borrowed words or newly created ones are 
becoming popular and enter the language very actively, causing exploitation by the media and 
commercial interests

As based on our research, it can be said that some translators are more likely to use foreign 
words rather than to translate them into the Ukrainian language. At the same time, we can 
definitely state that it is not so easy to find a proper equivalent as it may seem at the first sight 
as some words do not have equivalents in the Ukrainian language. Furthermore, the challenge 
may be that they do not fit the context in which they are used. 

The main strategies of translation are: transcription, transliteration, and loan translation. 
The most common spheres of word usage under the scope of research are provided. It is 
shown that the most prolific sphere where one can come across the very borrowed words or 
neologisms is the sphere of politics. It can be stated that the so called “boom of borrowings,” 
as well as neologisms entering the language is due to the elections in the country. It is shown 
in the table 1.

Table 1. Percentage of the neologisms according to the sphere of usage. 

1. Entertainment
2. Economics
3. Politics
4. Law
5. Technology

The most common ways of rendering foreign words in these newspapers are: transcription, 
transliteration and loan translation. The data is provided in table 2.
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Table 2. Percentage of the translation strategies that were applied for the translation of 
borrowed and newly coined words.

1. Transcription
2. Transliteration
3. Loan translation

Referring to the scholar Vitaliy Radchuk it seems that our mass media took the role of for-
eign languages textbooks. As the matter of fact, for many centuries foreign words were work-
ing on the enrichment of the language. But this was a double edge sword.  The new words were 
incorporated into the language while native words were ousted, so that the native language is 
always under attack [1, 1].

Possible solution can be in the hands of Ukrainian correspondents. They should not only use 
transliteration or transcription but also provide explanation or the description of the borrowing.

On the other hand, considering the fact that the English language is the global one and that 
Ukraine is on the threshold of experiencing European influence not only in the sphere of mass 
media but also in technical sphere, politics, finance, culture and what is more important, our life.  

Here controversial may be the claim that such influence is possible in particular if speaking 
about two or more nations in contact. By this I mean the successful communication between 
people who speak different languages but still communication goes on. The basis for communi-
cation is the common aim of both communicators.  The tool is the above mentioned phenomena 
known almost everywhere, if studied properly. The only problem is time. From our point of 
view it is almost impossible to know all newly coined words. To stay with the continual updat-
ing of a language, one must be a specialist in the sphere, devoting a great deal of time to this 
endless endeavor.

So, on the basis of what has been analyzed thus far, we can argue that while rendering ne-
ologisms and borrowings the translators were applying the following methods of translations:

– transliteration-45(14,2%);
– loan translation-24 (calque)-(17%);
– descriptive paraphrasis-14 (2,9%);



266

– equivalent translation-9 (24%);
– transposition on the connotative level-11(16,4);
– misunderstandings-15 (1,5);
– omissions- 9 (1,1%).
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демоКратиЯ КаК БаЗовЫй оБЩеСтвенно-поЛитичеСКий 
термин Современного поЛитичеСКого диСКурСа: 

его иСториЯ и Современное употреБЛение

Стаття присвячена розгляду особливостей функціонування в російській мові сус-
пільно політичного терміну ДЕМОКРАТІЯ. Проводиться аналіз семантики даної лек-
семи і ставлення до неї суспільства в ході її історичного розвитку і функціонування в 
сучасній російській мові.

Ключові слова: демократія, словник, дефініція, лексичне значення, суспільно-полі-
тична лексика, політичний дискурс, політична комунікація, демократія.

Статья посвящена рассмотрению особенностей функционирования в русском языке 
общественно-политического термина ДЕМОКРАТИЯ. Проводится анализ семантики 
данной лексемы и отношение к ней общества в ходе ее исторического развития и функ-
ционирования в современном русском языке.

Ключевые слова: демократия, словарь, дефиниция, лексическое  значение, обществен-
но-политическая лексика, политический дискурс, политическая коммуникация.

The article deals with some features of functioning of the socio-political term DEMOCRACY 
in the Russian language. There is the analysis of the lexeme’s semantics and the society’s position 
on it during its historical development and functioning in the modern Russian language.

© Марченко М.Н., 2013



267
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vocabulary, political discourse, political communications.

Активное развитие политики, возрастающая роль средств массовой информации, все 
большая театрализация политической деятельности способствуют повышению внима-
ния общества к теории и практике политической коммуникации. В связи с этим в России 
и за ее рубежом стремительно растет количество публикаций, посвященных политиче-
ской лингвистике. Часто исследования в этой области рассматривают дискурсивные ва-
рианты использования политического языка [1:5].

В подобных исследованиях, рассматриваются дискурсы отдельных политических со-
бытий и ситуаций (война, выборы, скандал, коррупция и др.), дискурсы отдельных по-
литических партий и движений или отдельных политических лидеров. 

Источниками исследований общественно-политической лексики (ОПЛ) чаще всего 
являются политический медиадискурс (пресса, радио, телевидение) и собственно поли-
тический дискурс (листовки, парламентские дебаты, выступления на митингах, доку-
менты политических партий и др.) [1:7].

В центре внимания в данной статье находится термин современного политического 
дискурса демократия, который мы постараемся рассмотреть в ходе его развития и функ-
ционирования в языке. 

Данное понятие достаточно древнее. Термин демократия происходит от греческих 
слов «demos» – народ и «kratos» – власть и переводится как «власть народа» [2:325].

В Древней Греции, откуда берет свое начало демократия, под ней понимали «особый 
тип государственной организации, который существовал наряду с тиранией, монархией, 
аристократией, олигархией и обозначал власть большинства полноправных граждан го-
сударства» [3:29].

На русской почве демократия как понятие государственного устройства получило бо-
лее или менее широкую известность в Петровскую эпоху. По данным «Идеологически-
оценочного словаря русского языка XIX – начала XX вв.» А.Л. Голованевского это слово 
было зафиксировано Смирновым в «Словаре иностранных слов, вошедших в русский язык 
в эпоху Петра Великого» [4:28]. Но, как известно, работа Смирнова, в которой и был опу-
бликован словарь, вышла в 1910 году, а в русской лексикографии термин демократия впер-
вые представлен в знаменитом «Лексиконе Российском, историческом, географическом, 
политическом и гражданском» В.Н. Татищева в 1793 году в энциклопедическом значении: 
« порядок правления в государстве общенародного. Однако ж от продолжительных и несо-
гласованных советов часто великие пользы упускаются и вреды наносятся, и чем владение 
пространнее, тем более бедам подвержено» [5:135]. В этом определении термина синтези-
рованы два значения: 1) форма государственного правления; 2) само государство, на терри-
тории которого осуществляется демократическое правление. А Смирнов в своем Словаре 
ограничивает понимание термина только переводом на русский язык: «народодержавство» 
[4:28]. Отсюда можно сделать вывод, что за прошедшие десятилетия, к концу XVIII века, 
термин демократия расширил свои семантические границы, что последовательно отража-
ется в дефинициях толковых словарей, словарей иностранных слов, политических спра-
вочников, выходивших в XIX – начале XX веков.
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Рассмотрим в хронологической последовательности особенности словарных дефи-
ниций термина демократия по материалам Словаря А.Л. Голованевского.

В самом начале XIX века словари иностранных слов акцентируют внимание на 
первом значении, указанном в «Лексиконе» В.Н. Татищева, дополняя его оценочными 
рассуждениями: «род правления, в котором верховная власть находится в руках народа. 
Демократия может приличествовать только малым областям. Равенство и воздержание 
– выгоды демократического правления» [5:138].

«Словарь церковно-славянского и русского языка» 1847 года, в котором энциклопе-
дические дополнения редки, дает такую дефиницию: «народное правление, народодер-
жавие, народовластие» [4:28]. Как видим, она частично совпадает с дефиницией, при-
веденной Смирновым и Яновским. Особо стоит остановиться на понимании термина 
демократия Н. Кирилловым. Его «Карманный словарь иностранных слов, вошедших в 
русский язык» открыл новый этап в отношении к ОПЛ и ее трактовке. Автор включил 
в словарь и дал собственную трактовку той лексике, которая по причинам идеологи-
ческого характера не принималась официальной и официозной печатью. В отличие от 
монархически-просветительской направленности определений ОПЛ в словаре Н. Янов-
ского, трактовка в данном словаре имеет республиканско-демократическую направлен-
ность [5:141-142]. Н. Кириллов определяет демократию как «систему управления госу-
дарством, где каждый гражданин участвует в рассмотрении и решении дел всей нации». 
Широко здесь понимается и термин демократ: «1) всякий гражданин того государства, 
где существует демократическое правление; 2) вообще приверженец демократии; 3) че-
ловек, стяжавший популярность в народе и горячо отстаивающий его права, называется 
демократом. Злостный демократ – демагог» [4:27-28]. Таким образом, мы видим, что 
трактовка общественно-политических терминов в данном словаре «дополняется новыми 
семантическими признаками, связанными с особенностями их употребления в револю-
ционной русской литературе 40-х годов XIX века» и отражением особенностей мировоз-
зрения того времени [5:143].

Вслед за словарями Яновского и Кириллова с аналогичными или близкими значениями 
в начале XX века выходили многие словари, среди которых и словарь Ф.Н. Берга, словарь 
А.Н. Чудинова и т.д. Особое внимание следует обратить на «Новый карманный словарь 
иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке» И.И. Рыбакова и Д.Т. Май-
данова, где появляется новое значение: «самые народные массы, объединенные в класс, 
борющиеся за свои интересы» [4:29]. Это определение доказывает, что и в начале XX века 
понятие демократия продолжает развиваться и расширять свои семантические границы.

В 1917 году в «Новой политической энциклопедии и словаре П. Звенигородцева лек-
сема демократия дается в значении: «народовластие…трудовые классы – крестьянство, 
рабочие, мелкая буржуазия. Слово демократия означает также господство и власть тру-
довых классов» [4:29]. Такая трактовка связана, прежде всего, с происходящими на тот 
момент в стране потрясениями и народными волнениями, где в главной роли выступал 
пролетариат – трудовой класс, что и нашло отражение в словарях данного периода. Поз-
же «Политический словарь» Б.М. Эльцина также определяет демократию не только как 
власть трудовых классов, но и как сами народные массы, включая в их состав мелкую 
буржуазию, крестьянство и пролетариат [4:29].
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Современное употребление термина демократия слишком широко и расплывчато. 
Можно выделить следующие основные смыслы:

Демократия – это определенный мировоззренческий идеал, который включает в себя 
основные либеральные ценности, такие как индивидуальная свобода, приоритет прав че-
ловека, равенство перед законом. В таком контексте демократия представляет собой осно-
ву для социального движения за демократическое преобразование общества [6:196]. 

Демократия – это идеальный тип общественного устройства, или другими слова-
ми: внедрение народовластия на различные уровни общественной структуры [6:204].

Демократия трактуется как наиболее приемлемая форма устройства любой органи-
зации [6:223].

Демократия рассматривается как политический режим наряду с тоталитаризмом и 
авторитаризмом. В таком контексте демократия характеризует способы и приемы власт-
ных отношений [6:235].

Примеры различных газетных публикаций помогают понять, как понимается данный 
термин в современном политическом дискурсе, какие в слове появились семантические 
приращения, какой коннотацией оно обладает. 

Следует отметить, что лексема демократия в предыдущих примерах носит положи-
тельную оценочность, на это указывают и признаковые определения, используемые для 
характеристики термина (идеальный тип общественного устройства; наиболее приемле-
мая форма устройства; мировоззренческий идеал и т.п.). 

Наряду с положительной коннотацией существует и отрицательная оценка этого же 
термина, так в свое время Уинстон Черчиль назвал демократию «наихудшей формой 
правления, если не считать всех остальных…» Я думаю, что такой взгляд связан с тем, 
что в чистом виде демократической формы правления нет нигде, в идеальном виде де-
мократия существует лишь на бумаге, и зачастую во многих странах «демократия му-
тирует до неузнаваемости», где совершенно не соблюдаются демократические нормы 
[7:Ольга Жермелева. Для развития политической системы России нужно 83 толковых 
губернатора// РБК Daily, 2011.01.11]. Это подтверждается и в статье Юлии Алехиной, 
опубликованной в Комсомольской правде от 25.03.2011, где говорится что «западная де-
мократия не предоставляет народу реальной власти», здесь же она отмечает «то, что 
происходит – это не демократия, а фальсификация». [7] Существует мнение, что «де-
мократия в России — только для вида. Общество не имеет рычагов влияния на власть 
[7:Игорь Петрушов. Как хакер взломал США// Труд-7, 2010.11.30]. Не случайно в рус-
ском языке в 90-ые годы появились просторечные термины дерьмократ и дерьмократия 
[8:300], которые носят уничижительный характер, используются в речи противников де-
мократических, или точнее лжедемократических, преобразований в России. То есть мы 
видим, что сейчас демократия понимается не как реально существующая совершенная 
форма правления, а как постоянно развивающееся государственное устройство, которое 
должно стремиться к тем идеалам, которые прописаны в книгах по политологии.

Демократия – это сложная структура, и поэтому она часто развивается в спорах. 
Это естественно является негативным фактором, который оставляет отпечаток и на се-
мантическом уровне данного понятия, поэтому часто в средствах массовой информации 
можно встретить термин демократия, употребляемый с отрицательной коннотацией. Но 
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всегда существуют разные мнения, тем более в политической сфере деятельности, кото-
рые отражаются в периодике. Так, президент Казахстана отмечает положительные мо-
менты демократического строя, называя демократию «культурой», «началом пути, а не 
концом» [7:Лидия Ткач. Казахстан на пороге знаковых перемен?// Комсомольская прав-
да, 2011.03.25]. Часто демократию противопоставляют другим авторитарным формам 
правления, и в этом плане термин опять-таки имеет положительный характер оценки. 
Например, «демократия, у которой есть силы для извлечения уроков из совершенных 
ошибок, противостоит самовластному государству, которое принципиально никогда не 
признает свои ошибки, не говоря уже о том, чтобы извиняться за них» [7:Нина Прищеп. 
Русские и поляки снова поругались // Труд-7, 2011.01.21]. Здесь под самовластным госу-
дарством понимается авторитарное устройство, в котором часто поступаются правами и 
свободами человека, в отличие от демократического устройства страны, которое по сути, 
если и допускает нарушения этих норм, то признает и исправляет их. 

Демократия как понятие и общественно-политический термин проходит сложный 
путь своего осмысления. В идеале ни одна форма государственного правления не может 
претендовать на общенародную признательность, отсюда и столь противоречивое отно-
шение к тем номинациям, которыми они обозначаются.
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СтруКтурні оСоБЛивоСті німеЦЬКомовного туриСтичного 
реКЛамного диСКурСу 

У статті зроблено спробу проаналізувати структурні особливості сучасно-
го німецькомовного туристичного рекламного дискурсу, виділено його інваріантні 
структурні компоненти, розкрито їхню комунікативну сутність та виявлено основні 
функціонально-прагматичні характеристики. 

Ключові слова: туристичний рекламний дискурс, друкований текст, мовленнєвий 
вплив.

В статье анализируются особенности структуры немецкоязычного туристическо-
го рекламного дискурса, выделяются его инвариантные структурные компоненты и 
представляются их основные функционально-прагматические характеристики. 

Ключевые слова: туристический рекламный дискурс, печатный текст, речевое воз-
действие. 

The article deals with the structure peculiarities of contemporary German tourism ad-
vertising discourse, including distinguishing its invariant structural components, determining 
their communicative roles and identifying their fundamental pragmatic characteristics. 

Key words: tourism advertisement discourse, printed text, speech influence.

Туризм як соціальне явище привертав увагу дослідників упродовж усіх етапів свого 
розвитку. Розвідки у цій сфері особливо активізувалися з другої половини ХХ століття. 
На початку ХХІ століття туризм посів перше місце серед провідних галузей світової 
економіки. Сучасне розуміння сутності туризму долає його сприйняття винятково як різ-
новиду підприємницького бізнесу. Туризм, окрім рекреаційної, політичної, екологічної, 
господарсько-економічної та інших функцій, виконує винятково важливу культурологіч-
ну функцію. Він має яскраво представлене гуманістичне спрямування. Адже людина, що 
подорожує – бізнесмен, вчений, спортсмен, країнознавець – це, насамперед, особистість, 
яка прагне розширити власний світогляд, збагатитися новими знаннями, розумно вико-
ристати вільний час для відпочинку, знайомства з іншими культурами та народами. 

Враховуючи той факт, що туризм є як діяльністю, так і результатом цієї діяльності, 
а також те, що в основі успішної співпраці між суб’єктами туристичної діяльності та 
туристської активності перебуває комунікація, вважаємо за доцільне розглянути явище 
туризму крізь призму комунікації та дискурсу. актуальність обраної теми досліджен-
ня зумовлена тим, що сучасна лінгвістична прагматика розглядає широке коло проблем, 
пов’язаних з усіма модусами існування мови, перш за все складниками комунікативної 
діяльності людей: адресантом, адресатом, їхніми стосунками, мовленнєво-мисленнєвими 
діями комунікантів, контекстом, ситуацією спілкування, каналами комунікації, пізнан-
ням, осмисленням і презентацією світу тощо. Якщо дискурс – це «текст, занурений у 
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життя», то текст на туристичну тематику, якому притаманні ознаки рекламного дискурсу, 
занурений у ситуацію спілкування, є туристичним рекламним дискурсом. Отже, об’єктом 
нашого дослідження є сучасний німецькомовний туристичний рекламний дискурс, а 
предметом – його структурні та прагматичні характеристики. Лінгвістичні дослідження, 
що стосуються проблематики туризму уже проводилися раніше [1; 2], але дискурс даної 
сфери до сих пір ще не виступав предметом комплексних спеціалізованих досліджень.

метою цієї статті є висвітлення структурних особливостей сучасного німецькомов-
ного туристичного рекламного дискурсу, виокремлення його основних структурних 
компонентів, виявлення їхньої комунікативної сутності та основних функціонально-
прагматичних характеристик. 

Аналізований нами німецькомовний туристичний рекламний дискурс знаходить своє 
відображення у друкованих текстах, які являють собою «фіксовані результати» цього 
типу дискурсу. Фіксований результат туристичного рекламного дискурсу представле-
ний у вигляді вторинних письмових текстів, найпоширеніші з яких оформлені у вигля-
ді туристичних проспектів та брошур. У сфері туризму широко використовуються такі 
дискурсивні жанри, як брошура, проспект, буклет, довідник, путівник, каталог, нотатки 
мандрівника, стаття та інші [1]. 

Найсуттєвішими ознаками німецькомовного туристичного рекламного дискурсу є 
туристична тематика (подорожі, навчання, лікування, паломництво, екстремальний від-
починок та ін.), композиція за правилами рекламного дискурсу (вербальний і невербаль-
ний компоненти), а також специфічна прагматика (прагматична експлуатація мотивів і 
потреб адресата). 

Туристові пропонують відпочинок, поїздки, екскурсії, нові враження та багато ін-
шого – все те, що не можна відчути на дотик, не можна побачити тут і одразу. У зв’язку 
з цим мовленнєвий вплив у туристичній рекламі реалізується таким чином, шляхом пе-
реконання потенційного клієнта у високій якості, унікальності та необхідності продук-
ту. Крім того, рекламуючи туристичний продукт, рекламодавець чинить вплив на сві-
домість, інтелект споживача, залучаючи його фонові знання, активізує його прагнення 
пізнати щось нове, стимулює інтерес, викликає цікавість. 

Характерною ознакою німецькомовного туристичного рекламного дискурсу є просторово-
часова дистанція контакту комунікантів, однак під час організації цього контакту адресант 
орієнтується на образ уявного адресата з високою мовленнєвою компетенцією. 

Услід за Христо Кафтанджиєвим ми вважаємо, що друкована реклама є одним із най-
важливіших видів реклами [3]. Реклама у пресі в силу своєї оперативності, повторюва-
ності, широкого охоплення ринку є одним із найбільш ефективних та уживаних засобів 
поширення інформації про товари та послуги. 

Саме друкована реклама послугувала моделлю для інших видів реклами. Її важлива 
особливість – знаковість – є основою і для телевізійної реклами, і для радіореклами. Про-
відну роль у рекламі відіграє вербальна інформація. Хоча рекламні зображення приверта-
ють увагу споживача і відображають деякі ключові моменти реклами, проте саме завдяки 
вербальним знакам вони домислюються суто за рекламними комунікативними інтенціями 
рекламодавця та рекламних агенцій. Туристична реклама у пресі – це опубліковані у дру-
кованих періодичних виданнях різноманітні рекламні матеріали туристичного характеру, 
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які можна поділити на дві основні групи: рекламні оголошення та публікації оглядово-
рекламного характеру. Останні являють собою статті, репортажі, огляди, які містять як 
пряму, так і непряму рекламу. Практика свідчить, що публікації оглядово-рекламного ха-
рактеру містять у собі величезні можливості для ефективного впливу на потенційного клі-
єнта. Зазвичай, такі матеріали є ілюстрованими – велика текстова частина без ілюстрацій 
сприймається недостатньо ефективно. Під час художнього оформлення часто застосову-
ють фірмову символіку. 

Для публікації рекламних оголошень та статей оглядово-рекламного характеру викорис-
товуються такі види періодичних видань, як газети, журнали довідники, путівники тощо. 

Рекламний текст розглядається не просто як одиниця комунікації, а як складне семі-
отичне ціле, що являє собою послідовність знакових одиниць, які реалізуються у таких 
структурних елементах: слоган, вступна частина, інформаційний блок, ехо-фраза, рек-
візити фірми, шрифт, колір та інші графічні елементи, ілюстрації, назва компанії, лого-
тип, які максимально націлені на виконання головного завдання – впливу на аудиторію 
з метою отримання необхідного ефекту [3]. Цей розподіл є досить умовним. В окремих 
випадках той чи інший елемент може бути відсутнім. 

Туристичне рекламне повідомлення зазвичай представлене у стислій художньо вира-
женій формі, є емоційно забарвленим та містить інформацію про туристичний продукт. 

Рекламна тема знаходить своє відображення у яскравому заголовку – девізі, який 
називається рекламним слоганом. Це найважливіша частина реклами. Зазвичай він ві-
дображає основне рекламне звернення, основний рекламний аргумент, якість продукту 
та обслуговування, напрям діяльності фірми деколи в прямій, а частіше у непрямій, аб-
страктній формі. Було підраховано, що слоган на відміну від рекламних текстів читають 
у п’ять разів більше людей. Тому в ньому споживач має побачити все, що його цікавить, 
а головне – вигоду даної рекламної пропозиції для себе особисто. Вдало обраний слоган 
формує у потенційного покупця асоціативний зв'язок ідей, що заохочує його до при-
дбання товару. Вважають, що вдалий, ідеальний слоган повинен відповідати рекламній 
темі, бути коротким, не повинен містити слів та словосполучень, які важко вимовити, 
оригінальна гра слів є також бажаною. 

Серед найважливіших функцій слогану можемо виокремити такі: 
а) привернути увагу; 
б) викликати зацікавлення; 
в) виявити покупця / цільову аудиторію; 
г) ідентифікувати товар / послугу; 
д) продати товар / послугу. 
Наведемо декілька прикладів cлоганів із сучасних німецькомовних туристичних ре-

кламних видань: „Lebe deinen Traum“, „Whisky, Kilt und Dudelsack“, „Ihr Winter-Traum mit 
unvergesslichen Erlebnissen“, „Dubai&Orient. Faszinierende Kontraste zwischen Tradition und 
Moderne“, „Clever Reisen“, „ Ein Lied auf den Lippen“, „ Putsch unter Palmen“, „ So macht 
Urlaub Spaß“,“ Andere springen ins Meer. Sie dagegen von Insel zu Insel“, „ England: Ferien mal 
anders“, “Paris: Unbekannte Orte“, „Afrika: Safari für wenig Geld“, „Ferne Welten entdecken“.

Рекламну тему можна виразити не тільки за допомогою слогану, але й через реклам-
ний образ. Під час розробки останнього дуже важливим є усвідомлення символіки дета-
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лей. Коли зображується щось невідоме людині, то виникає описане у психології явище 
„дивлюсь, але не бачу“, тобто глядач не помічає, не усвідомлює того, на що він ди-
виться, тому у друкованій туристичній рекламі активно використовуються ті об’єкти 
та символи країн, які найбільш виділяють туристи, що вже побували раніше у цих 
країнах. 

Вступна частина, як правило, „розшифровує“ слоган. Вступна частина має зазви-
чай невеликий обсяг, але у ній повинні бути закладені мотиви особистої вигоди клієн-
та, інформація щодо новизни туристичного продукту, його унікальності або незвич-
ності. Наприклад: “Die Insel mit zwei Bergen” zählt zu den schönsten der Karibik: Saint 
Lucia, zu den Kleinen Antillen gehörend, fasziniert Besucher mit ihren langen Sandstränden, 
den Plantagen und Festungen aus der Kolonialzeit und natürlich mit ihrem Regenwald” [4, 
с. 9]. 

Iнформаційний блок, який також називають основним рекламним текстом, і за-
вданням якого є довести істинність та доцільність слогану або заголовка, поглиблює 
інтерес споживача до рекламованого продукту і забезпечує комунікацію з потенційним 
туристом шляхом надання достовірної та детальної інформації про туристичні послуги 
й їхні характеристики, шляхом аргументованого викладу переваг, що очікують клієнта 
в результаті придбання туристичного продукту, його призначення – сформувати бажан-
ня та змусити вчинити певні дії. 

Однозначність сприйняття інформації та досягнення необхідного прагматичного 
ефекту забезпечується, зокрема, засобами аргументації, яка розгортається в основному 
рекламному тексті. Теорія мовленнєвих актів (один із основних розділів лінгвістичної 
прагматики) пов’язана в першу чергу з ім’ям Дж. Остіна, який звернув увагу на те, що 
висловлення може не тільки повідомляти інформацію, але може виступати також по-
радою, проханням, попередженням. У рамках теорії лінгвістичної філософії Дж. Ості-
на і Дж. Серля було запропоноване розмежування локуції (акта говоріння), іллокуції 
(здійснення якогось акту під час говоріння) та перлокуції (вплив на почуття, думки та 
дії інших осіб і отримання результату – передбаченого або непередбаченого ефектів 
впливу [5]. Під час здійснення мовленнєвого акту відбуваються одночасно дві дії: влас-
не вимова висловлення (локутивний акт) та іллокутивний акт, наприклад, вираження 
поради тощо. Інакше кажучи, окрім передачі повідомлення відбувається реалізація 
комунікативного наміру того, хто говорить. На думку Дж. Остіна, висловлення може 
використовуватись для здійснення того чи іншого ефекту на слухача, тобто мати перло-
кутивний ефект. Будь-який текст рекламного характеру розрахований на такий ефект. 
Прагматична спрямованість кожного рекламного тексту зумовлена тим, щоб спонукати 
адресата до дій у відповідь. Ефективність комунікації за допомогою реклами полягає 
саме у тому, наскільки вдалим був цей вплив. 

Мовленнєвий вплив у туристичній рекламі реалізується таким чином, щоб пере-
конати потенційного клієнта у високій якості, унікальності та необхідності придбання 
продукту. Крім того, рекламуючи туристичний продукт, рекламодавець чинить вплив 
на свідомість, інтелект споживача, залучаючи його фонові знання, активізує його праг-
нення пізнати щось нове, стимулює інтерес, викликає цікавість. 

Наведемо приклад із німецькомовного журналу “Clever Reisen!”: 
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“Lebe deinen Traum! Entdecke Afrika, America, Asien. Gemeinsam mit anderen 
weltoffenen Menschen. Zu Preisen, die deine Reisetraume wahr wеrden lassen”. (“Прожи-
ви свою мрію! Відкрий Африку, Америку, Азію. Разом із іншими, відкритими світові, 
людьми. За цінами, які дозволять твоїм мріям здійснитися” )[6, c.2]. У наведеному 
дискурсі бачимо, що локутивний акт – це власне інформування, іллокутивний – ви-
раження поради, турботи, позитивне ставлення до адресата, яке виражається тим, що 
адресант апріорі вважає його таким, що є відкритим світові. Прагматична мета цього 
повідомлення (перлокутивний акт) – у тому, щоб спонукати читача до придбання ту-
ристичного продукту. 

Довідкова інформація містить чіткі дані про рекламодавця (назва фірми, товарний 
знак, адресу, телефон чи інші канали зв’язку). 

Ехо-фраза – остання вербальна частина друкованої реклами. Ехо-фраза є дуже важ-
ливим елементом у рекламі, оскільки її, як і заголовок, читають у більшості випадків. 
Ехо-фразі притаманні дві основні функції – повторити основну думку ОРТ (інформа-
ційного блоку) та надати рекламі завершеного вигляду. Найпоширеніші способи завер-
шення рекламного повідомлення такі:

а)  використання тільки назви торгівельної марки; 
б)  вживання назви торгівельної марки разом зі слоганом; 
в) використання назви торгівельної марки та якого-небудь образу або висловлення, 

вигаданого саме для цієї реклами.
Наведемо декілька прикладів ехо-фраз у німецькомовній туристичній рекла-

мі: “World insight. Kleine Gruppe. Anders, günstig“, “Globally Yours Turkish Airlines”, 
“GRUBBER. Reisen statt verreiesen”. 

Вживання ехо-фрази є особливо ефективним, якщо основна частина рекламного 
повідомлення має великий обсяг. 

Окрім структури важливе значення має форма, тобто спосіб представлення реклам-
ного повідомлення. Найефективнішими є рекламні повідомлення, у яких створюється 
атмосфера взаємоповаги, щирості, зацікавлення у взаємовигідній співпраці, наявні га-
рантії того, що реклама відповідає дійсності. 

Значення тексту в рекламі є дуже великим. Від того, наскільки будуть дотримані 
правила написання рекламного повідомлення, залежить успіх реклами. Але варто за-
уважити, що вербальний текст є тільки однією зі складових рекламного повідомлення. 
Успіх тексту залежить також від якості рекламного зображення, від того, наскільки 
гармонійно вони поєднані. 

Оскільки частина інформації здатна зберігатися в пам’яті в невербальній формі, 
то реклама значною мірою базується на візуальних засобах впливу. Рекламісти нада-
ють великого значення візуальним компонентам реклами, а також кольору, адже він 
здатний передавати семантичну та естетичну інформацію. Тому рекламісти ретельно 
підбирають кольори, враховуючи їх негативну та позитивну конотацію. Особливості 
сприйняття кольору залежать від характеру трактування кольорів різними культурами. 
Колір у рекламі набуває особливого значення завдяки своїй здатності впливати на на-
стрій споживачів. Колір оживляє, дратує, заспокоює, викликає безпосередні асоціації із 
запропонованим образом, сприймається простіше, впливає більш безпосередньо, ніж 
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форма. Колір на відміну від слів не потребує перекладу, вплив кольору є дуже стійким, 
привабливість кольорового рекламного повідомлення значно вище, ніж чорно-білого. 
Колір здатний відштовхувати, давати відчуття спокою та комфорту, збуджувати або 
турбувати. Це означає, що за допомогою кольору можна впливати на ставлення спо-
живача до реклами. 

Останнім, не менш важливим структурним компонентом, виступають ілюстрації, що 
відіграють дуже важливу роль, оскільки вдалі ілюстрації містять значно більше інфор-
мації, ніж сам текст, і викликають сильну емоційну реакцію. Рекламне ілюстрування 
має свої специфічні особливості, у тому числі виразність та лаконічність. Найбільше 
запам’ятовуються ілюстрації, для створення яких було використано неочікуваний ракурс, 
знайдено та вигідно представлено окремий фрагмент. Неординарні художні рішення, які 
використовуються у рекламі, посилюються вживанням наочної графічної інформації 
(схем, діаграм, малюнків, стрілочок, виокремлень окремих елементів, гіперболізації). 

Таким чином, структурними інваріантами сучасного німецькомовного рекламно-
го туристичного дискурсу є п’ять базових компонентів, кожний із яких виконує низку 
притаманних йому комунікативних і прагматичних функцій. Перспективою подаль-
ших досліджень є детальний аналіз усіх структурних компонентів сучасного німець-
комовного туристичного рекламного дискурсу з метою всебічного дослідження їхніх 
функціонально-комунікативних та прагматичних аспектів. 
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інтераКтивне та Когнітивне модеЛюваннЯ інтерв’ю у 
СучаСній німеЦЬКомовній пуБЛіЦиСтиЦі

Стаття присвячена дослідженню особливостей інтерактивного та когнітивного 
моделювання текстів інтерв’ю сучасної німецькомовної преси. Акцентовано, що кому-
нікативні інтенції інтерв’юера й респондента визначають структурну, змістову спе-
цифіки сучасного німецькомовного публіцистичного інтерв’ю і звернені до зовнішньої 
ситуації комунікації та ментальної сфери комунікантів.

Ключові слова: інтерв’ю, інтерв’юер, респондент, когнітивна лінгвістика, дискурс.
Статья посвящена исследованию особенностей интерактивного и когнитивного 

моделирования текстов интервью современной немецкоязычной прессы. Акцентирует-
ся, что коммуникативные интенции интервьюера и респондента определяют струк-
турную, содержательную специфики современного немецкоязычного публицистиче-
ского интервью и обращены к внешней ситуации коммуникации и ментальной сфере 
коммуникантов.

Ключевые слова: интервью, интервьюер, респондент, когнитивная лингвистика, 
дискурс.

The article is devoted to analyzing the interactive and cognitive peculiarities of interview 
in the modern German-language press. It is accented, that interviewer’s and respondent’s 
communicative intentions define the structural, substantial specificity of the modern German-
language publicistic interview and are turned to an external situation of communication and 
mental communicants’ sphere.

Key words: interview, interviewer, respondent, cognitive linguistics, discourse.

Інтерес науки в цілому і лінгвістики зокрема до людини та проблем її спілкування ви-
вів функціональний аспект на передній план філологічних студій початку ХХІ століття. 
У працях із різних галузей мовознавства простежується певний відхід від описовості, 
дискриптивізму, структуралізму, формалізму в напрямі когнітивної, тобто антропоцен-
тричної методології [1: 98].

Перелом у свідомості багатьох мовознавців [2; 3; 4; 5] відбувся з появою низки нових 
дисциплін, що продемонстрували неадекватність іманентного підходу до мовної систе-
ми, оскільки він ігнорує діяльнісну природу мови та її залучення до процесів життєді-
яльності людини і суспільства. Серед дисциплін, що виникли на межі з лінгвістикою, 
постали психолінгвістика, етнолінгвістика, соціолінгвістика, когнітивна лінгвістика та 
лінгвокультурологія. Це вплинуло і на саму лінгвістику: в ній відбулася заміна ціннісних 
орієнтацій, намітилося прагнення до вивчення мисленнєвих процесів та суспільно важ-
ливих дій людини, отже, лінгвістика гуманізувалася [6: 10].

Слід зазначити, що вчені традиційного напряму здійснили величезну роботу, 
спрямовану на збір матеріалу, який сам по собі мав лінгвістичну цінність і потребу 
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для адекватного опису мови як такої. На відміну від них, когнітивісти (Л. Апостель 
[7], С. Фелікс [8], М. Шварц [9], І.С. Шевченко [10], Р. Штенберг [11] та інші) запро-
понували оригінальні зразки власне мовного аналізу форм та конструкцій, яскраво 
продемонструвавши, як працює інтелект і розум не лише окремо взятої мовної спіль-
ноти, але й окремо взятого її представника.

Звісно, що у мовних поняттях та категоріях закріплено результати пізнання людиною 
світу, усвідомлення надбань цивілізаційного завоювання простору і часових параметрів 
нашого буття. Людина усвідомлює себе в закономірних вимірах та в оточенні. Саме ан-
тропоцентричність мови, ідею якої заклав іще В. фон Гумбольдт [12], стала закономір-
ним результатом вивчення мови в тісному зв’язку з людським чинником. Мова як об’єкт 
пізнання, абстрактна система зі структурними відношеннями елементів у рівневій орга-
нізації перетворилася на об’єкт пізнання через суб’єкта – людину, коли важливими по-
стали соціально-індивідуальні чинники впливу на її розвиток, функціонування людини в 
мові та мови в людському суспільстві [13: 44].

Отже, цілком справедливо, що когнітивний підхід у загальному мовознавстві пред-
ставляє науковий інтерес не лише тому, що він широко й різнобічно охоплює мовні яви-
ща, але й тому, що він здатний проникнути в суть цих явищ і виявити їх «зсередини» з 
точки зору окремого індивіда, тобто враховуючи людський чинник у мові.

В останні десятиліття предметом аналізу сучасної когнітивної наукової парадигми 
все частіше стають дискурси засобів масової інформації, найяскравішим прикладом 
яких вважається інтерв’ю. Незважаючи на велику популярність інтерв’ю та спроби 
його дослідження (Г.П. Апалат [14], Г.Я. Солганік [15] та інші), інтерактивне та когні-
тивне моделювання сучасного німецькомовного публіцистичного інтерв’ю залишається 
ще малодослідженим.

Звісно, що як і в лінгвістиці в цілому, когнітивний підхід під час аналізу інтерв’ю преси 
не є загальноприйнятим. Дуже багато розвідок спираються на суто таксономічний підхід, 
за якого елементи текстів інтерв’ю регіструються, класифікуються та проходять статистич-
ну обробку без спроб пояснення того, чому інтерв’ю (і це, і взагалі будь-яке) будується саме 
так, а не інакше. Між тим, якщо орієнтуватися на функціональний підхід, тобто намагатися 
пояснити спостережувані явища, то під час дослідження сучасного німецькомовного пу-
бліцистичного інтерв’ю у принципі неможливо залишитися у рамках лише внутрішньо-
мовних координат. Не можна уникнути виходу до «екстралінгвістичної» сфери та пошуку 
когнітивних, культурних і соціальних пояснень. Два останніх типи пояснень обов’язково 
зводяться до першого, оскільки культурні та соціальні чинники не можуть впливати на 
інтерв’ю інакше, ніж за допомогою когнітивної системи мовця [4: 127].

Комунікативні інтенції, соціально-рольові та комунікативно-рольові характеристи-
ки, соціально-психологічні риси інтерв’юера і респондента визначають функціонально-
структурну та змістову специфіки інтерв’ю сучасної німецькомовної преси, які, з одного 
боку, звернені до зовнішньої ситуації комунікації, а з іншого – до когнітивної, ментальної 
сфери комунікантів [5: 37].

Р. Штенберг підкреслює, що такі інтерв’ю, по-перше, існують як дані, які дозволя-
ють судити про мову та її використання у певних ситуаціях; по-друге, вони дозволяють 
судити про обмін інформацією, її отримання та осмислення в актах комунікації, і, на-
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решті, вони існують як непрямі дані про розумову, інтелектуальну, ментальну діяльність 
інтерв’юера та респондента, їх свідомість та мислення [11: 137].

Отже, можна з упевненістю сказати, що сучасне німецькомовне публіцистичне 
інтерв’ю є когнітивним явищем, а когнітивний підхід до його вивчення представляє над-
звичайно важливу та актуальну лінгвістичну проблему.

У межах сучасної наукової парадигми вважається за доцільне визначити текст інтерв’ю 
сучасної німецькомовної преси як вторинний, похідний від дискурсу реальної розмови 
інтерв’юера та респондента, тобто продукт дискурсивної діяльності, як джерело інфор-
мації про дискурс, як базова одиниця дискурсу, де знаходить своє відображення резуль-
тат дискурсивного мислення, хід думок, їх послідовність та зв’язність ідей [8: 22]. Під 
інтерв’ю, яке ґрунтується на безпосередній взаємодії його учасників, мають на увазі саме 
когнітивний процес, пов’язаний з реальним мовленням, творенням мовленнєвого твору, 
текст є кінцевим результатом процесу мовленнєвої діяльності, що набирає певної закінче-
ної (та зафіксованої) форми [5: 35]. Таке протиставлення реального мовлення його резуль-
тату допомагає зрозуміти те, коли саме текст німецькомовного інтерв’ю може трактуватися 
як дискурс: тоді, коли він реально сприймається і потрапляє до свідомості читача.

Нова когнітивна парадигма акцентує однакову важливість адресанта й адресата для 
створення інтерв’ю сучасної преси, отже, когнітивний підхід до вивчення німецькомов-
них публіцистичних інтерв’ю повністю відповідає сучасній антропоцентричній науковій 
парадигмі, зосереджуючи увагу на суб’єкті (мовці) [9: 110].

У будь-якому інтерв’ю наявні такі комуніканти: адресант (колективний автор, який 
включає інтерв’юера та респондента) і адресат (читач). Когнітивний аналіз дозволяє 
трактувати їх як осіб діючих, активно сприймаючих та продукуючих інформацію; 
таких, які керуються у своїй мисленнєвій діяльності певними схемами, програмами, 
планами і стратегіями. Мовленнєві стратегії у новій парадигмі постають як когнітивні 
процеси, за допомогою яких респондент та інтерв’юер співвідносять свої прагматичні 
цілі з їх мовним вираженням [2: 110].

Категорія антропоцентричності підкреслює ті експліцитно виражені думки, на-
строї, переживання адресанта, що стають об’єктом зацікавлення масового ідеалізо-
ваного адресата. Фіксуючи свої настрої та міркування, адресант обов’язково апелює 
до адресата, спонукає його до інтерпретації текстового повідомлення. Для здійснення 
адекватного інформаційного обміну в тексті інтерв’ю колективному автору необхідно 
врахувати потенційні когнітивно-інтелектуальні задатки уявного читача. Тобто, тек-
сти інтерв’ю сучасної німецькомовної преси служать засобом утілення ментально-
когнітивних почуттів свідомості автора та адекватної інтерпретації їх читачем.

Процес спілкування німецькою мовою між респондентом та інтерв’юером, на базі 
якого створюється інтерв’ю, може бути окреслений як сукупність процедур над моде-
лями світу (в широкому розумінні), що веде до передачі знань від одного учасника спіл-
кування до іншого. При цьому відбувається зміна структур знань не лише у адресата 
мовленнєвого акту, але й у самого мовця – у його моделі світу з’являються знання про 
те, що деяка інформація була передана адресату. Процес розуміння висловлювання при 
цьому поділяється на два основних етапи: побудова адресатом концептуального образу 
окресленої ситуації та інтеграція цього образу до моделі світу [16: 11; 17: 110].
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Принцип конструктивізму дозволяє побачити, як змісти окремих мовних вислов-
лювань «випрацьовуються», спільно формуються обома комунікантами під час обміну 
репліками. Змісти-конструкти постають як результат послідовності взаємних змін у ком-
петенції інтерв’юера та респондента з урахуванням ситуації і контексту, як результат 
дискурсивних «домовленостей» [2: 15].

Сучасне німецькомовне публіцистичне інтерв’ю слід розглядати як складне кому-
нікативне явище, яке включає, окрім тексту, ще й екстралінгвальні чинники – знання 
про світ, настанови, цілі адресата, – необхідні для розуміння тексту, тобто сприймати 
публіцистичне інтерв’ю як складну систему ієрархії знань. Іншими словами, інтерв’ю 
не обмежується рамками конкретного мовного висловлювання. Воно розглядається як 
зв’язний текст у сукупності з екстралінгвальними – прагматичними, соціокультурними, 
психологічними та іншими чинниками [18: 136].

Таким чином, створюючи інтерв’ю, автор використовує два види знань: вербальні та 
фонові (первинні), останні з яких утворюють інформаційну базу суб’єктів спілкування. 
Фонові знання – це спільні знання респондента, інтерв’юера та читача, що відбивають за-
гальні уявлення про навколишній світ, формують стереотипи поведінки та морально-етичні 
закони буття. Такі знання, що відносяться, насамперед, до географії, історії, громадського 
життя, мистецтва і культури, звичаїв і традицій країни досліджуваної мови, відображає 
саме фонова лексика, яка відома усім членам лінгвокультурної спільноти. Так, німцям до-
бре відомо, що der Ku-Damm – це скорочена назва від Kurfürstendamm – центральної вулиці 
Берліна з магазинами, готелями, ресторанами, а TEE-Züge/ Trans-Europa-Express-Züge – це 
транс’європейський поїзд-експрес, що курсує між найбільшими західноєвропейськими 
містами; що West Athen (Західні Афіни) – це образна назва Мюнхена як міста з великою 
кількістю музеїв, театрів, високою музичною культурою та архітектурою, а Weißer Sonntag 
– це назва першої неділі після Великодня. Автор, оперуючи фоновими знаннями, верба-
лізує і ту інформацію, що накопичується у процесі життя. Читач знаходить цю різницю із 
власними знаннями та інтерпретує її. Відтак фонові знання забезпечують успішність мов-
леннєвого акту, оскільки вони є інформаційним фондом, єдиним для творця тексту та його 
інтерпретатора. Наявність фонових знань пояснює процес взаєморозуміння між автором і 
читачем, хоча завдання у кожного різні [9: 116].

Отже, в сучасному німецькомовному публіцистичному інтерв’ю респондент та 
інтерв’юер використовують не лише ізольовані дані мови, але й увесь свій досвід (мов-
ний та соціальний), знання, інтерпретаційні механізми, що з’являються у процесах кате-
горизації та концептуалізації світу.

Переорієнтація наукових інтересів у сучасному загальному мовознавстві виявляєть-
ся не лише у перенесенні уваги від об’єкта до суб’єкта, але й у переході до вивчення оди-
ниць, що відрізняються високим рівнем складності. Їх успішне вивчення вже стає не під 
силу наявним раніше методам лінгвістичних досліджень. Щоб впоратися з назрілими за-
вданнями, необхідно було перейти від одиниці поняття до виявлення всієї структури піз-
навальних процесів. Так виникла когнітивна лінгвістика – новий лінгвістичний напрям, 
у центрі уваги якого знаходиться мова як когнітивний механізм, задіяний у репрезентації 
(кодуванні) та передачі інформації, при цьому когнітивні механізми та структури люд-
ської свідомості досліджуються через мовні явища [17: 109].
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До початку 90-х років ХХ століття зарубіжна когнітивна лінгвістика представляла 
собою сукупність індивідуальних дослідницьких програм, майже не пов’язаних між 
собою. Однак уже в середині 90-х рр. у Європі виходить перший підручник із когнітив-
ної лінгвістики «Вступ до когнітивної лінгвістики» Ф. Унгерера та Х. Шміда [19]. Серед 
сучасних учених-когнітивістів доцільно назвати С.А. Жаботинську [3], І.С. Шевченко 
[10], Х. Штронера [20] та інших, які у своїх роботах постійно підкреслюють значення 
«людського чинника» у мові. 

Той факт, що на сучасному етапі все більше коло мовознавців починає поділяти концеп-
цію когнітивної обумовленості основних лінгвістичних одиниць і структур, призводить до 
зміщення фокусу дослідження від очевидних поверхневих текстових репрезентацій (фор-
ми вираження) до власне змістових одиниць і структур людського знання, що формуються 
за участю мови й одночасно тією чи іншою мірою відображаються у мовних одиницях, 
беручи участь у процесах породження та інтерпретації мовних повідомлень [3; 7].

Широта поставлених завдань, що поєднується з надзвичайною складністю об’єкта, 
визначає різні напрями дослідження, а отже й різноманітність тих одиниць, що, з одного 
боку, розглядаються як самостійні, елементарні об’єкти аналізу в когнітивній науці, а з 
іншого – як інструмент породження й сприйняття дискурсу, і це, власне, передає їх від-
ношення до мовознавства. Такими визначальними одиницями, очевидно, можна вважати 
прототипи, стереотипи, фрейми та сценарії [17: 117], акцентуючи у нашій розвідці їх 
важливість для створення і розуміння німецькомовного публіцистичного тексту інтерв’ю 
як результату дискурсу реальної розмови інтерв’юера та респондента.

Співвідношення між цими одиницями когнітивної лінгвістики не є достатньо сха-
рактеризованими і зводяться до відмінностей розумових операцій, що відбуваються під 
час їх утворення та за безпосередньою участю. Прототипи характеризуються як інстру-
менти, за допомогою яких людина може впоратися з безмежною кількістю стимулів, що 
пропонуються дійсністю [21: 48].

Слід зазначити, що вчені [9; 11] критикують теорію прототипів за непридатність до 
опису багатьох конкретних понять, обґрунтовуючи це твердження тим, що думка не об-
межується прототипами, і тому поняття взагалі навряд чи можна ними представити. Від-
так теорію прототипів можна розглядати як одну із центральних ланок іншої, загальні-
шої теорії подання знань – теорії фреймів.

Теорія фреймів уперше ввів у науковий ужиток на початку 70-х рр. ХХ століття М. 
Мінський [22]. Початковим етапом для неї слугує той факт, що людина, намагаючись 
пізнати нову для себе ситуацію або по-новому переглянути звичні речі, вибирає зі своєї 
пам’яті певну структуру даних (образ), що називається фреймом, із таким розрахунком, 
щоб шляхом зміни в ній окремих деталей зробити її придатною для розуміння ширшого 
кола явищ або процесів [22: 47].

Оскільки у фреймі обов’язково наявні фокус і фон, а значення слів можуть визнача-
тися й усвідомлюватися на фоні контексту в поєднанні з навколишньою культурою, 
фрейм також визначають як систему категорій, структурованих відповідно до дея-
кого мотивуючого контексту. Мотивуючим контекстом називають корпус розумінь, струк-
туру практик або історію соціальних установок, на фоні яких стає зрозумілим утворення 
тієї чи іншої категорії в історії мовної спільноти [23: 59].
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Отже, теорія фреймів напрацьована, щоб пояснити швидкість сприйняття й мис-
лення людини, а також фактичну відсутність ментальних явищ, які піддаються спосте-
реженню і супроводжують ці процеси [3: 6].

Прототипи й стереотипи виступають складовими частинами (слотами) фрейму. За 
допомогою прототипа явище розпізнається й називається, тобто певний фрейм активі-
зується у свідомості та має відповідний лінгвістичний корелят – мовний знак. Далі сте-
реотипні (спільні для багатьох) знання про явища й предмети навколишньої дійсності 
складають основний кістяк фрейма й дозволяють людям порозумітися та взаємно при-
стосуватися до спільних дій [17: 120].

Стереотип у когнітивній лінгвістиці визначається як стандартна думка про соціальні 
групи або окремі особи – представники таких груп. Джерелом формування стереотипів 
може виступати громадська думка, реалізована засобами масової інформації [17: 121].

Окрім стереотипних, у свідомості виокремлюють також індивідуальні знання, 
пов’язані з особистим досвідом суб’єкта, його інтелектом та ерудицією. Фрейми, по-
значувані одним і тим самим знаком, розрізняються у свідомості різних мовних осо-
бистостей із урахуванням як стереотипних, так і індивідуальних знань про те чи інше 
явище. Так утворюються сценарії – знання про вміння вести себе у кожній окремо взятій 
ситуації [24: 77]. Як відомо, відмінності в знаннях, визначаючи й різні сценарії діяль-
ності (вчинки), є причиною когнітивного дисонансу, що веде до неузгодженості дій [3: 
7]. Сценарієм мовознавці називають різновид структури свідомості, який виробляється 
у результаті інтерпретації тексту, коли його ключові слова та ідеї утворюють тематичні 
(сценарні) структури на основі стандартних стереотипних значень, що приписуються 
термінальним елементам. Інакше кажучи, сценарій – це набір об’єднаних часовими й 
причинними зв’язками понять нижчого рівня, що описує упорядковану в часі послідов-
ність стереотипних подій [25: 181].

За такого підходу розглянуті категорії у нашому дослідженні є перш за все когнітив-
ними й належать до ментальної діяльності інтерв’юера та респондента сучасного ні-
мецькомовного публіцистичного інтерв’ю. Лінгвістичні характеристики можуть бути їм 
приписаними лише у тому випадку, якщо виявиться специфіка їх дискурсного втілення. 
Як відомо, знання, щоб бути переданим іншому, повинно репрезентуватися мовою, а 
отже, воно обслуговується певним мнемонічним мовним блоком, що зберігається у на-
шій пам’яті конгломератом слів та конструкцій. Таким чином, прототипи й стереотипи 
набувають «лінгвістичності», якщо вони розглядаються як частини фрейма – лінгвоког-
нітивного явища, що бере безпосередню участь у породженні та розумінні інтерв’ю су-
часної німецькомовної преси.

Одержані результати дослідження можуть бути використані для подальших розвідок 
у загальному мовознавстві щодо когнітивних та комунікативних особливостей текстів 
різних типів.
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(Київ, Україна)

теКСтотвірні ФунКЦіЇ транСФормованиХ ФраЗеоЛогічниХ 
одиниЦЬ у пуБЛіЦиСтичниХ ЗагоЛовКаХ

(на матеріалі англомовних періодичних видань)

Стаття присвячена функціональним характеристикам трансформованих фразе-
ологічних одиниць. Досліджуються текстотвірні функції модифікованих ФО у складі 
публіцистичних заголовків та функціональні особливості окремих прийомів фразеоло-
гічних перетворень.

Ключові слова: фразеологічна одиниця, заголовок, функція, текст, контекст.
Статья посвящена функциональным характеристикам трансформированных фра-

зеологических единиц. Исследуются текстообразующие функции модифицированных 
ФЕ в составе публицистических заголовков и функциональные особенности отдельных 
приемов фразеологических превращений.

Ключевые слова: фразеологическая единица, заголовок, функция, текст, контекст. 
The article is dedicated to the functional characteristics of transformed phraseological 

units. The author investigates textual functions of transformed phraseological units as part of 
headlines and functional peculiarities of specific ways of phraseological modifications.

Key words: phraseological unit, headline, function, text, context.

Заголовок – це частина композиційної структури тексту і, як справедливо зазначає 
Е.О. Лазарєва, «заголовок складає єдину систему з текстом» [1: 3]. Хоча формально він 
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знаходиться поза текстом, але це лише формально, оскільки найменування безпосеред-
ньо пов’язане з темою і змістом відповідного повідомлення. Це доводить той факт, що 
заголовок може функціонувати як частина повного тексту, а також і окремо від нього як 
замісник цього тексту, коли при згадуванні заголовка у свідомості реципієнта виринає 
відповідний текст та його зміст.

Текст впливає на структуру та семантику заголовка, але й заголовок у свою чергу 
має зворотній вплив на текст, який він називає; «будучи частиною тексту, найважливі-
шим його елементом, заголовок справляє ще більший вплив на побудову та зміст тексту 
і його сприйняття читачем» [2: 1]. Таким чином, заголовок виконує певні текстотвірні 
функції. Фразеологізми, реалізуючись у заголовку, також наділяються такими функція-
ми, зв’язуючи елементи структури тексту. 

Метою нашого дослідження є вивчення впливу трансформованих ФО у складі га-
зетних заголовків на текст статті, його побудову та семантику, встановлення основних 
текстотвірних функцій модифікованих фразеологізмів. Наше наукове дослідження про-
водиться на матеріалі англомовних публіцистичних видань.

Функціональні особливості заголовків, як публіцистичних, так і художніх, цікавили 
багатьох лінгвістів. Цій темі приділяли увагу в своїх наукових роботах такі дослідники 
як Л.А. Манькова [3], Е.О. Лазарєва [1], О.С. Подчасов [4], О.М. Дорофєєва [5] та ін. Т.С. 
Гусейнова [6], О.О. Калякіна [7] та А.М. Зєлєнов [2] вивчали функції трансформованих 
фразеологічних одиниць у публіцистичному тексті, зокрема у складі заголовків.

У нашому дослідженні ми виділяємо наступні текстотвірні функції трансформова-
них ФО у публіцистичних заголовках: прогнозування теми статті, підсумування змісту 
статті, обрамлення тексту, компресія інформації, забезпечення когерентності тексту.

1) Прогнозування теми статті. 
Заголовок публіцистичного повідомлення дає читачу уявлення про описане у статті 

явище або подію, тобто заголовок прогнозує тему публікації. Загалом всі газетні заголо-
вки покликані виконувати дану функцію, але найменування статті може бути більш або 
менш інформативним. Використовуючи в ролі заголовку трансформовані ФО, журналіс-
ти мають можливість збільшувати інформативність заголовку, прогнозуючи тему подаль-
шої публікації. Це відбувається тому, що модифіковані фраземи тісніше прив’язуються 
до змісту відповідної статті. Хоча це стосується не всіх способів трансформації, найкра-
ще для цього підходять прийоми субституції та розширення компонентного складу ФО, 
оскільки в результаті таких модифікацій фразеологізм поповнюється контекстуально 
обумовленим компонентом або навіть декількома компонентами:

Terror Begins at Home /NewsWeek, 22.02.2010/ (пор.: charity begins at home – «своя 
сорочка до тіла ближче» [8: 209]). Субститут terror – «терор» прогнозує тему публікації, 
в якій йдеться про тероризм.

Painful death of the American economic dream /The Guardian, 2.11.2009/ (пор.: the 
American dream – 1) «американська мрія» (мрія американців про демократію, рівність та 
свободу, проголошених в Декларації незалежності 1776 р.); 2) уявлення про США як про 
країну, де кожен може досягти успіху [10: 266]). Додатковий компонент economic – «еко-
номічний» вказує на тематику даної публікації, в якій йдеться про чергову економічну 
кризу в США.
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Окрім структурних трансформацій, журналісти застосовують також смислові моди-
фікації. Але у випадках застосування семантичних трансформацій, функція прогнозу-
вання теми статті актуалізується, якщо ці смислові зрушення усвідомлюються реципієн-
том вже під час ознайомлення із заголовком: 

England cricketers see the light thanks to new adidas sunglasses /The Times, 26.06.2009/ 
(пор.: see the light – «1) народитися, з’явитися на світ; 2) зрозуміти в чому справа; 3) при-
йняти якусь віру» [8: 844]). Наявна у заголовку лексема sunglasses – «сонячні окуляри» 
сприяє відновленню прямого значення виразу see the light – букв. «бачити світло», тобто 
у даному випадку відбувається дефразеологізація виразу. Така фразеологічна трансфор-
мація дає читачу змогу спрогнозувати тему відповідної публікації. 

2) Підсумування змісту статті. 
Функція підсумування змісту статті, тобто вираження головної думки публіцистич-

ного повідомлення, випливає із подвійної природи заголовку, який, з одного боку, пере-
дує тексту, прогнозуючи його тему та зміст, а з іншого боку – є результатом осмислення 
тексту. Для виконання даної функції фразеологізми підходять якнайкраще, адже вони 
володіють резюмуючою функцією: «резюмуюча функція фразеологізму полягає в тому, 
що він є коротким резюме попереднього висловлювання…» [9: 60], а в нашому випадку 
фразема-заголовок резюмує не попередній, а наступний текст, тобто газетну публікацію. 
Таким чином, авторський фразеологізм, розміщений у заголовку, може бути коротким, 
влучним та експресивним висновком всієї статті: 

Divided they fall /The Economist, 5.01.2013/ (пор.: united we stand divided we fall – «в 
єднанні – сила» [11]). Стаття розповідає про те, що правляча парламентська коаліція 
Великобританії, яка складається з Консервативної партії та партії Ліберал-демократів, 
не працює злагоджено. За думкою автора, таким тандем проіснує лише до наступних 
виборів. Фразема-заголовок виражає авторську думку з приводу описаної ситуації та під-
сумовує зміст статті. Субститут-займенник they – «вони» апелює до політичних партій, 
про які йдеться у подальшому повідомленні. 

3) Обрамлення тексту.
Дослідження двох попередніх функцій показало, що ФО, вжита у заголовку публі-

цистичної статті, створює смислову рамку публікації, оскільки фразеологізм сприяє 
прогнозуванню теми тексту, а також підсумовує цю тему, резюмуючи собою зміст пові-
домлення. Крім того, журналісти іноді повторюють ФО-заголовок в кінці публікації, об-
рамляючи у такий спосіб текст статті. Таким чином автор зайвий раз підтверджує свою 
аргументацію та наголошує на основній думці повідомлення:

Pulling political rabbit out of the hat on GdF /Financial Times, 27.06.2007/ (пор.: pull/
produce the rabbit out of the hat – «справити несподіваний ефект» [10: 784]). Заголовок 
містить ФО, трансформовану за допомогою прийому розширення: оказіональна лексема 
political – «політичний» додається до фразеологічного компонента rabbit. У такий спосіб 
журналіст прогнозує тему статті, де йтиметься про події політичної сфери: очікується, що 
президент Франції Ніколя Саркозі знайде несподіване рішення для розв’язання пробле-
ми, яка стосується злиття двох найбільших енергетичних компаній країни. У результаті 
такої модифікації традиційне значення ФО конкретизується. В останньому абзаці даної 
публікації фразеологізм повторюється, але з тією різницею, що оказіональний елемент 
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приєднується до іншого іменного компонента фраземи. Але, судячи з контексту, обидві 
оказіональні ФО мають однакове значення: But the bookies are betting that Mr Sarkozy will 
pull a rabbit out of his political hat to unblock the situation and claim all the credit for creating 
a new French energy champion to flank Total, EDF and Areva.

Early birds could catch property bargains /The Financial Times, 26.01.2008/ (пор.: early 
bird catches the worm – «рання пташка пшеницю клює, а пізня очі дере» [8: 297]). Даний 
заголовок являє собою алюзію на відоме прислів’я. Натяк на фразеологічний денотат до-
сягається використанням компонентів ФО early bird та catch. В останньому абзаці статті 
автор використовує частину прислів’я, яка вже стала окремим фразеологізмом (early bird 
– «рання пташка» [8: 297]): Even if corporate buyers wait until values have stabilised, early 
bird investors may find themselves with bargains before the end of the quarter.

Отже, створити смислову рамку тексту журналіст може не лише використавши фра-
зеологізм у його повній формі, але й повторюючи його окремі компоненти. 

4) Компресія інформації. 
Однією з важливих характеристик фразеологізмів, через яку журналісти охоче вико-

ристовують їх у заголовках своїх публікацій, є те, що ФО володіють функцією компресії 
інформації, адже «семантична компресія, характерна для фразеологізмів, є одним із ви-
явлень мовної економії» [9: 60].

Завдяки використанню фразеологізмів журналістам вдається вмістити у заголовку 
більший обсяг інформації, користуючись при цьому меншою кількістю мовних ресур-
сів. Така стисла передача інформації дуже важлива саме для публіцистичних заголовків, 
адже вони не повинні бути надто великими. 

Як відомо, фразеологізм (як узуальний, так і оказіональний) володіє денотатив-
ним, сигніфікативним та конотативним аспектами значення, і тому, в лаконічній формі 
виражає певне явище чи ситуацію, а також ставлення до неї. Але використання саме 
трансформованих ФО дає змогу підвищити інтенсивність функції компресії інформації, 
оскільки модифікована фразема наділяється додатковим смислом, який накладається на 
її базове переносне значення. Для цього журналісти застосовують такі прийоми як еліп-
сис, субституцію, а також подвійну актуалізацію ФО:

One Small Step /NewsWeek, 17.07.2009/: стаття із такою назвою присвячена 40-річчю 
з дня висадки американцями на Місяць. Заголовок є частиною крилатого вислову астро-
навта Ніла Армстронга, це слова, які він вимовив, зробивши перші кроки на Місяці: 
“That’s one small step for man, one giant leap for mankind” [12]. Для економії мовних за-
собів журналіст використав у заголовку лише частину відомого виразу, ознайомившись 
із якою, читач без особливих зусиль може пригадати весь фразеологізм, а також смисл, 
який виражає ця фраза у своїй повній формі.

Найчастіше журналісти користуються частинами відомих прислів’їв, які здатні ви-
кликати у свідомості реципієнта повну форму виразу: 

The proof of the pudding /The Guardian, 1.09.2000/ (пор.: the proof of the pudding is 
in the eating – «все перевіряється практикою» [8: 777]). Стаття розповідає про основні 
способи приготування національної британської страви – Йоркширського пудингу. Як 
бачимо, контекст сприяє актуалізації буквального значення фразеологічного компонен-
та pudding – «пудинг». Але і переносна семантика фраземи-заголовку теж зберігається, 
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оскільки автор публікації дає практичні поради щодо приготування даної страви. 
Отже, заголовок-фразема наділяється додатковим значенням. 

Наступний заголовок демонструє випадок застосування прийому субституції:
Land of the rising price /The Economist, 17.07.2008/ (пор.: Land of the rising sun – 

вираз, який використовується для позначення країни Японія [13]). Стаття із такою 
назвою присвячена економічному становищу Японії: держава переживає інфляцію, 
в наслідок якої зростають ціни. Як бачимо, субститут price – «ціна» обумовлений 
контекстом. В результаті субституції фразеологізм був наділений додатковою інфор-
мацією, оскільки, прочитавши заголовок, реципієнт здогадується, що мова йтиме не 
просто про Японію, а про її фінансове положення, тобто оказіональний компонент 
підвищив інформативність заголовку.

Компресія інформації досягається також у випадках, коли вираз одночасно ви-
ражає два значення – фразеологічне та буквальне, тобто відбувається подвійна акту-
алізація ФО: 

Behind closed doors /The Guardian, 19.12.2006/ (пор.: behind closed doors – «за 
зачиненими дверима; таємно» [8: 91]). Контекст актуалізує обидва значення виразу: 
за новими правилами кабіна пілотів британських авіаліній має бути зачиненою, щоб 
перешкодити захопленню літака терористами. Про це нововведення не повідомляли 
широкому загалу, тобто нове правило трималось у таємниці. Отже, у контексті статті 
реалізуються обидва значення виразу – пряме та переносне фразеологічне значення.

5) Забезпечення когерентності тексту.
Заголовок і названий ним текст являють собою одне ціле, одну структуру. Струк-

тура та семантика заголовку випливають із тексту – його теми та змісту, а сам заго-
ловок у свою чергу має зворотній вплив на текст. Таким чином, між текстом та його 
найменуванням обов’язково існує зв’язність – «заголовок нагадує центр кола, який 
може бути поєднаний з будь-якою точкою кола» [14: 35].

Серед різновидів зв’язності тексту виділяють когезію та когерентність. Ці два по-
няття є будівельними характеристиками тексту, необхідною умовою текстуальності. 
В науковій літературі терміни когезія та когерентність часто вживаються як синоні-
ми. Але деякі лінгвісти все ж таки розділяють ці дві категорії, розуміючи когезію як 
формальну зв’язність, поверхневу структуру тексту, в основі якої лежать граматичні 
залежності, а когерентність як смислову та змістову єдність тексту, в основі якої ле-
жить непереривність смислу [15: 32].

Основою єдності заголовку та тексту є саме когерентність, оскільки значення за-
головка повністю усвідомлюється реципієнтом лише після сприйняття семантики 
всього тексту. Фразеологізм, вжитий в якості заголовка публіцистичного повідомлен-
ня, як ми вже зазначали вище, резюмує весь текст, виражає авторську оцінку змісту 
всієї статті. Для правильної інтерпретації значення заголовка, у складі якого містить-
ся трансформована ФО, читачу необхідно ознайомитись із повним текстом газетної 
чи журнальної публікації. Отже, модифікація фраземи сприяє тіснішій зв’язності 
заголовка та статті, адже для усвідомлення оказіональної семантики такого виразу 
значення тексту ще більш важливе. 
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Іноді журналіст повторює ФО, вжиту в заголовку, або її окремі елементи про-
тягом всього тексту повідомлення, від початку до фіналу, створюючи таким чином 
наскрізний фразеологічний образ. У таких випадках фразеологізм стає лейтмотивом 
статті, зв’язуючи всі компоненти тексту – заголовок, підзаголовок, основний текст. 
А. Начисчіоне відмічає той факт, що «фразеологічний образ надає цілісності тексту, 
це схоже на рамку, він [текст] функціонує як єдина смислова структура» [16: 53]. 
Крім того, дослідниця стверджує, що оказіональне використання ФО (instantial use) у 
заголовку виконує так звану функцію «парасольки» (umbrella use), яка проявляється 
у поширенні фразеологічного образу на весь текст [16].

Проілюструємо це на прикладі заголовку Leave the back door ajar /The Guardian, 
12.06.2001/ (пор.: leave the door open – «надавати повну можливість для чого-небудь» 
[10: 262]). Даний заголовок являє собою трансформовану ФО: автор використав суб-
ституцію (open/ajar) та розширення компонентного складу нормативної ФО шляхом 
додавання до іменного компонента прикметника back. Основною темою публікації 
є рішення міністра внутрішніх справ Британії послабити візовий режим для іммі-
грантів, які приїздять до Об’єднаного Королівства з метою влаштуватися на роботу. 
Для позначення легального в’їзду іммігрантів автор використовує метафору the front 
door – «парадні двері», а для нелегального в’їзду – метафору the back door – «чорний 
хід». Таким чином, образ «дверей» (пор. англ. door) проходить через весь текст, за-
безпечуючи його когерентність:

Only by rethinking who we let in the front door can we sort out the mess at the back one.
…the front door to Britain has been firmly shut.
…letting more people in the front door did not reduce the number trying to sneak in 

the back.
It is encouraging that you are moving tentatively towards opening up Britain’s front 

door. But that does not lessen our duty to treat those who come through the back one with 
fairness and compassion. 

Отже, фразеологізми, трансформовані в різний спосіб, які входять до складу га-
зетних заголовків, не лише піддаються впливу контексту, але й самі впливають на 
контекст, виконуючи певні текстотвірні функції. Подальше дослідження використан-
ня трансформованих ФО у мовленні дозволить глибше розкрити функціональний по-
тенціал цих мовних одиниць.
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ЛеКСиКо-СемантичеСКие транСФормаЦии в теКСтаХ 
оБЪЯвЛений о ваКанСии

Стаття присвячена аналізу особливостей текстів інтернет-оголошень про вакан-
сію, що виявляються на лексико-семантичному рівні, а саме аналізу лексико-семантич-
ного поля, використання бази символів інформативного та емотивного характеру, тен-
денції до складання нестандартних інтернет-оголошень, зміні у семантиці деяких слів.

Ключові слова: інтернет-комунікація, інтернет-оголошення про вакансію, семан-
тичне поле, клішованість, символи, нестандартні оголошення, зміна семантики.

Статья посвящена анализу особенностей текстов интернет-объявлений о вакан-
сии, проявляющихся на лексико-семантическом уровне, а именно анализу лексико-семан-
тического поля, использования базы символов информативного и эмотивного харак-
тера, тенденций к составлению нестандартных интернет-объявлений, изменений в 
семантике некоторых слов. 

Ключевые слова: интернет-коммуникация, интернет-объявление о вакансии, се-
мантическое поле, клишированность, символы, нестандартные объявления, изменение 
семантики. 

The article deals with  the analysis of features of texts of the Internet-announcements about 
a vacancy, showing up at lexical-semantic level, namely the analysis of the lexical-semantic 
field, using the symbols of informative and emotive character, tendencies to draw up the non-
standard  Internet-announcements, changes in semantics of some words.

Keywords: the Internet-communication, Internet-announcements about a vacancy, the se-
mantic field, clichés, symbols, the non-standard  Internet-announcements, changes in semantics.

На данном этапе развития общества Интернет стал неотъемлемой частью бытовой 
и профессиональной жизни современного человека. Интернет-коммуникация вызывает 
большой интерес у лингвистов, в первую очередь потому, что является самой интерак-
тивной средой общения, так как коммуниканты могут обмениваться информацией не 
ощущая границ. Во-вторых, интернет-коммуникация является относительно новым и при 
этом очень популярным явлением, поэтому требует анализа и изученности. В-третьих, в 
Интернете содержится практически весь спектр языкового материала, который фиксиру-
ет самые актуальные изменения в языке. 

Интерес лингвистов к интернет-коммуникации отражен в направленности исследова-
ний. В частности, Н.С. Андрианова рассматривала подходы изучения жанров интернет-
коммуникации [1], Л.Ю. Щипицина написала работу, посвященную классификации 
жанров компьютерно-опосредованной коммуникации [2]. Е.И. Горошко анализировала 
интернет-жанр и функционирование языка в Интернете [3], сформировала дисциплинар-
ную парадигму лингвистики Интернета [4]. Изучением различных аспектов компьютерного 
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дискурса занимались Е. Н. Галичкина  [5] и П. Е.Кондрашов [6]. К особенностям интернет-
коммуникации в своих работах обращались Д. Кристал [7] и А. С. Рыжова [8], изучени-
ем отдельных интерет-жанров занимались Я. А. Бардашевич  [9], М. В. Мельник [10] и 
А. А. Селютин [11]. Кроме того, что в связи с распространением новой формы общения уве-
личилось количество видов и подвидов жанров, произошли изменения и в популяризации 
одних и устаревании аналогичных им ранее использованных жанров. Так, данная статья 
посвящена анализу лексико-семантических особенностей интернет-объявление о вакансии, 
так как данный жанр активно используется в сфере менеджмента персонала. 

По наблюдениям В. В. Дементьева, объявления о вакансии (отметим, что термино-
логические словосочетания «объявление о вакансии», «о свободной вакансии», «о по-
иске сотрудника» мы рассматриваем как синонимичные) стали объектом исследования 
в работах А. Г. Пастухова («Сорт текста «объявление о приеме на работу» в анализе 
коммуникативной ситуации» [12], «Объявление о вакансии: между жанром и сортом тек-
ста» [13]). Также изучением средств конструирования гендерной идентичности в объяв-
лениях о рабочих вакансиях занимается В. Н. Арчаков [14]. Данной тематике также была 
посвящена диссертационная работа Неупокоевой А. В. «Наименование лиц в типе текста 
«объявление о приёме на работу» в гендерном аспекте». 

В данной статье мы обратимся к анализу языкового воплощения, определяю-
щего специфику жанра, а именно к лексико-семантическим особенностям жанра 
интернет-объявления о свободной вакансии. Актуальность темы данной статьи обу-
словлена необходимостью теоретического и практического изучения жанровых форм 
интернет-коммуникации с позиций языкового воплощения (с позиций практики рече-
вой коммуникации и лингвистики текста) в связи с ростом популярности общения по-
средством сети Интернет и жанра интернет-объявления в частности. Целью написания 
данной статьи является анализ одного из жанрообразующих признаков – языкового во-
площения, а именно лексико-семантических особенностей данного жанра.

Источником языкового материала для нас послужили наиболее популярные в ме-
неджменте персонала сайты, посвященные трудоустройству: http://www.work.ua/, http://
hh.ua/, http://rabota.ua/. В среднем на сайте размещается более 40 тыс. интернет-объяв-
лений о вакансии, при этом ежедневно сайт посещают более 200 тыс. человек, которые 
просматривают до 2,5 млн. страниц с вакансиями (статистика взята с сайта http://www.
work.ua/, состоянием на апрель 2013 года). Следует обратить внимание, что темпы нара-
щивания популярности данных сайтов постоянно растут в геометрической прогрессии, 
увеличивается количество пользователей, объемы обрабатываемой ими информации и 
результативность. Такие сайты содержат не только актуальные вакансии, но и базу ре-
зюме и компаний, статьи с соответствующей тематикой, статистические данные, долж-
ностные инструкции, бланки кадровых документов, законодательную базу, касающуюся 
трудоустройства и многое другое. Таким образом, подобные сайты являются самыми 
интерактивными в сфере менеджмента персонала ресурсами по поиску свободных ва-
кансий и сотрудников, а тексты размещаемых объявлений отражают реальную речевую 
ситуацию развития русского языка в Украине.

При описании лексико-семантических особенностей, в первую очередь, хотелось 
бы отметить, что с точки зрения сферы употребления в текстах объявлений преобладают 



293

общеупотребительные однозначные слова, что объясняется публично-массовым харак-
тером данного жанра и коммуникативной целью. 

На основе анализа лексического состава текстов объявлений о вакансии нами были 
выделены такие лексико-семантические группы: характеристика компании (динамично 
развивающаяся компания, международная компания, «УКРАИНА» – один из ведущих 
национальных телеканалов страны), профессиональные и личные качества кандидата 
(отличное владение основными графическими программами, желание работать, спо-
собность к реализации и соблюдению установленных сроков, творческий подход, кре-
ативное мышление), условия работы (полный рабочий день, достойная заработная 
плата, уютный офис). Также отдельную группу составляют слова и словосочетания 
с локальным значением, при описании контактов или расположения места работы: го-
род Киев; район м. Лукьяновка; Адрес: Киев, ул. Краснозвездная, 54. Еще в одну группу 
выделяются слова с темпоральным значением, чаще всего при указании стажа, продо-
лжительности рабочего дня, истории компании-работодателя: Требуемый опыт работы: 
3-6 лет; график работы Пн-Пт с 9:00 до 18:00 [15] и т.д. Таким образом, интернет-
объявление о вакансии имеет свой достаточно конкретный и тематически ограниченный 
лексический фонд, так как реализуется в интернет-СМИ, ориентирован на большую ау-
диторию, нейтральную лингвистическую среду, краткость и имеет четкую структуру. 

Г. О. Винокур отмечал, что газетным изданиям свойствен ограниченный словарный 
запас: «В газетной речи нет почти ни одного слова, которое не было бы штампом, кли-
ше, шаблоном. Наиболее употребительные слова из газетного лексикона – уже не слова, а 
термины... словарь газеты всегда носит характер фразеологии, т. е. суммы фиксированных, 
штампованных речений с заранее известным уже, точно установленным, механизированным 
значением, смыслом» [16: 125]. Данное явление свойственно и для современных интернет-
СМИ, а особенно для рассматриваемого нами жанра и проявляется в частом использова-
нии устойчивых повторяющихся речевых конструкций (шаблонов, клише). 

Использование речевых стандартов обеспечивает легкую воспроизводимость, кон-
структивность, однозначную семантику, нейтрально-нормативную окраску, соблюдения 
формы делового общения, соответствие психологическим стереотипам, возможность 
упрощения и ускорения коммуникации как для адресанта, так и для адресата, а также 
является неотъемлемым свидетельством принадлежности текста к соответствующему 
жанру. Следует различать речевые штампы и клише. Штампами называют «стилисти-
чески окрашенное речевое средство, за счёт высокой употребительности превратившее-
ся в ходовую и надоевшую псевдовыразительную единицу, что вызывает её отторжение 
адресатом» [17: 536]. Клише же является «всякая готовая речевая формула, критерием 
для выделения которой служит регулярность ее появления в определенных повторяю-
щихся речевых ситуациях» [18: 130]. Таким образом, для объявлений о свободной вакан-
сии характерна именно клишированность: «Описание вакансии:

Компании требуется на постоянную работу Ведущий менеджер по Централь-
ному региону. Требования: М/Ж, Высшее образование, Опыт работы  не менее 2-х 
лет, Уровень владения ПК – продвинутый пользователь, Наличие автомобиля об-
язательно. Уровень зарплаты – по итогам собеседования» [15]. Все словосочетания, 
выделенные жирным курсивом, мы относим к клише, так как они воспроизводятся в 
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абсолютном большинстве текстов анализируемых объявлений. Отдельные слова отно-
сим к официально-деловой лексике. К неклишированной лексике в данном примере 
относятся только названия вакантной должности и региона. 

Однако среди столь стандартизированных текстов встречаются и элементы разговорно-
бытовой лексики неформального общения, часто с эмоционально-оценочной окраской: 
«Замечательные условия работы: уютный офис класса «А», комфортное рабочее место; 
Своя кухня в офисе. Кофе, чай и печеньки :). Также у нас есть комната отдыха, настольный 
теннис, тренажер!», «Требования: знание техники продаж, стремление быть лучшим в 
своем деле, умение мечтать:)» [19]. Как видим, в представленных примерах кроме со-
ответствующей лексики для создания эмоционального фона используются свойственные 
ранее только неформальной личной электронной переписке символы – «смайлики». Ис-
пользование данных приемов нарушает автоматизм восприятия текстов данного жанра, 
способствует созданию соответствующего эмоционального фона и ответной реакции со 
стороны адресата. Встречается также использование символов информативного характера 
«Заработная плата  по результатам собеседования +  % с продаж + бонус + социальный 
пакет» [19]. Таким образом, в интерент-объявлениях о вакансии проявляется тенденция 
использования эмотивных символов, которые ранее не являлись нормативным явлением 
для данного жанра. Использование информативных символов способствует максимальной 
сжатости, смысловой наполненности и наглядности (схематичности). 

В затронутом нами аспекте хотелось бы отметить, что в жанре интернет-объявлений 
проявляется тенденция к созданию нестандартных объявлений о работе. Такой подход, при 
поиске сотрудника еще раньше и очень активно использовался за рубежом. Для нас это яв-
ление пока ново и еще не часто используемо. С появлением Интернета легко доступными 
стали зарубежные методы работы, используемые в менеджменте персонала, основные 
принципы которого также являются заимствованными. Нестандартным объявлениям о 
работе посвящено много статей на соответствующих сайтах о менеджменте персонала и 
деловом общении не только Украины, но и России, Белоруссии [20; 21; 22; 23]. 

«Системный администратор Linux:
Молодая и динамично развивающаяся компания снова пополняет свои ряды хороши-

ми людьми. В этот раз нам нужен системный администратор Linux...
Дочитавшим до этого места – плюс 10 баллов преимущества перед остальными» [15]. 
Если раньше использование нестандартных для опреленного жанра языковых средств 

(«плюс 10 баллов преимущества» – клише, используемое в компьютерных играх) сви-
детельствовало о неграмотности и незнании профессиональной лексики, то теперь это 
используется для фиксации внимания, создания определенного эмоционального фона и 
ответной реакции адресата. Таким образом, интернет-объявления о вакансии отражают 
новые тенденции в языке. 

Хотелось бы также отметить некоторые лексемы, которые в контексте рассматрива-
емого жанра изменили свою семантику. Так, слово официальный в лексикографических 
источниках зафиксировано в таких значениях: «1) правительственный; формальный, 
должностной, служебный; 2) деловой, сухой, бесстрастный, сдержанный, натянутый» 
[24: 593]. В 100 % случаев употребление данного слова при случайной выборке его се-
мантика приближена к значению слова «законный – 1. Основанный на законе, законах, 
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признаваемый, предписанный законом. 2. Справедливый, правильный. 3. Имеющий офици-
ально зарегистрированное положение, статус» [25: 327; 27: 281]. Например: «официаль-
ное оформление», «официальная заработная плата», «официальное трудоустройство, 
белая зарплата» [15]. В последнем примере представлено еще одно интересующее нас 
слово «белая». В рассматриваемом нами жанре это слово используется в том же значении, 
что и слово «официальный», используется реже и только для характеристики заработной 
платы: «Гарантируем полную официальную занятость и «белую зарплату», «з/п 4000 грн. 
(белая)» [15]. Новая семантика данного слова пока не зафиксирована в доступных нам сло-
варях, что свидетельствует о ее недавнем использовании в сфере менеджмента персонала. 

Следует также отметить, прилагательное «стабильный», которое в связи с экономическим 
кризисом, следствием которого стало закрытие многих компаний, стало чаще использовать-
ся и получило оттенок значения «надёжный – такой, на которого можно положиться, 
внушающий полное доверие. Прочный, крепкий» [25: 1258; 27: 483] и воспринимается как 
однозначно положительная характеристика: «Мы гарантируем: действительно интересные 
задачи в стабильной и развивающейся компании», «Мы предлагаем: Бесплатное обучение, 
Стабильность», «Стабильная работа в крупной компании» [19].

Еще одно слово, на которое хотелось бы обратить внимание, – это «рост». В слова-
рях оно фиксируется в следующих значениях: «1. Увеличение организма или отдельных 
органов в процессе развития. 2. Увеличение в числе, в размерах, развитие. 3. Усиление, 
укрепление. 4. Совершенствование в процессе развития» [26: 684; 27: 881]. Иногда оно 
используется в своем основном значении при описании требований к внешним характе-
ристикам кандидата: «Рост от 180 см». Но чаще данное слово используется в следую-
щем контексте: «Перспектива карьерного роста», «стремительный профессиональный 
и карьерный рост», «широкие возможности карьерного роста и профессионального 
развития», «Постоянная возможность обучения и роста!» – где его значение ближе к 
семантике слова «развитие», подъем по карьерной лестнице. 

Таким образом, проанализировав популярный и новый относительно простран-
ства функционирования жанр интернет-объявления о вакансии, нам удалось выявить 
некоторые его особенности. Анализ особенностей языкового воплощения интернет-
объявлений о вакансии на лексико-семантическом уровне показал следующие тенден-
ции: использование достаточно ограниченного лексико-семантического поля, использо-
вание базы символов информативного и эмотивного характера, тенденция к составлению 
нестандартных интернет-объявлений, изменения в семантике некоторых слов. Так, 
тексты интернет-объявления о вакансии отражают всю живость языка профессиональ-
ного и языка интернет-коммуникации, фиксирующие таким образом последние и самые 
актуальные тенденции в жизни общества.
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Стаття присвячена питанню про Біблію як інтертекст англомовної класики  
ХІХ століття, представленої іменами Діккенса і Мелвілла: визначальним естетичним 
моментом у обох романістів виступає не «чуттєвий блиск речей», а рух світу до Бога.

Ключові слова: Бог, Натура, національний образ світу, лірика, епос, роман, художня 
деталь.

Статья посвящена вопросу о Библии как интертексте англоязычной классики  
ХІХ века, представленной именами Диккенса и Мелвилла: определяющим эстетическим 
моментом у обоих романистов выступает не «чувственный блеск вещей», а движение 
мира к Богу. 

Ключевые слова: Бог, Натура, национальный образ мира, лирика, эпос, роман, худо-
жественная деталь. 

The article focuses on the Bible as the inter-text English-language classics of the ХІХ 
century provided the names of Dickens and Melville. The defining aesthetic moment for both 
novelists is not «sensual splendor of things» but the movement of the World to God.

Keywords: God, Nature, the national image of the world, poetry, epic, novel, artistic detail.

Начнем с самокритичного заявления: автор этого исследования заведомо пытается 
объять необъятное: ведь и мир англоязычной классики для рамок небольшого исследо-
вания – нечто запредельное, и Библия, пускай и взятая только в аспекте ее рецепции этой 
классикой, – настоящий Левиафан. Но, как гласит советская мудрость, если нельзя, но 
очень хочется, то можно. Ведь срез характерной «малой» ситуации способен дать доста-
точно полное представление о целом. Сошлемся хотя бы на книгу, оставившую замет-
ный след в науке, – «Мимезис» Э. Ауэрбаха: ученый, вводя анализируемый фрагмент в 
очень широкий историко-культурный контекст, обозначил свой подход как метод интер-
претации [2]. Вспоминается также знаменитый девиз Кювье: «Дайте мне одну кость, и 
я восстановлю животное». Думается, что рассмотрение в определенном едином аспекте 
нескольких фрагментов из «Дэвида Копперфильда» (1850) и «Моби Дика» (1851) спо-
собно дать репрезентативное представление о многих серьезных вещах. 
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–––––
В частности, художественная оптика Диккенса, как и вообще художественное ма-

стерство писателя, все еще должным образом не изучены. Так, в авторитетной «Истории 
английской литературы» Р. Х. Флетчера, когда речь заходит о стилистике писателя, обна-
руживается лишь некое common place: «… впечатляет сила его описания. Его наблюде-
ния очень быстры и остры, хотя и не взыскательны; его внимание к характерным чертам, 
будь то картины Природы или человеческая личность и внешность, безошибочно; у него 
никогда не доминирует изображение, а передается как атмосфера интерьеров, так и все 
типы сцен человеческой жизни» [19; р-л «ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС»]. При жизни Диккен-
са критика говорила в основном о социальной и моральной стороне его произведений; 
затем писателя вообще как-то забыли. В эпоху господства «новой критики» авторитет 
романиста колеблется: Диккенса даже называют вульгарным и «бесформенным» (В. 
Вульф). Собственно, английское литературоведение стало интересоваться мастерством 
Диккенса как объектом исследования относительно недавно – в 1960–70-е гг. прошлого 
века (Wilson 1970, Andrews 1979 и др.)1. Позднее были применены психоаналитический 
и мифологический подходы: тут, понятно, господствовал интерес к ментальному плану 
произведения. И вообще исследователи сосредотачивались на вещах, от сферы стиля 
далеких, как, например, Дж. Х. Миллер, исследовавший «константы воображения» писа-
теля и восприятие их читателем. Похоже, оценки стиля Диккенса, в частности проблемы 
его художественного вúдения, не выходят обычно за рамки «общих слов», как, например: 
«Рассказы и очерки изображают мир таким, каким его видел Диккенс, и что наиболее 
важно, – они показывают, что писатель смотрит на этот мир пытливыми, все замечающи-
ми глазами – глазами Дэвида Копперфильда» [12, р. 37–38].

Сегодня положение начинает меняться: «В начале XXI века обращение к творческо-
му наследию Диккенса продолжает оставаться стабильным. На Западе ему ежегодно по-
свящаются монографии [Welsh 2000; Pykket 2002; Sanders, 2003] и сборники критических 
отзывов (журнал «Диккенсиана» /The Dickensian/, «The Cambridge companion to Charles 
Dickens»). В одной лишь России с 2001 по 2006 год защищено около десяти диссертаци-
онных работ, в которых исследуются: текстовые и языковые особенности произведений 
писателя ([Баева 2003; Ткачева 2003; Фельдман 2004]), вопросы сохранения образной 
поэтики в переводах ([Воровская 2002; Байенс 2003]), роль мотивов и символов ([Шу-
валова 2003; Шевелева 2004]), проводится сопоставительный анализ ([Осипова 2001; 
Сергеева 2004]) и определяется место Диккенса в историко-культурном контексте Ан-
глии [Колос 2001]. H. JI. Потанина отмечает продолжающееся активное существование 
«кода» Диккенса в современной литературе [Потанина 2004]. Особо востребованным 
элементом этого «кода» является тема детства, одним из родоначальников которой счита-
ется Диккенс [11; Введение]. Недавно появилась монография (языковедческая) М. Хори 
(Masahiro Hori) «Investigating Dickens' style: a collocational analysis» [Palgrave Macmillan, 
2004. – 251 с.], но она, к сожалению, осталась для меня недоступной. 

Тем не менее, многочисленные «частные» художественные решения Диккенса 
остаются вне поля зрения исследователей, и нами здесь берется в качестве характер-
ного примера мастерства писателя и феномена его художественной оптики неболь-
шой фрагмент эпилога «Давида Копперфильда», озаглавленного автором «Последний 
взгляд, брошенный в прошлое». 
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«The cheeks and arms of Peggotty, so hard and red in my childish days, when I wondered why 

the birds didn’t peck her in preference to apples, are shrivelled now; and her eyes, that used to 
darken their whole neighbourhood in her face, are fainter (though they glitter still); but her rough 
forefinger, which I once associated with a pocket nutmeg-grater, is just the same, and when I see 
my least child catching at it as it totters from my aunt to her, I think of our little parlour at home, 
when I could scarcely walk. My aunt’s old disappointment is set right, now. She is godmother  
to a real living Betsey Trotwood; and Dora (the next in order) says she spoils her. 

There is something bulky in Peggotty’s pocket. It is nothing smaller than the Crocodile Book, 
which is in rather a dilapidated condition by this time, with divers of the leaves torn and stitched 
across, but which Peggotty exhibits to the children as a precious relic. I find it very curious to see 
my own infant face, looking up at me from the Crocodile stories; and to be reminded by it of my 
old acquaintance Brooks of Sheffield»2 [13, р. 461– 462].

Птицы, клюющие яблоки, – ситуация распространенная, повседневная. В интерне-
те мы сталкиваемся с обсуждением ее как некой житейской проблемы, вплоть до под-
счета того, сколько килограмм поспевших фруктов склевывают крылатые потребители; 
это характерный мотив «природоведческой» детской книги и пр3. С другой стороны, 
сама типичность и распространенность ситуации издавна положена в основу емкого 
религиозно-символического обобщения. В Библии, которая, безусловно, сильно повлия-
ла на всю английскую литературную классику и на Диккенса в частности [15, 16, 17], 
часто встречается образ птиц, расклевывающих мертвое тело – т. е., нечто отжившее, вы-
веденное за пределы живого (Быт. 40:19; Вт. 28:26; 3 Цар. 14:11; Псл. 78:2; Иер. 15:3; От. 
19:21). Но красные щеки Пиготти, пусть и сморщенные временем, птицы «не клюют»: 
она жива и сохраняет свой здоровый румянец.

Характерна и другая «натуралистическая» деталь: в кармане у Пиготти – сильно 
потрепанная книга о крокодилах, которая так пугала рассказчика в детстве: здесь вы-
рисовывается совсем уж «нестрашный», как бы «обезвреженный» образ чудовища. Но 
крокодил в той же Библии символизирует попранное праведной силой зло (Ис. 51:9) и 
даже употребляется в качестве титула египетского фараона («крокодил великий»; Иез. 
29:3); Египет в Библии – символ безбожного сообщества. 

Иными словами, Диккенс, сравнивая румяные щеки старушки Пиготти со спелыми 
яблоками и помещая в ее карман потрепанную книжку о крокодилах, с одной стороны, опи-
рается на непосредственные, живые впечатления человека от натуры, окружающей среды. 
С другой стороны, писатель вносит в образ нотку экзистенциальной тревоги, предчувствие 
скорого конца доброй бабушки, ее обреченность смерти. С третьей стороны, неприметная 
добрая Пиготти в символическом плане текста выступает в качестве «победителя кроко-
дила», в роли носителя торжествующего добра. Как все же это расходится с бытующим 
представлением о «заданности» и «однозначности» диккенсовских характеров. 

И то, что этот образ у Диккенса значительной мерой строится на конкретно-зрительной 
ассоциации, заслуживает отдельного внимания. Отмеченная Лессингом пропасть между 
зрительным и словесным изображением никак не повлияла на бурное развитие «живопи-
си словом» в ХІХ веке, так что виднейшие исследователи литературы Р. Уэллек и О. Уор-
рен совершенно правы, считая, что зрительный образ (или «картина») всегда останется 
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для теории литературы одним из основных мотивов исследования [9, с. 248]. Непосред-
ственное письмо с натуры, формировавшееся еще в ренессансно-барочную эпоху, в ХІХ 
столетии переживает, по сути, эпоху апофеоза, порождая в перспективе установку на 
репортажно-очерковый стиль. Представляется важным отметить, что в основе такого 
подхода лежит не бездушное фиксирование примет натуры, а чувство ценности мимо-
летного, бренного «прекрасного мгновения», и описательность в литературе продикто-
вана изначально отнюдь не душевной черствостью, а, наоборот, лирическим трепетом 
и желанием «остановить мгновенье». Такова и живопись ХІХ века – например, полотна 
Репина или Матейко, щедро насыщенные мельчайшими деталями при огромности обще-
го панорамного построения. При этом надо заметить, что возникают все эти тексты, как 
литературные, так и живописные, в эпоху торжества фотографии, вытесняющей тради-
ционную живопись и оказывающей мощное воздействие на изобразительное искусство 
и литературу – впереди эра натуралистической живописи (даже импрессионизм факти-
чески стал частью этой программы) и золаизма в литературе. 

Диккенс, как автор огромных эпических полотен, представляется обыкновенно как 
мастер панорамного письма, «крупного мазка». Однако в приведенном отрывке все очень 
дробно, автор сосредоточен на микроскопической детали, и зрительный образ как бы 
еще более заземляется, материализуется через передачу тактильного ощущения «шер-
шавого пальца»: «The cheeks and arms of Peggotty, so hard and red in my childish days, when 
I wondered why the birds didn't peck her in preference to apples…»; «…her rough forefinger, 
which I once associated with a pocket nutmeg-grater, is just the same…». 

Очевидно, что перед нами – емкий лирический художественный образ, эстетизирую-
щий и растворяющий в живом человеческом чувстве то, что искони считается безобраз-
ным (вспомним уничтожающее сократовско-платоновское определение: «уже отцветшее 
лицо»). Мы видим, что данный отрывок явно не укладывается по своей стилистике в 
привычную манеру «бесстрастной» эпической наррации и представляет собой, в сущно-
сти, лирическую миниатюру, что, как будто, нарушает целостность романа, обыкновенно 
трактуемого у нас в качестве эпического жанра. Впрочем, такие фрагменты все же вписа-
ны в громадный по объему романный текст, построенный в целом по законам эпического 
пространства. И это заставляет вспоминить известные слова Чехова: «Роман – это целый 
дворец, и надо, чтобы читатель чувствовал себя в нем свободно...» [10, с. 559–560]. Т. 
е., при грандиозности общего плана, наличии парадных зал и пр., в сооружении как бы 
предполагаются уютные уголки для отдыха, для возвращения к самому себе, для интим-
ного общения, если угодно. А художественное зрение эпика принципиально отличается 
от «камерного» зрения лирика – скажем, в «Тарасе Бульбе» Гоголя степной пейзаж, в 
который помещены фигуры движущихся на Сечь Тараса и его сыновей, выглядит, по 
замечанию самого автора, написанным «как будто исполинскою кистью» [4, с. 67]. И 
вот здесь-то обнаруживается принципиальное расподобление эпоса и романа, глубоко 
обоснованное в известной работе М. Бахтина [3]: в классическом эпосе события проте-
кают в бесконечно уже удаленном от читателя, сакрализированном прошлом; это время 
богатырей и волшебных событий, тогда как в современном романе (даже историческом) 
«прошлое» непременно переживается как «настоящее», «сиюминутное»; я бы сказал, 
что это художественное Praesent Indefinite Tens, глубоко отличное от давнопрошедшего 
времени эпоса. 
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Безусловно, многое здесь было подготовлено сентиментализмом, глубочайшая связь 
с которым Диккенса не подлежит сомнению. Вместе с тем, литературный стиль Диккен-
са контаминирует многие другие находки писателей-предшественников, в частности ро-
мантиков: «Dickens' writing style is florid and poetic, with a strong comic touch <...> Dickens 
loved the style of 18th Century gothic romance, though it had already become a bit of a joke 
<...> Part of Dickens’ great talent was to incorporate this episodic writing style but still end 
up with a coherent novel at the end»4 [14]. Однако, как очевидно, невозможно свести в 
этой ситуации все исключительно к «влияниям». Сказывается, конечно, и репортерское 
прошлое автора, привыкшего наблюдать и ценить детали, но, в общем, писатель здесь 
исходит, прежде всего, из непосредственного эмоционального импульса, данного пере-
живанием натуры, реального объекта, что вкраплено в эпическую перспективу с необык-
новенной убедительностью и художественной полнотой, не нарушая целостности автор-
ской концепции. Однотипны, к примеру, лирические фрагменты в романах Тургенева, 
представляющие, по сути, стихотворения в прозе, вкрапленные в эпическую ткань5.

Все это доказывает правоту ныне редко цитируемого теоретика середины прошлого века 
В. Днепрова, который рассматривал реалистический роман ХІХ века как синтетический 
жанр, в котором изначальная эпическая основа свободно сочетается с развернутым, индиви-
дуализированным сообразно характеру персонажей драматическим элементом (диалоги6) и 
лирическими отступлениями [6]7. Лирические моменты в романе ХІХ века – неотъемлемая 
составная реалистической картины мира, естественное укрупнение веса художественной де-
тали, что, в сочетании с диалогами персонажей, представляет полную и развернутую карти-
ну мира, и обеспечивает то полифоническое звучание, о котором говорил М. Бахтин.

Если перейти к гигантской панораме единоборства Человека и Моря, созданной Мел-
виллом, то и здесь явственно довлеет установка на полифоничность и пренебрежение 
границами традиционных жанров, на дерзновенную лиризацию не только художествен-
ного эпоса, но и разнородного внесюжетного житейско-«библиотечного» материала. 

Этот роман, не сразу воспринятый западным читателем, до сих пор загадочен. Де-
тально изучена разве что реальная предыстория романа – трагедия погубленного китом 
корабля «Эссекс», описанная помощником капитана Чейзом. Среди исследователей доми-
нировал интерес к сюжетосложению: отмечались множество отступлений от сюжетной 
линии, странное чередование художественного текста с документально-риторическими 
пассажами (здесь фигурирует буквально все, так или иначе связанное с китами и кито-
бойным промыслом). Особо привлекала исследователей ироническая игра с читателем, 
не предполагающим под натуралистическими описаниями бытовых реалий символико-
аллегорической подоплеки и верящим на слово авторским измышлениям. Но библейские 
реминисценции брались все же достаточно поверхностно и описательно; символика ав-
тора воспринималась довольно приблизительно и абстрактно – как, например, олице-
творение вселенской борьбы Добра и Зла, как воплощение «эсхатологического мифа» и 
пр. Соответственно и рассказчик, названный библейским именем Измаил, обычно вос-
принимался как цельная личность, поверхностно образованный моряк-китобой, а сти-
левая разнородность текста трактовалась то ли как стихийное новаторство, то ли как 
имитация неумелого писательства. Тому основанием служило отчасти и то, что здесь 
вполне явственна автобиографическая первооснова сюжета: сам Мелвилл, едва достиг-
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нув совершеннолетия, бросил учительствовать и поступил рядовым матросом на кито-
бойное судно, пережив множество приключений. В общем, роман Мелвилла трактуется 
как романтическое произведение о неких «вершинных» моментах бытия (А. Зверев, Ю. 
Ковалев, А. Старцева и др.).

Между тем, здесь прослеживается более глубокий и масштабный замысел. Так, в со-
временной психиатрии, а кое-где – даже в криминалистике считается аксиомой наличие 
в психике индивидуума целого ряда личностей (до 30-ти!), причем считается, что они 
могут даже не подозревать о существовании соседей [1]. И с этой точки зрения герой 
Мелвилла крайне интересен.

Измаил – несомненно, начитанный человек, почерпающий свои сведения о китах, 
поразивших его воображение, из библиотеки, и суперобраз Кита, вырисовывающийся в 
его изысканиях, действительно становится, по воле автора, титаническим обобщением. 
Но – не абстрактного «Зла», а нерукотворной природы, искони враждебной человеку; 
недаром тут постепенно начинает как бы доминировать имя обитателя жутких морских 
глубин, непостижимого Левиафана, уже ставшего, благодаря Гоббсу, символом сложно-
сти и непостижимости социального организма. Проблема же «натуры» в ХІХ веке стала 
дискуссионной: старая богословская концепция, согласно которой природа есть Творе-
ние, зараженное дьявольским богоборчеством, сменилась оптимистическим призывом 
материалистов учиться у природы и безбоязненно наслаждаться ею. Исконная дихото-
мия «натура – культура» тем самым снималась, телесно-осязаемое безусловно уже пред-
почиталось «книжной мудрости», и любые «зовы натуры» оправдывались; панический 
ужас перед глубинами «природного» нивелировался бодрым оптимизмом ученых, обе-
щавших преобразовать и покорить природу во благо свободного от религиозного страха 
человека. Но выход Измаила в море, трагическое единоборство человека с Китом и пора-
жение человека входят в решительное расхождение с оптимизмом покорителей природы, 
исповедующих веру в прогресс и науку.

Как давно отмечено, имя Измаил насыщено библейской символикой, но, по сути, един-
ственная личностная характеристика, данная в Библии Измаилу, такова: «Он будет между 
людьми, как дикий осел; руки его на всех, и руки всех на него; жить будет он пред лицом 
всех братьев своих» (Быт. 16:12). Измаил – откровенный изгой, который бежит из лона 
Левиафана социального в сферу владычества Левиафана природного. Причина этого бег-
ства даже не слишком вуалируется. Рассказчик с поразительной легкостью переходит от 
брезгливой подозрительности, вызванной предложением хозяина приморской гостиницы 
спать за неимением мест в одной постели с другим постояльцем, к внезапной расположен-
ности к сыну туземного царька Квикегу, все-таки разделившему с ним ложе, ибо «твер-
дейшие предубеждения <…> сгибает родившаяся между людьми любовь» [гл. ІХ «Ночная 
Сорочка»]. Именно в море, в тесном мужском товариществе, он ищет не столько даже дру-
га, сколько самого себя. Увы, гомосексуальные отношения процветали в викторианском 
обществе на флоте, в армии, в тюрьме, в закрытых школах и даже в монастырях, и литера-
тура ХІХ века явно или, чаще, намеком постоянно говорит об этом (от середины века, когда 
был напечатан «Моби Дик», до Уайльда – рукой подать). Американский исследователь 
творчества Мелвилла Л. Мамфорд совершенно прав: «Мелвилл <…> откинул портьеры 
викторианских гостиных и увидел перед собой непроницаемый мрак ночи» [18, р. 155]. 
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Гомосексуализм, что бы ни восклицали насчет его «противоестественности», есть все же 
явление природное, и языческие цивилизации это еще вполне естественно ощущали – сто-
ит перечитать духовнейшего из людей – Платона. Лишь Библия внедрила ригористический 
взгляд на ситуацию: культура тут решительно возобладала над натурой.

Иными словами, рассказчик Мелвилла пытается постичь глубины своей натуры путем 
бегства «на лоно природы». Возвращение в лоно природы – девиз руссоизма, пытающе-
гося отринуть христианскую цивилизацию, и с этим связан известный просветительский 
миф о «счастливом дикаре». Но ни в постели с татуированным туземцем, ни в разъярен-
ном море под черным небом – ввиду постоянной угрозы нападения исполинского кита 
из бездны, покоя и гармонии нет. Библейское имя капитана, возглавляющего безумную 
погоню за Белым Китом, этим символом дикой природы, – Ахав – легко расшифровывает-
ся: именно при царе Ахаве в Израиле практически перестали поклоняться Богу Живому, 
что и ознаменовало начало еврейских несчастий. Ахав и его жена, язычница Иезавель, 
выступают в Библии как символ нечестивого царствования, недостойной и несправед-
ливой власти, опирающейся на «религию натуры». Но «дети натуры» – не то, что «дети 
Божии»: они обречены пучине греха и не подлежащей осмыслению, не оставляющей на-
дежд Смерти. Символична судьба друга Измаила Квикега, который, заболев и предчув-
ствуя близкую кончину, просит изго то вить для него непо топ ля емый гроб-челн, в котором 
он мог бы отплыть к звездам; именно этот челн спасает Измаила после кораблекрушения, 
ставшего результатом схватки с Моби Диком. Подбирает Измаила корабль, носящий имя 
Рахиль (библейская Рахиль, помним, неутешно плакала о своих погибших детях). Во всем 
этом апокалиптическом сценарии явственно ощущается присутствие некое Высшей Силы 
и неустанное попечение ее о Блудном Сыне. Поэтому нельзя вполне согласиться с О. Ки-
реевой, которая, соединяя в некоем странном симбиозе Природу и Бога (т. е., Творение и 
Творца), делает следующий вывод: «Внутренний конфликт героя, раскрывающийся в кон-
фликте с природой и Богом, связанный с самовозвеличиванием (самовозвеличением? С. А.) 
человека, доходит здесь до самой напряженной точки. Цивилизация окончательно встала 
на путь уничтожения природы и Бога, недаром в романе так настойчиво звучит тема Апо-
калипсиса. Таким образом, Мелвилл утверждает мысль о ложности идеалов, которыми 
руководствуется цивилизованное общество» [7; см.: «Заключение»]. 

Но ведь, похоже, по Мелвиллу, истина заключается вовсе не в «природе»? По этому 
поводу стоит вспомнить: а) что цивилизация и культура – все же не синонимы; б) что 
оппозиция Природа / Культура вовсе не снята пылкими поклонниками «лона природы», 
не замечающими, что Природа столь же часто бывает Мачехой, сколь и Матерью; в) что 
Бог Библии все же внеположен Природе и выше ее; г) что именно Библия продолжает 
оставаться фундаментом культуры – во всяком случае, и для искушенного Мелвилла.

Таким образом, Измаил Мелвилла – вовсе не целостная личность. В нем выявляются: 
а) не слишком образованный, сумрачный и одинокий книгочий, сторонящийся обще-
ства; б) гей, пытающийся найти себя вне границ христианской цивилизации, в мире, где 
язычески поклоняются стихиям природы и стремятся непременно одолеть их; в) рас-
каявшийся грешник, потерпевший поражение в своем богоборчестве и счастливо избе-
жавший гибели в пучинах «природных» страстей. Эта «диалектика души» родственна 
более классическому реалистическому роману ХІХ века, чем романтическому роману с 
его установкой на самодовлеющие экзотику и авантюрность. 
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При этом в данной ситуации весьма полно очерчиваются и два разных национальных 
образа мира: английский и американский. 

Испанский философ Джордж Сантаяна в своей книге «Монологи в Англии» отмечал 
приверженность англичан к своему дому и своей стране, приверженность, которая пре-
валирует над стремлением к путешествиям и завоеваниям. Здесь в чести самообуздание 
и моральность. Вот и герои Диккенса как бы впитали с молоком матери горький опыт 
Робинзона Крузо: у каждого свой неизбывный необитаемый остров, и покорение внеш-
него пространства не изменит эту исходную ситуацию. Они борются с «крокодилом» в 
себе, путем нравственного отстранения от зла, – и побеждают.

Американский же национальный характер отчетливо экстравертен. Алексис де 
Токвиль, чья книга «Демократия в Америке» считается в этой области классической, 
замечал, что вокруг американцев все находится в постоянном движении, и обнов-
ление здесь есть синонимом совершенствования; американцы не видят природных 
преград человеческой деятельности; пороки людей в Новом свете почти так же по-
лезны обществу, как добродетели. Вот и герой американского классика стремится 
ни много, ни мало, как одолеть порождение пучины, морского исполина, которому, 
по Библии, под силу поглотить бегущего от исполнения воли Божьей Иону, и терпит 
сокрушительное поражение – это отзовется явственным эхом даже у свободного от 
христианских представлений Хэмингуэя. 

Но оба писателя сигнифицируют эту извечную борьбу человека со своим экзи-
стенциальным страхом через библейскую символику Чудища, воплощения Зла: наци-
ональные и личностные моменты интерпретируются в поле межнациональной хри-
стианской культуры. При этом антично-просветительские установки теряют силу: 
ведь Библия никак не предлагает любоваться прелестью материальной природы. И 
мудрое старое лицо Пиготти (еще раз вспомним досадливое сократовское «не любу-
ются уже отцветшим лицом!»), равно как «скандальный», извергнутый из пучины 
страстей грешник, становятся прекрасными, ибо, по Библии, прекрасно лишь движе-
ние мира к Богу – םלוע (олАм).

примечаниЯ

1 Wilson Е. The World of Charles Dickens, 1970; Andrews M. Dickens on England and the English-
Hassocks, 1979 и др.

2 «Щеки и руки моей Пиготти, которые в детстве казались мне такими твердыми и красными, что 
я удивлялся, почему птицы не клюют их, предпочитая яблоки, теперь покрыты морщинами. Глаза 
ее, когда-то такие черные и блестящие, теперь потускнели, и только ее шершавый палец, казавшийся 
мне в детстве теркой, остался совершенно таким же, и, когда я вижу, как мое младшее дитя, ковыляя 
нетвердыми шажками от бабушки к моей старой няне, хватается своей ручонкой за этот шершавый 
палец, я мысленно переношусь в нашу маленькую гостиную в «Грачах», где я сам когда-то учился 
ходить. Бабушка удовлетворена: она теперь крестная мать настоящей, живой Бетси Тротвуд, и Дора, 
следующая дочь за нею, уверяет, что бабушка слишком балует ее... 

А что топорщится в кармане моей Пиготти? – Это не что иное, как книга о крокодилах! Она теперь 
в довольно жалком виде, многие листы ее изорваны и истрепаны, но Пиготти показывает ее моим 
детям, как драгоценную реликвию. И мне так странно видеть перед собой свое собственное детское 
личико, выглядывающее из-за книги о крокодилах. Оно напоминает мне моего старого знакомого – 
Брукса из Шеффильда» [5, с. 436]. 
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3 «How do you keep birds from eating the apples? <…> Although my apple tree produces a lot of fruit, 
much of it in not edible. The birds peck a hole in each apple causing the apple to fall to the ground. How 
do I deter the birds from this practice?» [askmehelpdesk com/pest-control/]; «How many kilos in a peck of 
apples?» [ask metafiller com/77635]); «Two Apple Trees» [carolssite com/2] и пр. 

4 «Стиль письма Диккенса – витиеватый и поэтический, с сильным вкраплением комического 
<...> Диккенс любил стиль готического романа 18 века, хотя он уже воспринимался как немного шу-
товской <...> Частично большой талант Диккенса включил этот эпизодический писательский стиль, 
но все же в конечном итоге последний корреспондирует со стилем (его) романа».

5 Вот, к примеру, типологически родственная рассмотренному здесь отрывку из Диккенса фи-
нальная фраза «Отцов и детей» И. С. Тургенева: «О нет! Какое бы страстное, грешное, бунтующее 
сердце ни скрылось в этой могиле, цветы, растущие на ней, безмятежно глядят на нас своими не-
винными глазами: не об одном вечном спокойствии говорят они нам, о том великом спокойствии 
«равнодушной природы»: они говорят также о вечном примирении и о жизни бесконечной…» [8, 
с. 334] 

6 Диалоги, конечно, есть и в классическом эпосе, но у того же Гомера, например, они мало инди-
видуализированы и собственно драматической конфликтности в себе еще не содержат.

7 Я бы добавил: еще и с риторическо-публицистическими, не-художественными фрагментами 
вроде тех, которыми насыщена ткань толстовской «Войны и мира».
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УДК 821.01/04
       Свенцицкая Э.М. 

(Украина, Донецк)

почему а. БЛоКу  
меШаЛ пиСатЬ Л. тоЛСтой?

Данная работа представляет собой комментарий к известному пассажу из воспоми-
наний А.Ахматовой о ее встрече с А. Блоком: «В тот единственный раз, когда я была у 
Блока, я между прочим упомянула, что поэт Бенедикт Лифшиц жалуется на то, что он, 
Блок... мешает ему писать стихи. Блок не засмеялся, а ответил вполне серьезно: “Я по-
нимаю это. Мне мешает писать Лев Толстой”» [Ахматова 1990, 137]. Когда речь идет 
о такого рода отталкиваниях, вроде нелюбви Л. Толстого к Шекспиру или нелюбви 
той же А. Ахматовой к А. Чехову, за этим, по словам И.Ю. Искржицкой, может стоять 
«несходство сходного» [Искржицкая 1991, 57], а именно восприятие сходных закономер-
ностей реальности из несходных культурных эпох. Объяснение может быть и другое: 
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один автор уже сделал что-то такое, что другому представлялось невоплотимым преде-
лом творчества и что тот хотел бы сделать сам. Вот по этим двум линиям я и построю 
свои рассуждения. 

Прежде всего, «несходство сходного», о котором говорит И.Ю. Искржицкая, опреде-
лятся, конечно, жизнью в разных культурных координатах. Дело даже не в том, что Л.Н. 
Толстой – это последняя стадия реализма, а А. Блок – зрелый модернизм. Но тут еще 
и разная ситуация: если толстовское творчество можно представить как своеобразную 
концентрацию опыта ХIХ века и трансформацию этого опыта переживанием рубежа ве-
ков, то для А.Блока переживание рубежа – это данность, и он, по сути, транслирует этот 
опыт дальше, в «настоящий двадцатый век», который дает для этого основания.

В связи с этим «несходство сходного» коренится прежде всего в своеобразии исто-
риософии. И для зрелого Л. Толстого, и для позднего А. Блока история – то целое, по 
отношению к чему жизнь и искусство являются частями. 

Своеобразие толстовского историзма – в том, что история в его произведениях при-
сутствует незаметно, настолько, что такие чуткие философы, как Н. Бердяев, В. Эрн 
отрицали наличие серьезного отношения к ней. Процитирую в связи с этим наиболее 
симптоматичное высказывание Г. Флоровского: «Большая история для Толстого есть 
только игра. И в этой игре нет героев, нет действующих лиц, есть только незримый рок 
и поступь безликих событий. Все точно снится. Все распадается и разложено в систему 
сцен и ситуаций» [Флоровский 2000, 682]. Здесь не время и не место для спора по этому 
поводу, заметим только, что данное высказывание фиксирует, что у Л. Толстого история 
– никогда не нечто конкретное, отдельное. Она одновременно над всей жизнью личности 
(если иметь в виду рассуждения повествователя в романе «Война и мир») и внутри нее 
(если иметь в виду поступки героев того же романа), она представляет собой прежде 
всего поток смыслов, фиксируемых в «диалектике души».

О синтезирующем значении категории истории в творчестве А.Блока пишет З.Г.Минц 
в статье «Блок и русский символизм», в частности, в поэме «Возмездие» она видит «…
сочетание конкретно-исторического и мифологического пластов повествования, их объ-
единенность… «мифом об истории»» [Минц 1980, 147]. 

Безусловно, что А. Блоку в ситуации «безвременья», разлома времен принципиально 
важно было сделать историю заметной. Так, в «Возмездии» история – это поступатель-
ное движение времени. В этом суть лейтмотива первой главы: 

Пройдет одно – придет другое,
Вглядись – уже не та она,
И той, мелькнувшей, нет возврата,
Ты в ней – как в старой старине… [3, 310];

Прошло одно – идет другое,
Проходит пестрый ряд картин… [3, 313].

Именно при поступательном движении времени 
…грядущее отделено 
Едва приметною чертою 
От настоящего… [3, 324].
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В поэме воспроизводится движение времени, смена бытовых картин жизненной ре-
альности как раз создает это движение. Одновременно в поэме акцентируется процесс 
повествования, динамика его накладывается на движение времени, поэтическое слово 
стремится постигнуть его:   

Не замедляй, художник: вдвое 
Заплатишь ты за миг один
Чувствительного промедленья… [3, 313].
Таким образом, поэт движется вместе с историей, он не растворяется в ее движении, 

но просто совпадает их направленность, личность и слово поэта оказываются погружен-
ными в историческое становление.

Однако во Вступлении мы встречаемся и с иной временной конструкцией: «Ее план 
представлялся мне в виде концентрических кругов, которые становились все уже и уже, и 
самый маленький круг, съежившись до предела, начинал опять жить своей самостоятель-
ной жизнью, распирать и раздвигать окружающую среду и, в свою очередь, действовать 
на периферию» [3, 297]. Перед нами не мифологический круг, не «вечное возвращение», 
а спираль, временная воронка: «Словом, мировой водоворот засасывает в свою воронку 
почти всего человека…» [3, 298]. 

Что же превращает линию в спираль, что связывает витки спирали воедино? Это 
идея возмездия. Она относится ко всему происходящему в поэме. Обратимся в связи с 
этим, опять-таки, к Вступлению: «…род, испытавший на себе возмездие истории, среды, 
эпохи, начинает, в свою очередь, творить возмездие…» [3, 298]. Таким образом, возмез-
дие – как минимум, двусторонний процесс: тот, кто его претерпел, сам в конце концов 
творит возмездие. Не только человек, но и «история, среда, эпоха» – лишь орудия воз-
мездия («Мне отмщение, и Аз воздам»).

У Л. Толстого, как пишет К.Г. Исупов, история – «домашнее дело человека, опираю-
щегося в своих действиях на союз с Провидением», поэтому «человек заранее реабили-
тирован в истории как элемент событийной композиции» [Исупов 2000, 18]. Конечно, это 
никоим образом не предполагает его безответственности, скорее наоборот, инициирует 
ответственность за все происходящее. Но у А. Блока трагическая вина изначальна. Соб-
ственно, возмездие стоит за человеческой историей, организует ее движение. И именно в 
связи с этим возникает проблема человеческой личности и ее ответственности. Ведь воз-
мездие – не безличный акт, даже если человек не творит его своими преднамеренными 
поступками, то сама его жизнь, сложившаяся так, а не иначе, может стать возмездием. И, 
с другой стороны, человек, совершая те или иные поступки, знает, что он осуществляет 
возмездие, но не может их не совершать. Ведь возмездие осуществляет самое себя, люди 
являются лишь его орудием. Трагедия личности, погруженной в историческое становле-
ние состоит в том, что она не может не чувствовать ответственности за то, что находится 
за пределами ее ответственности: возмездие осуществляет самое себя через человека, но 
человек не может не ощущать вины за сотворенное.

В чем Л.Толстой еще сильнее мешал писать А.Блоку (да и не только ему, а, пожалуй, 
всем младшим символистом) – это в утверждении специфической действенности искус-
ства, в пересечении границ между искусством и жизнью. Серебряный век безусловно 
наследует свойственную всему XIX веку идею воздействия искусства на жизнь, но ищет 
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каких-то иных способов этого воздействия, прежде всего избегая при этом расчленения, 
отдельности, стремясь к собиранию и цельности, что проявилось в феноменах теургии 
и жизнетворчества. 

Для младших символистов было совершенно очевидно, что художник должен с не-
обходимостью проявлять себя не только в творчестве эстетическом, но и в творчестве 
жизненных форм, значимость которых в идеале должна соответствовать значимости тех 
изменений, которые внесли в мир Будда и Христос. А. Блок также воспринимал симво-
лизм как теургическое творчество. Его основанием является слово символическое, то 
есть слово, коренящееся внутри творческой личности. А. Блок в статье «О современном 
состоянии русского символизма» пишет: «…символист уже изначала – теург, то есть об-
ладатель тайного знания, за которым стоит тайное действие, но на эту тайну, которая 
лишь впоследствии оказывается всемирной, он смотрит как на свою» [5, 427]. 

Теургия здесь заключается в ощущении богоприсутствия в реальной человеческой 
жизни, в «низведении» божества на землю: «В лазури Чьего-то лучезарного взора пре-
бывает теург…» [5, 427]. «Уже начинает сквозить лицо среди небесных роз, различается 
голос, возникает диалог…» [5, 428]. Но следующий этап теургии – «чудо одинокого пре-
ображения», это преображение должен уже свершить сам поэт-символист. Плоды этого 
преображения мертвенны: «Если бы я писал картину, я бы изобразил переживания этого 
момента так: в лиловом сумраке необъяснимого мира качается огромный белый ката-
фалк, а на нем лежит мертвая кукла с лицом, напоминающим то, которое сквозило среди 
небесных роз» [5, 429]. Преображение является пределом, к которому слово поэта не 
может не стремиться, и в то же время никогда не может достигнуть, и, собственно, этот 
предел как раз представляет момент концентрации сил творческой личности и перелом, 
за которым наступает ее бессилие.

В этом контексте судьба Л. Толстого не могла не актуализироваться именно как при-
мер плодотворного взаимодействия личности и границ. Л.Толстой, хотя и в иной логике 
и по иным причинам, стремится к тому же, к чему и символис ты, – к преобразованию 
жизни и к участию в нем искусства слова. Убедив шись в неосуществимости этого стрем-
ления, Л.Толстой «уходит» в жизнь. Точнее, Л.Толстой уходит из слова художественного 
в слово проповедническое, из эстетики в этику. И в этой ситуации жизнь писателя уже 
не существует как автономное явление, а становится тоже своего рода словом, дополни-
тельным аргументом правдивости проповеди, и действительно преобразуется. То есть, 
этот переход был не только актом творческим (в смысле соединения в рамках одного 
произведения и собственно художнических, и проповеднических интенций), но и актом 
жизненным. В этом плане – необходимости что-то сделать с собственной жизнью, чтобы 
она была и жизнью, и чем-то еще – безусловно, глубокая родственность Л.Толстого миро-
ощущению символистов. Когда А.Блок говорил о том, что ему мешает писать Л.Толстой, 
он имел в виду еще и это: трудно продолжать писать, зная о возможности такого ухода и 
о бессилии творчества в изменении жизни, хотя бы собственной.

Поэтому А.Блоком переживается именно промежуточный характер поэтического сло-
ва, которое на фоне слова теурга выглядит как нечто недостаточное, творящее не феноме-
ны, а фантомы, призраки (образ, созданный поэтическим словом, таким представляется 
на фоне феномена, творимого словом теурга). Он переживает невозможность пересече-
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ния границы именно как поступка, нечто определяющего, влияющего и на творчество, и 
на жизнь. А.Блок эту суть поэтического слова осознает как трагедию, из которой «исхода 
нет», кроме создания поэтического слова, воссоздающего переживание этой трагедии.

Яркий пример – драма «Балаганчик». Уже название драмы, также как список дей-
ствующих лиц и ее первая ремарка подчеркивают, что действие происходит не на самом 
деле – все здесь театр, искусство: «Обыкновенная театральная комната с тремя стена-
ми, окном и дверью» [4, 9]. Эта отрефлектированная, подчеркнутая театральность, по-
видимому, четко очерчивает пределы происходящего: мир искусства в целом (даже даль 
в окне комнаты в конце пьесы оказывается нарисованной, – то есть герои буквально 
живут в искусстве).

Мир искусства осмысляется именно как стихия превращений: «Дева из дальней стра-
ны» – Смерть – превращается в Коломбину, Коломбина становится картонной куклой. 
Смерть куклы, кукольность смерти – этот оборотный мотив пронизывает драму, начиная от 
картонной Коломбины, упавшей в снег, и до паяца, истекающего клюквенным соком. И то, 
что Смерть превращается в куклу, и Коломбина превращается в куклу, не снимает страха 
смерти, но ведет к пониманию, что есть вещи страшнее смерти. Кукольность – сущность 
происходящего в мире искусства. И проблема не в том, что «все это у нас ненастоящее», а 
в том, что это действительно ненастоящее, иллюзорное, кукольное и есть самое настоящее, 
самая суть мира, из которого выход один – как Арлекин, «вверх ногами в пустоту». 

Начало пьесы прочитывается в контексте теургических ожиданий символизма. Ми-
стики, ожидающие Ее, – ожидают с Ее приходом «нового неба и новой земли». Для Пье-
ро, ожидающего невесту, тоже с ее приходом должно начаться преображение, но в более 
конкретном, жизненном масштабе (не говоря о том, что «невеста» – одно из наимено-
ваний Вечной Женственности у А.Блока и В.Соловьева). Характерно, что и реакции на 
ее появление сопоставимы и в чем-то родственны: «Восторженный Пьеро молитвенно 
опускается на колени. Заметно, что слезы душат его. Все для него – неизреченно» [4, 
12]; «Мистики в ужасе откинулись на спинки стульев. У одного беспомощно болтается 
нога. Другой производит странные движения рукой. Третий выкатил глаза» [4, 12]. И тот, 
и другие ведут себя как люди, извлеченные из обыденного порядка вещей в совершенно 
иной порядок. Но преображения не совершается не только потому, что теургическая си-
туация накладывается на фабулу комедии дель арте: то ли Она выбирает своих рыцарей, 
то ли Арлекин уводит у Пьеро Коломбину.

Преображение ведь все-таки есть реальное изменение сущности, а здесь происходит 
нечто совершенно иное. Сущность – едина и неопределенна, в явившемся каждый видит 
свое. Объективно это: «… необыкновенно красивая девушка с простым и тихим лицом 
матовой белизны. Она в белом. Равнодушен взор спокойных глаз. За плечами лежит за-
плетенная коса» (ремарка) [4, 12]. Но мистики говорят: «Прибыла… Это смерть» [4, 12], 
а Пьеро: «Это – Коломбина! Это – моя невеста!» [4, 13]. И понять, что есть явившееся 
на самом деле, нет никакой возможности, как говорит Пьеро: «Или вы правы, и я – не-
счастный сумасшедший! Или вы сошли с ума – и я одинокий, непонятый вздыхатель» 
[4, 13]. То есть, все зависит от того, кто смотрит, а не от того, на что смотрят, и именно 
потому объект ожиданий в конце концов оказывается куклой, забытой на заснеженной 
улице, а сцену заполняют маски, факельное шествие – карнавал, торжество жизненного 
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хаоса. Проблема именно в том, что в мире неопределенности, в мире, где неотличимы 
«ясное небо и вонючая яма, Беатриче Данте и Недотыкомка Сологуба» [5, 346], где одно 
превращается в другое, нет возможности совершить преображение, когда объект преоб-
ражения текуч и изменчив.

В финальном монологе Пьеро говорит о Коломбине, с одной стороны, как о живой 
девушке, как о невесте, ушедшей с другим: 

Бедняжка Пьеро, довольно лежать, 
Пойди, поищи невесту себе. 
Ах, как светла – та, что ушла 
(Звенящий товарищ ее увел)… [4, 21].
Но с другой стороны, она для него – картонная кукла, и момент ее превращения в 

куклу он продолжает переживать в этом монологе: 
«Упала она (из картона была),
А я над ней смеяться пришел» [4, 21];
«А встать она уж никак не могла
Она картонной невестой была» [4, 21].
Что следует из этой двойственности? Пьеро жалеет картонную куклу так, как будто 

она живая девушка. Эта живая человеческая жалость направлена не просто на куклу – 
на персонаж комедии дель арте, то есть на нечто изначально не живое, а сотворенное 
и разыгранное в чужом слове, и так и не ставшее живым в поэтическом слове вновь 
создаваемом. Собственно, такова главная проблема пьесы: сохранить живые чувства, со-
хранить переживание жизни в направленности его на то, что есть заведомо не жизнь, 
а лишь поэтическое слово, которое никогда не станет жизнью. И важно, осознав, что 
поэтическое слово – лишь тень подлинной теургии, творцу этого слова не стать тенью 
личности, направить жизненный импульс на творчество эстетической реальности.

Собственно, драма «Балаганчик», кроме всего прочего, – воплощение трагедии сим-
волизма. Она заключалась именно в смещении границ: Л.Толстой своим уходом совер-
шал одновременно жизненный и творческий акт, потому что он переступал реальную 
границу, которая ведь не только разъединяет, но и соединяет. У символистов же не было 
такой возможности ухода, и, в сущности, даже реализуя свои творческие или философ-
ские концепции в жизни, они каким-то образом все равно оставались в пределах ис-
кусства. И с этого момента творчество становилось трагедией: оно представляет собой 
постоянный «зов», «трепет», порыв к недостижимому пределу, за которым начинается 
его уничтожение. И художник не может не стремиться к этой границе, и в то же время не 
может не сознавать, что это стремление не только неосуществимо, но и является концом 
его собственного существования. 

И в этой логике творчество становится постоянным биением о границы – этические и 
эстетические, эстетические и религиозные, между жизнью и бытием, между «я» и «дру-
гими». И только в этом биении поэтическое слово живет, а отдельные поэты – или разби-
ваются, или оказываются в пустоте (как А. Белый, до бесконечности переделывавший и 
ухудшавший свои ранние стихи), или проваливаются в молчание (многолетнее молчание 
Вяч. Иванова, предсмертное молчание А. Блока). 

Собственно, отсюда становится понятным, почему все-таки А.Блок продолжал пи-
сать, несмотря на присутствие Л.Толстого, откуда бралась энергия противостояния. Эта 
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энергия возникала, мне думается, из глубинной противоположности способа творческо-
го мышления. В письме к Н.Н. Страхову Л.Н. Толстой говорит: «Во всем, почти во всем, 
что я писал, мною руководила потребность собрания мыслей, сцепленных между собой 
для выражения себя, но каждая мысль, выраженная словами особо, теряет свой смысл, 
страшно понижается, когда берется одна из того сцепления, в котором она находится» 
[Толстой 1984, 784 – 785]. В принципе, здесь он формулирует общий закон искусства, 
который у разных авторов может выглядеть по-разному. У Л. Толстого это, с одной сто-
роны, принцип «сопряжения», действенность которого демонстрируется С.Г. Бочаровым 
при анализе романа «Война и мир» в книге «Три шедевра русской классики». С другой 
стороны, как пишет М.М. Гиршман, « …специфическим финалом толстовского диалога 
является слияние всего сопрягаемого в разумное и простое единство» [Гиршман 2007, 
316]. Именно утверждение невозможности слияния – «сокрытый двигатель» поэтиче-
ской системы А.Блока. 

После «однострунного мира» «Стихов о Прекрасной Даме» поэт оказывается рас-
пятым между миром сущностей и миром явлений, ощущает не соответствия, а наобо-
рот, несоответствия, несовпадения их координат. Об этом, в частности, стихотворение 
«Поэт», оно потому так и названо, несмотря на то, что поэт здесь явно не главное дей-
ствующее лицо. Вот что сказано в этом стихотворении о поэте: 

…он вечно о чем-то плачет.
– О чем?
– О розовом капоре.
– Так у него нет мамы?
– Есть. Только ему все нипочем
Ему хочется за море,
Где живет Прекрасная Дама [2,69].
Понятно, что для человека, живущего в жизнен ном мире, недостижимость Прекрас-

ной Дамы, абсолюта, то, что «она не ездит на пароходе», – утрата иллюзорная и, в сущ-
ности, смешная, особенно по сравнению с тем, что у девочки «нет мамы». Но точно так 
же понятно, что для человека, живущего в мире сущностей, все «человеческие, слишком 
человеческие» потери и утраты просто нечувствительны, такому человеку действитель-
но «все нипочем». Поэт же (не «глупый поэт», герой стихотворения, а тот, кто говорит 
о нем) пытается удержать единство этих миров и в то же время чувствует нестойкость 
этого единства.

Еще более ярко это динамическое совмещение противоположностей проявляется в 
цикле «Ямбы» Уже в первом стихотворении соприсутствуют две по-разному ценностно 
окрашенные жизни. В первом четверостишии жить – значит 

Все сущее – увековечить, 
Безличное – вочеловечить, 
Несбывшееся – воплотить [3, 85].
Во втором четверостишии жизнь – «сон тяжелый», единственное, что остается че-

ловеку – «задыхаюсь в этом сне». Второе и третье стихотворения – явная трагическая 
ирония по отношению к первому стихотворению: контраст между «он весь – дитя добра 
и света» и «гробами, наполненными гнилью» слишком разителен, он и объединяет эти 
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два стихотворения. Тут проясняется основная ситуация цикла: лирический герой-поэт 
находится внутри мира, который он не принимает. Ни уйти в «красивые уюты», ни при-
мириться с существующим он не может. Остается только позиция отрицания (презрения, 
гнева), которая, однако, рассматривается им как неистинная, или, точнее, как частично 
истинная, несмотря на то, что освещена традицией – Гейне, которого А. Блок переводил, 
Некрасов, о котором он писал. 

Именно эта традиция разворачивается в последующих стихотворениях. В девятом 
стихотворении происходит взаимообращение, взаимодействие двух противоположных 
миров. Именно глубинным проявлением эстетического начала в человеке становится 
устремление к антиэстетическому «страшному миру»: 

Да. Так диктует вдохновенье. 
Моя свободная мечта
Все льнет туда, где униженье, 
Где грязь, и мрак, и нищета [3, 93].
И это обращение, как и в предыдущих стихотворениях, возвращает поэта на позицию 

жизнеотрицания, создает ощущение безвыходности: 
Всю жизнь жестоко ненавидя
И презирая этот свет, 
Пускай грядущего не видя, – 
Дням настоящим молвив: нет! [3, 93].
Но это уже другого рода жизнеотрицание и безвыходность, они принимаются за то 

творческое состояние, которое в себе несут.
Таким образом преодолевается раздельность миров, но не в установлении тождества, 

а наоборот, в установлении противоположностей (не-соответствий) и на их основе – свя-
зей, нахождения места противоположностям в структуре вновь создаваемого мира без 
их снятия. Так рождается многомерный мир, основанный на трагической иронии, кото-
рая постулирует динамическое взаимодействие внутренних противоречий. Именно они 
создают главную ценность в такой системе поэтического мышления – беспокойство и 
тревогу – основу той энергии, которая скрепляет эти противоположности живой тканью 
творческого духа 

Сердца поэтов чутко внемлют, 
В их беспокойстве – воли дремлют… [3, 96].
Собственно, здесь вырабатывается и осмысливается особого рода художественная 

пластика, при которой поэт находит такую точку в бытии, где противоположности начи-
нают продуктивно взаимодействовать, демонстрируя свою взаимообусловленность: 

Туда, туда, смиренней, ниже, 
Оттуда зримей мир иной [3, 93].
В заключении следует сказать, что диалог с Л. Толстым в творчестве А. Блока был 

один из множества творческих диалогов, направленных на установление равновесия 
между человеком и миром. Общеизвестно, что в этом плане рубеж ХIХ-ХХ веков пред-
ставляет, особенно по сравнению с ХIХ веком, серьезный культурный сдвиг, баланс это-
го взаимодействия нарушается сразу в двух противоположных направлениях. С одной 
стороны, возникает представление об односторонне-жесткой детерминации человека об-
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стоятельствами (позитивизм в философии, натурализм в искусстве). С другой стороны, 
актуализируется и романтическое представление об односторонне-активном влиянии че-
ловека на окружающее (философия Ф. Ницше, в искусстве – неоромантизм, футуризм). В 
поэзии А. Блока личность обусловлена взаимодействием и одновременно обусловливает 
взаимодействие трех разноприродных сфер: творчество, бытие, жизнь. Трагическое со-
пряжение развивается в двух направлениях: трагедия «нераздельности и неслиянности» 
творчества и бытия и трагедия ответственности творчества перед жизнью. 
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миФоЛогичеСКие БаЛЛадЫ гомеЛЬЩинЫ
(на примере сюжета «сестра и братья-разбойники»)

У даній статті розглядаються міфологічні балади Гомельщини, основна сюжетна 
лінія яких представлена як взаємовідношення рідних людей – братів-розбійників і се-
стри.

Ключові слова: міфологічні балади, сюжет, мотив.
В данной статье рассматриваются мифалогические баллады Гомельщины, основ-

ная сюжетная линия которых представлена как взаимоотношения родных людей – бра-
тьев-разбойников и сестры.
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Ключевые слова: мифологические баллады, сюжет, мотив.
In this article mythological ballads of Gomelshchina are considered, the main subject line is 

presented as relationship between close relatives – brothers which are robbers and their sister.
Keywords: mythological ballads, plot, motive.

Мифологические баллады, записанные на территории Гомельщины, выделяются нео-
быкновенной поэтичностью, яркостью образов и деталей, богатством языка, что обуслов-
лено происхождением балладных текстов с древних времен, а также давностью бытования 
среди жителей. По наблюдениям белорусского исследователя К. П. Кабашникава, «мифо-
логические баллады – это песни с мотивами превращения человека в животное, птицу, 
растение. Действующие лица этих произведений – обычные люди, которые попадают в 
сложные, необычные ситуации, в результате которых с ними происходят разные метамор-
фозы» [1: 328]. Мифологические баллады с сюжетом «сестра и братья-разбойники», за-
писанные на территории Гомельщины, не соответствуют вышеизложенному определению 
термина. Сюжет «сестра и братья-разбойники» внешне далек от других сюжетов мифоло-
гических баллад. В балладных текстах указанного сюжета мы не наблюдаем метаморфозы, 
также отсутствует и фрагмент возвращения дочери в родной дом как, например, в сюжете 
«дочка-птица». Заметим, что, как правило, имеют место узловые мотивы в данном цикле 
балладных песен – потеря связи с родным домом, попытка возвращения домой, а также 
мотив неузнавания братьями замужней сестры. Очерченные мотивы позволяют включить 
балладную песню с сюжетом «сестра и братья-разбойники» в общий цикл мифологиче-
ских баллад. В вариантах баллад («Ой, у лузе, у лугу, ой, да пры дарозе», «Жыла-была 
ўдовка й да жыла на Подоллі»), записанных в деревнях Житковичского и Наровлянского 
районов Гомельской области, удачно разрабатывается семейная тематика. Действующими 
лицами являются персонажи, которые связаны между собой родственными связями: мать, 
сестра и братья-разбойники. Типичным явлением для мифологических баллад является 
отсутствие собственных имён действующих лиц, что подчеркивает не только авторство 
народа, но и раскрывает глубинную основу семейных конфликтов, которые существуют 
на протяжении нескольких веков. Сюжетная основа вышеназванных балладных песен 
организована следующим образом: вступление, завязка действия, кульминация, развитие 
событий. В качестве основного места действия, которое подано во вступительной части в 
местных вариантах балладных песен, выступает «Падол»:

Жыла-была ўдоўка й да жыла на Падоллі,
Да не мела та ўдоўка а ні шчасця, ні долі.
А не мела та ўдоўка а ні шчасця, ні долі,
Толькі яна мела дзевяць сынаўёў 
Дзевяць сынаўёў – усе ў разбойнічкі пайшлі (в. Бярэжцы) [2: 439].

Ой, у лузе, у лузе, ой, ды пры дарозе,
Жыла бедна ўдоўка, удова на Падоллі.
Жыла бедна ўдова, удова на Падоллі,
Ой, яна не мела ні шчасця, ні долі.
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Толькі яна мала дзевяць сыноў у доме,
Дзесятую дочку, што Галяю звалі (в. Канатоп) [2: 440].

Дальнейшее сюжетное развитие событий направлена на мгновенный переход к 
кульминационному моменту. Особенностью приведенных вариантов баллад является 
отсутствие объяснения и конкретных ссылок-указаний на замужество сестры, каким 
образом это произошло, целесообразно ли здесь вести речь о конкретных отголосках 
экзогамного брака. Из содержания зафиксированного текста баллады «Жыла-была 
ўдовка й да жыла на Подоллі» в д. Бярэжцы Житковичского района понятно, что мать 
сама отдала дочку замуж: «Дзесятую Галю за крамара дала» [2: 439], но из текста бал-
лады «Ой, у лузе, у лузе, ой, ды пры дарозе» следует, что братья родные сами решили 
судьбу родной сестры: «Ой, сыны ўзраслі – у гайдамакі пайшлі, // Маладую Галю за 
крамара аддалі» [2: 441]. Кульминационный момент в балладных текстах словно раз-
рушает временные границы, в результате чего родные по крови люди уже не помнят 
друг друга, например:

Ой, паехаў крамар крамам таргаваці,
Маладая Галя яго праважала.
Яна праважала да зялёнага гаю,
Ой, там сярод гаю ды й заначавалі.
Ой, прыходзяць ды к ім дзевяць гайдамакаў,
Узялі таму крамару галаву адрубілі.
Маладую Галю з сабою забралі,
У чыстаму полі спаці палажылі.
Усе гайдамакі ляглі ды й заснулі,
Адзін гайдамак не спіць, не драмае,
У маладой Галі ўсё праўды пытае.
– Раскажы ты, Галя, якога ты роду?
– Ой, я тое ўдовы, што жыве на Падоллі [2: 441].

Отличительной деталью является тот факт, что братья и сестра не узнают друг друга, 
несмотря на то что никакого перевоплощения не происходило. В балладе «Жыла-была 
ўдоўка й да жыла на Падоллі» взаимная непознаваемость, возможно, мотивируется тем, 
что братья уходят в разбойники раньше, чем была выдана их сестра замуж за «Крамара». 
В связи с этим вопросы младшего брата, которые были адресованы главной героине, по-
зволяют объективно объяснить эту ситуацию:

– Ой, раскажы, Галя, да й якога ты роду?
– А я роду, роду, я роду ўдавінага.
– А чаму ты, Галя, раней не казала? [2: 440]
***
– Раскажы ты, Галя, якога ты роду?
– Ой, я тое ўдовы, што жыве на Падоллі, 
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Ой, я тое ўдовы, што жыве на Падоллі, [2: 441].
Ой, яна не мела ні шчасця, ні долі.
– Уставайце, братцы, што ж мы нарабілі?
Мы свайму шурыну галаву адрубілі.
Мы свайму шурыну галаву адрубілі,
Сястру сваю Галю ды й асірацілі [2: 441].

В развязке действия балладных текстов отражён мотив покаяния братьев по при-
чине совершенного преступления. Следует отметить, что в одном из вариантов, зафик-
сированным в Житковичском районе, рассказывается о том, что братья были разбой-
никами: «Дзевяць сынаўёў – усе ў разбойнічкі пайшлі» [2: 439], а в балладе, которая 
была записана в Наровлянском районе, говорится, что: «Ой, сыны ўзраслі – у гайдамакі 
пайшлі» [2: 441]. Гайдамаки, заметим, являлись участниками повстанческих воору-
женных отрядов, которые существовали в Речи Посполитой Правобережной Украины. 
Они также совершали нападения на польских помещиков. В сюжетную канву поло-
жены определенные исторические данные, которые позволяют сделать выводы отно-
сительно генезиса балладных текстов. Немаловажной является та деталь, что братья 
убивают «Крамара». Это свидетельствует о правдивости исторических данных, так как 
собственниками магазина были состоятельные по тем временам люди. Знакомство с 
балладным наследием Гомельщины дает основания утверждать, что сюжет «сестра и 
братья-разбойники» широко распространен на территории Гомельщины. Особенно-
стями композиции балладных песен этой группы являются четкая представленность 
временных рамок возникновения вариантов и наличие ссылок на реальные явления, 
взятые из определенного периода исторического развития общества.
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Творча спадщина І.Франка привертає увагу науковців все з новою силою і в ХХІ сто-
літті. Адже у його творах, з одного боку, прочитуються ті ж актуальні й відкриті пробле-
ми буття людини, що так гостро виступають у сучасному житті; а з іншого, знаходиться 
відповідь на болючі питання та, можливо, у якійсь мірі для багатьох – вихід із рутини. 
Актуальним у даному контексті виступає Франкове розуміння та тлумачення людської 
досконалості, індивідуальності кожної людини, яка визначає себе «процесом самопіз-
нання, відкривання в собі внутрішнього «я» [1: 254]. 

Пошук досконалої людини у творчості І.Франка привів його до ідеї формування кон-
цепції «цілого чоловіка». Проблема «цілого чоловіка» як окреме наукове питання ста-
вало предметом вивчення сучасних франкознавців. Це праці Б. Тихолоза [2], Р. Чопика 
[3], Т. Гундорової [1]. Проте увага до нього нам видається перспективною у плані про-
никнення у складні художньо-філософські лабіринти мислення письменника, а саме, у 
шляхи зародження ідеального «цілого чоловіка». Отож, маємо на меті виявити шляхи за-
родження людської досконалості у творчому доробку І.Франка. Згідно мети сформульо-
вано такі завдання: з’ясувати ідею виникнення досконалої людини у творах І.Франка.

Будучи ще гімназистом, І. Франко, як відомо, виявив глибоке зацікавлення худож-
ньою творчістю та філософсько-естетичними поглядами німецьких класиків (Гердера, 
Шіллера, Лессінга, Гете). 

З-поміж багатьох художників слова, від яких багато таємниць пізнав для себе І.Франко, 
особливої уваги ще з гімназичних років для нього набула творчість Й. В. Гете. Його він 
називає «найбільшим поетом наших часів» [4: 27]. Творчість Й. Гете стала для І. Франка 
певним містичним орієнтиром, до неї він звертався протягом усього свого життя. Пись-
менник не лише перекладав його твори, але і окремо розглядав його творчість: давав 
оцінку, вказував на її вагу у своїх численних статтях та передмовах. Як і Й. Гете, питання 
про смисл людського існування І. Франко пов’язував із творчістю, надаючи їй особливої 
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ваги у процесі становлення людськості, її «очоловіченні». У цьому плані досить знако-
вою видається уже одна із перших науково-поетичних праць І.Франка «Поезія і її стано-
висько в наших временах». У цій роботі чітко ставиться питання: «Що ж єсть поезія?» [5: 
396], на яке молодий автор знаходить відповідь: «предметом поезії мусить бути життя» 
[5: 396]. Але правдиве життя, за словами самого ж дослідника, – все те, що нас оточує. 
Перед дослідником постала ще одна проблема: «Як же погодити тії противності?» [5: 394]. 
Вирішення цього питання для І. Франка було важливим, і складним. Це зумовлено перш 
за все його метафізичним розумінням ідеалу. Пошук відповіді на питання про природу 
людського зла і людської сліпоти, про одвічне поєднання добра і зла склав майже трансцен-
дентне для автора розуміння слова як виразника прихованого і невидимого, проте цілком 
дієвого – людської думки. У своїх пошуках І. Франко органічно поєднав соціальне, етичне 
й естетичне, шукаючи відповіді – зокрема на етичні проблеми – у творах мистецтва. Звідси 
виникла його ідея «поетичної справедливості». За її існування поет може зображати і зле, 
і погане. Саме поетична справедливість є тією силою, яка за словами І. Франка повинна 
стати «мірилом людськості» [5: 396], що керує, поціновує вчинки людини по відношенню 
не лише до оточуючих, до себе, до природи, до Бога, а й до суспільної праці. Дослідник 
наголошує, що можлива похибка у вчинках чи думках буде пробачена лише тому, хто 
намагається працею, душевними пошуками досягти своєї досконалості. 

Справжню силу художнього слова Франкові допоміг усвідомити саме «Фауст» 
Й. Гете – книга, що стала для нього великим підручником поетичного мистецтва, з якого, 
як зауважує Я. Ярема: «в пам'ять Франка особливо глибоко запали слова дотепної поради 
письменникам черпати прямо з криниці багатого на інтересні події людського життя, 
яким кожний живе, але не кожному знайоме» [6: 71]. 

У Гетевому «Фаусті» Франкові вдалося побачити і визначити те найголовніше, що 
далі він продовжить власними художніми пошуками і що містилось саме у глибокому 
філософському осмисленні образів першотвору – протилежності законів двох рівнів – 
добра і зла, поетичному способу висловлення гностичної ідеї – пізнати смисл земного 
існування людини. 

Висвітлюючи основні положення свого дослідження, І.Франко аргументує їх у від-
повідному роз'ясненні до трагедії «Фауст». Так, на думку письменника, провиною дове-
деного до відчаю Фауста, що, прагнучи пізнати сенс життя, марно витратив більшу його 
половину на науку і в результаті не отримав ні тілесного, ні душевного спокою, є саме 
його пошук і розуміння істини: «Всякоє переступленіє означених чоловікові границь ви-
силяє його душу і стягає на нього кару» [5: 396].

Наступний момент концепції «наукової справедливості» полягає у розумінні тієї 
істини, що: «хто остає нейтральним в духовній общій праці» [5: 397], також стягає 
на себе кару. І першій і другій істині І.Франко знаходить відповідне обґрунтування у 
трагедії «Фауст». Головний герой, для якого існує лише власний світ, шлях власного 
знання без творення добра, який не переймається життям народу, не бере участі в його 
економічному та духовному розвитку, неминуче стає покараним самотністю та спус-
тошенням.

Проте, осягнувши смисл життя, наскільки це було можливо, і не підкоряючись сліпо 
діянням Мефістофеля, Фауст в міру своїх можливостей протистоїть злу, реабілітується 
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та знаходить прощення у Бога, людей, самого себе, знаходить вихід у праці, яка прино-
сить добро людям.

Протиставляючи ідейно-художній зміст «Фауста» українській дійсності, І. Франко 
розглядає цей твір як певну зашифровану вказівку на вихід – «новий хід, якраз проти-
вний старому» [7: 158]. І. Франко прагне розтлумачити цей «новий хід», і вбачає його 
у проявах любові до правди життя, добра. На думку письменника «Фауст» мав стати 
взірцем для української інтелігенції XІХ ст., адже у цьому творі німецький письменник 
висвітлив ті ж болючі проблеми дійсності, які турбували і його сучасників: примусити 
прокинутись від вічного спання, осягнути найглибшу правду про себе, про народне жит-
тя, пізнати його сенс та своє справжнє призначення.

Такий процес безперервний та спонукає до постійних пошуків. Фауст збагнув іс-
тину життя і вона, за його переконанням – у постійній боротьбі і праці, у вічному по-
шуку. Отож, людська душа як арена боротьби добра і зла – це та головна проблема, яка 
об’єднала всю творчість письменника від найраніших його творчих проявів. Людська 
душа між добром і злом – полярність як одна з основних рис виразно проступала в 
сценах «Фауста». 

Протиріччя Фауста – це великі протиріччя людського життя і пізнання, які своїм жит-
тєвим досвідом розв’язував Й. Гете, тому, недаремно, висловлювання Фауста у найбільш 
відповідальних місцях виражають думки самого автора. «Фауст» має наскрізь гностич-
ний характер, і виник він у першу чергу саме завдяки глибокому ознайомленню Й. Гете 
з європейською та східною герметичною, містичною традиціями. Це ж складає і об’єкт 
пильних Франкових студій; хоча більшим чином на ниві науковій, проте без неї розумін-
ня загального духу художньої творчості І. Франка була б неможливою.

Таким чином, боротьба добра і зла постає у вельми складному контексті. Створен-
ня образу Мефістофеля – вагоме художнє відкриття Й. Гете. Німецький письменник 
розгортає перед нами панораму філософського диспуту, в ході котрого істина не по-
стає як готова, а народжується в боротьбі і протистоянні. Його Фауст став результатом 
пошуків і боротьби цілої епохи, своєрідним синтезом просвітницького століття. Фауст 
– перш за все бунтар, що, проникаючи у таємниці природи, підриває основи старих 
порядків. А для І. Франка, як і для Й. Гете, філософська дискусія добра і зла, їх непри-
миренність – не щось інше як повстання проти затхлості життя в цісарській Австрії. 
Бунт Фауста постає не лише як певна закріплена за визначеним часом випадкова істо-
рична подія, яку слід розглядати в якості специфічної для певної історичної ситуації, 
але як еманація постійно відроджуваного життєвого руху-пориву. Цей бунт втілювався 
у формі індивідуальних бунтів проти несправедливості, психологічної та соціальної 
нерівності. Це спричинило виникнення ідеї формування цілком нової як для україн-
ської літератури концепції «цілого чоловіка».

Безперечно, в цьому образі вбачаємо пряме відображення не лише ідей Й. Гете, але й 
ідей німецьких романтиків про андрогінність людської природи, про андрогіна як тип до-
сконалої людини. Цією ідеєю був пронизаний весь корпус творчості письменників, які осо-
бливо приваблювали молодого Франка – Сведенборг, Новаліс, Гумбольдт, Теофіль Готьє, 
Фр.Шле гель («Про Діятиму»), Емінеску («Луч афер»), Бальзак з його романом «Серафі-
та», що по суті став останнім у європейській літературі романом про досконалу людину. 
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Німецькі романтики живилися активно поновленою містиками та окультистами ХVIII 
ст. античною гностичною ідеєю про те, що перша людина була андрогіном. Німецький 
романтизм був захоплений і поглинутий цим міфом, що здобув масштаби явища, цікавого 
перш за все з точки зору філософії культури, яка засвідчила останні спроби відображення 
типу досконалої людини. 

Інтерес І.Франка до гностичної літератури як і загалом до древніх літератур був спро-
вокований, у першу чергу, глибинним смислопошуком, прагненням знайти вічні істини, 
закладені у смисл людського існування. З ідеологічної точки зору торжество наукових ідей 
знайшло своє вираження у вірі у безкінечний прогрес людства, що пов’язувався із сучас-
ністю, проте І. Франко глибоко розумів, що науковий прогрес не завжди здійснюється в 
сукупності з прогресом духовним, частіше він відбувається саме всупереч йому. 

Очевидно, саме прагненням осмислити саму можливість буття ідеального «цілого» чо-
ловіка можна пояснити глибинний і органічний потяг письменника до старих цивілізацій. 
Якщо в уяві сучасників існувала думка про те, що, чим сучасніша людина, тим вона більш 
досконаліша, то, на думку І. Франка, що глибоко студіював дослідження про давні цивілі-
зації, котрі, хоч і не створили значних матеріальних цінностей, все ж виробили у вищій мірі 
цінні метафізичні та моральні системи. 

Саме гностична література, яка так цікавила українського письменника, і була голо-
вним «матеріалом», що зберігав і плекав ідею андрогінності. Свідчення гностиків зберіг і 
святий Іполит, який зсилався на Симона Мага, що стверджував первісний дух як такий, що 
початково володів двома сутностями – горним духом, що був батьком, та дольною душею, 
якою була жінка, створювачка всіх речей. Уявлення про вищий дух як андрогін, що побу-
тували як у пізньоелліністичну епоху, так і в гностичній літературі, були обумовлені вихід-
ною концепцією, що ідентифікувала Logos («Слово», «Розум») і Antropos («Людина»). 

Звичайно ж, контекст таких думок не знайшов художньої реалізації у творах І. Франка, 
але він був йому відомим, а головне – органічним. У контексті таких зауважень Франкова 
концепція «цілого чоловіка» видається більш, ніж цікавою. Адже, сформувавшись на кру-
тому зламі досить різних епох, І. Франко досить сильно тяжів до просвітницької традиції 
європейської культури. 

Таким чином, можемо, говорити, що зародження людської досконалості у творчості 
І. Франка мала під собою досить змістовне підґрунтя. Адже пошуки усвідомлення та розу-
міння людської довершеності українським письменником базувались на кращих здобутках 
філософії та літератури Європи.
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У статті зроблена спроба визначити точки дотику концепцій Л.Я.Гуревич та  
В.Г. Белінського. Вони простежуються у прагненні вийти до розуміння сутності мисте-
цтва, його естетичної цінності, ролі літератури в суспільстві, призначеннi письменника 
і критика. Проте відмова від розуміння літератури як виховуючої, наставляючої сили ви-
значила погляд Л.Я. Гуревич на твори сучасних їй авторів, що належать до «нових течій».

Ключові слова: літературна критика, реалізм, національна ментальність, сутнiсть 
мистецтва, естетична ціннiсть.

В статье предпринята попытка определить точки соприкосновения концепций  
Л.Я. Гуревич и В.Г. Белинского. Они прослеживаются в стремлении выйти к пониманию 
сущности искусства, его эстетической ценности, роли литературы в обществе, назна-
чении писателя и критика. Однако отказ от понимания литературы как воспитываю-
щей, наставляющей силы определил взгляд Л.Я. Гуревич на произведения современных ей 
авторов, принадлежащих к «новым течениям».

Ключевые слова: литературная критика, реализм, национальная ментальность, 
сущность искусства, эстетическая ценность.

The article attempts to identify the common ground of the concepts of L.Gurevich and  
V. Belinsky. They can be traced in an effort to get to the understanding of the essence of art and 
its aesthetic value, the role of literature in a society, the writer’s and the critic’s appointment. 
However, the failure of understanding of the literature as educating, guiding force determined 
L.Gurevich views on the works of the authors, who belonged to the “new trends”.

Key words: literary criticism, realism, national mentality, essence of art, aesthetic value.

В бурных дискуссиях рубежа ХIХ – ХХ в.в., в многочисленных высказываниях того 
времени, относящихся к состоянию критики, фигура В.Г.Белинского занимала централь-
ное место. Причиной тому стали новая интерпретация русской литературы ХIХ в. и так 
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называемый пересмотр “наследства”, который побудил критиков нового поколения обра-
титься к творчеству великого критика и соотнести собственные критерии с его концеп-
цией. Отношение критиков переходного периода к наследию В.Г. Белинского не было 
однозначным, но все они признавали его огромную роль в становлении и развитии русской 
критики.

В юбилейной статье «Критик-идеалист», посвященной В.Г. Белинскому,  Е.А. Колто-
новская писала: «Критиков у нас много, в роли критиков выступают чуть ли не все вла-
деющие пером. И поэтому критики нет… Нет критики, пользующейся влиянием и авто-
ритетом. В наше переходное время трудно и представить ту высоту, ту степень влияния, 
каким он пользовался и среди читателей, и среди авторов художественных произведений» 
[1:109]. Эта же мысль прослеживается в статье З.Н. Гиппиус «Разочарования и предчув-
ствия» (1910 г.): «Я не поклонник старых времен; не вздыхаю о кончине Белинского, Писа-
рева и Добролюбова и не желала бы их воскресения. Однако, думаю, что “кто-то”, на них 
похожий, но способный на равное с ними влияние, должен сидеть на пустом литератур-
ном стуле»[2(7:269)]. Д.С. Мережковский, выступивший с лекцией «Завет Белинского…» 
(1914) полагал, что первый русский критик был и первым русским интеллигентом, вклю-
чая его фигуру и наследие в общественно-политические споры своего времени.

Для Л.Я. Гуревич, как и для всех представителей ее поколения, авторитет В.Г. Белин-
ского был огромен. Хотя критик не посвятила великому критику ни одной статьи, в ее 
работах четко прослеживается преемственность его взглядов. 

Вопрос о сущности и значении художественной литературы  В.Г.Белинский счи-
тал одним из важнейших, развивал понимание ее высокой гражданской роли, видел в 
ней «социально обусловленное отображение действительности во всем разнообразии 
ее проявлений, форму общественного самосознания, действенное средство идейно-
нравственного и эстетического воспитания людей и преобразования общественных 
отношений»[3(3:540)]. Он осознавал искусство своеобразным зеркалом жизни. Пере-
жив периоды разных увлечений, он высказал свое понимание сущности искусства в ста-
тье «Взгляд на русскую литературу 1847 года»: «Искусство есть воспроизведение дей-
ствительности, повторенный, как бы вновь созданный мир» [3(3: 542)]. 

Воспитанная на статьях В.Г. Белинского, Л.Я. Гуревич выступала за  сближение ис-
кусства с действительностью, но не принимала тех форм выражения действительности, 
к которым пришли современные ей новаторы-драматурги и писатели. Она критикова-
ла молодых авторов, которые терялись в смутных и хаотических тенденциях декадент-
ства, но в то же время выступала противником грубого реализма, эмпиризма, как она его 
называла, копирующего действительность. В статье «Приближение кризиса» Л.Я. Гуре-
вич остерегала молодых литераторов: «Изучение действительности – это хлеб насущный 
для литературы, без него она не жива. Лозунг «к реализму! к быту», – может обратиться 
во зло, а не во благо подрастающему литературному поколению. Ибо, при естественной 
реакции против злоупотребления элементом “всеобщего” в литературе, она и так уже 
легко может перекачнуться к чрезмерному увлечению всякой конкретностью, той жиз-
ненной эмпирикой, изображение которой само по себе не составляет искусства и ничего 
не говорит современной душе…» [ 4:109]. Таким образом, критик пыталась найти баланс 
между реализмом и эмпиризмом. 
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Стремление Л.Я. Гуревич сохранить и использовать наследие русского реализма 
в современной литературе и театре воспринималось современными критиками как 
отрыв от «действительности». Так, например, рецензент Энъ в отклике на ее книгу 
«Литература и эстетика» упрекал автора: «Страшная бездна разверзлась перед глазами: 
та бездна, что разорвала нашу жизнь на две части: у одной – полнота эстетического со-
знания, у другой – страшная действительность» [5:2]. Автор статьи видел в этом сбор-
нике злую насмешку и требовал от критика не обобщающих историко-литературных 
исследований, а отражения потребностей времени. Но свою задачу Л.Я. Гуревич ви-
дела все же иначе. 

Суть ее разногласий с большинством современников изначально крылась не только 
в способе отображения действительности, но и в осмыслении самой роли писателя 
в обществе, а также функции литературы в целом. В.Г. Белинский отмечал, что в ху-
дожественном произведении обязательно отражается личность поэта – «сына своего 
времени», его взгляды, чувства и мысли. Так мыслила и Л.Я.Гуревич: вопросы о назна-
чении художника, ответственности писателя перед обществом и общественной «поль-
зе» искусства она ставила в каждой статье. По ее убеждению, русская литература, в 
отличие от западно-европейской, стала формой выражения всех сфер общественного 
сознания, а писатель оказался важнейшей фигурой, формирующей это сознание и на-
циональную ментальность. 

О литературоцентричности русской культуры писали многие ученые, среди них и 
наши современники Б.Ф. Егоров, М.М. Голубков, которые считают этот феномен отли-
чительной чертой русской культуры: «В России словесность, а не религия, филосо-
фия или наука, приняла на себя функции формирования национального типа сознания, 
манеру мыслить и чувствовать. Причиной этому был вечный запрет свободомыслия 
в России, отягощенный суровой цензурой» [6:8]. Это высказывание справедливо, 
но не ново, поскольку еще в середине ХIХ веке об этом писал А.И. Герцен: «…на-
род, лишенный трибуны свободного слова, использует литературу в качестве такой 
трибуны»[7(7:234)]. Для Л.Я. Гуревич ее критические статьи и были той самой три-
буной, с которой она пыталась воздействовать на читательский вкус, сформировать 
эстетические каноны для современного искусства. Она придерживалась той модели 
отношений между художественным творчеством и публикой, в которой фигура крити-
ка является ключевой, определяющей восприятие читателем художественного явления. 
По мнению многих литературоведов, такую модель сформировал в русской критике 
именно В.Г. Белинский. 

Близка Л.Я. Гуревич была и концепция В.Г. Белинского относительно оценки про-
изведения, которая должна строиться уже на истолковании его как художественного 
целого, в единстве его идей и образов, а творчество писателя должно рассматриваться 
в контексте истории литературы и общества. Именно в таком ключе были написаны, 
например, статьи Л.Я.Гуревич о Л. Андрееве, В. Брюсове, М. Кузмине и др. Автор 
рассматривала деятельность этих писателей в контексте развития литературного про-
цесса порубежной эпохи, их произведения ( «Анатэма», «Черные маски», «Огненный 
ангел», рассказы М.Кузмина и др.) были названы ею «типичными» для современности 
и проанализированы не только в контексте эпохи, но и в единстве их идей и образов. 
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Поскольку в статьях Л.Я. Гуревич приоритетным являлся вопрос об эстетическом 
воспитании аудитории, то вполне логичным было бы искать точки пересечения воззре-
ний двух критиков и в этом направлении. Такой точкой является первый период твор-
чества В.Г. Белинского, когда одной из центральных задач критики он считал пропаганду 
эстетических идей. Как и он, Л.Я. Гуревич была убеждена, что критик должен приучать 
читателя предъявлять произведению эстетические критерии. По ее мнению, литература 
должна воспитывать, но, прежде всего, эстетически, а гармонии в обществе можно до-
стичь лишь путем внутреннего саморазвития. В эпиграфе к одной из своих статей она 
писала: «Все чего-то ищут, ищут уже не вне, а внутри себя» [4:1]. Вот почему одной из 
задач писателя Л.Я. Гуревич считала подсказать читателю путь к его внутренней гармо-
нии. Об этом писал и В.В. Розанов в статье «О Достоевском» (1894): ”Помоги мне разо-
браться в моей жизни, освети, научи” – вот самая серьезная мысль, с какою может чита-
тель обратиться к писателю; думаем даже, что это есть единственная серьезная мысль, 
на которой может истинно скрепиться их общение»[7:1]. 

Задачу литературного критика Л.Я. Гуревич видела в разъяснении читателям тех или 
иных специфических литературных явлений. Можно ли считать ошибкой то, что она 
пыталась не только отыскать в них эстетическую ценность, но и соотнести их с образцами 
ушедшей эпохи? Вероятно, именно это и послужило поводом для неприятия Л.Я. Гуревич 
произведений молодых авторов, принадлежащих к «новым течениям». Но смена эпох по-
влекла за собой перемены и в художественных способах осмысления действительности, и 
в представлениях о ее роли и назначении в жизни общества. Большинство представителей 
нового поколения писателей и поэтов не только отказывались быть реалистами, но и во-
спринимать литературу как учебник жизни, а самим играть роль учителей. Л.Я. Гуревич, 
воспитанная в «идейных» традициях русской классической литературы, такое положение 
вещей воспринимала как «драму культурного вакуума». Вероятно, поэтому она искала 
опору и подтверждение своей концепции в произведениях классиков. Как и В.Г. Белин-
ский, Л.Я. Гуревич стремилась выйти к пониманию сущности искусства, его эстетической 
ценности, роли литературы в обществе, назначении писателя и критика, и именно отсут-
ствие учительского воздействия, отказ от понимания литературы как воспитывающей, 
наставляющей силы определили ее взгляд на произведения современных ей писателей. 
Основными элементами фундамента, на котором развивались критические воззрения Л.Я. 
Гуревич, были реалистичность, содержательность, нравственная и эстетическая направ-
ленность. Они обусловили как сильные, так и слабые стороны ее историко-литературной 
концепции, неадекватность современной ей социокультурной ситуации.
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о СимвоЛичеСКом СмЫСЛе иКонЫ в повеСти «КротКаЯ» 
Ф.м. доСтоевСКого

Стаття присвячена розгляду іконічності, яка стає основним моментом у створенні 
і розумінні руської православної концепції світу. Доводиться, що ікона в художньому 
творі виступає не тільки як предмет побуту, а має символічне значення у повісті «По-
кірлива» Ф.М. Достоєвського, де образний сенс трансформується у прихований, першо-
образний сенс, наявний у творі письменника.

Ключові слова: ікона, іконічність, символ, художній образ, художній світ.
Статья посвящена рассмотрению иконичности, которая становится основным мо-

ментом в создании и понимании русской православной концепции мира. Доказывается, 
что икона в художественном произведении выступает не просто как предмет быта, а 
имеет символическое значение в повести «Кроткая» Ф.М. Достоевского, где образный 
смысл трансформируется в сокрытый, первообразный смысл, наличествующий в про-
изведении писателя.

Ключевые слова: икона, иконичность, символ, художественный образ, художе-
ственный мир.

The article is devoted to consideration of iconicity, which becomes the main point in creat-
ing and understanding the Russian Orthodox conception of the world. It is proved that the icon 
in the artwork serves not just like an object of daily life, but it has a symbolic meaning in the 
narrative «A Gentle Spirit» by F.M. Dostoevskiy, where figurative point is transformed into a 
hidden, original sense, which is presented in the work of the writer. 

Key words: icon, iconicity, symbol, artistic image, art world.
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Открытие русской иконы и интерес к этому феномену возникает в начале XX века. 
Появляются различные исследования в области живописи и иконописи, а также в лите-
ратуре и филологии, философии и богословии. При рассмотрении иконы с эстетической 
точки зрения открываются необыкновенные возможности для изучения как православ-
ной культуры, так и изящной словесности. «Икона» переходит в литературный контекст 
и уже как универсальное понятие охватывает уровень сознания, определяет тип миро-
воззрения. «Иконичность» становится не только термином, который применяют к рели-
гиозной живописи или зодчеству, но к художественному произведению. Таким образом, 
иконичность словесных видов искусств – проблема сложная и неоднозначная, однако, 
весьма актуальная и животрепещущая. 

Следует уточнить, в каком смысле слово можно называть иконой. Прежде всего, это 
ипостасное Слово (Логос) – Второе Лицо Пресвятой Троицы. Как пишет В. Лепахин, вто-
рое Лицо Пресвятой Троицы не только Логос, но и «Образ Бога невидимого» (Кол, 1:15; 
ср. 2 Кор, 4:4). «… мир, сотворенный Богом, не только логосен, но и иконичен, – в его 
внутренней онтологической структуре логос и образ, слово и икона совпадают. Поэтому 
слово и можно рассматривать как икону» [1]. Итак, слово способно объединить два бытия 
– видимое и невидимое, два мира – чувственный и умопостигаемый [2: 249]. Что же ка-
сается иконы в художественном произведении, то она выступает не просто как предмет 
быта, как незначительная деталь, а имеет символическое значение, что является важным 
элементов для целостного филологического анализа художественного текста. Икона с 
ее особенностями, «отдельные элементы художественного языка, композиция, эстетика, 
краски, принципы изображения человеческой фигуры и лица, наконец, отдельные техни-
ческие приемы используется: а) в фабуле, б) в развитии сюжета, в) в построении компо-
зиции произведения, г) в создании образа и характера того или иного героя, персонажа (в 
поэзии – лирического героя), д) для характеристики мировоззрения героев и персонажей, 
е) для изображения и интерпретации отношений между отдельными героями и персона-
жами, ж) для постановки автором тех или иных эстетических проблем, з) для иллюстра-
ции особенностей русской культуры, русского менталитета, «русской души» [3]. 

Очевидно, что характер взаимосвязи иконы и слова – глубинный; исключительна ши-
рота и богатство форм взаимного влияния иконы (образа) и слова (образа). Икона, или 
иконичность становится основным моментом в создании и понимании русской право-
славной концепции мира. В литературе XIX века тема иконы и, соответственно, вхожде-
ние в область художественной иконичности, присутствует в творчестве А.С. Пушкина, 
Н.В. Гоголя. Проникновенным и ведущим иконический мотив становится у Н.C. Лес-
кова, популяризируется в творчестве Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева, М.Е. Салтыкова-
Щедрина, А.П. Чехова. Все эти обращения к иконе являются ярким свидетельством того, 
что икона имеет огромное значение для понимания русской культуры и литературы. По 
утверждению К.С. Аксакова: «Для русского человека нужно иконописное, а не живо-
писное письмо» [4: 186].

Икона служит напоминанием о реальном присутствии священного на земле, доступ-
ного внутренним чувствам. Ф.М. Достоевский, ощущая присутствие священного, стано-
вится писателем-провидцем в русской литературе. «Связь у Ф.М. Достоевского с иконой 
подсознательная, об иконе он не пишет, но проповедь, которую несет икона, и веща-
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ния Ф.М. Достоевского так близки по духу, что простой случайностью этого объяснить 
нельзя» [5]. Плоский видимый предметный мир реальности лишь одна из составляющих 
мира, который воссоздает Ф.М. Достоевский. Собственно иконическое – выступает как 
одно из средств духовного познания мира, ничего не изображая, а являя неизобразимое 
в художественном произведении. 

При иконическом сознании Ф.М. Достоевский разграничивает художественное сло-
во и Слово Библейское. Слово для Ф.М. Достоевского – посредник, субстанция, свиде-
тельствующая о символическом (каноническом) смысле непосредственного бытия [6]. 
Следовательно, описывая мир, писатель ни просто представляет его в виде объективной 
реальности, а пытается создать пространство-посредник между миром чувственным 
(земным) и миром невидимым (небесным). 

Иконы – непременный атрибут русского интерьера XIX века, поэтому они так час-
то появляются в произведениях различных писателей и, конечно, у Ф.М. Достоевского. 
Возникновение иконы в произведении и смысл упоминания о ней следует искать на сим-
волическом уровне, ведь «с одной стороны, мы имеем очевидность присутствия данного 
предмета в определенной ситуации, с другой – систематические указания на него» [7: 
229]. Таким образом, следует учитывать роль иконы в произведении, распознав симво-
лический смысл ее изображения. Попробуем понять некоторые «сцены с иконами» в 
художественном мире Ф.М. Достоевского.

В повести «Кроткая» (первоначальное название «Девушка с образом») героиня 
закладывает в ломбарде свою икону. Под залог принимается только обрамление, но сама 
икона оказывается рядом с другими образами в красном углу рассказчика, «входит в круг 
хранителей домашнего очага» человека [7: 229], за которого Кроткая выходит замуж. Но 
перед самой трагической развязкой служанка Лукерья замечает в комнате Кроткой, что « 
образ… у ней вынут, стоит перед нею на столе, а барыня как будто сейчас только перед 
ним молилась» [7: 229]. Освобождаясь из-под влияния мужа Кроткая (девушка с обра-
зом) «выходит в окно» со своей иконой в руках. 

В «Дневнике писателя» (октябрь 1876 г., глава «Два самоубийства») у Ф.М. Досто-
евского рассказано о реальном факте – о самоубийстве портнихи М. Борисовой, что, 
видимо, стало сюжетной основой повести «Кроткая»: «… выбросилась она и упала на 
землю, держа в руках образ. Этот образ в руках – странная и неслыханная еще в само-
убийстве черта! Это уж какое-то кроткое, смиренное самоубийство. Тут даже, видимо, 
не было никакого ропота или попрека: просто – стало нельзя жить, «Бог не захотел» и – 
умерла, помолившись» [8: 332]. Писатель указывает на символическую многозначитель-
ность этого эпизода: «Об иных вещах, как они с виду ни просты, долго не перестается 
думать, как-то мерещится, и даже точно вы в них виноваты. Эта кроткая, истребившая 
себя душа невольно мучает мысль» [8: 332]. Самоубийство М. Борисовой сравнивается и 
противопоставляется самоубийству семнадцатилетней дочери А.И. Герцена: «Вот эта-то 
смерть и напомнила мне о сообщенном мне еще летом самоубийстве дочери эмигранта. 
Но какие, однако же, два разные создания, точно обе с двух разных планет! И какие две 
разные смерти! А которая из этих душ больше мучилась на земле, если только прили-
чен и позволителен такой праздный вопрос?» [8: 332]. Второе самоубийство происходит 
«вследствие, – по мнению Достоевского, – своего извращенного теорией воспитания в 
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родительском доме, воспитания с ошибочным понятием о высшем смысле и целях жиз-
ни, с намеренным истреблением в душе ее всякой веры в ее бессмертие» [7: 230]. Как 
отмечает Гуидо Карпи, различно само отношение к смерти и загробной жизни у «евро-
пеизированной элиты» и представителя «народных масс»: «для дочери народа самоубий-
ство – акт покорности Божьей воле, в то время как для дочери беспочвенной интеллиген-
ции оно остается голым саморазрушительным актом» [7: 230]. 

Икона для Ф.М. Достоевского – катализатор судьбы. Двойничество и маска проти-
вопоставляются образу и лику в произведении Ф.М. Достоевского. Так образ Кроткой 
контрастирует у Ф.М. Достоевского с образом ее мужа – отвергнутого обществом и отто-
го ожесточившегося человека. Как справедливо отмечает Н.А. Добролюбов: «…Люди, 
которых человеческое достоинство оскорблено, являются нам у Достоевского в двух 
главных типах: кротком и ожесточенном» [9]. Казалось бы, что кроткий – это не сопроти-
вляющийся давлению и не сохраняющий своего достоинства человек, но такова ли Крот-
кая Ф.М. Достоевского? Сохранить свое достоинство, свой образ и определить свое мес-
то в мире – ее главная задача. Отставной офицер, изгнанный из полка за трусость, затем 
– бездомный побирушка, а ныне – преуспевающий ростовщик, закладчик самоутверж-
дается, унижая и пытаясь полностью подчинить себе Кроткую. В Кроткой герой почув-
ствовал способность понять все его тайные муки, прозреть его лик, ведь он встретился с 
таким же несчастным и страдающим существом, как он сам. После позорного изгнания 
из полка рассказчик в гордом самомнении отделяет себя от людей, жестоко презирая их, 
презирая все человеческие муки и беды. Свое состояние герой собирается «удесятерить» 
на слезах и страданиях обездоленных, выступая в своей гордости и холодности не как 
человек, а как демон. Совсем неслучайно герой цитирует Кроткой слова Мефистофеля 
из «Фауста» И.В. Гете: «Я – есмь часть той части целого, которая хочет делать зло, а тво-
рит добро», а также поражает ее воображение стихотворением А.С. Пушкина «Демон» 
[10]. Противопоставляя, таким образом, себя, пережившего столь драматический раз-
лад с миром и так много испытавшего в жизни, ей, жившей так мало, чистой и доброй 
душе. Кроткая соотносится с героем стихотворения А.С. Пушкина «Демон», который 
пребывает до встречи со «злобным гением» в состоянии бессознательной гармонии с 
окружающим его миром, когда «все впечатления» бытия были ему «внове» [10]. Все 
рассчитав, и поняв, что «добрые и кроткие недолго сопротивляются» [10], герой берет 
в жены Кроткую – бедную воспитанницу, с тайным умыслом – получить от нее полное 
уважения и подчинение, чтобы «она стояла предо мной в мольбе за мои страдания…» 
[10]. Он мечтает стать для жены лже-образом, объектом для поклонения, заменяющим ей 
весь мир. Жена должна понять, что он суров и горд, что он молча страдает, и она «увидит 
потом, что тут было великодушие, догадается об этом когда-нибудь, то оценит вдесятеро 
и падет в прах, сложа в мольбе руки» [10]. Главный герой повести не мог предположить, 
что жена не подчиниться ему полностью, что она сможет бунтовать, делать что-то про-
тив его воли. Ведь герой считает, что женщина не может не подчиниться воле мужчины, 
а тем более женщина любящая даже все пороки и злодейства «любимого существа обо-
готворит» [10]. Первая встреча героя с Кроткой убеждает его в том, что смиренна она от 
природы, но все же душа ее уже надломлена, когда герой указывает на ее бедность. «А 
как вспыхнула! Я понял, что уколол» [10]. Герой торжествует, он уверен в своей силе. 
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Кроткая ниже его по положению, она стеснена материально, жизнь ее тяжела и тогда 
«забродили некоторые на ее счет мысли» [10] у героя. Он мечтает стать для нее суще-
ством из «высшего мира», освободителем, тогда она будет его ценить и беспрекословно 
подчиняться ему. Героиня принимает не без благодарности предложение выйти замуж 
за ростовщика, но с этого момента начинается поединок героя с Кроткой. Это поединок 
за право обладания другим человеком безраздельно, попытка побороть свой страх перед 
миром и реализоваться за счет подавления чужой свободы. Помимо всего прочего – это 
и конфликт ценностей. Когда ростовщик отрицает самопожертвование и великодушие, 
которое, по его мнению «гроша не стоит», на губах Кроткой появляется «недоверчивая, 
молчаливая, нехорошая» улыбка и с этого момента она начинает больше молчать, чем 
вести диалог с героем, который совершенно не считается с ее чувствами, и, ожидая люб-
ви, лишь подавляет героиню. Воспитать Кроткую в соответствии со своими представлени-
ями о жизни герою не удается, потому что Кроткая все видит по другому и хочет жить по 
совести. Семья у героини ассоциируется с идиллией, потому то все вещи своих родителей 
она хранит с трепетом, как драгоценность. Особенно дорогим для нее был образ заложен-
ной Богородицы, с которого она не снимает ризы. Это показывает стремление героини 
к целостности, когда мир воспринимается в единстве земного и небесного, внешнего и 
внутреннего. В спальне закладчика икон нет, и это яркое свидетельство того, что он не 
молится перед сном и они ему просто не нужны, так как не представляют особой ценнос-
ти. Но в помещении, куда заходят посетители, есть киот: «Киот мой с лампадкой, – это в 
зале, где касса; у меня же в комнате мой шкаф и в нем несколько книг, и укладка, ключи 
у меня, ну, там постель, столы, стулья» [10]. Киот – свидетельство и знак того, что рос-
товщик якобы человек верующий, то есть герой оказывается в зависимости от мнения 
других. Он, в отличие от Кроткой, утратил свою целостность, поправ образ в себе, хотя 
и мечтает о том, чтобы его полюбили как внутреннего человека.

Несоответствия между кажущимся и оказавшимся все увеличиваются, дисгармония 
в отношениях с мужем усиливается и Кроткая вопреки себе, вопреки своему характе-
ру начинает сомневаться в том, что ее муж «благороднейший из людей», как он себя 
называл. Заканчивается это тем, что он измучил ее, унизив, уведя за руку с пошлого ран-
деву с Ефимовичем, выдержав «страшную» минуту под револьвером, приставленным 
Кроткой к его виску. И «победа» над Кроткой отзывается настоящей бедой для нее. Крот-
кая не получает прощение от мужа, которому нравится их неравенство, ее подчиненное 
положение и его окончательная победа: «Это ощущение неравенства, очень сладостно 
это, очень сладостно… я мучительно жалел ее иногда, хотя мне при всем этом реши-
тельно нравилась иногда идея об ее унижении. Идея этого неравенства нашего нрави-
лась…» [10]. Герой как бы развелся со своей женой, купил ей кровать, и она все больше 
замыкается в своем мире, где молчание становится ее защитой: «… она как бы рада была 
не сказать лишнего слова. Мне показалось это совершенно естественным с ее стороны: 
«Она слишком потрясена и слишком побеждена, – думал я, – и, уж конечно, ей надо дать 
позабыть и привыкнуть» [10]. Постоянное молчание и привычную тишину дома вдруг 
сменяет тихое пение Кроткой. Эта перемена поразила героя: «… новость произвела на 
меня потрясающее впечатление, да и до сих пор я не понимаю его. До тех пор я почти 
никогда не слыхал ее поющую, разве в самые первые дни, когда ввел ее в дом и когда 
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еще могли резвиться, стреляя в цель из револьвера. Тогда еще голос ее был довольно 
сильный, звонкий, хотя неверный, но ужасно приятный и здоровый. Теперь же песенка 
была такая слабенькая – о, не то чтобы заунывная (это был какой-то романс), но как 
будто бы в голосе было что-то надтреснутое, сломанное, как будто голосок не мог 
справиться, как будто сама песенка была больная. Она пела вполголоса, и вдруг, по-
днявшись, голос оборвался, – такой бедненький голосок, так он оборвался жалко; она 
откашлялась и опять тихо-тихо, чуть-чуть, запела... Сначала, по крайней мере в первые 
минуты, явилось вдруг недоумение и страшное удивление, страшное и странное, бо-
лезненное и почти что мстительное: «Поет, и при мне! Забыла она про меня, что ли?» 
[10]. Благодаря пению встрепенулась душа героя, упала пелены с его глаз, он решает 
заговорить, примириться с женой: «… все бормотал ей, что я ее люблю, что я не встану, 
«дай мне целовать твое платье... так всю жизнь на тебя молиться...» [10]. Конечно, это 
признание пугает Кроткую, ведь теперь она оказывается на месте Бога, роль которого 
взял на себя ее муж, и уже он готов молиться на нее как на икону: «… и вдруг она 
зарыдала и затряслась; наступил страшный припадок истерики. Я испугал ее» [10]. 
Попытка таким образом преодолеть отчуждение ускоряет трагическую развязку, Крот-
кая ничего не хочет, она страшно устала жить и смерть оказывается единственным 
выходом для героини, которая защищает свой мир, и просит о заступничестве Пресвя-
тую Богородицу. Лукерья пересказывает герою последнее событие так: «… она стала 
на окно и уж вся стоит, во весь рост, в отворенном окне, ко мне спиной, в руках образ 
держит. Сердце у меня тут же упало, кричу: «Барыня, барыня!» Она услышала, двину-
лась было повернуться ко мне, да не повернулась, а шагнула, образ прижала к груди 
и – и бросилась из окошка!» [10].

Уход с иконой через окно символичен, героиня отказывается от несовершенного 
мира, чтобы перейти в мир иной. На губах Кроткой странная улыбка, предвещающая 
радость смерти, избавление от тирании мужа и ожидание прощения. Смерть Крот-
кой меняет рассказчика. В авторском предисловии к рассказу читаем о герое: «Ряд 
вызванных им воспоминаний неотразимо приводит его наконец к правде; правда нео-
тразимо возвышает его ум и сердце. К концу даже тон рассказа изменяется сравни-
тельно с беспорядочным началом его. Истина открывается несчастному довольно ясно 
и определительно, по крайней мере для него самого» [10]. Героя начинает тяготить 
молчание, которое становится для него символом небытия: «Говорят, солнце живит 
вселенную. Взойдет солнце и – посмотрите на него, разве оно не мертвец? Все мертво, 
и всюду мертвецы. Одни только люди, а кругом них молчание – вот земля!» [10]. Герой 
вспоминает Первое послание Иоанна, в котором есть слова: «Кто не любит, тот не по-
знал Бога, потому что Бог есть Любовь» (Ин. 1, 4:8) и предостережение: «Дети! Хра-
ните себя от идолов» (Ин. 1, 5:21). Герой начинает говорить с ушедшей из жизни же-
ной, он все более осознает свою вину перед ней, понимая, что обособление и создание 
лже-образа убило любовь и отдалило его от Бога: «…Я не безумный и не брежу вовсе, 
напротив, никогда еще так ум не сиял… Измучил я ее – вот что!» [10]. Мы видим, что 
герой страдает и глубоко раскаивается, его душа очищается и сам он оказывается на 
пути к преображению. Истинные чувства были скрыты за маской гордости, хоть герой 
жаждал гармонии и любви. Он страдал от одиночества и сам же отталкивал единствен-
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ное любимое им существо. Прозреть образ Кроткой герой смог тогда, когда было уже 
поздно, он потерял ее и навсегда остался один.

Для Ф.М. Достоевского зрительные образы важны в их духовном, выразительном 
модусе. Значение икон в повести «Кроткая» велико, так как у Ф.М. Достоевского весь 
мира икона и люди иконы. Некоторые фигуры Ф.М. Достоевского можно уподобить 
«иконам закоптелым, загрязненным, даже сверху записанным, а сам автор как бы яв-
ляется великим изографом, которому принесли такую икону для расчистки» [5]. Герой 
повести «Кроткая» и есть такая закоптелая икона, которая очищается через страдания. 
Страдания Ф.М. Достоевский считает коренной духовной потребностью русского на-
рода: «… Этою жаждою страдания он, кажется, заражен искони веков. Страдальческая 
струя проходит через всю его историю, не от внешних только несчастий и бедствий, 
а бьет ключом из самого сердца народного. У русского народа даже в счастье непре-
менно есть часть страдания, иначе счастье его для него неполно… Что в целом народе, 
то и в отдельных типах… Вглядитесь, например, в многочисленные типы русского 
безобразника. Тут не один лишь разгул через край… Безобразник этот прежде всего 
сам страдалец» [8: 36]. Ф.М. Достоевский знает, что не только Кроткая, но и герой 
его «страдалец», и под грязью скрыта чистота и красота духа. «Вот он осторожно 
ножичком снимает копоть и нагар с лика человеческого, и о диво, перед ним начинает 
сиять образ и подобие Божие» [5]. Другой тип людей-икон – оригинал иконы – свя-
той. «Он сам при жизни совершил расчистку своего ума и своей плоти, подчинил их 
духу, и Дух Божий освятил и одухотворил их. Изографу ничего не нужно расчищать, 
нужно только записывать, что видят его очи, одухотворенную плоть» [5]. Лица и лики 
у Ф.М. Достоевского производят сильное впечатление, как иконы, и читатель находит 
в них откровение и утешение; «открываются у него духовные глаза, и Савл становит-
ся Павлом» [5]. И все таки, отметим вслед за В. Рябушинским, у Ф.М. Достоевского 
священное только просвечивает через копоть, тогда как в иконе оно горит ярким све-
том. Икона выступает как один из видов священного на земле; «последнее получается 
лишь как следствие стремления к Божественному, но и наоборот – священное в свою 
очередь направляет к Божественному, делает тоску по нем высшею ценностью жиз-
ни» [5]. Тоска о Божественном, о благодатном ладе, стремление к нему стало главным 
смыслом, краеугольным камнем русской культуры. У Ф.М. Достоевского мир сакраль-
ного очень часто оказывается в самом неподходящем месте. Оно вдруг находит свое 
воплощения не в церкви, а например в кабаке (сцена с исповедью Мармеладова из 
«Преступления и наказания», где он вдруг начинает говорить на церковнославянском 
и произносить проповеди в жалком подвале в обстановке чудовищного пьянства). 
Эта сакральная среда обнаруживает все таки свою подлинность, хоть и не реализу-
ется внутри традиционной церкви. В произведениях Ф.М. Достоевского эта сфера 
сакрально-художественного, то есть та сфера сакрального, которая реализуется при 
помощи художественных образов. 

Итак, присутствие иконы в произведении значимо, так как она не просто элемент 
предметного мира, а символ, который сопровождает героя. Иконичность «дает возмож-
ность представить видение сущностного смысла произведения» [11: 303], сокрытого, 
но всегда наличествующего в произведениях Ф.М. Достоевского.
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оБЩее и раЗЛичное в БеЛоруССКиХ и уКраинСКиХ ЛечеБнЫХ 
ЗаговораХ С мотивом «КаКаЯ матЬ родиЛа…»

Стаття присвячена аналізу білоруських та українських лікувальних замовлянь з мо-
тивом «Яка мати народила ...». Визначаються схожі та відмінні риси текстів замов-
лянь як на рівні вербального, так і акціонального компонентів.

Ключові слова: замовляння, замовні-заклинальний комплекс, вербальна складова, ак-
ціональний код, автомотив.

Статья посвящена анализу белорусских и украинских лечебных заговоров с мотивом 
«Какая мать родила…». Определяются схожие и отличительные черты заговорных 
текстов как на уровне вербального, так и акционального компонентов.

Ключевые слова: заговор, заговорно-заклинательный комплекс, вербальная состав-
ляющая, акциональный код, автомотив.

This article analyzes the Belarussian and Ukrainian medical charms with the motive of 
«What mother gave birth ...». Similar and distinctive features of texts charms at the level of 
verbal and actional components are determined.

Key words: charms, zagovorno-incantatory complex, verbal component, actional code, 
аutomotive.

На современном этапе развития общества, когда происходит переоценка культур-
ных ценностей и пересмотр эстетических принципов, особое внимание уделяется воз-
рождению интереса к традиционной народной культуре вообще, к фольклору в частно-
сти, в том числе и к заговорам, в которых «законсервированы» наиболее архаические 
представления о жизни этноса. Изучение фольклорных традиций соседних народов 
закладывает основы для позитивного межэтнического взаимодействия, через сравни-
тельные характеристики позволяет постичь идейно-эстетическую близость фольклор-
ных произведений, взаимосвязь народного искусства с жизнью народа, раскрыть син-
хронические параллели и региональные особенности.

Важно отметить, что накопление конкретного материала, его изучение в 
фольклорно-культурологическом аспекте может свидетельствовать о ступени сохран-
ности и жизнеспособности отдельных жанров, сюжетов, тем, их текстовой, акцио-
нальной и атрибутивной вариативности. Объектом исследования в данной статье был 
выбран межфункциональный мотив «Какая мать родила…», схожесть которого в бело-
русских и украинских лечебных заговорах обозначилась наиболее ярко. Источниками 
фактического материала явились коллекция архива учебно-научной фольклорной ла-
боратории кафедры белорусской культуры и фольклористики учреждения образования 
«Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины» и материалы 
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сборников «Полесские заговоры (в записях 1970-1990 гг.)» [1], «“На моры-акіяне, на 
востраве Буяне…” (лекавыя замовы Гомельшчыны)» [2].

При исследовании автохтонного жизненного пространства заговоров мы постарались 
(по мере возможности) выделить национальные, общие и отличительные особенности 
произведений локальной функциональной группы «Ад эпілепсіі» и «Ад зглазу», которые 
определяются тождественным звучанием и функциональной приуроченностью.

Эпилепсия / падучая / «чорная хвароба» считалась наитяжелейшей болезнью, неда-
ром ее называют «черной», «пасмяротнай». География распространения заговоров этой 
группы довольно широкая: Гомельская, Брестская, Волынская, Житомирская, Чернигов-
ская, Брянская, Ровенская области, что свидетельствует и о широкой распространенно-
сти самого недуга.

Считалось, что эпилепсию насылала на людей нечистая сила, сам черт. Действенным 
средством для изгнания нечистого духа, который вселяется в тело человека и вызывает 
болезнь, были колючие растения. Они вызывали у чертей испуг, их боялись и в страхе 
разбегались, оставляя заболевшего. Одно их таких растений так и называли «чертопо-
лох». Традиционно при лечении заболевшего укладывали на чертополох, побивали им 
или готовили из него отвары и давали выпить. На территории Беларуси и Украины при-
менялся ритуально-магический заговорный комплекс.

Обратимся к заговорным текстам обозначенной функциональной группы. Необхо-
димо напомнить, что мотив «Какая мать родила…» активно функционирует и в бело-
русских, и в украинских лечебных заговорах. Вместе с тем присутствуют и определен-
ные отличия. Так, отмеченный мотив на территории Беларуси встречается в заговорах 
«Ад эпілепсіі», «Ад зглазу», «Ад прыстрэку», на территории Украины – «Ад эпілепсіі», 
«Ляк», «Урокі/Прымаўка». Отличителен и акциональный компонент заговорного ком-
плекса при незначительной вариативности вербального слагаемого. Так, к примеру, 
Мария Николаевна Терещенко, 1931 г.р. (д. Засинцы Ельского района), сообщила: 
«Калі ў рабёнка разгарэўся твар, і ён плача без прычыны, тады маці западозрывае, 
што гэта “сглаз”, умывае яго вадой і выцірае сваёй сарочкаю, затым ліжа языком яго 
тварык накрыж і тры разы паўтарае: “Яка маць нарадзіла, така і атхадзіла”» [2: 52]; 
Надежда Сергеевна Лукьянова, 1949 г.р. (г. Мозырь), дает более подробное описание 
лечения: «Читается три раза. При этом, если ребенок грудной, то прыскается молоко 
на личико ребенка и вытирается изнанкой халата или рубашки матери. Или брызгается 
водой лицо ребенка. Можно также читать самому себе. Заговор ребенку может читать 
только мать» [2: 54]. Но и в одном, и в другом случае присутствует вытирание «изнан-
кой рубашки/сваёй сарочкай» заболевшего ребенка. Действия основаны на принципах 
контагиозной магии: сорочка контактирует с детородными частями тела женщины и, 
вытирая ребенка этой сорочкой, мать «перерождает» заболевшего ребенка, вытирая с 
него сглаз и возвращая первоначальное здоровье.

В украинских заговорах при почти полном текстовом совпадении наблюдаются кар-
динальные отличия акционально-реального компонента. В комментариях к заговорам 
находим отголоски языческих мировозренческих представлений, связанных с порогом. 
Согласно народным верованиям, порог – это место, с которым «связывается идея прео-
доления ... болезни и избавления от страдания» [3: 319]. Так, в коментарии к заговору 
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«Прымаўка», записанном в с. Великий Злеев Репкинского района Черниговской области, 
информатор говорит: «А як на дитя напала примаўка, становицца мать праваю нагой на 
порог и три раза гаворить: “Яка мать радила, тая и уроки атхадила”, и три раза паплявать 
у петник [основание двери у петли]», [3: 135], а при лечении болезни «Урокі», «трэба 
взяти хлеба и один кусочок кинути, де вода е, и другый да и трэтий, де вода. И дитя по-
класть на порозе, шчо з хаты ў хату перэходыть, и пэрэступить, и казать: “Я тебе уродила, 
шоб я тебе крикливицы (чы уроки) отходила”» (с. Кишин Олевского р-на Житомирской 
области) [1: 135]. 

В заговоре «Уроки с ребенка» анализируемый мотив сочетается с мотивом «Выме-
тание болезни», достаточно хорошо известным в южно-славянской традиции. В акцио-
нальной части подробно описаны действия с веником-«деркачом»: «Простэлыть рядно 
якэе коло пэчы. Ну и положыть дэтыну до пэчы головою, ну, накрыть марлэчкою лыцэ, 
шоб у очы нэ налытило смиття. Узять цього дэркача и мэсты з головы до ниг по дэтыни 
и казать три разы: “Я цим дыркачом смиття замигала, и от тэбэ ўсэ горэ одгорала. Я тэбэ 
породила и от тэбэ прыстрит и ўрокы отходыла”. И шчэ пэрэступать трэба. И за каждым 
разом говорить трэба. То як оно плачэ крэпко» [1: 135-136]. В представлениях древнего 
человека, веник – атрибут амбивалентный. С одной стороны, это предмет «нечистый», 
т.к. он контактирует с мусором в прямом смысле (контагиозная магия). К тому же, под 
веником находится жилище домовика – представителя низшей демонологии. Веник так-
же является ведьмарским атрибутом. Ведьмы «веником сбивали росу с травы на поле 
или дотрагивались до вымя чужой коровы с целью отобрать у нее молоко» [4: 155]. С 
другой стороны, веник используется и для защиты от нечистой силы. Апотропеическая 
функция была связана с бытовой – средством очищения помещения. Известно, что для 
того, чтобы вымести нечисть, из дома мусор выметают к порогу. В вышеприведенном 
примере заговора ребенка также укладывали головой к печи и выметали его с головы 
до ног веником. Как свидетельствует данный пример, заговоры сберегли и донесли до 
современного человека значительное количество элементов этнокультуры, характерной 
для далеких времен, когда преобладало мифологическое мировоззрение.

Достаточно компактную группу составляют заговоры «От эпилепсии». Эти небольшие 
по размеру произведения требуют особенного внимания по той причине, что, не говоря 
про общую функциональность, в них почти полностью (с незначительными вариациями) 
совпадают и вербальный компонент, и основное символическое действие. Акциональное 
слагаемое ритуального комплекса не оставляет никаких сомнений в том, что в этой группе 
заговоров нашли отражение дохристианские представления о возможности «перерожде-
ния» заболевшего ребенка, стоит только сымитировать процесс рождения. Приведем для 
примера некоторые тексты, подтверждающие данный тезис: «Матэры трэба сёсты голой 
задницой на лицо и говорыты: “Чым я тэбэ родыла, тым я тэбэ и одходыла”» (д. Оброво 
Ивановского р-на Брестской обл.) [1: 264]; «Пот порог клалы да пэрэступалы [через порог 
во двор]: “Чым матирь родыла, шоб тым отходыла”. Три разы, колы воно пачинае крычать» 
(с. Рясное Емильчинского р-на Житомирской обл.) [1: 264]; «Як падуча у дэтяты, то трэба 
прысисты тры разы и сказаты: “Кудою родыласа, тудою лэчыласа”» (д. Ласицк Пинско-
го р-на Брестской обл.) [1: 264] и другие. И хоть в приведенных текстах и наблюдается 
незначительная вербальная вариативность, по идейной направленности они идентичны. 
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Клишированные тексты белорусских и украинских заговоров «От эпилепсии», общие 
магически-сакральные символические действия подчеркивают наличие генетической 
близости культур двух народов. И еще раз мы убеждаемся, что для заговорного жанра 
характерно стремление к жанровым канонам и стилистическим трафаретам.

В некоторых заговорах «От эпилепсии» наряду с мотивом «Какая мать родила…» 
появляется мотив «Какой гость, такая и честь»: «Як побачыць матка ребёнка ў первы 
раз, вот бувае колуска – выме его и доли ложыць и сядае голой задницей и кажэ: “Яки 
госць, така чесць. Яка маци радзила, такая и отходзила”. Три разы так перекажэ» (д. То-
неж Лельчицкого р-на Гомельской обл.) [1: 265]. Встречаются в коллекции как украин-
ских, так и белорусских заговоров контаминированные тексты, в которых присутствуют 
анализируемые мотивы. Приведем для примера несколько таких текстов: «“Мисяц на 
нэбэ, рыба ў морэ, Cyc Хрыстос у гробэ. А я выговораю од раба Божэго (имярек) чорну 
хворобу”. Тожэ тры раза. Да сговорыла, да так выйдэш, шоб никто нэ бачыв построн-
ный, да жопу заголыш, да голой сёдэ, да: “Цим родыла, тым накрыла”. А то: “Який ты 
гисть, така тобэ чэсть”» [1: 265]; «Якая матка радзіла, такая і адхадзіла. Першым разам, 
Гасподнім часам, я – са словамі, Божа – з дапамогай. Быстра крыніца йшла крутымі 
берагамі, жоўтымі пяскамі і ніцымі лозамі, Гасподнімі думамі, хутчэй раке не стаяці, у 
(імя) уроку не бываці...» [2: 167] и др. 

Отметим, что мотив «Чем родила…», при условии использования его в заговорах 
для лечения эпилепсии, принимает свойства окказионального и исполняется только в 
конкретных условиях и только один раз. Так, М.И. Гриневич, 1930 г.р. (г. Мозырь) рас-
сказала, что «як захварэе первенец вельмі цяжка, нада апрануць свадзебны нарад і як 
бы прысесці ў ім на дзіця, гаворачы: “Якім местам парадзіла, такім і ісцаліла. Амінь”. 
Памагае толькі адзін раз» [2: 145]. Примечательно, что в данном тексте не дается кон-
кретное название болезни (текст называется «Ад хваробы первенца»), но и вербальный, 
и акциональный компоненты этого магического комплекса полностью соотносятся с за-
говорами «От эпилепсии».

Необходимо отметить еще одну особенность белорусских лечебных заговоров с 
мотивом «Чем родила…» – наличие автомотива (мотива, в котором субъект является 
и объектом; субъект сам выполняет действие, направленное на себя самого; действие 
выражено возвратным глаголом). Особенно выразительно автомотив звучит при срав-
нении текстов. В вербальной части основной группы заговоров однозначно указано, что 
именно мать рождает ребенка («чым маці радзіла», «якая маці радзіла»), а в заговорах 
«Эпілепсія», записанных в Брестской области, основное действие выполняет сам рожда-
ющийся ребенок («кудою родылася, тудою лэчылася» [1: 264], «кудою родыўса, тудою 
лэчыўся» [1: 265]).

Таким образом, проанализированный мотив «Какая мать родила…» в функциональных 
группах заговоров «Ад зглазу» и «От эпилепсии» придает вербальной части заговорно-
магического комплекса определенную монолитность. Особенности наблюдаются в акци-
ональном компоненте: в белорусских заговорах мать вытирает сорочкой лицо ребенка, в 
украинских – манипуляции происходят на пороге или под «сволоком» (центральной балкой 
крыши). В украинской коллекции заговоры с анализируемым мотивом расширяются и на 
функциональную группу «От испуга». 
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Несмотря на жанровую обусловленность стабильности текстов, тем не менее, в разных 
регионах наблюдаются отличия. По причине локально-региональной вариативности до-
статочно сложной представляется задача исследования заговоров даже одного региона. 
Тем не менее, появление вариантов свидетельствует о том, что, несмотря на архаичность, 
заговорный жанр живой, подвижный и откликается на конкретику жизненных ситуаций.
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оБраЗна СиСтема ЯК емоЦійна оСнова романтиЗму 

У статті розглядається образна система як духовна емоційна основа романтизму 
в контексті літератури та культури, аналізуються головні світоглядні положення ро-
мантизму і виділяються передумови, що послужили підґрунтям для виникнення цілісної 
системи духовно-практичного світосприйняття.
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В статье рассматривается система образов как духовная эмоциональная основа 
романтизма в контексте литературы и культуры, анализируются главные мировоз-
зренческие положения романтизма и выделяются предпосылки, послужившие основой 
для возникновения целостной системы духовно-практического мировосприятия.
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The article deals with images as a spiritual emotional basis of romanticism, in the context 
of literature and culture. It analyzes the main ideological position of romanticism and stand 
conditions that formed the basis for the emergence of an integrated system of spiritual and 
practical outlook.

Key words: romanticism, emotional foundation, spirituality, holistic identity, imagery.

Одним з найбільш духовних та найцікавіших періодів в історії світової культури вва-
жається перша третина XVIII ст. – кінець XIX ст. Динамічний розвиток науки та еконо-
міки вплинув на політичні і соціальні процеси, дав новий поштовх розвитку літературі 
й мистецтву. Саме в цей час, коли йшов складний процес синтезу й боротьби різних 
ідейно-художніх напрямів, з’явився романтизм.

Романтизм (з французької romantique, позначає щось таємне, дивне, нереальне), який 
залишив в історії філософії цілу епоху (кінець ХVIII – початок ХIХ ст.), на жаль, най-
частіше розглядався тільки як літературно-культурний напрямок. «Романтизм має націо-
нальну забарвленість, немає романтизму загального, а є німецький, французький, англій-
ський романтизм – всюди різний», – зазначав В.М. Жирмунський [1: 65].

В Англіїї стали популярними такі поети-романтики, як Байрон, Шеллі, Вільям Купер 
та ін. Вони намагались висловити ставлення до подій, які відбувалися в цей період та 
показати свій індивідуальний підхід до зображення окремої особи.

Французький романтизм був представлений Віктором Гюго, Александром 
Дюма,  Жерменою де Сталь, Франсуа Рене де Шатобріанота ін. Їх твори, при відтворенні 
історичнего минулуго, наповнювались романтичним духом.

Серед російських романтиків можна відмітити Василя Жуковського Олександра 
Пушкіна, Михайла Лермонтова. В російській літературі відбувалося звільнення від кла-
сичних догм та утверджувалось нове значення поезії як самостійної структури, яка може 
проголошувати ідеали та погляди людини.

Українська література представлена такими митцями – романтиками, як Петро 
Гулак-Артемовський, Григорій Квітка-Основяненко, Левко Боровиковський, Євген Гре-
бінка, Амвросій Метлинський та ін. Український романтизм виник під впливом народної 
творчості, польської та російської літератури [2: 59].

Концепція особистості, висунута романтиками, не просто суттєво відрізнялася від 
концепції людини, висунутої теоретиками Просвітництва, а мала принципово нову пози-
цію.  Особистість у творах романтиків розвивається й усвідомлює себе в конфлікті і з Богом, 
і з суспільством, і з собою. Герой романтизму протестує проти суспільних умов, які обмеж-
ують його свободу, він – бунтар, революціонер або розбійник. Його душа, як правило, роз-
двоєна між світом реальності і світом мрій, а його доля найчастіше трагічна [3: 347]. 

Дуже часто романтики стилізували свої твори під народні. Для написання творів роман-
тики користувалися фольклором як невичерпним джерелом тем, образів, сюжетів і мовних 
прийомів, але, користуючись усім цим запозиченим арсеналом художніх засобів, надавали 
йому у своїх творах принципово нових форм, нового звучання, нової інтерпретації.

Зацікавлення українських митців людиною, його духовним світом, сформувало вітчиз-
няний романтичний світогляд. У суспільстіві з’являються нові ідеї, які відповідали духо-
вним потребам. До них належали ідеї, які пов’язані з історією, нацією, особистістю. 



341

Саме в народній творчості, в якій проявлялася душа народу, його культурні тради-
ції і відображалася специфіка українського світосприйняття, його головні національні 
риси. Першим, хто підняв тему народності у своїх творах був Сковорода, але більш 
ґрунтовно ця ідея була сформована в ХІХ ст. П.Д. Юркевичем. 

Петро Дмитрович Юркевич (1827 – 1874) стверджував, що людина починає свій 
моральний розвиток з руху серця, з бажання кохати і бути коханою, зігрівати і зігріва-
тися дружбою і взаємною повагою. («Серце і його значення в духовному житті людини 
за вченням слова Божого»). Як і в Сковороди, у Юркевича символ «серце» багатознач-
ний. Одне з його значень – серце як душевний стан людини. Це одночасно факт і свідо-
мість, і чуттєва сфера, а також в виявлення духовності людини. «Загальний стан душі» 
неповторний і ідеальний [4: 86].

Отже, основу образної системи українського романтизму становлять образи психо-
логічної семантики – засоби художнього відтворення душевного життя героя. Оскільки 
образи душевного світу людини виражають психологічний відгук її на події та явища, 
ця група образів-символів належить до сфери розкриття складного і багатогранного 
внутрішнього світу особистості.

Найуживанішим образом в українській романтичній літературі 20-60-х років ХІХ 
ст. був символ серця.

Термін «серце» має широке тлумачення, в ньому закодована певна культурна тра-
диція. Це давньослов'янське слово, сучасна форма якого розвинулась з давньорусь-
кого сердьце, яка виникла з праслов'янського sьrdьсе, sьrdько. Праслов'янське sьrdь 
веде до індоєвропейського kerdis – сердце, середина (як бачимо, з давніх часів серце 
пов'язувалось з центром). Споріднені з ним лит. sirdis, гр. kаrdia, латиш. sirds, давньо-
пруське seyr, вірм. sirt, давньогр. сгіdе, гот. hairto, нім. herz, англ. Heart [5: 586].

Для нас є істотним його трактування як образу чи символу з духовним навантажен-
ням. У цьому контексті визначення терміна серце включає широкий спектр значень 
– від образу, що має емоційне забарвлення (наприклад, серцевий – належить до серця, 
добрий, чутливий; сердечно – щиро, від душі; сердега – той, кого жаліють, кому спів-
чувають; серцевина – середина стовбура, сердити – гнівити, сердитися – почувати гнів, 
безсердечний – нечутливий, жорстокий; добросердність – добрий, вболіваючий (сер-
добольний); милосердя, милосердний; жарт, серцеїд; серцевідець – (знавець людського 
серця); «серце це символ осереддя почуттів та переживань», до символу, що репрезен-
тує внутрішній центр духовного життя людини: «... дух, душа; осереддя життєвих сил 
людини; сукупність відчуттів, думок та почуттів; помисел, думка» [6: 326].

У 40–60 роках ХІХ ст. образ серця домінував у творах М. Устияновича, М. Пе-
тренка , М. Шашкевича, Я. Головацького , І. Гушалевича, Т. Шевченка, С. Гулака-
Артемовського, П. Куліша.

Виражаючи ідеї властивої українському національному світогляду «філософії сер-
ця», образ серця в українській романтичній літературі є переважно символом, який спи-
рається на емоційний бік та душевне життя людини: «Жаль серцю буде» (М. Шашкевич, 
вірш-діалог «Веснівка»), «Тільки туга коло серця, як гадюка, в’ється» (С.Руданський, 
«Пісня»).
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В українській романтичній ліриці першої половини ХІХ ст. образ серця функціонує 
як символ духовності, людяності. Це насамперед образ чистого серця: «І серце чистеє 
подай!» (Т.Шевченко, послання «Полякам»), «Чисте серце, чиста совість» (Ю. Федько-
вич, вірш-роздум «Лети, думо, де думаєш..»). Із узагальненим смисловим навантажен-
ням образ часто виступає в художніх формулах біблійного походження введених в літе-
ратуру Г. Сковородою: «Із глубини серця свого, рад би пісень добути» (Я.Головацький, 
вірш-роздум «Туга за родиною), «Азбука гадок, чувства і подоби… З безодні серця на 
світ розвивати» (М. Устиянович, поминальний вірш «Згадка за Маркіяна Шашкевича 
во вічную єго пам’ять ), «Серцем нелукавим» (Т.Шевченко, «Псалом 149»). Біблійна 
інтерпретація образу найбільш характерна для лірики Т. Шевченка, Ю. Федьковича, М. 
Устияновича, Я Головацького.

Досить поширеними, особливо в ранній романтичній літературі 20–30 років ХІХ ст., 
є фольклорні засоби розкриття образу серця. Найперше це вживання його в ролі звертан-
ня, повтори, постійні епітети, ідіоматичні звороти.: «Там тобі, серце, там і зоставаться» 
(С. Писаревський, пісня «За Немань іду…»), «Болить серденько козаче» (А. Афанасьєв-
Чужбинський, «Весна»), «Серце не прив’яжеш» (В.Забіла, вірш-оповідання «Сорока»).

Постійно високою активністю вживання характеризується в українській романтич-
ній літературі образ-поняття душі.

Термін “душа” (англ.soul; лат. anima) використовується: для позначення внутріш-
нього світу людини; протилежна тілу, безсмертна істота, що залишається після смерті 
людини; безсмертна духовна істота, що має розум та волю; внутрішній психічний світ 
людини; місце знаходження волі; здібність співчувати [5: 54].

Давньогрецький філософ Аристотель в трактаті “Про душу” розглядає душу як 
причину та початок живого тіла, визначає душу сутністю, певним чином формою при-
родного тіла, потенційно наділеного життям: “Душа є відоме здійснення та осмислен-
ня того, що має можливість здійснитися” [7: 32]. У теїстичних релігіях душа людини 
трактується як створений Богом, неповторний, безсмертний початок.

Ступінь вживання цього образу зростає в творах В. Забіли, М. Петренка, М. Шаш-
кевича, Т. Шевченка – це один з головних образів-символів на позначення внутрішньо-
го світу особистості. На цьому тлі вирізняються твори П. Куліша з посиленою увагою 
до образу душі, що зумовлено впливом поезії Т. Шевченка.

Душа, як і серце, є вмістилищем переживань, почуттів: «З печаллю душу одружило» 
О. Афанасьєв-Чужбинський, «Прощання» («Прощай, весела сторона!..»), «Душею у горі, 
в тумані загину» (М.Петренко, вірш-роздум «По небу блакитнім очима блукаю…»).

Образ душі в українських романтичних творах першої половини ХІХст. найчастіше 
включений до метафоричних конструкцій: «душу полум’я опалить» (О. Афанасьєв-
Чужбинський, «Співачка»), «Тону там душею» (М. Петренко, «По небу блакитнім очима 
блукаю…»), «Плавле-тоне на тій річці душа одинока» (П.Куліш, вірш-роздум «Родина 
єдина»). Використовується також персоніфікація образу душі, пов’язана з біблійно-
художньою традицією. Персоніфікований образ душі найчастіше використовує в своїх 
творах Т.Шевченко «Душа убога встала рано. Напряла мало та й лягла Одпочивать 
собі, небога» (вірш-оповідання «І тут, і всюди – скразь погано..»). Крім Т. Шевченка ху-
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дожні засоби біблійного походження використовували П.Куліш, Ю.Федькович: «палить 
у пеклі душі беззаконі» (П.Куліш, послання «До Данта»), «Твоїй душі чистій, добрій» 
(Ю.Федькович, послання «До Данила Млаки»). 

Отже романтики утвердили в українській літературі не тільки нові жанри: баладу, іс-
торичну і ліро-епічну поему, думу й медитацію, трагедію й драму, громадянську й інтим-
ну лірику, вони розширили проблематику літератури, посилили експресивність текстів 
за допомогою образної системи, дали поштовх розвиткові художньої фантазії та мовних 
засобів, виступили на захист творчої особистості й усього народу. Заслуга романтиз-
му – у відкритті народної поезії України, її минулого. Український романтизм відіграв 
величезну роль у дослідженні національної історії, а також в удосконаленні віршових 
форм та творення образів в поезії. Але найважливішою рисою та заслугою української 
романтики є, на думку Д. Чижевського, те, що «вона свідомо поставила собі завдання 
утворити «повну літературу», яка б могла задовольнити духовні потреби всіх кіл та ша-
рів українського суспільства» [8: 115].
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та ХудоЖніХ програм ангЛійСЬКиХ пиСЬменниКів «Сердиті 

моЛоді Люди»

Стаття присвячена дослідженню спорідненості ідейно-естетичних позицій 
та художніх програм «сердитих молодих людей» в англійській літературі середини  
ХХ століття. Аналізується правомірність об’єднання Дж. Осборна, К. Еміса, Дж. Вей-
на та Дж. Брейна під єдиним гаслом «сердиті молоді люди», встановлюється доціль-
ність кваліфікації їх як «об’єднання» чи «група». 

Ключові слова: «сердиті молоді люди», «цегляна школа», антигерой, соціальність 
протесту, аналітичність, документальність, літературна група, літературне угрупо-
вання.

Статья посвящена исследованию родства идейно-эстетических позиций и худо-
жественных программ «сердитых молодых людей» в английской литературе середины  
ХХ века. Анализируется правомерность объединения Дж. Осборна, К. Эмиса, Дж. Уэй-
на и Дж. Брейна под единым лозунгом «сердитые молодые люди», устанавливается  
целесообразность квалификации их как «объединение» или «группа».

Ключевые слова: «сердитые молодые люди», «кирпичная школа», антигерой, соци-
альность протеста, аналитичность, документальность, литературная группа, лите-
ратурная группировка.

The article is devoted to the investigation of Angry Young Men ideological and aesthetic 
views as well as artistic programs affinity in the mid-XX th century English literature. We analyze 
whether it was correct to embrace J. Osborne, K. Amis, J. Wain and J. Braine under the single 
term Angry Young Men and whether it is right to qualify them as a “union” or “group”.

Keywords: Angry Young Men, “brick school”, anti-hero, social protest, analyticity, docu-
mentary character, literary group, literary grouping.

Творчість «сердитих молодих людей» свого часу приголомшила англійську літера-
турну громадськість власною контркультурною спрямованістю, визначила літературну 
направленість одного десятиліття англійської історії, реалізувала вплив на подальші лі-
тературні доробки. 

До представників групи «сердиті молоді люди» зазвичай відносили таких письмен-
ників, як Дж. Осборн, К. Вілсон, К. Еміс, Дж. Вейн, А. Мердок, Дж. Брейн, А. Сіллітоу, 
Д. Лессінг. Однак, дотепер виникає питання, чи слід було об’єднувати цих письменників 
під єдиною назвою «сердиті молоді люди». Адже А. Мердок, у романах якої відчуваєть-
ся значний вплив екзистенціалістів («Під сіткою» і «Втеча від чарівника» та ін.), була, 
за думкою багатьох дослідників (В. Івашова, Дж. Скотт, Х. Карпентер та ін.), віднесена 
до «сердитих» письменників помилково; трактат К. Вілсона «Аутсайдер», який часто 
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сприймається як вираз поглядів «сердитих», насправді написаний в зовсім іншій про-
екції (див. Р. Картер, Д. Лодж, Дж. МакРае, Р. Хевісон); Д. Лессінг сама підкреслювала 
прірву між людьми її віку та двадцятирічними бунтарями, а А. Сіллітоу згодом було від-
несено до «робочих» письменників (див. В. Івашова, А. Кеттл, Т. Тимошенкова). 

На думку переважної більшості дослідників, яку ми визнаємо слушною, саме перші 
твори Дж. Осборна, К. Еміса, Дж. Вейна та Дж. Брейна найбільше відповідають принци-
повим установкам, які асоціюються з програмою «сердитої молоді» (див. Х. Карпентер, 
Г. Річі, Р. Хевісон, Н. Жлуктенко, П. Палієвський, В. Рубін, Т. Тимошенкова, Д. Шеста-
ков та ін.). Саме тут наскрізно фігурувала характерна «сердита молода людина» певного 
типу. «Університетські розумники» наділили її походженням із робітничого чи нижчої 
ланки середнього класів, освіченістю та водночас – відразою до інтелігенції, оскільки 
остання насолоджувалась привілеями, недоступними для героя «сердитих». Політичні 
та літературні цінності старшого покоління інтелектуалів були для такого персонажа ви-
ключно мішенями для критичних суджень: усе «інтелектуальне» починало трактуватися 
принизливо. Поєднання юності, амбіцій та неприйняття суспільного status quo акумулю-
вало резонансну енергію, відчутну не лише в літературі, а й на сцені і в кіно. 

Утім, більшість зарубіжних критиків, так само як і тодішні російські (радянські) лі-
тературознавці, рішуче заперечували існування якоїсь офіційно оформленої групи «сер-
диті молоді люди» і відмовлялися кваліфікувати «сердитих» як представників єдиної 
літературної течії (Т. Машлер, К. Олсоп, А. Анікст, Г. Анікін, З. Ванчура, В. Івашова, 
Н. Михальська та ін.). З. Ванчура, наприклад, стверджував, що всі розмови про «сер-
дитих молодих людей» були банальною «…сенсацією журналістів…» [1: 72]. У книзі 
«Англійська література 1945-1980» під редакцією Т. В. Балашової, П. В. Палієвського, 
А. П. Саруханян вказується, що ці письменники «…не лише не входили до якої-небудь 
групи, але частіше взагалі не належали до жодного літературного кола…» [2: 12-13].

Однак апорія ситуації полягає в тому, що в реальному бутті цього письменницько-
го угруповання існувало багато спільних рис, які теж не залишились непоміченими. У 
даній статті ми спробуємо визначити правомірність згрупування письменників під єди-
ним гаслом «сердиті молоді люди», а також встановити доцільність кваліфікації їх як 
«об’єднання» чи «група». 

Як справедливо зазначає Т. Тимошенкова, «сердитих» об’єднує, по-перше, спільний 
період часу творчості: 50-ті – початок 60-х років [3: 280]. Для багатьох же англійських 
критиків однією з найбільш видимих характеристик «сердитих» було спільне походження 
письменників та їхніх літературних героїв з нижчого класу (див.: Дж. Барбер, Дж. Гіндін, 
Г. Річі, Д. Солвак, К. Тайнен, Д. Фарсон, Р. Хевісон та ін.). Зазвичай уточнювалося також, 
що вони були представниками нижчої ланки середнього класу (lower-middle-class). Зго-
дом, з появою Джо Лемптона Брейна письменників було «перекваліфіковано» у вихідців 
із робітничого середовища [4: 40]. 

Дана генералізація потребує уточнень. Так, К. Вілсон, Дж. Брейн та А. Сіллітоу й 
справді були вихідцями із робітничого класу. Батьки Дж. Осборна походили із різних со-
ціальних верств: батько – представник середнього класу, в родині якого ще зберігались 
згадки про навчання в Ітоні, мати ж – бармен в одному з пабів. К. Еміс був типовим пред-
ставником нижчої ланки середнього класу, а Дж. Вейн був навіть вихований «…зі страхом 



346

і ненавистю» [5: 39] до дітей із робітничих сімей. Єдине, що не викликає сумніву – це те, 
що письменники за своїм походженням однозначно не підіймались вище ланки нижчого 
середнього класу у соціальній стратифікації англійського суспільства. 

Стосовно протагоністів їх творів, деякі критики (В. Івашова, В. Рубін, В. Пронін, С. 
Толкачьов, Д. Солвак) називають цю літературну течію «цегляною школою», натякаючи 
на те, що героям «сердитих» були доступні лише провінційні університети, побудовані 
з червоної цегли. Оксфорд та Кембридж в той час залишались виключно прерогативою 
представників вищих класів. Подібне твердження, яке базується переважно на біографіях 
Портера і Діксона, призвело до того, що критики часом вважали чи не всіх героїв «сер-
дитих» випускниками провінційних університетів, а саме, за словами Кеннета Тайнена, 
«…вивчених державою представників нижчої ланки середнього класу» («state-educated 
lower-middles») [6: 93]. Однак, професійна освіта Джо Лемптона могла б стримати подібні 
узагальнення. Об’єднує ж «сердитих» очевидна відмова від зображення привілейованої 
верстви населення, яким судилося здобути блискучу освіту і, як наслідок, не менш блиску-
чу подальшу кар’єру, про що протагоністи «сердитих» могли лише мріяти. 

Ріднить їх також і синхронний виступ проти тогочасних економічних труднощів, не-
ефективності політичних реформ, законів моралі, загрози руйнації світу та неписаних ко-
дексів вищого класу взагалі. Під вогнем критики «сердитих» виявились політичний устрій 
країни, система освіти і виховання, буржуазний спосіб життя і його позитивні цінності, 
моральні якості представників найрізноманітніших верств англійського суспільства.

З цим твердженням не погоджується англійський літературознавець Гарі Річі, який 
стверджує, що «рішуча незгода» Еміса не стосувалась соціальних чи політичних поглядів 
письменника: «Його нападки спрямовувались переважно проти модерністів та письменни-
ків, які знаходились під їхнім впливом…» [4: 91]. Протест Осборна, подібно до протесту 
Еміса, за словами критика, «…абсолютно не був спрямований проти соціальної неспра-
ведливості, а проти мовчазності, апатії та послужливості» [4: 133]. Єдиним, хто, на думку 
Річі, заслуговував слави поборника соціальної справедливості, був Алан Сіллітоу, однак 
цей письменник здобув репутацію «сердитого молодого» лише у шістдесятих, і то завдяки 
кінопромисловості. Подібні твердження літературознавця є досить спірними, адже на сто-
рінках як «Щасливчика Джима», «Озирнись у гніві», так і «Поспішай донизу» досить про-
зоро говориться про соціальну несправедливість класового суспільства, безвихідне стано-
вище молоді за умов необмеженого впливу Істеблішмент на всі сфери життя. Звернімось, 
наприклад, до самохарактеристики Чарльза Ламлі. З його слів він «Молода людина (Той, 
що зневірився) виривається з в’язниці Соціального і Економічного Неблагоустрою, і тягне 
на своїх плечах тяжкий тягар того, що іменують Освітою» [7: 244]. 

Об’єднує «сердитих» привнесення в англійську літературу нового типу героя, точніше, 
антигероя, що одностайно підтримують як закордонні, так і вітчизняні літературознавці 
(див.: В. Аллен, К. Олсоп, Г. Річі, Р. Хевісон, З. Ванчура, В. Івашова та ін.). Цей харак-
терний герой «сердитих» – сучасник та нерідко й одноліток автора – уособлює запаль-
ну молоду людину із антикультурними судженнями та діями, егоцентризмом переконань, 
брутальністю мови та вчинків, за якими стоїть небувала відвертість поглядів. «Сердиті 
молоді» звертаються до розробки оригінального типажу: кмітливого й освіченого пред-
ставника нижчої ланки середнього чи робітничого класу, який не може знайти власного 
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місця у суспільстві і своєю епатажною поведінкою протистоїть загальноприйнятим мо-
ральним нормам. Водночас характер такого персонажа неоднозначний: герой не завжди 
дотримується єдиної лінії поведінки, зберігає риси людяності та незахищеності, на відміну 
від класичного антигероя.

Подібність «сердитих молодих» виявляється і в тому, що твори всіх чотирьох «серди-
тих письменників» наближені до світу реалістів ХІХ ст., зокрема до вікторіанських про-
заїків, адже «сердиті» акцентують типові для суспільства проблеми і явища, зображують 
соціальні протиріччя епохи, охоче розробляють тему «маленької людини» – представника 
нижчого середнього чи робітничого класів, фокусуються на відтворенні соціальних поне-
вірянь, вмотивовують характер героя соціальними обставинами. 

Однією із стильових домінант «сердитих молодих людей» виступає аналітичність, адже 
у їхніх творах простежується причинно-наслідковий зв’язок між поведінкою героя та його 
походженням і особливостями виховання, які визначають формування характеру. Напри-
клад, типовими деталями, що постійно повторюються при створенні характерологічного 
портрету представників вищого класу, є зверхність, зарозумілість, зневажливе ставлення 
до тих, кого вони вважали нижчими за себе. Професор Велч, так само, як і його син, на-
зивають Діксона ім’ям його попередника – Фолкнером [8: 16], або ж Дікiнсоном [8: 42]. 
Джо Лемптон нервував через те, що Джек Велс дивився на нього згори вниз, вихвалявся 
богосліжуннями для офіцерів, забув, як його звати [9: 56]. Блірні, представляючи Чарльза 
Ламлі промовляє: «Братці, це Гаррі Лампі, молодий інженер…» [10: 115]. 

Водночас, незважаючи на переважне прагнення «сердитих» дотримуватись принципів 
реалістичного письма, підкреслення залежності долі персонажів від обставин, письменни-
ки «сердитого» табору відходять від положень реалізму у тому, що часто неправдоподібно 
приводять своїх персонажів до фіналу ледь не казкового. «Сердиті» ніби прагнуть «відно-
вити справедливість» і винагородити своїх героїв за не найкраще походження, постійну не-
стачу грошей, підпорядковуючи їх життя казковій примсі долі, вплітаючи в сюжет казкові 
образи та наводячи паралелі із традиційними казковими персонажами. Наприклад, у п’єсі 
«Озирнись у гніві» Джиммі ніби з’явився на білому коні, як принц, в той час як «Матуся 
тримала її [Елісон; К.Г.] у їх дев’ятикімнатному замку…» [11: 52]. У «Поспішай донизу» 
Чарльз Ламлі називає хазяйку горища відьмою, чаклункою; Бертран («Щасливчик Джим») 
представлений очима Маргарет як «…бородате чудовисько» [8: 105], а у романі «Шлях 
нагору» розігрується ціла казкова ідилія, де «С’юзен була принцесою, а я [Джо Лемптон; 
К.Г.] – еквівалентом свинопаса. Я так би мовити, творив із життя казку» [9: 60].

Однак у творчості «сердитих» дійсність лише завуальована казковими реаліями, та 
й отой неймовірний фінал, зрештою, представляє незначне розходження літературної 
техніки «сердитих» із принципами реалізму. «Сердитим» цілком властиві такі позиції 
реалістичного стилю, як схильність до аналізу, «…прагнення виявити та дослідити ті 
фактори, що зробили людину такою, як вона є, знайти ті детермінанти, що зумовлюють 
динаміку змін особистості» [12: 72]. Всі герої «сердитих» представлені у якості жертв 
обставин: вони освічені і талановиті, однак позбавлені можливості проявити свій талант 
і отримати пристойну винагороду. Таке життя змушує їх виступати супроти всього та 
бунтувати проти всіх навколо.

Прагнення досягнення документальності, об’єктивності зображення, властивого всім 
письменникам цієї групи, призводить до практично повної амальгамації точки зору автора 
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із думками і висновками головного героя. У романах «сердитих» авторська літературна 
рефлексія виступає середовищем для оформлення свідомості персонажу, вона рефлектив-
но розчиняє весь доступний автору матеріал. Так, коментарі автора органічно вплітаються 
в думки головного героя, розповідь переважно йде від першої особи. Особливо відчутно 
це у творі Дж. Брейна «Шлях нагору», де позиція автора практично не сиґніфікована: він 
навіть не виконує функцію відстороненого спостерігача. Весь же твір представляє собою 
спогади головного героя про події десятилітньої давності. 

В цілому у творах «сердитих» домінує релевантна для ХХ століття камерність зо-
браження, відтворення життя не в суто об’єктивованому вигляді, а через призму індиві-
дуального сприйняття, що є також узагальненням, синтезом найсуттєвіших соціальних 
явищ доби. Критика основ соціальної нерівності тут відбувається через призму світо-
бачення героїв і тому характеризується підвищеною емоційністю, експресивною заго-
стреністю відчуттів, у чому реалізм «сердитих» набуває дещо відмінних від прозаїків 
попереднього століття форм. 

Манера «сердитих» подібна і в тому, що вони відновлюють сатиричні традиції англій-
ської літератури, закорінені ще в просвітницькій романній прозі. «Сердиті» широко застосо-
вують гротеск як засіб викриття абсурдності світу, їхні художні вирішення часом нагадують 
Смоллета і Діккенса. Однак стиль «сердитих», позначений установкою на документаль-
ність, навмисне применшення естетики, майже позбавлений тропів, які відіграють велику 
роль в організації комічного образу Діккенса. Окрім того, їхній творчості притаманна така 
спільна риса, як використання ситуативного комізму, який виникає на розбіжності між за-
гальноприйнятими етичними нормами і аморальними витівками протагоністів творів, тоді 
як у Діккенса комічне зумовлене розходженням між дійсним і уявним станом речей. 

Типологічно подібними у творчості «сердитих молодих людей» є принципи створен-
ня образної системи «людина – пейзаж – річ», яка відбиває спільну концепцію дійсності 
й людини. Фіксується використання психологічного паралелізму пейзажу та внутріш-
нього стану персонажів, спостерігається ставлення героя до цивілізації через викорис-
тання речового образу; стабільна семантична бінарна опозиція «достаток – бідність», 
«дорого – дешево» втілює ідею зубожіння повоєнної молоді, стає засобом вираження 
соціальних характеристик персонажа. При цьому, хоча пейзажно-речовий світ зображу-
ється начебто максимально «фотографічно», «сердитим» притаманна не установка на 
мімезис, а прагнення відтворити емоційно-чуттєві реакції персонажа на дійсність: вони 
не лише подають візуальний образ предмета, а й відтворюють різноманітні сенсорні вра-
ження від нього (чуттєва синестезія). 

В композиції образів відчувається певна імпресіоністичність, превалювання «си-
туаційних», фрагментарно-розосереджених портретних, пейзажних і предметних об-
разів. Скорочення описових елементів однак супроводжується засобами їх інтеграції 
(прийом повтору характерологічних деталей портрету, речових чи пейзажних обра-
зів, які згодом набувають якості лейтмотивних елементів). Наприклад, образ Бетті у 
романі «Поспішай донизу» одразу асоціюється із низьким голосом, голос Бертрана 
із роману «Щасливчик Джим» постійно порівнюється із гавкотінням, а для С’юзен, 
героїні роману «Шлях нагору», лейтмотивною характерологічною деталлю стає її 
подібність до дитини.
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Багато в чому ідейно-художня проблематика, принципи естетики і поетики «сердитих» 
визначаються прагненням передати нові відчуття особистості, яка виросла у роки війни 
і стверджує свою життєву позицію за умов невпевненості у завтрашньому дні. А те, що 
письменників об’єднує не лише типовий для всіх протагоніст творів, а й жанрово-поетичні 
своєрідності нарації, характер стилістичних новацій, так само, як і прикмети побудови об-
разної системи їх творів, посвідчує наявність підстав для згрупування письменників під 
єдиною дефініцією, навіть якщо самі вони всіляко відмовлялись від таких генералізацій. 

На підставі вищесказаного вважаємо, що використання критиками і літературознавця-
ми (В. Аллен, Д. Лодж, Р. Хевісон, В. Івашова, П. Палієвський та ін.) історико-літературного 
поняття «сердиті молоді люди» є цілком закономірним: типологічна спорідненість ідейно-
естетичних принципів, актуальної соціально-історичної проблематики та художніх вирі-
шень у творах К. Еміса, Дж. Вейна, Дж. Осборна та Дж. Брейна дає підстави говорити про 
цілісне літературне угруповання. 

Слід зауважити, що хоча творчість «сердитих» в авторитетних довідкових покажчиках 
характеризується як «об’єднання» чи «група», як нам здається, краще ужити в даній ситу-
ації саме слова «угруповання», оскільки це відповідає науково-термінологічним критері-
ям. Посилаючись на Літературознавчу енциклопедію Ю. І. Коваліва, термін угруповання 
позначає літературну організацію, яка на основі спільної естетичної платформи об’єднує 
письменників із різним світосприйняттям та переконаннями, стильовими та жанровими 
уподобаннями [13: 506]. У даному контексті зауважимо, що спільність естетичної плат-
форми «сердитих» полягає у запереченні традиційних естетичних уподобань, у зосеред-
женні на таких специфічних естетичних категоріях, як потворне, низьке, жахливе, без яких 
неможливе повне й правдиве відтворювання дійсності, та «радість впізнавання», про яку 
говорив Аристотель. Це також імпліцитно свідчить про «жагу ідеального», високого, що 
його бракувало в тодішній англійській дійсності. Водночас «сердиті молоді» не лише не 
поділяли поглядів один одного, а й навіть публічно висміювали літературні здобутки ін-
ших членів угруповання. 

Зрештою, «сердитих молодих», на нашу думку, неправомірно називати літературною 
групою, адже вони не були пов’язані спільною метою чи ідеєю, не слідували виразній 
ідейно-естетичній програмі, не визнавали принципів спадковості. У даному випадку мож-
на лише погодитись із висловом Р. Картера та Дж. Макрае про те, що творчість «сердитих» 
уособлює риси «…найбільш різноманітної та насиченої суміші давнього й новітнього, ан-
глійського й неанглійського, стандартного і нестандартного, чоловічого й жіночого, сус-
пільного й приватного, універсального та індивідуального, сприйнятливого й туманного у 
нескінченному пошуку способів відображення світу, в якому ми існуємо» [14: 414].
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УДК 416
Сычёва Е.Н.

(Брянск, Россия)

о ФраЗеоЛогичеСКом МИРЕ в ЯЗЫКе поэЗии Ф.и. тютчева

Стаття присвячена фразеологічному відображенню світу в поетичному просторі 
Ф. І. Тютчева. З віршів поета за допомогою суцільної вибірки виокремлені фразеологічні 
одиниці (ФО), що містять у структурі лексему «світ» або в семантиці поняття «світ». 
Фразеологічний матеріал, що відображає заявлену тему, аналізується з формальної та 
змістовної сторін.

Ключові слова: фразеологічний «світ» в поезії Ф. І. Тютчева, фразеологізм, семанти-
ка ФО, структура ФО, парадигматичні відносини.

Статья посвящена фразеологическому изображению мира в поэтическом про-
странстве Ф.И. Тютчева. Из стихотворений поэта посредством сплошной выборки 
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вычленены фразеологические единицы (ФЕ), содержащие в структуре лексему «мир» 
или в семантике понятие «мир». Фразеологический материал, отражающий заявлен-
ную тему, анализируется с формальной и содержательной сторон.

Ключевые слова: фразеологический «мир» в поэзии Ф.И. Тютчева, фразеологизм, 
семантика ФЕ, структура ФЕ, парадигматические отношения.

The article is devoted to the phraseological representation of the world in Tyutchev's poetic 
space. Phraseological units with lexeme «world» in its structure or with a notion «world» in its se-
mantics were singled out from the poet's poems with the help of continuous sampling. Phraseologi-
cal material reflecting the stated topic is analyzed from a formal and a substantial side.

The key-words: phraseological «world» in Tyutchev’s poetry, phraseological unit (PU), 
semantics of PU, structure of PU, paradigmatic relations.

Поэзия Ф.И. Тютчева – удивительный и неповторимый мир, покоряющий сердца чи-
тателей разных поколений своим колоритом, образами и чувственностью. Парадоксаль-
ность этой лирики заключается в том, что при видимой простоте она содержит в своем 
подтексте сложную когнитивно-перцептивную базу. Многие исследователи говорят об 
особом поэтическом языке Тютчева, имея «в виду его одичность, архаичность, фило-
софичность, космичность». В связи с этим к творчеству поэта в разные времена обраща-
лись философы, писатели, поэты, литературоведы, критики (В.С. Соловьев, С.Л. Франк, 
Н. Бердяев и др.) [1: 82].

Поскольку человеческие ум и душа являются неизбежным отражением «Мировых 
Ума и Души», считается возможным «для человека познание истинно-высшего мира» 
[2: 74]. Обычно тютчевский мир изящен, полон света и весны, но бывает и тёмен, непри-
ветлив. Л.Н. Толстой видел гениальность лирики Тютчева в первую очередь в «умении 
взглянуть на жизнь с философской высоты», т.к. для него (Толстого) «мир есть что-то 
бесконечное и непонятное», а жизнь человека ему представляется «непостижимой ча-
стью этого непостижимого «всего» [3: 178]. Философичность и таинственность поэтиче-
ского мира Тютчева распространяется в полной мере на его фразеологию, т.к. «в когни-
тивной парадигме фразеологизм понимается как микротекст, структурирующийся в ходе 
интерпретации носителем языка всех типов семантической информации фразеологизма 
в семантическом пространстве культурного знания, принадлежащего субъекту речевого 
общения» [4: 54]. Поэт редко использует в стихах доподлинные варианты узуальных 
фразеологизмов, а лексическая мотивированность свободных сочетаний слов порой сти-
рается под воздействием фразеологизации контекстов, возникают метафорические об-
разы, яркие точные суждения, перерастающие во фразеологизмы в широком понимании 
данного языкового явления.

Лексема мир в БАС представлена двумя полисемичными омонимами. В поэтиче-
ском пространстве Ф.И. Тютчева лексическую силу имеет первый омоним во втором 
(вся жизнь, все живое, все окружающее) или в восьмом значении (группа людей, объ-
единенных общностью занятий, интересов; определенная общественная среда) [5 (6: 
1032-1037)]. Исторически лексема мир образовалась от той же основы, что и милый, 
посредством словообразовательного форманта -ръ. Этимология соотносит это слово с 
общеславянской лексикой, наличествуют соответствия в балтийских языках (к примеру: 
древнелитовское mieras – «мир, тишина», латышское miers – «мир») [6: 266].
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Тютчевский фразеологический мир представлен не только фразеологическими еди-
ницами (ФЕ) с одноимённой лексемой в структуре, а также фразеологизмами, заключаю-
щими в семантике данное понятие. По предварительным подсчётам в поэзии Ф.И. Тют-
чева фиксируется двадцать две ФЕ, в той или иной мере изображающие мир. Данные 
единицы условно можно классифицировать таким образом: 

1. весь существующий мир (дольний мир, сей мир, мир земной, божий мир, лунный 
мир, царство живых).

Наряду с ФЕ обобщённого значения в данной группе выделяются также подгруппы 
фразеологизмов, отражающих частные проявления мира людей.

1.1. Общность людей (железный мир, Европейский мир, иноплеменный мир, Новый 
мир, Славянский мир).

1.2. Культурно-религиозный мир (другой мир, темный мир).
1.3. Мир перцептивных ассоциаций (темная сила, царство тьмы).
Первой группе противостоит другая: 2. потусторонний мир (горний мир, царство 

теней, подземная обитель, Элизиум теней, мгла стигийская).
Своеобразным промежуточным звеном между мирами приведенных групп выступа-

ет: 3. переход из одного мира в другой (покинуть (покидать) сей мир, покинуть на 
лучший мир).

Структурно все приведенные фразеологизмы являются субстантивными, за исклю-
чением: покинуть (покидать) сей мир, покинуть на лучший мир (глагольные); большин-
ство из них имеет синтаксические связи по принципу согласования, а также управления. 
Фразеологическая семантика реализуется преимущественно в конструктивно ограни-
ченных или фразеологически связанных конструкциях.

Общие проявления всего существующего мира во фразеологическом идиолекте 
Тютчева отражены в шести ФЕ, представляющих собой закономерную синонимическую 
парадигму.

Фразеологизмом с обобщающей семантикой является божий мир в значении по ПСТ 
«созданный богом» [7: 402], чья дефиниторная совокупность охватывает с разных сто-
рон значения других фразеологизмов данной группы: И в божьем мире то ж бывает, И 
в мае снег идет порой… («И в божьем мире то ж бывает…») [8: 226].

В значении по ПСТ «земное существование» [7: 278, 400-401] выступают три ФЕ 
дольний мир, сей мир, мир земной, представляющие в поэтическом мире Тютчева 
синонимы-дублеты: Несусь – и дольный мир исчез передо мной, – Сей мир, туманною и 
тесной Волнений и сует обвитый пеленой, – Исчез!.. («Урания», с. 50). Для мира доль-
него отрада, Они – краса небес родных… («Есть много мелких, безымянных...», с. 201). 
Счастлив, кто посетил сей мир В его минуты роковые! (Цицерон, с. 105). …Сии свети-
ла, как живые очи, Глядят на сонный мир земной… («Душа хотела б быть звездой…», 
с. 107). Иль блаженные две тени Покидают мир земной? (На Неве, с. 165). Последний 
поэтический контекст относится к любовной лирике Тютчева так называемого «дени-
сьевского» цикла [8: 394]. Наряду с семантической общностью, приведенные единицы 
обладают однотипностью структуры: помимо схожести синтаксических формул, они 
имеют общее стержневое слово – лексему мир. К данному синонимическому ряду при-
мыкает ФЕ царство живых со значением по ПСТ «мир людей» [7: 973], функциони-
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рующая, к примеру, в контексте: Неужто, брат, из царства ты живых… (Харон и 
Каченовский, с. 56). Эти строки представляют собой отрывок из эпиграммы поэта на 
профессора Московского университета М.Т. Каченовского, на лекциях по археологии и 
теории изящных искусств которого, как упоминает в некрологе Тютчеву М.П. Погодин, 
шутливый текст и был написан [8: 370].

А самой частной семантикой из ФЕ, относимых к анализируемой группе, обладает 
фразеологизм лунный мир в значении по ПСТ «пространство, освещенное луной» [7: 
374], указывая на отдельное проявление земного человеческого мира в его субъективно-
объективном восприятии. Данная единица реализуется, например, в контексте стихот-
ворения «Рим, ночью»: Как будто лунный мир и град почивший – Всё тот же мир, 
Волшебный, но отживший!.. (с. 159).

Фразеологическая общность людей изображена у Тютчева посредством пяти ФЕ. 
В данном случае синонимия проявляется на уровне параллельных единиц, характери-
зующих различные социальные группы. Так, железный мир обозначает «вооруженное 
войско» [7: 402] (Он зрел в уме: подвижные Шатры, равнины боев, Рядов пехоты длин-
ный блеск, Потоки конных строев – Железный мир и дышащий Велением одним!.. (<Из 
«Пятого мая» Мандзони>, с. 102)). Поэтический текст, откуда вычленена ФЕ, является 
переводом отрывка из оды поэта А. Мандзони, посвящённой Наполеону. Предположи-
тельно, Тютчевым переводился подлинник, но под влиянием немецкого перевода Гёте 
[8: 379]. Данный фразеологизм стоит особняком по сравнению с другими ФЕ группы, 
обозначающими в основном народности.

Славянские государства Тютчев фразеологично именует славянским миром [7: 402, 
787]. Данный фразеологический контекст реализуется, например, в стихотворениях 
«Два единства» (Славянский мир, сомкнись тесней… (с. 255)); «А.Ф. Гильфердингу» 
(И что в славянском вражьем мире Вы совершили – вы одни – Все ведают… (с. 250)), 
посвящённому слависту-этнографу, собирателю онежских былин Александру Фёдоро-
вичу Гильфердингу (1831-1872), чьи заслуги перед славянской, и в частности русской, 
филологией Тютчев высоко оценивал [8: 416]; «Epitre à l`Apôtre. От Русского, по прочте-
нии отрывков из лекций г-на Мискиевича» (…И вдохновенный твой глагол, Как вестник 
Нового завета, Весь мир Славянский обошел (с. 149)), написанном по случаю чтения 
Адамом Мицкевичем в Коллеж де Франс лекций о русской литературе, которые Тютчев 
приветствовал, но поэтично противопоставил идее Мицкевича «идею общеславянского 
возрождения» [8: 390].

«Неотъемлемой частью картины мира является образ «чужого» мира – представле-
ния о чужих народах (этнографических группах) и землях» [9: 3]. Фразеологизму сла-
вянский мир противостоит ФЕ иноплеменный мир в значении «неславянский мир» по 
ПСТ [7: 402]: …Иноплеменный мир дивится, Одна лишь Русь его поймет (На юбилей 
князя А.М. Горчакова, с. 236). Таким образом, внутригрупповая синонимия перерастает 
в антонимическую оппозицию. Помимо этого данный фразеологизм, изображающий не-
славянский мир, является родовым компонентом в возникшей гиперо-гипонимической 
парадигме по отношению к ФЕ европейский мир и новый мир. Первый из них в поэти-
ческом мире Тютчева называет Европу [7: 402]: Сей европейский мир, руки твоей созда-
нье, Как он велик, сей мир! (Из «Эрнани» <Гюго>, с. 108). А другой – «материк Америку, 
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открытый Колумбом» [7: 402, 485]: И новый мир, неведомый, нежданный, Из беспре-
дельности туманной На божий свет ты вынес за собой (Колумб, с. 150). В лексическом 
отношении «такие представления отражаются разнообразно, причем наиболее инфор-
мативны те единицы языка, которые возникли в результате семантической деривации на 
базе имен собственных» [9: 3].

Как частное проявление земного мира функционируют в поэтической фразеологии 
Ф.И. Тютчева две ФЕ с семантикой культурно-религиозного мира.

Античность [7: 402] противопоставлена современности и заключается поэтом в кон-
текстуальный фразеологизм другой мир (Там нимфы Тага, там валы Гвадалквивира Во 
сретенье текут тебе, младой Певец, принесший песни к нам с брегов другого мира… 
(с. 53)), вычлененный из стихотворения «Урания», которое изобилует историческими ли-
цами, мифологическими и легендарными персонажами, топографическими объектами. 
К примеру, в иллюстрации к данной ФЕ фиксируются топонимы: Таг – самая большая 
река на Пиренейском полуострове, Гвадалквивир – река на юге Испании [8: 370].

Фразеологизм темный мир имеет выраженные негативные коннотации, обозначая 
«представителей различных социальных и религиозных слоев, выступающие с пози-
ций лжи, вероломства, насилия против своих идейных противников» [7: 884]: …Вот 
все они – весь этот темный мир: Тут и гнетомый люд, и люд гнетущий, Ложь и на-
силье, рыцарство и клир (Гус на костре, с. 253). Стихотворение отсылает читателя во 
времена костров инквизиции, на одном из которых был сожжен Ян Гус, признанный 
еретиком. Клир обозначает «церковный притч; духовенство» [8: 416-417].

На основе восприятия мира людей как устоявшегося социального уклада выступают 
две ФЕ, отражающие мир перцептивных ассоциаций. Фразеологизм темная сила име-
ет значение по ПСТ «закулисный темный мир (имеется в виду провозглашение догмата о 
непогрешимости папы римского)» [7: 884] и обладает тем же синтаксически зависимым 
компонентом, что и предыдущая рассматриваемая ФЕ, отнесенная к иной тематической 
подгруппе: Когда, чужим страстям послушный, Игралище и жертва темных сил, Так 
богохульно-добродушно Он божеством себя провозгласил… (Ватиканская годовщина, 
с. 260). А «мир лжи, насилия, коварства» [7: 924] заключен в емкую единицу фразеоло-
гического характера царство тьмы, например, в контексте стихотворения «Теперь тебе 
не до стихов...»: Все богохульные умы, Все богомерзкие народы Со дна воздвиглись цар-
ства тьмы Во имя света и свободы! (с. 188). Данная ФЕ отчасти сохраняет семантику 
своего стержневого компонента: «тютчевская тьма в одновременном значении «смерть» 
и «жизнь» отражает тот фрагмент языковой картины мира, который знаком каждому но-
сителю языка: тяжелая, мучительно-беспросветная жизнь – это тьма, или, что то же са-
мое, – смерть» [10: 39].

Вторая группа отражающих заявленную тему ФЕ имеет прямую антонимическую 
взаимозависимость с первой, обозначая потусторонний мир (пять ФЕ). В своем поэти-
ческом мире Тютчев «противопоставляет живую жизнь как реальное, смерти – как погру-
жению в нереальность» [11: 28]. В данном случае носителем общегрупповой семантики 
является ряд фразеологических синонимов с различными дефиниторными вариантами. 
Фразеологизм горний мир толкуется по ПСТ как «мир иной» [7: 400]: Так верим мы, не-
зримыми гостями Теперь они, покинув горний мир, Сочувственно витают между нами 
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И освящают этот пир (На юбилей князя Петра Андреевича Вяземского, с. 205). Данная 
единица может иметь вариант с расширенным компонентным составом – покинув горний 
мир («перейдя из мира иного (горнего) в наш (дольний) мир» [7: 594]) и перекликаться с 
фразеологизмами следующей группы, рассматриваемой ниже. ФЕ царство теней имеет 
значение «загробный мир» [7: 973]: И мне казалось, что меня Какой-то миротворный 
гений Из пышно-золотого дня Увлек, незримый, в царство теней («Еще шумел веселый 
день...», с. 85). …И только позднее былое Здесь в царство отошло теней («Над русской 
Вильной стародавной...», с. 254). Поэтический текст написан во время поездки за грани-
цу через Вильну (Вильнюс). Говоря о позднем былом, поэт имеет в виду польское вос-
стание 1863 г. [8: 417]. Единица подземная обитель употреблена в поэзии Ф.И. Тютчева 
в качестве «царства мертвых» [7: 495]: Разверзлась пред тобой подземная обитель! (На 
новый 1816 год, с. 46). Опоэтизирован «загробный мир, где блаженствуют души пра-
ведников» [7: 887] – Элизиум теней с зафиксированным топонимом древнегреческой 
мифологии (Душа моя, Элизиум теней, Теней безмолвных, светлых и прекрасных, Ни 
помыслам годины буйной сей, Ни радостям, ни горю не причастных, – Душа моя, Элизи-
ум теней, Что общего меж жизнью и тобою! («Душа моя, Элизиум теней…», с. 119)). 
Первоначально в первой строке после слова «моя» печаталось тире вместо запятой, что 
делало приложение сказуемым и усиливало мысль о резком разделении внутреннего и 
внешнего миров [8: 383].

Характеристикой потустороннего мира с топографическим конкретизатором в каче-
стве синтаксически зависимого компонента является ФЕ мгла стигийская в значении 
по ПСТ «темнота подземного царства Аида, где протекает река Стикс» [7: 386]: Я спал в 
оковах тяжкой лени, Под осьмимесячной зимой, Как дремлют праведные тени Во мгле 
стигийской роковой (Графине Е.П. Ростопчиной (В ответ на ее письмо), с. 168).

«Тонкие переходы от живого к неживому, от идеального к материальному» [12: 137] 
прослеживаются в лирике Тютчева разной тематики и направленности. Поэтому две рас-
смотренные семантические категории могут быть соотносимы с контрарными корреля-
тами, отражающими градуальные качества, поскольку между ними существует так на-
зываемое промежуточное семантическое пространство со значением перехода из одного 
мира в другой, представленное во фразеологии Тютчева двумя ФЕ: покинуть (поки-
дать) (сей) мир и покинуть на лучший мир. Как и любой знак языка, фразеологизмы 
обладают номинативной функцией, но ведущей, безусловно, является экспрессивно-
коммуникативная [13: 11]. По мнению Кунина А.В., «для выражения чисто денотатив-
ного плана существуют другие языковые средства» [14: 147], а А.И. Федоров считает, 
что «преобладание экспрессивно-коннотативных сведений в семантике фразеологизмов 
определяет и их функцию в речи» [15: 111]. Представленные выше фразеологизмы, явля-
ясь синонимами-дублетами, обозначают уход из жизни, смерть [7: 376, 594]. В семантике 
каждого из них наличествуют специфические коннотации, отраженные в их контексту-
альном употреблении: Когда на лучший мир покину дольний прах… (Одиночество <Из 
Ламартина>, с. 57). Когда ж сей мир покинуть Пришел его черед, Он делит всё наслед-
ство, – Но кубка не дает (Заветный кубок (Из Гёте), с. 91). Иль блаженные две тени 
Покидают мир земной? (На Неве, с. 165). Последний контекст вычленен из стихотворе-
ния, посвященного Е.А. Денисьевой (ее связь с Тютчевым длилась 14 лет) и входящего 
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в «денисьевский» цикл (любовные стихи 1850-1870-х гг.) [8: 394]. В узуальной лексико-
графии встречаются вариативные аналоги данных ФЕ. В СТСРИ фразеологизм покинуть 
этот мир помещен в разделе «смерть» [16: 22]. В ФОСРЯ покинуть этот мир (высок.) 
имеет значение «умереть, причём смерть уподобляется уходу из места, где живут люди» 
[17: 309]; уйти… в мир иной (высок.) обладает дефиницией «умереть, причём смерть упо-
добляется уходу из мира живущих в мир умерших, противопоставленный миру живущих, 
и описывается с помощью обращения к религиозным представлениям о существовании за-
гробной жизни» [17: 310]. В ФСРЯ уходить (уйти) в лучший мир обозначает «умирать» (ср. 
уходить из жизни; синонимы: испускать последний вздох, ложиться в гроб, отдавать 
богу душу (отдавать концы (в 1 знач.)), отправляться к праотцам (отправляться на тот 
свет), сходить в могилу) [18: 249, 500].

Как замечают исследователи поэтического языка Тютчева, его привлекал «свет из 
тьмы», в душе у него, по словам Фета, горел «огонь, сильней и ярче всей Вселенной», 
«светить было его внутренней потребностью», по мнению критика Райнова [19: 65]. 
Сложность парадигматических отношений в области фразеологического изображения 
мира в лирическом пространстве Тютчева при видимой семантической и структур-
ной простоте единиц позволяет говорить о глубокой философичности этой поэзии. Во 
многом данная позиция связана с тем, что «отдельные значения, отчетливо отграни-
чиваемые друг от друга в определенных позициях, в других позициях оказываются 
совместимыми, выступающими нераздельно» [20: 77]. А неоднозначность авторских 
суждений о политической, экономической, социальной, культурологической сферах 
общественной жизни отражает индивидуально-авторский подход в интерпретации 
действительности на базе фразеологии.
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Тарарак А.В.
(Харьков, Украина)

воСприЯтие европейСКого напоЛеоновСКого миФа 
а.и. герЦенЫм

У статті аналізується своєрідність сприйняття О.І. Герценим європейського напо-
леонівського міфу. Показано, що автор «Былого и дум» не тільки не потрапив під його 
чарівність, але точно та тонко осмислив причини поразки Наполеона в Росії, а також 
дав відповідь на питання щодо причин його популярності на батьківщині та міфологі-
зації його особистості.

Ключові слова: міфологізація, інтерпретація, історизм, легенда.
В статье анализируется своеобразие восприятия А.И. Герценым европейского на-

полеоновского мифа. Показано, что автор «Былого и дум» не только не попал под его 
очарование, но точно и тонко осмыслил причины поражения Наполеона в России, а так-
же дал ответ на вопрос о причинах его популярности на родине и мифологизации его 
личности.

Ключевые слова: мифологизация, интерпретация, историзм, легенда.
The article deals with Herzen`s singularity of European Napoleonic myth perception. It`s 

indicated, that the author of “Past and thinking” has not only come under its spell, but he also 
comprehended the reasons of Napoleon`s defeat in Russia. He gave the answer to the question 
about Napoleon`s popularity at home and about his personality mythologization.

Key words: mythologization, interpretation, historicism, legend.

Европейский наполеоновский миф оказывал огромное воздействие на русское со-
знание. Путаница, существующая в научной литературе относительного того, чем же 
была реакция русского общества на личность Наполеона, состоит в том, что она осмыс-
ляется то как «русский наполеоновский миф», то как «легенда», то как «черная легенда» 
и пр. В.Г. Матюшенко, например, полагает, что Наполеон представляет собой «явление 
не только историческое и политическое» как «конкретная личность, оставившая след в 
мировой истории, но и историко-культурное». Потому в своей статье она сосредоточена 
на том, что «в мировой культурологической науке получило название ”наполеоновского 
мифа”», т.е. на «формировании и эволюции этого мифа в русской культуре» [2: 176]. По 
ее мнению, мифологический и историко-политический аспекты этого явления возникают 
одновременно и взаимодействуют друг с другом, причем конкретная деятельность Бона-
парта подпитывает мифологическое ее оформление, и наоборот. Наполеоновский миф 
В.Г. Матюшенко понимает следующим образом: «… личность Наполеона, его деяния и 
судьба провоцируют множественность оценок, которые актуализируются в конкретных 
культурах, сообразуясь с характером исторического момента, общими тенденциями дан-
ной культуры, творческой индивидуальностью интерпретаторов наполеоновского мифа. 

© Тарарак А.В., 2013
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Будучи емким и многозначным, наполеоновский миф стимулирует обращение к себе в 
кризисные моменты и обладает способностью становиться одним из фокусов идейного и 
эстетического самовыражения эпохи. Как культурологическое явление, наполеоновский 
миф отражает историко-культурные процессы и влияет на них, усиливая некоторые тен-
денции в культуре и обостряя определенные коллизии в определенные исторические мо-
менты. Изучение эволюции и бытования наполеоновского мифа яснее высвечивает эти 
коллизии и тенденции и помогает выявить некоторые закономерности историко-куль-
турного процесса» [2: 174]. Для решения своей задачи автор публикации обращается 
к выявлению их французских истоков, важнейшим из которых считает античный миф, 
функционировавший в идиллической и героической разновидностях, и связывает с по-
следним наполеоновский феномен: героический античный миф, пишет она, это «архетип 
наполеоновского феномена» [2: 179]. Что же касается культуры русской, то В.Г. Матю-
шенко отмечает в ней как влияние французского мифа о Наполеоне, так и собственно 
национальные особенности этого явления. По ее мнению, они обусловлены глубоко уко-
ренившейся в России двойственностью культуры: «ориентацией на Западную Европу и 
Византию» [2:181], что актуализировало обе свойственные русской культуре тенденции 
мифообразования – «апологетика и т.е. ”черная легенда”. Следует подчеркнуть, – гово-
рит В.Г. Матюшенко, – что речь идет именно о двух основных вариантах наполеоновско-
го мифа, а не о всем спектре отношения к Наполеону в России» [2: 181]. Таким образом, 
«легенда» оказывается в интерпретации исследовательницы одной из тенденций культу-
ры, участвующей в мифообразовании, а у наполеоновского мифа выявлены два варианта, 
что вызывает сомнение.

По нашему мнению, в русской литературе не сложилось мифа о Наполеоне, мы имеем 
дело с восприятием и своеобразной реакцией на европейский миф. Цель нашей статьи со-
стоит в том, чтобы проанализировать особенности восприятия этого мифа А.И. Герценом, 
что, как представляется, позволит аргументировать такую точку зрения. 

В науке уже предпринимались попытки осуществить подобный анализ, однако в кон-
тексте изучения судьбы образа завоевателя в памяти нации. С.С. Секиринский, например, 
совершенно справедливо пишет о том, что «наполеоновский миф уже при жизни его соз-
дателя становится феноменом европейской политики и культуры. Востребованности напо-
леоновской легенды способствовала ее многофункциональность, отразившая с теми или 
иными преувеличениями разнообразие ролей, исполненных Бонапартом в политической 
жизни и по-разному воспринятых общественным мнением европейских стран – вплоть до 
формирования образов-антиподов: “светлой” и “черной” легенд о Наполеоне, что вовсе не 
исключало их взаимовлияния. Да и сама Французская революция, как теперь все более вы-
ясняется, генерировала множество мифов о себе, о составляющих ее ключевых событиях 
и фигурах. И в этом смысле творец наполеоновской легенды, давно ставшей предметом 
анализа в специальной литературе, тоже был сыном породившей его эпохи» [3: 162]. Ис-
следователь обращает внимание на то, что сложился «польский вариант» европейского на-
полеоновского мифа, но его позиция относительно русского остается непроясненной.

С одной стороны, С.С. Секиринский справедливо говорит о том, что «в нашей стране 
к Наполеону вовсе не было столь одномерным», что сложилось «сосуществование в рус-
ском сознании “светлых” и “черных” сторон наполеоновского образа» [3: 163], что «уже 
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в начале ХIХ в. борьба против Наполеона превращалась для российского императора и, 
по крайней мере, части его ближайшего окружения в идеологическое и политическое 
соперничество с ним в области перестройки внутригосударственных и международных 
отношений» [3: 164]. С другой стороны, он полагает, что наполеоновский миф в России 
существовал и подвергался разнообразным трансформациям, актуализируясь то в связи с 
восшествием на престол Наполеона III, то под влиянием философии Ницше, то в ожида-
нии 100-летия Отечественной войны 1812 г. Как и во многих других работах последних 
лет, автор статьи употребляет понятия «миф» и «легенда» почти как синонимичные.

Он пишет, что «распространению наполеоновского мифа в России не помешало ни 
появление Наполеона III, эксплуатировавшего в своих целях наполеоновскую легенду, 
отчасти “снизившего” образ своего предшественника и снова существенно испортивше-
го отношения между Францией и Россией, ни косвенно связанное с этими обстоятель-
ствами развенчивание Наполеона как лжекумира Л. Толстым. Более того, в ХIХ столетии 
осведомленность в наполеонистике становится едва ли не такой же характерной чертой 
образованного человека, независимо от его отношения к Наполеону, как и умение ори-
ентироваться в перипетиях античной истории и мифологии» [3: 167]. Доказательством 
такой осведомленности С.С. Секиринский считает «Былое и думы» А.И. Герцена, «пере-
сыпавшего свои произведения ссылками на поступки, высказывания, эпизоды биогра-
фии Бонапарта. Более того, драматическую заявку “Былого и дум” – в занятой францу-
зами, горящей Москве – Герцен, как известно, предоставил благополучно разрешить не 
кому-нибудь, а Наполеону, отпустившему его отца с семьей из старой столицы в обмен 
на честное слово!» [3: 165 – 166]. Причиной подобного сюжетного решения автор публи-
кации считает наполеонизм самого А.И. Герцена: «Без этой воистину наполеоновской 
уверенности в собственном призвании не было бы ни Герцена как яркой общественной 
фигуры, ни его знаменитого и тоже легендарного художественного жизнеописания» [3: 
166]. Думается все же, что отношение автора «Былого и дум» к Наполеону и причины, 
побудившие его ввести рассказ о Наполеоне в книгу, были более многообразными.

Ключ к ним, вероятно, нужно искать в том контексте, в котором возникает этот рас-
сказ, и в оценке повествователем собственного отношения к миру: «… при такой об-
становке я был отчаянный патриот и собирался в полк; но исключительное чувство на-
циональности никогда до добра не доводит» [1: Т. I, 24]. Это чувство подпитывалось 
гордостью за победу над Наполеоном, и рассказ Веры Артамоновны немало этому спо-
собствовал. «Когда мой отец взошел, Наполеон взял запечатанное письмо, лежавшее 
на столе, подал ему и сказал, откланиваясь: “Я полагаюсь на ваше честное слово”. На 
конверте было написано: “A mon frère L`Empereur Alexandrde”. Пропуск, данный моему 
отцу, до сих пор цел; он подписан герцогом Тревизским и внизу скреплен московским 
обер-полицмейстером Лессепсом. Несколько посторонних, узнав о пропуске, присоеди-
нились к нам, прося моего отца взять их под видом прислуги или родных. Для больного 
старика, для моей матери и кормилицы дали открытую линейку; остальные шли пешком. 
Несколько улан верхами провожали нас до русского арьергарда, в виду которого они по-
желали счастливого пути и поскакали назад» [1: Т. I, 21 – 22]. Это же чувство побудило 
рассказчика оскорбить и графа Кенсона, который гостил в их доме. «Отец мой строго 
взглянул на меня и замял разговор. Граф геройски поправил дело, он сказал, обращаясь 
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к моему отцу, что “ему нравятся такие патриотические чувства”. Отцу моему они не по-
нравились, и он мне задал после его отъезда страшную гонку. “Вот что значит говорить 
очертя голову обо всем, чего ты не понимаешь и не можешь понять, граф из верности 
своему королю служил нашему императору”. Действительно, я этого не понимал» [1: Т. 
I, 24 – 25]. Отец был человеком иного поколения, Наполеона он воспринимал, как по-
сягнувшего на священный институт монархии. Для повествователя, на рассказ которого 
отбрасывает свет его иная позиция, человека, уже ощущавшего Наполеона как личности, 
порожденной революцией, роль и место этого завоевателя Европы была, конечно, иной. 
Думается, в сознании автора «Былого и дум» сложился образ Наполеона, в котором со-
существовали и понимание его связи с революционным переворотом в Европе, и презре-
ние как к захватчику, поход которого на Россию открывал собой новый этап ее истории 
или, как он говорил, «все, что было до того – только предисловие». 

Обратим внимание на то, как отношение к Наполеону выражается в описании его 
свидания с отцом. Вот его внешность: «В синем поношенном полуфраке с бронзовыми 
пуговицами, назначенном для охоты, без парика, в сапогах, несколько дней нечищенных, 
в черном белье и с небритой бородой, мой отец – поклонник приличий и строжайшего 
этикета – явился в тронную залу Кремлевского дворца по зову императора французов» 
[1: Т. I, 20]. Здесь Наполеон предстает как бы в восприятии отца, «поклонника прили-
чий». А вот оценка с точки зрения самого повествователя: «После обыкновенных фраз, 
отрывистых слов и лаконических отметок, которым лет тридцать пять приписывали глу-
бокий смысл, пока не догадались, что смысл их очень часто был пошл, Наполеон раз-
бранил Ростопчина за пожар, говорил, что это вандализм, уверял, как всегда, в своей 
непреодолимой любви к миру, толковал, что его война в Англии, а не в России, хвастался 
тем, что поставил караул к Воспитательному дому и к Успенскому собору, жаловался на 
Александра, говорил, что он дурно окружен, что мирные расположения его не известны 
императору» [1: T. I, 20]. В словах Наполеона не было ничего важного, пророческого, их 
смысл «часто был пошл». Общая оценка этого разговора звучит так: «После всей этой 
комедии отец мой попросил у него пропуск для выезда из Москвы» [1: T. I, 20]. Встреча 
с великим завоевателем, таким образом, просто «комедия».

Еще один фрагмент углубляет это впечатление: Наполеон оказывается недальновид-
ным военачальником, недалеким человеком. «Пожар достиг в эти дни страшных раз-
меров: накалившийся воздух, непрозрачный от дыма, становился невыносим от жара. 
Наполеон был одет и ходил по комнате, озабоченный, сердитый, он начинал чувствовать, 
что опаленные лавры его скоро замерзнут и что тут не отделаешься такою шуткою, как 
в Египте. План войны был нелеп, это знали все, кроме Наполеона, Ней и Нарбон, Бертье 
и простые офицеры; на все возражения он отвечал каббалистическим словом: “Москва”; 
в Москве догадался и он» [1: T. I, 21]. Разумеется, это точка зрения не мальчишки, ко-
торый в детстве слушал рассказ о свидании отца с Наполеоном, а уже зрелого человека, 
видящего роль Наполеона сквозь призму большого отрезка исторического времени, сви-
детеля царствования Наполеона III, о котором он пишет иронически. О победе России на 
первым Наполеоном, напротив, говорит восторженно. «Война 1812 года сильно потряс-
ла умы в России, долго после освобождения Москвы не могли устояться волнующиеся 
мысли и нервное раздражение. События вне России, взятие Парижа, история ста дней, 
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ожидания, слухи, Ватерлоо, Наполеон, плывущий за океан, траур по убитым родственни-
кам, страх за живых, возвращающиеся войска, ратники, идущие домой, – все это сильно 
действовало на самые грубые натуры. Представьте же себе артиста-юношу, мистика, ху-
дожника, одаренного творческой силой, и притом фанатика, под влиянием совершающе-
гося, под влиянием царского вызова и своего собственного гения. Близ Москвы, между 
Можайской и Калужской дорогой, небольшая возвышенность царит над всем городом. 
Это те Воробьевы горы, о которых я упоминал в первых воспоминаниях юности. Весь 
город стелется у их подошвы, с их высот один из самых изящных видов на Москву. Здесь 
стоял плачущий Иоанн Грозный, тогда еще молодой развратник, и смотрел, как горела 
его столица; здесь явился перед ним иерей Сильвестр и строгим словом пересоздал на 
двадцать лет гениального изверга. Эту гору обогнул Наполеон с своей армией, тут пере-
ломилась его сила, от подошвы Воробьевых гор началось отступление. Можно ли было 
найти лучше место для храма в память 1812 года как дальнейшую точку, до которой 
достигнул неприятель?» [1: T. I, 249 – 250]. Строительство храма Витбергом стало для 
автора созданием памятника русскому мужеству и патриотизму. 

Его отношение к Наполеону, таким образом, тесно связано с пониманием роли войны 
1812 г. в русской истории, а также патриотизма. Как известно, в главе ХХХ четвертой 
части «Былого и дум» А.И. Герцен дает развернутое понимание славянофильства и его 
роли в исторических судьбах России. Здесь же он говорит о значении Отечественной 
войны, что поясняет его убежденность в том, что подлинная русская история началась 
только ею. «Война 1812 года сильно развила чувство народного сознания и любви к ро-
дине, но патриотизм 1812 года не имел старообрядчески-славянского характера. Мы его 
видим в Карамзине и Пушкине, в самом императоре Александре. Практически он был 
выражением того инстинкта силы, который чувствуют все могучие народы, когда чужие 
их задевают; потом это было торжественное чувство победы, гордое сознание данного 
отпора» [1: T. I, 470]. Однако в последующее царствование патриотизм этот выродился 
в стремление отгородиться от Европы, в создание доктрины православия, самодержавия 
и народности, «отделанную на манер прусского штандарта и поддерживаемую чем ни 
попало – дикими романами Загоскина, дикой иконописью, дикой архитектурой, Уваро-
вым, преследованием унитат и ”Рукой всевышнего отечество спасла”» [1: T. I, 471]. По-
беда над Наполеоном становится для А.И. Герцена отправной точкой для размышлений о 
судьбах России, личность же самого императора его мало занимает. Не найдем в первых 
частях книги интерпретации мифа о великом завоевателе, отголосков европейских суж-
дений о его величии и героизме. Приход Наполеона, участь русских чиновников и воена-
чальников, определявших политику уже в середине века, связанные с войной 1812 г., 
вызваны идеями переустройства России. В частях V – VIII, где речь идет о европейской 
политике, общественной жизни, возникает суждение о Наполеоне, связанное, видимо, 
с осмыслением судеб Европы и, в частности, Франции. Он пишет: «Системы у него не 
было никакой, добра людям он не желал и не обещал. Он добра желал себе одному, а под 
добром разумел власть. <…> Его имя тридцать лет после его смерти было достаточно, 
чтоб его племянника признали императором. Какой же у него был секрет? Бабёф хотел 
людям приказать благосостояние и коммунистическую республику. Оуэн хотел их вос-
питать в другой экономический быт, несравненно больше выгодный для них. Наполеон 
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не хотел ни того, ни другого; он понял, что французы не в самом деле желают питаться 
спартанской похлебкой и возвратиться к нравам Брута Старшего, что они не очень удо-
влетворятся тем, что по большим праздникам “граждане будут сходиться рассуждать о 
законах” и обучать детей “цивическим добродетелям”. Вот дело другое – подраться и 
похвастаться храбростью они, точно, любят. Вместо того, чтоб им мешать и дразнить, 
проповедуя вечный мир, лакедемонский стол, римские добродетели и миртовые венки, 
Наполеон, видя, как они страстно любят кровавую славу, стал их натравливать на другие 
народы и сам ходить с ними на охоту. Его винить не за что, французы и без него были 
бы такие же. Но эта одинаковость вкусов совершенно объясняет любовь к нему народа: 
для толпы он не был упреком, он ее не оскорблял ни своей чистотой, ни своими добро-
детелями, он не представлял ей возвышенный, преображенный идеал; он не являлся ни 
карающим пророком, ни поучающим гением, он сам принадлежал толпе и показал ей ее 
самое, с ее недостатками и симпатиями, с ее страстями и влечениями, возведенную в ге-
ния и покрытую лучами славы. Вот отгадка его силы и влияния; вот отчего толпа плакала 
об нем, переносила его гроб с любовью и везде повесила его портрет» [1: T. I, 470 – 471]. 
Автор «Былого и дум», таким образом, дает свой ответ на вопрос о мифологизации лич-
ности Наполеона: он вышел из толпы, был выражением ее чаяний и стремлений. И если 
«он пал», то лишь потому, что народы, которых он «додразнил» и на свободу которых он 
посягал, с остервенением защищали себя самих и своих господ.

Думается, в книге А.И. Герцена представлен один из вариантов восприятия евро-
пейского мифа о Наполеоне в России – его неприятие. Роль завоевателя он осмысляет 
сквозь призму русской и европейской истории и дает свой ответ на вопрос о причинах 
его популярности. Герценовская концепция чрезвычайно близка концепции Л.Н. Толсто-
го, который в «Войне и мире» шел путем снижения образа, но эта тема требует, конечно, 
специального внимания.
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оСоБЛивоСті ХудоЖнЬоЇ реаЛіЗаЦіЇ оБраЗу Жанни д’арК
у п’ЄСі БертоЛЬда БреХта «СвЯта йоанна Зі СКотоБійні»

У статті розглянуто особливості художньої реалізації образу Жанни д’Арк у п’єсі 
Бертольда Брехта «Свята Йоанна зі скотобійні» (1929-1931), проаналізовано вплив 
поглядів автора та специфіки традиційного сюжетно-образного матеріалу на роз-
криття образу Жанни д’Арк у цьому творі. 

Ключові слова: типовий образ, обробки, епічний театр, героїзм.
В статье рассматриваются особенности художественной реализации образа Жан-

ны д’Арк в пьесе Бертольда Брехта «Святая Йоанна скотобоен» (1929-1931), анализи-
руется влияние взглядов автора и специфики традиционного сюжетно-образного мате-
риала на раскрытие образа Жанны д’Арк в этом произведении.

Ключевые слова: типичный образ, обработки, эпический театр, героизм.
The article deals with peculiarities of poetic realization of Joan of Arc’s image in «Saint Joan 

of the Stockyards» (1929-1931) by Bertolt Brecht and analyses the influence of author’s views and 
a specific character of traditional material on the interpretation of Joan of Arc’s image in this play.

Key words: typical image, interpretations, epic theatre, heroism.

Завершальним і найбільш зрілим твором другого періоду творчості Бертольда Брехта 
справедливо вважається п’єса «Свята Йоанна зі скотобійні» (1929-1931), в якій автор паро-
дійно перелицював сюжет романтичної трагедії Ф. Шиллера «Орлеанська діва». Звертаю-
чись у своєму творі до образу Жанни д’Арк, Б. Брехт насамперед хотів з’ясувати, який саме 
психологічний феномен прихований у цьому вже традиційному образі світової літератури. 
Такий інтерес до образу французької героїні є для драматурга закономірним, оскільки по-
яснюється тим, що тему героїзму Б. Брехт вважав програмною для літератури.

Вивчення літературної спадщини Б. Брехта, безперечно, викликає постійне зацікав-
лення у вітчизняних літературознавців, про що свідчить поява все нових і нових дослі-
джень про німецького драматурга [1; 2; 3]. Однак, при всій різноманітності вивчення на-
укових проблем стосовно творчості Б. Брехта, окремої студії, присвяченої дослідженню 
інтерпретації образу Жанни д’Арк у п’єсі «Свята Йоанна зі скотобійні» у вітчизняному 
літературознавстві ще не було.

Отож, основною метою статті є, зокрема, дослідження особливостей художньої реа-
лізації образу Жанни д’Арк у п’єсі Бертольда Брехта «Свята Йоанна зі скотобійні», ви-
значення мотивів вибору автором цього образу та специфіки засобів опрацювання іс-
торичного сюжету, пов’язаного із ним, а також вплив поглядів автора на інтерпретацію 
образу французької народної героїні.

У 1931 році католицька церква велично вшановувала 500-річчя смерті Жанни д’Арк. 
Газети і журнали вже заздалегідь почали друкувати різноманітні матеріали, присвяче-
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ні подвигам французької героїні, а також художні твори про неї. П’єса Б. Брехта мала 
з’явитися на сцені саме в честь 500-річчя святої Жанни, ніби продовжуючи п’єсу Б. Шоу 
(1923), героїня якої в епілозі запитує: «Чи повстати мені з мертвих і повернутися до вас 
живою людиною?». Брехтівська героїня ніби втілює те, про що тільки думала у формі ри-
торичного питання героїня Б. Шоу, – вона повертається у світ солдатом Армії порятунку, 
і тут повторюється те, що відбулося п’ятсот років тому. Для того, щоб привернути читача 
до традиційного образу французької героїні, Б. Брехт застосовує цитати із загальнові-
домої в Німеччині трагедії Ф. Шиллера «Орлеанська діва». Тому п’єса «Свята Йоанна 
зі скотобійні» є т.зв. «обробкою», в основному саме шиллерової трагедії. Як зазначає 
з цього приводу літературознавець А. Нямцу, «обробки» – це спосіб переосмислення 
традиційного сюжетно-образного матеріалу, власне оброблення творів авторів минуло-
го, заснованих на фольклорно-міфологічному чи літературно-історичному матеріалі, а 
сам термін «в достатній мірі є умовним, оскільки мається на увазі сукупність різних 
рівнів переосмислення літературного матеріалу: жанрового, композиційного, ідейно-
семантичного, стильового і т.п. У той же час даний спосіб має і специфічну рису, котра 
відрізняє його від інших форм трансформації сюжетів та образів минулого: автори пере-
осмислюють сюжети та образи, орієнтуючись при цьому на літературні варіанти, які, як 
правило, вказуються у підзаголовку нового твору» [4: 98].

Промовистим є, безперечно, і заголовок п’єси Б. Брехта, в якому знаходимо пряме по-
силання на п’єсу-хроніку Б. Шоу, що має назву «Свята Іоанна». Таким чином, читач відразу 
знає, що мова у творі йтиме саме про Жанну д’Арк, а це підтверджує тезу про те, що «заголо-
вок твору часто є тим первинним ідейно-смисловим сигналом, який налаштовує реципієн-
та на необхідне автору сприйняття інтерпретації сюжету (образу, мотиву), а іноді і підказує 
читачеві характер його переосмислення» [4: 79]. Проте Б. Брехт не дає жодної вказівки у 
заголовку своєї п’єси на те, що його твір є більшою мірою «обробкою» трагедії Ф. Шиллера 
«Орлеанська діва», з яким драматург вступає в полеміку, аніж п’єси-хроніки Б. Шоу.

Історична Жанна д’Арк врятувала Францію в момент найбільшої небезпеки – війни 
зі звитяжним супротивником; брехтівська Йоанна Дарк приходить рятувати робітників у 
найважчий для них момент – в розпал економічної кризи. Перенісши французьку герої-
ню в Чикаго 1931 року, зробивши її солдатом Армії порятунку, автор осучаснює її образ 
і актуалізує проблеми, що хвилювали його сучасників. Стосовно цього слушно зауважує 
вже цитований нами А. Нямцу: «Практично у всіх варіантах «обробок» літературних 
творів спостерігається осучаснення проблематики використовуваного зразка, визначені 
зміни сюжетної схеми, введення чи, навпаки, виключення персонажів і т.п. Характерною 
рисою «обробок» є також суттєва політизація і психологізація сюжетів та образів мину-
лого з точки зору сучасної автору історико-культурної дійсності» [4: 99]. У своїх комен-
тарях до «обробки» «Антігони» Софокла Б. Брехт відзначав, що історія міфологічної 
героїні в сучасному прочитанні «за своїм змістом… могла набути актуальності і ставила 
цікаві формальні завдання. Що стосується політичного змісту, то аналогії з сучасністю… 
після їх осмислення вражаюче посилилися» [5: 159].

Окрім того, Б. Брехт змінює ім’я своєї героїні – він забирає апостроф, у зв’язку із 
чим, у новій транскрипції, її ім’я набуває нового символічного значення – Дарк (у пере-
кладі з англійської – «темний»).
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Усе це, безперечно, відбувається в рамках епічного театру, створеного самим Б. Брех-
том, основною ідеєю якого є активізація театру, що покликаний не лише зображувати 
дію, але й спонукати до неї: «в епічному театрі глядач повинен зберігати свободу по від-
ношенню до сценічної дії, він не повинен вживатися у запропонований йому сценічний 
матеріал, натомість зберігати душевний спокій і критично оцінювати вчинки персонажів 
п’єси» [2: 217]. У брехтівському епічному театрі, який формувався впродовж декількох 
десятиліть – від 20-х років до 50-х, – глибоко засвоєні уроки середньовічного театру, так 
само, як і нової драми. Принцип епічної розповіді, який вводить Брехт замість «аристо-
телівської» театральної системи, був у певному розумінні ні чим іншим, як розвитком 
ідей белетризації драми, що виникла на зламі ХІХ і ХХ століть. Таким чином, Б. Брехт 
створив театр епічний і в значенні белетризації драми, зближуючи її з романом і повістю, 
– епічний як розповідний, і з точки зору історичного масштабу подій, що відбуваються на 
сцені, – епічний, тобто грандіозний [6: 39].

Окрім цього, у своїй п’єсі драматург активно вдається до ефекту відчуження. Як за-
значає Н. Астрахан, одним із провідних законів епічного театру Брехта «стає підкреслена 
умовність театрального дійства, яка відповідає настанові Брехта на досягнення ефекту 
очуження, що працює на введення в дію механізму активного глядацького осмислення 
запропонованої фабули» [1: 148]. Якщо одними своїми рисами театр Б. Брехта нагадує 
нову драму зламу століть, то іншими (ефект відчуження) – агітаційний театр 20-х років, 
у якому було переосмислені деякі уроки експресіонізму. Багато в чому суперечливі одне 
одному театральні пошуки зламу ХІХ-ХХ ст. і 20-х років ХХ ст. у мистецтві Брехта зна-
йшли свою внутрішню близькість і точки дотику: «У порівнянні з новою драмою зламу 
століть п’єси цього часу повинні були активніше впливати на читача. Ідея активізації 
театру, який покликаний тепер не лише зображувати дію, але й спонукати до неї, невід-
ступно володіє умами театральних діячів і втілюється в найрізноманітніших художніх 
прийомах. Брехтівське відчуження розраховане на спокійно-розсудливу, демонстративно-
незалежну, а відповідно, в якійсь мірі іронічну позицію глядача по відношенню до того, 
що відбувається на сцені» [6: 40].

Починається «Свята Йоанна зі скотобійні» тирадою м’ясного короля Пірпонта Мау-
лера: «Ти пригадай, о Крайдлю, як недавно / Ми йшли крізь бійні. Вечір застилав / Сто-
яли ми перед станком забійним. / Ти пам’ятаєш, Крайдлю, бика: великого і світлого / 
Уп’явшись тупо, він приймав удар. / Мені здавалось, ніби бик цей – я. / Ах, Крайдлю, ах, 
кривава наша справа / О вірний Крайдлю, / Не варто було йти мені на бійню / Від того 
часу як ввійшов я в діло / Сім років володію вже я ним / Воно мені нестерпне. Ні хвилини / 
Не хочу володіти ним, й сьогодні ж / Покину я криваву справу ту / Купи, я дешево віддам 
тобі свій пай» [7: 8] (переклад наш – О. К.).

Німецький літературознавець Ганс Майєр досить справедливо відзначив, що у цих 
словах Маулера чутні знайомі інтонації і мовні звороти: вони нагадують звернення ге-
роя до свого друга в трагедіях Шекспіра чи Шиллера. Науковець має рацію: урочистий 
п’ятистопний ямб, величні вислови, форма монологу Маулера вводять читача і глядача в 
атмосферу класичної драми. Але чарівність цієї форми нетривала, й ілюзія неможлива, 
оскільки зміст руйнує її на кожному кроці. «О вірний Крайдлю!» – це не королівський 
васал Кент і не граф Дюнуа, а торговець м’ясом з Чикаго… «Сім років володію вже я 
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ним» – ні, не престолом, не державним скіпетром, а контрольним пакетом акцій ското-
бійної компанії. Забійний верстат, дешевий продаж паю і т.п. – все це надає класичному 
п’ятистопному ямбу «Святої Йоанни зі скотобійні» гостро пародійного звучання [8: 33].

Далі пародійність п’єси Брехта постійно зростає. На сцені з’являється ворог Маулера 
і Крайдля, «жорстокий Леннокс», зовсім не якийсь полководець, а м’ясний фабрикант, 
який «… псує нам ринок цінами низькими, Щоб повалити нас, чи щоб самому згинуть» 
[7: 9] (переклад наш – О. К.). Розігрується спустошлива боротьба гігантів – не королів 
Червоної і Білої Троянди, а королів торгівлі м’ясом, і полем бою їм служать не долини і 
пагорби середньовічної Англії, а чиказька біржа.

Так, застосовуючи прийом пародії, Брехт приводить зміст і форму своєї п’єси у стан 
взаємно викривального конфлікту: форма постає перед читачем і глядачем як щось сміш-
не, безглузде і брехливе, а з іншого боку, зміст, тобто мораль і спосіб життя сучасного 
суспільства показані у всій своїй ницості. А звідси, пародія у п’єсі Б. Брехта, у повній 
згоді з теорією «епічного театру», служить завданню загострення спостережливості чи-
тачів і глядачів, стимулюванню їх критичного мислення: «Брехтівська модель театраль-
ної вистави співвідносна, як ми бачимо, з авторською інтерпретаційною моделлю літера-
турного твору, вбирає в себе все розмаїття інтерпретаційних позицій і водночас зводить 
їх до певної єдності. Це діалогічна єдність, що виявляє себе у питаннях та відповідях, 
які стають ще одним важливим структурним компонентом брехтівської моделі й неначе 
матеріалізують зустріч автора та інтерпретатора» [1: 149].

Події «Святої Йоанни зі скотобійні» відбуваються в Чикаго, місті гігантських боєнь, в 
середовищі королів торгівлі м’ясом і робітників. Серед робітників посилену пропаганду 
проводить релігійно-філантропічна організація «Чорних капелюхів», яка прагне відво-
лікти допитливу думку мас від пізнання істинних, тобто конкретних, соціальних причин 
і винуватців їх бід, а тим самим відвернути їх від революційної боротьби за земні блага, 
пропонуючи їм замість того безтілесну радість чистої віри при житті і вічне блаженство 
після смерті: «Не тому ви бідні, що мало вам дано благ земних, – їх усе одно на всіх не 
вистачить, – а тому, що ви не думаєте про високе. Ось у чому ваша бідність… <…> Як 
ви, однак, прагнете досягнути висот чи того, що ви в потьмаренні своєму звете «ви-
сотами»? За допомогою насильства! Невже насильство здатне породити що-небудь 
окрім руйнації?» [7: 17] (переклад наш – О. К.) – так проповідує голодним, прагнучи від-
вести їх зі стежки боротьби за «ниці» матеріальні блага, Христова войовниця із загону 
«Чорних капелюхів», така собі Йоанна Дарк, наївна дівчина, яка щиро вірить у своє місі-
онерське покликання, усім серцем співчуває стражданням знедолених і горить бажанням 
полегшити їхню участь. Цій суб’єктивно чесній дівчині, яка перебуває в чаду фальшивих 
релігійних упереджень, і судилося стати «Орлеанською дівою» чиказьких боєнь.

Будучи діячем благодійної організації «Чорні капелюхи», тобто Армії порятунку, 
Йоанна сподівається допомогти знедоленим. Б. Брехт, як автор п’єси зацікавився цією 
організацією, вивчав її прибутки і переконався, що вони становлять значні суми. Він 
з’ясував, що Армія порятунку вербувала у свої ряди заможних громадян і насамперед за-
безпечених робітників, щоб за допомогою таких «апостолів» відволікати робітників від 
політичної боротьби. Таким чином, Армія порятунку була чудовим полем діяльності для 
новоявленої спасительки Йоанни Дарк [9: 430–440].
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Доля Йоанни Дарк у цій п’єсі складається і «за Шиллером» і, на жаль, зовсім «не за 
Шиллером». Ззовні усе нагадує історію шиллерівської героїні: Йоанна виступає на боці 
пригноблених, здобуває перемоги і, помираючи, канонізується, зводиться в сан святої. 
Але насправді її перемоги виявляються химерними, і у свій смертний час вона усвідом-
лює, що уся її діяльність була спрямована на хибний шлях і йшла на користь не пригно-
бленим, а гнобителям. Немає у чиказької проповідниці чудесного і надприродного дару 
голосом Божим навертати людей з безодні гріха на стежку доброчесності як це робила 
Орлеанська діва з герцогом Бургундським.

Маулер залишається вірним своїй хижацькій природі і жодна небесна благодать не в 
змозі змінити жорстоке обличчя м’ясника на ангельський лик. З іншого боку, і бездіяль-
ність низів не вдається зцілити молитвами без супу і хліба. На відміну від шиллерівської 
героїні Йоанна Дарк помирає, не відчуваючи блаженства перемоги, а навпаки – з боліс-
ним усвідомленням своєї поразки і банкрутства.

Своєї пародійної кульмінації п’єса Б. Брехта досягає у фіналі. Тут Йоанна, яка ніби 
світиться небесним світлом, і вгрузлі в земні справи підприємці, торговці м’ясом, міня-
ються місцями. Йоанна, яка передусім проповідувала смиренність, непротивлення злу 
і відмову від ницих матеріальних благ в ім’я піднесеної духовної їжі, нині проголошує 
нові істини: про непримиренну боротьбу класів в суспільстві початку ХХ ст., про необ-
хідність революційних дій, оскільки «лише насильство допоможе там, де панує насиль-
ство», про релігійну мораль: «Кажу я вам: / Піклуйтесь не про те, щоб, покидаючи цей 
світ, / Хорошими самі ви були, а про те, щоб світ / покинуть вам / Хорошим!» [7: 140] 
(переклад наш – О. К.).

Шоковані «брутальністю» цієї передсмертної проповіді Йоанни (а насправді наляка-
ні нею) і прагнучи заглушити її, криваві і брудні м’ясники-торговці на чолі з Маулером 
починають голосно прославляти високі, безкорисливі прагнення людської душі. Б. Брехт 
показово пародіює фінал «Фауста» Гете, вкладаючи в уста м’ясного короля Маулера такі 
співи: «Людина у своєму вабленні / Думки від землі підіймає / Гордий крок її руху / До 
далекого, вічного / І безкорисного / За межі увись поринає…» [7: 139] (переклад наш – 
О. К.). Так у фіналі п’єси «Свята Йоанна зі скотобійні» Б. Брехт знову парадоксально 
зіштовхує сувору неприкрашену пролетарську правду з лицемірною, пишномовною бур-
жуазною брехнею. Викриття цієї брехні стане в подальшому магістральною темою зрі-
лої творчості письменника [8: 37].

У Б. Брехта людина – голий серед вовків – повинна протистояти своїм особистим сла-
бостям і суспільству, банді, що зв’язана круговою порукою загальних прибутків і злочинів: 
вона повинна бути такою сильною, щоби вціліти – і не піти проти совісті, бути принципо-
вою, спритною, сміливою – і обачною, вона повинна володіти тверезим поглядом на речі, 
тактичною майстерністю і не забувати в хитрих тактичних вивертах про свою головну, 
досить складну життєву місію – вона зобов’язана піклуватися про свій власний порятунок, 
про свою душу і загальне благо. Таким чином, «дійові особи стають «один проти другого» 
і ведуть один з одним війну. На цей раз вона виникає внаслідок зіткнення не індивідуаліс-
тичних воль, а класових інтересів, чітко і гостро усвідомлених» [6: 22].

Щодо проблем основного конфлікту та використання історії у драматургійній твор-
чості Б. Брехта, надибуємо слушне зауваження Н. Євченко у її науковій розвідці «Б. Брехт 
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у контексті німецької реалістичної драматургії» про те, що в новаторській реалістичній 
драмі своє втілення знайшов новий конфлікт, в якому на перший план висувається не доля 
історичного героя, сильної особистості, а зіткнення політичних тенденцій доби. Науковець 
зазначає, що саме такий конфлікт зумовив особливості художньої форми, зокрема жан-
рової структури драм Б. Брехта. П’єсам німецького драматурга таким чином притаманні: 
композиційна побудова у формі хроніки, вільне поводження з місцем і часом, відступ від 
«аристотелівського» принципу єдності дії, монтаж відносно самостійних сцен і епізодів, 
а також заміна показу оповіддю. «Б. Брехт, – стверджує Н. Євченко, – «модернізував» ху-
дожній досвід літературних попередників. Така модернізація стосується передусім тради-
ційної жанрової форми історичної хроніки, бо драматург втілював історію як у формах 
міметичного, так і неміметичного зображення, що сприяло параболічності зображення й 
утвердженню жанру епічної драми – історичної хроніки-алегорії» [2: 221], що, власне, і 
маємо можливість бачити у п’єсі «Свята Йоанна зі скотобійні».

Отже, як бачимо, у своїй п’єсі «Свята Йоанна зі скотобійні» німецький драматург, 
оперуючи принципами епічного театру, зокрема, активно використовуючи ефект відчу-
ження, порушує важливі проблеми тогочасного суспільства, змушуючи читача (глядача) 
брати активну участь у дійстві. Втіливши образ французької народної героїні у цьому 
творі, Б. Брехт засобами пародії зміг, зокрема, передати параболічну суть подвигу Жанни 
д’Арк, який, як виявляється, не втрачає своєї актуальності із плином часу.
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гетеродіЄгетичний наратор в романі
дЖона ҐоЛСуорСі “віЛЛа руБейн”

У статті звертаємось до питання типології наратора та його виявлення в англійсько-
му “романі про митця”, беручи за основу твір Джона Ґолсуорсі “Вілла Рубейн”. Оповідач 
не виокремлює себе як окрему фігуру тексту, конструює художній світ та займає власну 
оціночну позицію щодо подій в межах дієгезису. Таким чином, визначаємо присутність 
гетеродієгетичного наратора в інтрадієгетичній ситуації в романі “Вілла Рубейн”.

Ключові слова: гетеродієгетичний наратор, інтрадієгетична ситуація, дієгезис, 
метадієгезис, імліцитність, експліцитність, рецепція.

В статье обращаемся к вопросу типологии нарратора и его выявления в английском 
«романе о художнике», основываясь на произведении Джона Голсуорси «Вилла Рубейн». 
Рассказчик не выделяет себя как отдельную фигуру текста, конструирует художе-
ственный мир и занимает собственную оценочную позицию относительно событий 
в пределах диегезиса. Таким образом, определяем присутствие гетеродиегетического 
рассказчика в интрадиегетической ситуации в романе «Вилла Рубейн».

Ключевые слова: гетеродиегетический нарратор, интрадиегетическая ситуация, 
диегезис, метадиегезис, имлицитность, експлицитность, рецепция.

The article deals with the problem of narrator's typology and his/her expression in English 
“artist's novel” (Kunstlerroman) basing on the novel by John Galsworthy “Villa Rubein”. The 
narrator does not express him/herself as a separate figure of the text, he/she constructs fictional 
world and has his/her own evaluating point of view on the events within the diegesis. In such 
a way the presence of heterodiegetic narrator in intradiegetic situation in the novel “Villa 
Rubein” is defined.

Key words: heterodiegetic narrator, intradiegetic situation, diegesis, meta diegesis, implic-
ite, explicite, reception.

Питання типології наратора – один з предметів вивчення наратології. Ще з початку 
розвитку цієї науки виробилась різна диференціація типів оповідача – “сконструйованої 
автором фікційної особи” (визначення М.Гловінського), яка конструює художній світ та 
визначає власну дистанцію від оповіді. Мабуть, найпоширенішими поняттями, які зу-
стрічаємо у різних дослідженнях, є поняття імпліцитного (прихованого) та експліцит-
ного (явного) наратора. Також популярними є класифікації Ж.Женетта та В.Шміда, де 
розрізняється 4 типи оповідача залежно від його входження в дієгезис та твору та само-
оприявлення у нарації.

Даній проблемі присвячені дослідження вже згаданих Ж.Женетта та В.Шміда, а та-
кож В.Бута, В.Ізера, І.Бехти, М.Легкого та ін. Вважаємо, що точного обґрунтування по-
требує той, хто веде нарацію та стає посередником між твором та нарататором.

© Михайлюк Н.І., 2013
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В англійській літературі наприкінці ХІХ ст. – початку ХХ ст. набуває поширення 
“роман про митця”. Досить гостро звучить питання моралі та мистецтва у суспільстві. 
Застосовуючи структуральний підхід до “роману про митця”, відзначаємо його власне 
текстову орієнтацію та співвіднесення між формою та змістом. Цікавим вважаємо твер-
дження І.Папуші про сприйняття роману як домінуючого жанру саме з кінця ХІХ ст. 
Він також згадує праці Ф.Штанцеля “Типи розповідних ситуацій в романі” та “Теорію 
нарацій”, доповідь Анжа Корнілс і Вільгельм Шернус (Гамбург) “Про взаємозв’язок між 
теорією роману, наративною теорією і наратологією”, що доводить доцільність вивчення 
роману та його жанрових різновидів з позиції наратології.

Оповідь від третьої особи, де оповідач не представляє собою окрему фігуру тексту, 
творить фікцію роману Джона Ґолсуорсі “Вілла Рубейн”. Наратор перебуває поза зобра-
жуваним світом, в екзгезисі, та розповідає про інші діючі фігури. Йому властива якісно 
нова, активна оцінка того, що відбувається в межах дієгезису, яка відрізняється від по-
зиції персонажів, хоча не виключається його інтерференція у зображуваний світ і пере-
січення площин наратора та персонажів.

Роман “Вілла Рубейн”, опублікований у 1900р., був найкращим твором, написаним 
Дж. Ґолсуорсі на той час, хоча Форд Медок (англійський письменник), відзначаючи його 
вишуканість, говорить про недостатність “гостроти відчуттів” та фарб у творі. Кетрін 
Дюпре, біограф письменника, у своїй праці згадує передмову до збірника 1921, де Ґол-
суорсі “писав, що в той час в його творчості стались значні зміни, те, що ми сьогодні б 
назвали “переломом”. Він не тільки починає пізнавати основи “техніки письменниць-
кої майстерності”, але і (що має значно більше значення) вперше відчуває “єдність спо-
стерігача з тим, що він спостерігає” [3]. Автор – апріорний суб’єкт щодо літературного 
твору і перебуває понад ним. На нашу думку, тут йдеться про те, що М.Легкий вкладає 
в поняття “стиль художнього викладу”: автор, виробивши свою наративну стратегію, 
проходить процес трансформації, під час якого біографічні риси нівелюються, натомість 
формується характерна техніка та стиль викладу, що слугують зв’язком між реальним 
автором та художнім твором.

Визначаючи гетеродієгетичного наратора в інтрадієгетичній ситуації, одночасно 
вказуємо на риси його експліцитності, артикулюється присутність, що створює образ 
спостерігача. З одного боку, наратор автономний від художнього світу, а, з другого, ніби 
навмисне нагадує про себе. На лексичному та стилістичному рівнях це виражається 
словосполученнями на кшталт “здавалось би”, “нібито”, “звичайно”, численними 
порівняннями, епітетами, ідіоматичними висловами, через які оповідач підкреслює не 
точку зору персонажів, а явно опирається на власний досвід: “Судя по его костюму, ему 
было все равно, как он одет” [2], “Держался он с видом светского льва” [2], “Ее несвязные 
и отрывистые фразы звучали так, будто были на резинках…” [2], “Маленькая белокурая 
девочка с глазами, как незабудки, маленькая женщина с приятными манерами и птичьей 
походкой, терьер” [2], “Молодость он провел весьма бурно, но о деле не забыва и нажил 
порядочный капитал. В сущности, он, как говорится, жег свечу с обоих концов,…” [2] 
(курсив – наш). Оповідач не обмежує себе звичайною констатацією подій чи описами 
фактів, що не мають емоційного забарвлення, а бере на себе роль свідка, зацікавленого 
співрозмовника, який складає власні судження про персонажів, переживає всі ситуації 
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та змальовує, хай і напівприховано, свою реакцію на них, виступає знеособленим носієм 
оцінки – інколи ледь іронічної, інколи співчутливої. Один наративний рівень взаємодіє 
з іншим, їх розмежування вирізняється гнучкістю та рухливістю, через що створюється 
ефект гри між оповідачам та читачем.

Дискурс наратора – переважаючий у романі, через нього ми дізнаємось про всіх геро-
їв, які поступово з’являються, він не перекладає цю ознайомлюючи функцію на обов’язки 
якогось з персонажів. Оповідач сам неодмінно наділяє короткою характеристикою зо-
внішності та передісторією кожного з них до або після їх появи. На початку твору читач 
одразу ж потрапляє у фікційний світ без попереднього вступу чи передмови, проте зразу 
після цього слідує авторська характеристика. Деякі коментарі обтяжені надмірною дета-
лізацією: “Семейство, обитавшее на вилле Рубейн, действительно отличалось пестротой 
и носило весьма любопытный характер. […] Когда умер старый Николас Трефри, его 
имение, находившееся на границе с Корнуэллом, было продано, а вырученные деньги 
поделены между тремя оставшимися в живых детьми: Николасом, самым старшим, со-
владельцем известной чайной фирмы «Форсайт и Трефри»; Констанс, вышедшей замуж 
за человека по имени Диси; и Маргарет, помолвленной незадолго до смерти отца с по-
мощником местного священника Джоном Девореллом, который затем получил приход. 
Они поженились, и у них родилась девочка, названная Кристиан” [2].

Перелік сімейних зв’язків одного з персонажів, згадки про його походження і т.д. – це 
швидше не виняток, а правило для романного жанру, особливо реалістичного. За допо-
могою таких деталей оповідач ділиться власною обізнаністю задля кращого розуміння й 
рецепції твору читачем та задля створення широкого панорамного тла художнього світу. 
Одна оповідь створюється в рамках іншої: таке явище Ж.Женетт називає метаоповіддю 
або ж вторинною оповіддю, яка також має свій світ – метадієгезис. Звичайно, що вто-
ринна оповідь пов’язана з первинною на основі різнотипних відносин. У “Віллі Рубейн” 
визначаємо причинний зв'язок між подіями метадієгезису та дієгезису, який полягає у 
реалізації пояснювальної функції. Ж.Женетт відзначає, що виникнення такого типу за-
явку є всього-на-всього трактуванням причин, які привели до сучасного стану подій: 
“Частіше за все цікавість інтрадієгетичної аудиторії – це всього лише привід для задово-
лення цікавості читача, […] а метадієгетична оповідь – просто варіант пояснювального 
аналепсису” [4]. Наратор згадує про минулі стосовно теперішньої точки перебування 
героя для формування повнішого образу. Наряд читач запам’ятає хоч одну з подібних 
міні-історій, проте він не відчуватиме брак інформації про те, що відбувається в рамках 
фікції. Проте не можемо стверджувати, що роль метадієгетичної оповіді полягає тільки 
в додатковій конкретизації образу героя чи ситуації, іноді у ній міститься інформація про 
важливі події життя персонажа – це простежується, наприклад, тоді, коли Гарц ділиться 
з Крістіан своєю розповіддю, про те, як став художником: “Однажды он заболел, и я сам 
расписал весь купол церкви. Всю неделю я целыми днями лежал на спине на досках 
лесов и писал... Я очень гордился своей работой” [2]. Після прохання Крістіан продо-
вжувати оповідь, вона переростає в історію про його біду юність та втечу з Німеччини. В 
структурі тексту вона займає більше одного розділу (розділ ІХ, Х) – це вже не вставка на 
абзац чи два, а необхідна композиційна частина. Відзначаємо введення у твір вторинного 
оповідача – Гарца, що ще більше акцентує на ролі метадієгетичної оповіді. По відношен-
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ню до даної оповіді Гарц є гомодієгетичним наратором, який перебуває всередині ме-
тадієгезису, переосмислюючи власну біографію. У такий спосіб, по-перше, доводиться 
правдивість оповіді, оскільки не сторонній наратор розповідає про історію персонажа, 
а, по-друге, оповідь об’єктивізується, тому що усувається можливість коментарів чи су-
джень потенційного наратора.

Наратор яскраво та показово візуалізує кожен з образів: “Его массивные щеки опада-
ли складками, как у собаки-ищейки. У него были большие, висячие, седые с желтизной 
усы, которые он имел привычку обсасывать, козлиная бородка и большие дряблые уши. 
На голове у него была мягкая черная шляпа с большими полями и низкой тульей. Под 
лохматыми бровями поблескивали добродушно-циничные серые глаза с тяжелыми ве-
ками” [2]. чи “Кристиан следила за блестящими капельками, срывавшимися с крыши; 
губы ее были полураскрыты, она улыбалась” [2]. Інколи оповідач доповнює опис слухо-
вими, звуковими чи іншими перцептивними деталями: “от него веяло тончайшим аро-
матом отличных сигар и лучших парикмахерских эссенций” [2]. Таким чином, персонаж 
все більше набуває ознак реальності та персоналізується. Він “оживає” поза вимислом, 
оскільки його характеристика нічим не відрізнятиметься від характеристики будь-якої 
людини. Зовнішні ознаки розкривають внутрішнє “я” героя, його походження, рід занять, 
тощо. Вони також містять позитивну чи негативну конотацію, що залежить від точки 
зору оповідача – одних героїв він порівнює з квітами, вони “ходять, як леви”, а у інших 
“пташина хода” чи щоки “звисають, як у собаки”. Наратор відводить важливу роль ре-
цепції, адже читач, складаючи всі описові складники докупи, вже чітко бачить персонажа 
в уяві та в стані й самому дати йому характеристику. 

Дискурс оповідача може інтерферуватися з непрямими чи прямими монологами пер-
сонажів. Своєрідно дієгезис (власне оповідь) переривається мімезисом (констатуванням 
думок героя). Вважаємо доречним подати приклад мовою оригіналу задля подальшого 
пояснення: “In his studio he began to sort his sketches, wash his brushes, and drag out things 
he had accumulated during his two months’ stay. He even began to fold his blanket door. But 
suddenly he stopped. Those two girls! Why not try? The two heads, the sky, and leaves! Be-
gin tomorrow! Against that window – no, better at Villa! Call the picture – Spring…!”1 [6]. 
По-перше, відсутній перехід між мовленням наратора та невласне прямим монологом 
персонажа. По-друге, вираження думок героя відбувається за допомогою номінативних 
речень, застосування яких є скоріш винятком, аніж правилом в синтаксисі англійської 
мови. Вони мають свої прагматичні особливості та насамперед додають емоційного на-
вантаження цілому висловлюванню. Інтонаційно номінативні речення доповнюються 
розділовими знаками (“!”, “?”), що підсилюють експресію.

Ми вже давали характеристику дискурсу наратора та вказували на прояви його екс-
пліцитності в інтрадієгетиній ситуації. Попри відстеження позиції оповідача в тих чи 

1 “В мастерской он принялся разбирать этюды, мыть кисти и доставать вещи, накопившиеся за 
двухмесячное пребывание в Тироле. Он даже стал скатывать одеяло, служившее дверью. Но 
вдруг перестал собираться. Сестры! А почему бы не попытаться? Какая картина! Две головки на 
фоне неба и листвы! Начать завтра же! Против этого окна... нет, лучше на вилле! Картина будет 
называться... "Весна"!..” [2].
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інших ремарках, прямому мовленні героїв, відзначаємо його ненав'язливість. Адже всі 
стверджувальні чи афористичні вислови артикулюються не нараторіальні, а персонажні. 
Тема мистецтва та моралі також розглядається крізь призму думок героїв, які протисто-
ять один одному. З одного боку – представники суспільства, буржуа, наприклад, граф Са-
реллі: “Хорошо быть художником, свободным художником; у людей дисциплина, а для 
него, как говорится, закон не писан. […] Все вы анархисты, вы, художники, писаки. Факты 
для вас игрушки, вы живете этим. Игра воображения... никакой основательности... Вам 
только новенькое подавай... нервы пощекотать. Никакой дисциплины! Все вы настоящие 
анархисты!” [2] Або ж герр Пауль : “Когда мне говорят, что человек оригинален, [...] – я 
представляю себе, как говорят в Англии, существо “дурного тона”,...” [2]. А, з другого 
боку, спостерігаємо “вільнодумство” митця: “Люди, которые не имеют смелости обзавес-
тись собственными мыслями; люди, которые даже не имеют смелости пахнуть резиной; 
люди, у которых нет желаний и которые поэтому тратят все свое время на то, чтобы казать-
ся банальными” [2]. Гарц “приймаючи на себе наративну роль, заміщає до відомої міри 
текст наратора” [5], тобто оповідач застосовує пряме мовлення героя так, що прочитуються 
його ж солідарність. Водночас герр Пауль чи граф Сареллі постають як люди з обмеже-
ними життєвими позиціями, свідомість яких всього-на-всього не готова до змін. Отож, за 
допомогою дискутивного мовлення персонажів, наратор ледь іронічно вказує на законсер-
вованість суспільних норм, їх нездатність сприймати та розуміти нові віяння.

Невід’ємною складовою роману “Вілла Рубейн” є звернення до епістолярного стилю. 
Листи стають перехідною ланкою між дискурсом наратора та персонаж ним дискурсом: 
вони не є частиною дискурсу наратора і їх не можна співвіднести з прямим чи непрямим 
мовленням героя: “Кристиан читала и перечитывала записку, а потом обернулась к Гре-
те. – Что ты писала доктору? Взяв записку, Грета ответила: – Я написала ему: “Дорогой 
доктор Эдмунд, мы беспокоимся о герре Гарце. Нам кажется, что он не совсем здоров 
сегодня. Мы (я и Кристиан) хотели бы знать, что с ним. Сообщите нам, пожалуйста. 
Грета”. Вот что я ему написала” [2]. Грета процитовує написану нею записку, включаючи 
підпис власного ім’я. Наратор не наважується самому переказати вміст записки, а вважає 
доцільним навести факт, що посилює ефект реалістичності.

Окрім беззаперечної інформативної функції, листи приховують за собою ще й ко-
мунікативну функцію: “Под вечер Кристиан вышла на веранду и стала читать письмо. 
“Дорогая Крис, прошло уже шесть дней, как мы здесь. Вена очень большой город, и в 
нем много церквей...” [2]. Далі з подробицями слідує оповідь Грети про перебування 
у Відні – тобто відбувається спілкування між персонажами. Листування також сприяє 
гнучкості та динамічності сюжету, урізноманітнюючи його, й спрямоване на активізацію 
рецепції роману.

Абсолютно неважко помітити, що вагоме місце у творі відводиться описам природи 
– які би зміни не зазнавав часопростір роману, вони відображатимуть їх. Природа слугує 
своєрідним тлом, що може додавати ситуації трагічності чи, навпаки, підсилюватиме без-
турботність та веселість персонажів, будучи синхронною зі змінами їхньої душі. Пояснен-
ня частого апелювання до природи знаходимо у романі: “Помните, как однажды в разго-
воре вы сказали: «Природа всегда дает ответ на любой вопрос; ни законы, ни обычаи, ни 
теории, ни слова не дают ответа – его можно найти только у Природы” [2]. Насамперед, це 
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експресивний засіб, що має властивість зменшувати необхідність додаткового трактування 
внутрішнього стану героїв. Адже поєднання опису природи та коротке змалювання від-
чуттів/подій роблять самим собою зрозумілим їх подальший розвиток: “Ливень неистов-
ствовал все пуще. Ночь была очень темная. […] Сердце ее глухо забилось, она подошла и 
отперла дверь. Это был Гарц. С него капала дождевая вода” [2] (Курсив – наш). Далі Гарц 
говоритиме Крістіан про складність ситуації, в якій обоє перебувають, та пропонуватиме 
їхати з ним, від чого дівчині тривожно на душі. Власне, оповідач готує свого читача до на-
пруги та неспокою ще спочатку, бо злива “лютує”, а ніч “надто темна”.

Опис природи може також використовуватись для антитези, контрастуючи із ситуа-
цією чи станом речей, про який йде мове. У фіналі твору, коли все закінчується щасливо, 
закохані разом, звучить несподівана думка Крістіан: “Неужели мы никогда не бываем 
довольны?”, якій попередньо протиставляється стан спокою надворі: “За окном, высоко 
в небе пролетали пушистые облака; деревья наливались соком, и лопались почки” [2]. 
Наратор у такий спосіб залишає простір для міркувань, не вважаючи за потрібне якось 
коментувати відкритість риторичного запитання в кінці.

Окрім зображення природи, описи інтер'єрів, міст, звуків, ароматів роблять читача 
“жителем” художнього світу і дають йому змогу самому відчути те, що переживають 
персонажі: “Кто-то играл «Kinderscenen» (Сцены детства (нем.)) Шумана. Гарц оста-
новился послушать. Музыка звучала в лад его мыслям, обволакивала; в ночи, казалось, 
звучали девичьи голоса, а надежды и грезы, порожденные тьмой, возносились к горным 
вершинам, невидимым, но близким” [2]. В даному випадку музика притягує, хвилює, 
породжує часом непоєднані почуття і відповідає хаотичному стану Гарца. На основі на-
ступного прикладу читач бачить в уяві маленьке провінційне місто: “...где на улицах 
под сводами деревьев стоял едкий запах коров и кожи, дыма, винных бочек и нечистот. 
Услышав грохот колес по булыжной мостовой, Гарц обернулся” [2]. І, справді, абзац 
починається словами: “Он вошел в городок,...” [2] (Курсив – наш). Такі речення/абзаци 
можна назвати “авторськими вставками” через їх невеликий обсяг. Наратор влучно та 
досить лаконічно підбирає ті необтяжливі деталі, які об'єктивізують оповідь. 

Розглядаючи роман Джона Голсуорсі “Віллі Рубейн” як такий, що піддається нарато-
логічному дослідженню, ми мали на меті звернути увагу на ті питання, які потребують 
більшого трактування та які не є самі собою зрозумілими, і показати домінування свідо-
мості гетеродієгетичного наратора в інтрадієгетичій ситуації. Як бачимо, “чистий” тип 
одного наратора зустрічається дуже рідко, проте під час вивчення твору віднаходимо 
індиціальні знаки, що вказують на перевагу того чи іншого типу. Усвідомлення як зміс-
тової, так і структурної складності літературного твору робить процес його пізнання ці-
кавішим, а розуміння багатовекторним (через різні площини вивчення) та ґрунтовним. 
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теоріЯ і праКтиКа переКЛаду

УДК 811.111
Хромова В. С.

(Алчевськ, Україна)

оСоБЛивоСті утвореннЯ та переКЛаду термінів 
у науКово-теХнічній Літературі

У статті представлено узагальнений теоретичний досвід щодо класифікації, осо-
бливостей утворення та перекладу термінів у науково-технічній літературі. 

Ключові слова: термін, термінологічне словосполучення, лексична одиниця, класи-
фікація термінів. 

В статье представлено обобщенный теоретический опыт о классификации, осо-
бенностях образования и перевода терминов в научно-технической литературе.

Ключевые слова: термин, терминологическое словосочетание, лексическая единица, 
классификация терминов. 

Generalized theoretical experience of classification, formation and translation peculiari-
ties of terms in scientific and technical literature are presented in the article.

Key words: term, terminological word combination, lexical unit, terms classification. 

Термінологія є одним з специфічних шарів лексики, що займає особливе місце у 
структурі лексичної системи мови. Часто при роботі з науково-технічною літературою 
виникають проблеми її перекладу, що потребує вироблення єдиних формулювань науко-
вих понять, усунення двозначності у тлумаченні термінів, особливо коли йдеться про де-
кілька різних галузей. Це перша за все є актуальним для англійської мови, термінологія 
якої є важливим елементом успішної міжнародної співпраці України з іншими країнами, 
грамотного оформлення зовнішньоторговельних контрактів, підготовки технічної доку-
ментації та інших складових міжнародного інформаційного обміну [1: 3].

Значний внесок в розробку термінологічної тематики зроблено такими дослідника-
ми, як Д.С. Лотте, Т.Л. Канделакі, О.О. Реформаторський, О.Я. Адріянова, В.М. Лейчик, 
В.В. Дубічинський, Ф.А. Циткіна, Б.М. Головін та ін. 

Насиченість термінами перш за все є характерною для лексичного оформлення 
науково-технічних текстів, що пояснюється специфікою термінів, їх принциповою одно-
значністю, точністю, економічністю, номінативною та розрізняльною функціями, стиліс-
тичною нейтральністю, більшою інформаційною насиченістю у порівнянні з будь-якими 
іншими лексичними одиницями [2: 60]. 

Терміни – це слова або словосполучення, що мають специфічне, певне значення у 
тій чи іншій галузі науки і техніки. Вони точно виражають поняття, процеси і назви 
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речей, що характерні будь-якій галузі виробництва чи діяльності. Основними вимогами 
до терміну є незалежність від контексту, точність й лаконічність, однозначність, мотиво-
ваність, простота та системність [3: 7; 4: 60 ].

При перекладі науково-технічної літератури значну увагу треба приділити класифі-
кації термінів. Це необхідно як для пошуку термінів та їх еквівалентів в різноманітних 
джерелах, так і для вибору найкращого способу перекладу терміну в залежності від його 
значення та формальної структури, новизни та галузі використання. Існують різноманіт-
ні способи класифікації, в яких терміни групуються за різними прикметами: за змістом, 
за мовною формою, за функцією, за внутрішньомовними та позамовними ознаками.

Основною класифікацією термінів за  В.М. Лейчиком та С.Д. Целовим  є розподіл їх за 
об’єктом номінації, термінування. Ця класифікація охоплює всі спеціальні галузі знань та 
діяльності у сучасному суспільстві: науці, техніці, культурі. Тут перш за все виділяється 
клас наукових термінів. Він складається з такої кількості підкласів, скільки наук існує 
на певному етапі науково-технічного прогресу (наприклад, терміни математичні, 
біологічні, хімічні); а в кожному підкласі, наприклад, фізичних термінів виділяється 
стільки терміносистем, скільки існує незалежних теорій опису фізичних об’єктів та 
закономірностей. Існують також загальнонаукові та міжгалузеві, загальнотехнічні та 
вузькоспеціалізовані терміни; щодо стикових наук, терміни, як правило відносяться од-
ночасно до декількох терміносистем (групувань) [3: 7; 5: 22,24]. 

Дослідник М.П. Брантес розділяє термінологію на дві нерівні частини: спеціальну 
термінологію із різноманіттям окремих підрозділів, що обмежена у своєму використанні 
певними галузями спілкування, та загальновживану термінологію, що відома практично 
всім носіям мови [2: 60]. 

Переклад термінів повинен бути, якщо є змога, коротким та точним, однак він мак-
симально має відповідати змісту. Ці дві суперечливі вимоги призводять до того, що 
для перекладу використовуються різноманітні прийоми та методи. Крім цього, треба 
враховувати, що на практиці виникають стійкі термінологічні форми перекладу, які не 
рекомендується змінювати взагалі [4: 60-61].

Для правильного перекладу терміна важливо знати його словотвірну і морфологічну 
структуру та семантичні відмінності від загальнонародних слів. В.І. Карабан розділяє 
розподіляє терміни за їх будовою на прості (rasp - рашпіль, concrete – бетон), похідні – 
суфіксальні (loader – навантажувальний пристрій, transmitter – передавач), префіксальні 
(interrelation – взаємовідношення, multi-axis – багатовісний) і суфіксально-префіксальні 
(re-allocation – перерозподіл, over-alloying – надмірне легування), складні (spreadsheet 
– електронна таблиця, flywheel – маховик) та терміни-словосполучення (forward shovel 
– екскаватор-пряма лопата, impact energy – енергія удару) [6: 315]. З ним у дечому по-
годжується дослідник С.А. Попов, який серед способів утворення термінів виділяє наступ-
ні: 1) за допомогою суфіксів та префіксів (controller – електронний пристрій, контролер, 
interconnection – взаємозв’язок); 2) конверсія (to handle – обробляти, handling – обробка, 
data handling – обробка даних); 3) скорочення слів (signature = sig – цифровий підпис, used 
identifier = user id = userid = user ID – ідентифікатор користувача); 4) надання нового зна-
чення слову, що вже використовувалося раніше (hardware – /раніше/ залізні вироби, /зараз 
частіше/ апаратне забезпечення комп’ютера); 5) додавання слів, складів або скорочення 
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(binary term = bite – байт, одиниця вимірювання пам’яті комп’ютера, binary digit = bit – 
біт); 6) спосіб шаблону (electric saw – електропила) [4: 61].

На думку багатьох дослідників при роботі з лексикою англомовної науково-технічної 
літератури найчастіше проблеми виникають при перекладі багатокомпонентних термі-
нів, що створені лексичним та синтаксичним способами, тобто ті, що представляють со-
бою словосполучення, створені за певними моделями. Терміни у вигляді ланцюжка дуже 
розповсюджені. При їх перекладі треба розуміти порядок розкриття значення обраного 
словосполучення. 

Нижче представлено основні типові форми утворення термінів:
1) термінологічні словосполучення, що складаються з двох або трьох іменників 

(antenna aberration – аберація антени, light beam detection – визначення за допомогою 
світового проміня);

2) термінологічні словосполучення, що складаються з прикметника та іменника 
(allowable clearance – допустимий зазор);

3) термінологічні словосполучення, що складаються з дієприкметника та іменника 
(alternating current – змінний струм);

4) термінологічні словосполучення, що складаються з трьох компонентів: прислівни-
ка, дієприкметника (або прикметника) та іменника (directly driven radiator – випроміню-
вач з безпосереднім збудженням);

5) термінологічні словосполучення, що складаються з трьох компонентів: іменника, 
прикметника та іменника (voltage-sensitive resistor – варистор);

6) термінологічні словосполучення, що складаються з трьох компонентів: іменника, 
дієприкметника та іменника (light-collecting cylinder – світлозбірний колектор);

7) термінологічні словосполучення, що містять інфінітив (ready-to-display format – 
формат, що безпосередньо візуалізується);

8) прийменникові термінологічні словосполучення, які характеризуються тим, що 
головне слово стоїть до прийменника, а слова за прийменником грають роль означення 
(derivation from the design brickwork dimensions – відхилення від проектних розмірів це-
гляної кладки) [3: 6-7].

Можна з впевненістю казати, що без адекватного перекладу термінів переклад 
науково-технічного тексту не виконує свого призначення. Для досягнення такої адекват-
ності мають бути виконані певні умови, які залежать як від урахування ознак термінів, 
так і від дотримання закономірностей перекладу спеціального тексту. Серед загальних 
умов адекватного перекладу термінів назвемо наступні. По-перше, має бути забезпечено 
вірний (адекватний) переклад окремих термінів тексту. По-друге, кожен термін, який пе-
рекладається, повинен перекладатися з точки зору терміносистем, що фігурують у мові 
оригіналу та мові перекладу. По-третє, мають бути враховані відмінності термінів, що 
визначаються специфікою передавання кожною з цих мов [5: 40-41].

На закінчення представимо методи перекладу англійської науково-технічної 
термінології.

1. Оптимальним вважається пошук еквівалентів, що є в мові перекладу, тобто 
постійних і рівнозначних відповідностей у двох мовах, які у більшості випадків не за-
лежать від контексту (transistor – транзистор, computer – комп’ютер). Треба відмітити, 
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що значення термінів-еквівалентів у багатьох випадках не повністю співпадає. Однак, 
переклад за допомогою еквівалентів можливий, якщо з контексту або примітки відомо, 
що терміни в обох мовах мають однаковий зміст.

2. Переклад за допомогою аналогів. Це найпоширеніший спосіб перекладу, однак у 
цьому випадку одному англійському слову можуть відповідати декілька українських слів 
(outline – контур, схема, креслення).

3. Переклад за допомогою слів, що не пов’язані із даним англійським словом, однак 
відображають функціональний зміст терміну (tool – інструмент, станок або довідник).

4. Використання прийому, при якому в україномовному варіанті використовуються 
англійські слова. Це особливо стосується скорочень (Hi-Fi = high-fidelity – висока точ-
ність відтворення, ROM = read-only memory – постійний запам’ятовуючий пристрій).

5. Формування нових слів в українській мові шляхом транслітерації англійських ек-
вівалентів (bolt – болт, Internet – Інтернет).

6. Калькування, або дослівний переклад, що представляє собою переклад англійсько-
го слова або словосполучення шляхом точного відтворення засобами української мови 
(multi-dimensional – багатовимірний). При дослівному перекладі речення перекладач не 
робить ніяких перегрупувань та зберігає його структуру; кожне слово перекладається 
так, як воно представлено у словнику (з урахуванням контексту). Таких спосіб перекладу 
допускається, коли для більшості слів у реченні є українські еквіваленти і коли структура 
речення має повну відповідність в українській мові. 

7. В галузі термінів дуже поширеними є інтернаціоналізми, більшість яких добре 
відома представникам науки і техніки багатьох країн світу. (microscope – мікроскоп, 
sputnik – супутник). 

Особливим випадком перекладу терміну, що знаходиться між калькуванням, з од-
ного баку, та використанням запозичення або інтернаціоналізму, з іншого, є створення 
гібрідотермінів. Однак нерідко їх граматична структура представляє собою кальку, тобто 
вони привносять в мову сторонню структуру, тому зловживати таким способом перекла-
ду не рекомендується (N-pass compiler – N-прохідний компілятор).

8. Транскрибування, тобто передавання вимови англійського слова українськими 
буквами (white spirit – уайт-спіріт). Звичайно, таке передавання у деякій мірі є умовним, 
бо передає тільки приблизне звучання англійського слова.

9. Для перекладу англійських термінів, що не мають лексичних відповідностей в 
українській мові, можна використовувати описовий переклад. Він представляє собою 
передавання значення англійського слова за допомогою більш-менш поширеного визна-
чення (turnable – такий, що обробляють на токарному станку). Часто виникає потреба в 
описовому перекладі не тому, що англійські слова не мають аналогів в українській мові, 
а через особливості використання цих слів у контексті [4: 61-63; 5: 44-57].

Отже, переклад науково-технічних термінів з англійської мови на українську, осо-
бливо з певної галузі, завжди залишається складною проблемою. Адже перекладач має 
не лише добре володіти англійською мовою, але й водночас бути обізнаним у конкретній 
галузі, до якої належить текст перекладу, бо значення термінів тісно пов’язане із контек-
стом, його змістом та специфікою, і може змінюватися залежно від галузі використання. 
Тільки при ефективному поєднанні цих двох умов можна зробити адекватний переклад 
будь-якої науково-технічної літератури. 
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переКЛад –ING верБаЛій ЯК переКЛадоЗнавча проБЛема

В статті розглянуто особливості перекладу -ing вербалій (дієприкметник І та ге-
рундій). Здійснено аналіз наукових праць вітчизняних та зарубіжних вчених з метою 
виявлення шляхів їх реалізації українською мовою.

Ключові слова: вербалія, дієприкметник І, герундій, переклад.
В статье рассматриваются особенности перевода ing вербалий (деепричастие I 

и герундий). Проведен анализ научных работ отечественных и зарубежных ученых с 
целью определения способов их реализации в украинском языке.

Ключевые слова: вербалия, деепричастие, герундий, перевод.
Peculiarities of -ing verbal (participle I and gerund) rendering are studied in the article. 

The analysis of Ukrainian and foreign scientists’ works is made and ways of verbals rendering 
into the Ukrainian language are stated.

Key words: verbal, participle I, gerund, translation.
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Граматична система як англійської, так і української мов має свої особливості, частина 
з яких не має аналогів у інших мовах. Важливе місце в системі обох мов займають вербалії: 
вони здатні заміняти ряд синтаксичних позицій у реченні, хоча не можуть виступати при-
судком, характеризується складною і розгалуженою парадигмою словозмінних форм та 
широким колом сполучуваності. Як відомо, у реченнях всі вербалії мають свої особливості 
функціонування, в залежності від граматичної структури, яку вони утворюють, а також 
стилю тексту. При дослідженні варіантів їх перекладу виявляється, що навіть схожі англій-
ські і українські форми мають багато відмінностей, основна з яких – особливість вживан-
ня у реченні, приналежність до граматичної структури чи самостійне використання. Тому 
переклад вербалій можливо досліджувати у конкретному контексті, визначаючи, з якою 
метою автор вживає їх і які звороти є більш притаманними для мови перекладу.

Мета статті – встановити особливості перекладу -ing вербалій (дієприкметник І та 
герундій) українською мовою та визначити шляхи їх реалізації.

Відтворення англійського дієприкметника І спричиняє значні складності, оскільки: 
1) він вживається в англійській мові частіше, ніж в українській, де носить більш 
книжний характер; 2) його форми в зазначених мовах не співпадають. В англійській мові 
відсутній дієприкметник минулого часу активного стану, так само як і дієприслівник. В 
українській мові немає перфектної форми дієприкметника. Певні труднощі для перекладу 
представляють також деякі сполучення іменника і дієприкметника І в англійській мові, 
які не відповідають нормам сполучуваності в українській мові і тому мають бути передані 
іншими лексико-граматичними засобами [1].

О.В. Борисова не вказує критерій, згідно якого здійснюється передача дієприкметни-
ка І. Оскільки зазначена вербалія має найвищий ступінь вербальності серед безособових 
форм дієслова, більше синтаксичних функцій, порівняно з українським дієприкметни-
ком, науковець вважає, що це зумовлює передачі англійських дієприкметників особовою 
формою українського дієслова у структурі підрядного речення [2]. Однак, у деяких ви-
падках можлива передача за допомогою прикметника [3].

 М.А. Бєляєв, О.В. Попова, І.О. Сєрова розглядають переклад дієприкметника І в 
залежності від його форми. Так, дієприкметник активного стану теперішнього часу пе-
редається дієприкметником або дієприслівником. Якщо дієприкметник І вживається зі 
сполучником when (while), він перекладається за допомогою іменника з прийменником. 
Перфектна форма дієприкметника І вказує передування, тому дієслово українського ре-
чення має стояти в минулому часі [4].

На відміну від вищезазначених науковців, І.В. Домбровська, О.О. Петрова, В.К. Шпак 
[5; 6] вважають, що англійський дієприкметник І слід передавати в залежності від функції, 
яку він виконує в реченні. Так, у функції означення його пропонується перекладати 
дієприкметником теперішнього/минулого часу (I make a fresh pot and put another steaming 
cup on the desk [7]. – Я знову нагріваю чайник і знову ставлю паруючу філіжанку на стіл [8: 
248]); підрядним означальним реченням ( One of the wheels struck against a rock sticking out 
from the soil [7]. – Одне з колес наскочило на каменюку, що стирчала з-під землі [8: 113]).

У функції обставини дієприкметник І зазвичай передається дієприслівником, ді-
єприслівниковим зворотом, підрядним реченням, іноді самостійним реченням.

Якщо дієприкметник І виконує у реченні функцію вставного елемента, його слід пере-
давати дієприслівником, дієприкметником або вставним реченням зі сполучником якщо.
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Подібних поглядів дотримується Ж.А. Голікова. Однак, дослідник вказує лише два спосо-
би перекладу дієприкметника І у функції обставини за допомогою дієприслівника ( Returning 
to myself, I found that my thoughts had been rearranged in my absence [7]. – Остаточно прий-
шовши до тями, я виявила, що за час мого перебування в гіпнозі, навіяному листом, хтось 
устиг переінакшити мої думки [8: 16]); підрядного речення ( He had been at the doctor’s that 
day, he reminded her, collecting the child [7]. – Він нагадав хазяйці, що того самого дня, коли все 
трапилося, він, Джон-копач, приїздив до лікаря, щоб забрати Аделіну [8: 218]).

Окрім вищезгаданих функцій, Ж.А. Голікова розглядає дієприкметник І у функціях 
складеного іменного присудка, що відтворюється за допомогою дієслів бути, стати з 
іменниками, прикметниками, дієприкметниками та частини простого дієслівного при-
судка, що перекладається дієсловом у сполученні з іменниками та займенниками [9].

Отже, найбільш детально способи передачі дієприкметника І, запропоновані Ж.А. Го-
ліковою.

Труднощі, що виникають при перекладі англійського герундія, пов’язані з відсутніс-
тю цього граматичного явища в українській мові. Ця вербалія представляє собою по-
єднання дієслівних і субстантивних рис і не має певних перекладацьких еквівалентів в 
українській мові, тим самим викликаючи значний інтерес до її вивчення. Двоїста при-
рода англійського герундія обумовлює специфіку його відтворення [10].

Як вказують В.Н. Комісаров, Я.І. Рецкер, В.І. Тархов, вибір варіанту перекладу герун-
дія залежить від його лексичного значення, а також від зручності використання відпо-
відної форми в мові перекладу. Складності при передачі герундія виникають, коли існує 
можливість подвійного тлумачення, і необхідно вирішити, чи вербалія, що перекладаєть-
ся, є дієприкметником І, чи герундієм [11].

На думку К.М. Недбайло, герундій передавати українською мовою іменником, ді-
єсловом, дієприслівником та інфінітивом [3].

До вищезазначених способів передачі С.В. Зімін додає переклад цієї вербалії під-
рядним реченням [12].

В залежності від синтаксичної позиції пропонує переклад герундія Ж.А. Голікова. Так, 
зазначена вербалія у функції підмета, частини складеного іменного присудка або складено-
го дієслівного присудка, означення передається: іменником ( He knows what reading is [7]. 
– Він знає, що то за штука – читання [8: 549]; The lost joys of reading returned to me [7]. – 
Тепер втрачена радість читання знову повернулась до мене [8: 49]); інфінітивом ( Running 
to the twins was pointless [7]. – Гнатися за двійнятами не мало сенсу [8: 203]).

Якщо, герундій вживається як прийменниковий та прямий додаток, він відтворюється 
за допомогою: інфінітива( He insisted on cleaning up the nursery quarters [7]. – Він наполіг на 
тому, щоб прибрати в дитячих кімнатах [8: 221]); іменника (John never liked having Hester 
at the house [7]. – Джон завжди був проти присутності Естер у нашому домі [8: 290]) та 
особової форми дієслова (A gracious gesture of thanks to them for coming to the funeral of a 
man they hardly knew in order to be of service to me [7]. – Це був граціозний жест подяки за 
те, що вони прийшли на похорон чоловіка, якого майже не знали [8: 285]).

У функції обставини герундій вживається завжди з прийменником і зазвичай пере-
кладається дієприслівником [9] ( The ones I couldn’t pass without opening at random [7]. 
– Ті, повз які я не могла пройти, не розгорнувши навмання якусь сторінку [8: 38]).
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Т.Г. Бесєдіна та К.А. Савчук більш детально розглядають передачу герундія та до 
вищезазначених способів реалізації цієї вербалії у функції додатку дослідники дода-
ють переклад іменником з прийменником ( They have anticipation on their faces as they 
step into the shop, and not infrequently apologize for disturbing us [7]. – Коли вони захо-
дять усередину, їхні обличчя світяться передчуттям зустрічі з цікавою книжкою; до 
того ж такі відвідувачі нерідко вибачаються за клопіт, який нам завдали [8: 22]).

Вчені конкретизують шляхи передачі герундію у функції означення, якому передує 
прийменник, а саме: іменник у родовому відмінку або іменник з прийменником ( A roof 
in the process of being repaired gets worse before it gets better [7]. – Під час ремонту дах 
спочатку розбирають, а вже потім лагодять [8: 212]). 

У функції лівого означення герундій вказує на призначення певного предмету і 
може перекладатися прикметником.

Окрім згаданих шляхів передачі герундія, що займає позицію обставини, 
Т.Г. Бесєдіна та К.А. Савчук пропонують переклад за допомогою іменника із приймен-
ником та особової форми дієслова (He smiled before continuing [7]. – Він посміхнувся і 
продовжив [8: 48]) [10].

Подібних поглядів дотримуються Л.М. Бєляєва, Т.О. Зражевська та В.К. Шпак. 
Проте дослідники детально розглядають передачу герундія у функції обставини згідно 
типу обставини. Так, вербалія, що досліджується, у функції обставини часу переклада-
ється підрядним реченням, дієприслівником, іменником; обставини супутніх дій – ін-
фінітивом, підрядним реченням; обставини способу дії – дієприслівником, іменником 
з прийменником; обставини умови – дієприслівником, іменником, інфінітивом, особо-
вою формою дієслова; обставини причини – особовою формою дієслова, інфінітивом, 
іменником, дієприслівником [6; 13].

Т.Н. Міхельсон, Н.В. Успенська акцентують увагу на тому, що, перекладаючи ге-
рундій у функції прямого додатку, необхідно враховувати, чи є при герундію ім’я 
виконавця дії і звертати увагу на значення дієслів і словосполучень, після яких він 
вживається. При передачі герундія, що виконує функцію прийменникового додатку, 
потрібно звертати увагу на те, який прийменник вживається у мові перекладу з дієс-
ловом або дієслівним словосполученням, якого стосується додаток. Адже трапляють-
ся випадки, коли при перекладі еквівалент англійського дієслова використовується 
без прийменника [14].

Отже, переклад досліджуваних вербалії слід здійснювати залежно від їх синтак-
сичних функцій. Так, дієприкметник І доцільно відтворювати дієприкметником тепе-
рішнього та минулого часу, підрядним реченням, дієприслівником, особовою формою 
дієслова, дієсловами бути, стати у сполученні з іменниками, прикметниками, дієприк-
метниками. До способів реалізації герундія найчастіше відносять переклад іменником 
( в тому числі іменником у родовому відмінку, іменником з прийменником), особовою 
формою дієслова, дієприслівником. 

Подальше завдання наукової роботи вбачаємо в експериментальному дослідженні 
способів перекладу досліджуваних вербалій в художньому творі.
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трудноЩі переКЛаду ЛатинСЬКиХ ЗапоЗиченЬ у 
науКово-теХнічній Літературі

У статті розглядаються особливості функціонування термінів латинського похо-
дження у процесі науково-технічного перекладу. Аналізуються різноманітні способи за-
позичення лексики та даються рекомендації щодо подолання труднощів, пов‘язаних із 
засвоєнням студентами фахової терміносистеми.

Ключові слова: способи запозичення, терміносистема, дублети, багатозначність.
В статье рассматриваются особенности функционирования терминов латинского 

происхождения в процессе научно-технического перевода. Анализируются различные 
способы заимствования лексики и даются рекомендации по преодолению трудностей, 
связанных с усвоением студентами профессиональной терминосистемы.

Ключевые слова: способы заимствования, терминосистема, дублеты, много-
значность.

The article discusses the features of the functioning of the terms of Latin origin in the pro-
cess of scientific and technical translation. Various ways of borrowing of vocabulary are ana-
lyzed. The recommendations to overcome the difficulties associated with the students’ learning 
of professional term system are made.

Keywords: ways of borrowing, term system, doublets, polysemy.

В умовах активного входження України в світовий економічний простір та інтеграції 
з багатьма європейськими країнами на базі розширення промислових та наукових стосун-
ків, однією з вимог до випускників закладів вищої освіти є практичне оволодіння інозем-
ною мовою як засобом фахового спілкування. Студенти немовних навчальних закладів 
мають набути уміння швидко і вільно висловлюватися іноземною мовою для досягнення 
ними соціальних, академічних і професійних цілей; оволодіти загальновживаною та про-
фесійно орієнтованою лексикою; вміти знаходити спеціальні джерела іноземною мовою, 
відбирати роботи з певної тематики, працювати з довідковою літературою. Студенти по-
винні чітко усвідомлювати перспективи використання отриманих ними знань, оскільки 
ті збільшують їхні шанси на успіх у професійній діяльності. У цьому контексті вели-
кого значення набуває засвоєння студентами фахової терміносистеми як невід’ємного 
складника їхньої професійної компетенції. Під фаховою терміносистемою ми розуміємо 
сукупність загальнонаукових і спеціальних термінів-слів та словосполучень, скорочень, 
абревіатур, кліше, що характерні для певної галузі знань. Цілком справедливо вважаєть-
ся, що від рівня сформованості термінологічної компетенції студентів буде залежати не 
тільки швидкість та якість опрацювання ними науково-технічної літератури і виконання 
навчальних професійно орієнтованих завдань, але й ефективність і результативність їх-
нього подальшого професійного спілкування, адекватність сприйняття фахової інформа-
ції та успішність розв’язання проблемних виробничих питань [1: 29].

© Бараненкова Н. А., 2013
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Сучасна епоха розвитку іноземних мов характеризується значним кількісним зростан-
ням термінів у різних сферах науки і техніки, їх активним проникненням у загальну роз-
мовну мову, поповненням словникового складу новими одиницями. У зв’язку зі швидким 
розвитком науково-технічної інформації все актуальнішими стають проблеми вивчення 
особливостей функціонування термінів у процесі науково-технічного перекладу.

Важливо пам’ятати, що терміни багатозначні, спосіб перекладу терміну залежить від 
спеціальності та області застосування. У зв’язку з багатозначністю термінів виникають 
труднощі їхнього перекладу. Серед усіх термінів, що зустрічаються в науково-технічній 
літературі, особливо виділяються терміни латинського і грецького походження. Про-
блема впливу латинської мови на національні терміносистеми була предметом розгляду 
багатьох робіт з термінознавства [2; 3; 4; 5; 6]. Однак проблема специфіки освоєння ла-
тинських запозичень найчастіше розглядається у медичній терміносистемі, а функціо-
нування латинської термінології у сфері технічних наук досліджено недостатньо, що і 
зумовлює актуальність нашої роботи.

Терміни, що використовуються у науковій літературі, власне, є запозиченнями. Запо-
зичення в різних мовах по-різному впливають на збагачення структури словника. Запо-
зичені приблизно з 50 мов світу, лексичні одиниці становлять майже 75% словникового 
складу англійської мови і включають пласти лексики, запозичені в різні історичні епохи 
і під впливом різних умов розвитку та існування. Запозичення лексики може відбуватися 
усним і письмовим шляхом. У разі запозичення усним шляхом слова швидше асимілю-
ються в мові. Слова, запозичені письмово, довше зберігають свої фонетичні, орфогра-
фічні і граматичні особливості. Запозичення буває безпосереднім, а також відбувається 
за допомогою мови-посередника. Мовами-посередниками були, наприклад, латинська 
(через латину в англійську мову потрапило багато грецьких слів) і французька (з якої 
було запозичено багато латинських слів). Латина – одна з найдавніших мов, і навіть те-
пер широко використовується майже в усіх професійних сферах. Латина впливала на 
англійську мову протягом усієї своєї історії.

Більшість латинських запозичень належать до так званої інтернаціональної лексики, 
тобто повторюються в мовах багатьох народів, об’єднаних між собою загальними рисами 
культурного та суспільного розвитку. Такі терміни легко піддаються перекладу через їх 
звукову й графічну подібність до української (російської) мови, наприклад: atom – атом; 
radio – радіо; energy – енергія; generator – генератор і т. п. 

Але далеко не завжди термін, запозичений з латинської мови, легко піддається пере-
кладу. Є ряд слів, у яких зберігся оригінальний спосіб утворення множини, тобто нети-
повий для англійської мови (шляхом додавання закінчення). Так, курс англійської мови 
передбачає розгляд деяких таких термінів, наприклад: antenna – antennae; datum – data; 
formula – formulae; medium – media; nucleus – nuclei; phenomenon – phenomena та ін. 
Зауважимо, що часто можна зустріти звичну для англійської мови форму множини для 
таких слів як antenna (antennas), formula (formulas), stratum (stratums).

До основних способів запозичення лексики належать транскрипція, транслітерація, 
калькування і семантичне запозичення.

Транскрипція (фонетичний спосіб) – це таке запозичення словникової одиниці, при 
якому зберігається її звукова форма (іноді незначно видозмінена відповідно до фонетичних 
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особливостей мови, в яку слово запозичується). Таким чином з англійської мови за-
позичені слова football, trailer, jeans sport, travel, people, castle, fortress та інші. Спосо-
бом транскрипції в англійську мову потрапило безліч слів латинського походження. 
Такі слова характеризуються тим, що їх загальний звуковий комплекс виявляється 
для англійської мови новим, хоча кожен звук, за рідкісними винятками, замінюється 
звуком мови, в яку вони потрапляють.

Транслітерація – це спосіб, при якому запозичується написання іноземного слова: 
літери запозиченого слова замінюються літерами рідної мови. При транслітерації слово 
читається за правилами читання рідної мови. Методом транслітерації з англійської мови 
походять слова круїз (cruise), мотель (motel), клуб (club), а також багато власних імен: 
Вашингтон (Washington), Техас (Texas), Лондон (London). В англійській мові багато слів 
грецького, латинського і французького походження, які зберегли свої графічні особли-
вості, хоча і читаються за правилами англійської мови.

Калькування – це спосіб, при якому запозичуються асоціативне значення і струк-
турна модель слова або словосполучення. Кальками називаються запозичення у вигляді 
буквального перекладу іноземного слова або виразу, тобто точного відтворення його за-
собами приймаючої мови із збереженням морфологічної структури та мотивування. Ком-
поненти запозиченого слова або словосполучення переводяться окремо і з‘єднуються за 
зразком іноземного слова або словосполучення. Наприклад, іменник “суїцид” – калька 
латинського suicide (sui – себе, cide – вбивство). Методом калькування в англійській мові 
створено велику кількість слів і фразеологічних одиниць на базі латинської мови. Каль-
ками є, наприклад, такі словникові одиниці: below one`s dignity –з лат. infra dignitatem; 
under consideration – з лат. sub juice; vicious circle – з лат. circulus vitiosus.

Семантичне запозичення – це запозичення нового значення, часто переносного, до 
вже наявного в мові слова. Так, наприклад, слова pioneer та brigade існували в англій-
ській мові і до проникнення в неї «радянської» лексики, але значення «член дитячої ко-
муністичної організації» та «трудовий колектив» вони отримали під впливом російської 
мови післяжовтневого періоду.

Найбільшу кількість слів, запозичених англійською мовою з латини, являють собою 
так звані книжкові запозичення. Це слова, що проникли в мову не в результаті безпо-
середнього, живого спілкування між народами, а за допомогою письмових документів, 
книг і т.п. Книжкові запозичення якісно різняться від інших видів запозичень. Перш за 
все, вони менше зазнають різноманітних змін, особливо семантичних.

У сучасній англійській мові є й такі запозичення, які повністю зберегли свій латин-
ський вигляд, тобто, не зазнали ніякої мовної асиміляції. Ці слова і вирази використо-
вуються як свого роду цитати з латинської мови. Сфера їхнього застосування вельми 
обмежена: вони зазвичай вживаються в стилях наукової прози, ділових документах, в 
піднесеному ораторському стилі мови. До цих запозичень відносяться такі вирази як 
alma mater, bona fide, ex officio, nota bene, et cetera і подібні.

Розмаїття запозичень в англійській мові призвело до утворення великої кількості ду-
блетів. Дублетами називаються два або кілька слів, які мають спільний корінь і спіль-
не походження, але які, розвиваючись різними шляхами, отримують дещо різне звуко-
ве оформлення і значення. Як приклад, похідні від латинського дієслова facere: factor, 
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factory, faculty, defect, defeat. Найбільші труднощі виникають при перекладі саме дубле-
тів, і це питання заслуговує на окреме дослідження.

Підсумовуючи, зазначимо, для того, щоб будь-яка робота з термінами в рамках на-
укового або технічного тексту іноземною мовою була успішною, необхідно:

1) знати певний мінімум загальнонаукових і загальнотехнічних термінів;
2) володіти термінами, характерними для тієї чи іншої сфери діяльності (спеціаль-

ності);
3) пам‘ятати про багатозначність слів в англійській мові;
4) знати способи утворення множини деяких слів латинського походження;
5) уникати помилкових асоціацій з рідною мовою.
Володіння професійною термінологією робить майбутнього фахівця конкуренто-

спроможними, мотивованим, більш підготовленим до здійснення професійної діяльнос-
ті, як рідною, так і іноземною мовою. У зв’язку з цим важливо приділяти цьому аспекту 
достатньо уваги в ході навчального процесу.

Безумовно, порушена нами тема досить поширена у перекладацькій літературі, акту-
альна і вимагає більш докладного подальшого дослідження. 
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порівнЯЛЬний анаЛіЗ переКЛаду поетичного теКСту
(на прикладі перекладу балади Й.-В. Гете «Рибалка» на українську мову  
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Стаття присвячена порівняльному аналізу перекладу балади Й.-В. Гете на україн-
ську мову поетами Д.Ю. Загулом і М.І. Терещенком. В статті аналізується передача 
поетичної матриці при перекладі: зовнішньої (еквілінеарність, рими), та внутрішньої 
(зміст, художні засоби, образи).

Ключові слова: балада, порівняльний аналіз, поетичний переклад, рима, віршовий 
розмір, зовнішня матриця, внутрішня матриця, художній образ.

Статья посвящена сравнительному анализу перевода баллады И.-В. Гете «Рыбак» 
на украинский язык поэтами Д.Ю. Загулом и М.И. Терещенко. В статье анализируется 
передача поэтической матрицы при переводе: внешней (эквилинеарность, рифма, поэ-
тический размер) и внутренней (содержание, художественные приемы, образы).

Ключевые слова: баллада, сравнительный анализ, поэтический перевод, рифма, поэ-
тический размер, внешняя матрица, внутренняя матрица, художественный образ.

The article deals with comparative analysis of the translation of the ballad of J.-W. Goethe 
“Fisherman” into Ukrainian by the poets D.J. Zagul and M.I. Tereshchenko. The rendering 
of poetical matrix is analysed: external (rhyme, poetical metre) and internal (content, tropes, 
artistic images).

Key words: ballad, comparative analysis, poetical translation, rhyme, poetical metre, ex-
ternal matrix, internal matrix, artistic image.

Переклад поезії досить специфічний, на відміну від перекладу прози в ньому «зна-
чно більша вага окремого слова, широке використання фонетичних засобів організації 
тексту, ритміко-інтонаційна своєрідність» Поетичний твір треба перекладати формально 
ідентичними віршами оригіналу, тоді в перекладі, як і в оригіналі, розкриється змістовий 
аспект поетичної форми. Бажано, щоб переклад відтворював стиль першотвору, але так 
чи інакше крізь нього буде пробиватися й стиль перекладача, тому що ніхто не може 
зріктися своєї особистості[1:5; 15-17]. 

При перекладі поезії перекладач повинен обов’язково відтворити наступні компо-
ненти зовнішноьї матриці: еквілінеарність, риму (вокалічна\консонантна), характер ри-
мування (послідовне\перехресне), віршовий розмір, і такі компоненти внутрішньої ма-
триці, як зміст окремого рядка, авторські художні засоби – тропи, авторські образи твору, 
на основі яких будується головна сюжетна колізія і розвиток теми, що реалізується в по-
етичному творі. До обов’язкових компонентів внутрішньої поетичної матриці належить 
відтворення прагматичного підтексту, тобто наміру автора викликати у читача ті ж самі 
почуття, що й в оригіналі [3: 280; 330-331; 276-278]. 

© Бойко Г.А., 2013
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Балада Й.-В. Гете „Рибалка” (1778 р.) була перекладена багатьма мовами. На укра-
їнську мову її перекладали поети-символісти Дмитро Юрійович Загул (1890 – 1944) і 
Микола Іванович Терещенко (1898 – 1966).

При перекладі цього вірша Д.Ю. Загул і М.І. Терещенко зберігають еквілінеар-
ність – і в оригіналі, і в перекладі – по 32 рядки. Рима не збережена – в оригіналі вона 
консонантна, а в обох перекладах – мішана. В перекладі відтворена мелодія оригіна-
лу і його поетичний розмір – ямб.

У своїй баладі Й. В. Гете змальовує рибалку, який сидить на березі бурхливої річки. 
Вірш починається з опису стрімкого потоку, неспокійної води, яка до того ж прибуває. 
«Das Wasser rauscht, das Wasser schwoll». Український перекладач Д. Загул в своєму 
перекладі досить точно відтворив цей образ – «Вода шумить, вода бурлить». Інший 
український перекладач – М. Терещенко – не передав зовнішній вигляд водної стихії, 
а лише її шум, який, проте, також зображає звукову картину бурхливого потоку і по-
роджує у читача відчуття напруги і тривоги: «Вода гула, вода ревла». Але якщо в оригі-
налі рибалка сидить і дивиться на воду і на свою вудку, то Загул додає, що він „закинув 
вудку”, чого в оригіналі немає.

У вірші Гете рибалка спочатку спокійний (“ruhevoll”), а потім він починає щось пе-
редчувати, і прохолода піднімається йому до серця : «Kuhl bis an Herz hinan». В перекладі 
Загула не відображено, що рибалка спочатку був спокійний, тут він вже спочатку „повен 
дум”, щось передчуває, можливо, на щось чекає, і тому сидить, «Вдивившись сумно в 
шум». У своєму перекладі Терещенко заміняє слово „серце” словом „душа”. У нього ри-
балка теж вже сумний, щось невідоме крає його серце: «Душа його сумна була».

У Терещенка ясно сказано, що рибалка чогось чекає: «Поки на березі він ждав». В 
цьому рядку перекладач відходить від оригіналу, хоча, можливо, він прямо висловлює 
те, на що Гете лише прозоро натякає. У Загула, на відміну від оригіналу, додається, що 
рибалка сидів „довгий час”, і тут вода розійшлася зненацька, раптово, „враз”. Слово 
„хвилі \ потік” (“die Flut”) замінено словом „ вода”, а в наступному рядку слово „вода” 
(“das Wasser”) замінено словом „хвиля”. В перекладі не передано епітет „бурхлива \ 
рухлива” (“bewegtes”).

У вірші Гете з води виринає „волога жінка” (“feuchtes Weib”), а в перекладі Загула – 
«Русалка молода». Взагалі, слово “das Weib”, яке у часи Гете означало просто „жінка” і 
було стилістично нейтральним, зараз означає „баба” і має негативне значення. В наш час 
воно відноситься до низького стилю.

У Терещенка теж передано раптову появу русалки. Вона з’являється „вмить”. При 
її появі вода зненацька стала ще бурхливішою: «Враз хвиля гомонить». Міфічна жінка 
з’являється не з „бурної води” (“bewegtes Wasser”), а з „виру вод”, тобто цей образ ще 
більш підсилено і загострено. Перекладач опускає вираз „з шумом”, а слово „випірну-
ла” (“hervorrauschen”) заміняє словом „з’явилась”. В його перекладі русалка виходить 
на берег, „на килим трав”, чого немає в оригіналі. Героїню балади Терещенко не називає 
русалкою, в цьому випадку він наближається до першотвору, перекладаючи слово “das 
Weib” більш сучасним і нейтральним, але близьким за змістом словом „жінка”. Епітет 
„волога” (“feuchtes”) перекладач опускає. В оригіналі русалка говорила і навіть співала, 
звертаючись до рибалки, а в перекладі вона лише „сумно мовила” до нього.
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Далі йде довгий монолог русалки. Докоряючи рибалці, вона питає, чому він виманює 
з води її родичів. Слово “die Brut” в німецькій мові означає „виводок (по відношенню до 
різних видів тварин, в тому числі і риби – “die Brut der Fische”) [2002, 4: 288] . Перекла-
дач заміняє це слово іншим, стилістично нейтральним – „рід”. 

Слова“Menschenwitz” і “Menschenlist”, близькі за значенням, Терещенко передає од-
ним словосполученням – „людська хитрість”. В перекладі уточнюється, що рибалка ма-
нить їх „зо дна”, чого немає в оригіналі. Але, на відміну від першотвору, він манить їх 
не в „смертельну пастку” (“in Todeslut”), а «В жаркий, пекельний світ». В цьому випадку 
перекладач відходить від оригіналу, щоб показати різкий контраст між двома світами 
– „жаркий, пекельний світ” рибалки і приємний, прохолодний світ підводного царства. 
Саме цим русалка заманила його під воду.

В перекладі Терещенка, як і в оригіналі, міфічна жінка співає, звертаючись до рибал-
ки. Слово „говорила” (“sprach”) перекладач заміняє словом „гукала”. Слово “die Brut” 
Терещенко передає не словом „родичі” або іншим близьким за змістом, а словом „подру-
ги”, відходячи від оригіналу. Слова “Menschenwitz” і “Menschenlist” він, як і Загул, пере-
дає одним словосполученням „ум людський”. Перекладач також додає епітет „злий”.

Наступні рядки Загул перекладає дуже точно, майже дослівно: русалка переконує 
хлопця, що у воді жити набагато краще, ніж на поверхні: лише вираз „на дні” (“auf dem 
Grund”) перекладач заміняє виразом „у воді”.

Ці рядки Терещенко теж передає дуже близько до оригіналу, лише вираз „на дні” 
перекладач заміняє виразом „в глибині” і додає слово „самохіть”.

В наступних рядках Загул відходить від оригіналу. Якщо у Й.-В. Гете русалка запи-
тує, чи сонце й місяць не освіжаються (“sich laben”) в морі, то в перекладі вона питає, чи 
вони «Не люблять моря, хвиль?». Далі русалка запитує, чи не стають їхні обличчя вдвічі 
красивішим. Загул відійшов від оригіналу, в його перекладі опущено слово „обличчя”, 
слово „двічі” замінено словом «ще».

Далі жителька підводного царства запитує рибалку, чи не вабить його „високе небо” 
(“der tiefe Himmel”), яке віддзеркалюється у воді. Загул заміняє вираз „високе небо” сло-
вом „блакить”. Через це слово “Blau” він перекладає як „голубінь”, тобто, щоб не по-
вторювати слово „блакить” двічі, заміняє його синонімом. Епітети „волога” (“feuchte”) і 
„ясна” (“klare”) перекладач заміняє епітетом „люба”, відступаючи від оригіналу.

В оригигіналі русалка запитує хлопця, чи не манить його відображення власного об-
личчя у воді, причому для означення обличчя Гете використовує не стилістично ней-
тральне “das Gesicht”, а слово високого стилю – “das Angesicht” („лик”). Загул замінив 
слово „обличчя” словом „очі”. У Гете відображення у воді повинне було б манити рибал-
ку у „вічну росу”, вічні води ріки, а в перекладі цей вираз замінений іншим, близьким за 
змістом – „у росяну глибинь”. Саме туди русалка кличе його „йти спочить”. 

Терещенко в цьому стовпчику відходить від оригіналу набагато далі, ніж Загул. Якщо 
в оригіналі сонце й місяць освіжаються у воді, то в перекладі Терещенка русалка змальо-
вує прекрасне підводне царство, де теж світять сонце й місяць, які „відбиває ... течія”. В 
оригіналі, за словами русалки, хлопця мало б манити відображення у воді його власного 
обличчя, а в перекладі Терещенка його відображення у воді не згадується зовсім, а водяна 
жінка запитує рибалку, хіба його «Не вабить плес морських глибінь, Небесна їх краса ?».
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Далі знову повторюється перший рядок вірша, в якому змальовано образ бурхливої 
води, точно відтворений обома перекладачами. Ця вода підступає все ближче до рибалки, 
вона вже змочує його босі ноги. Загул при перекладі випустив слово „босі” (“nackten”). 
Слово “netzt” („змочує”) він замінив словом „пеститься”, щоб показати, як ласкаво і під-
ступно заманювала русалка бідного хлопця в пучину вод. В перекладі Терещенка теж не 
сказано, що вода змочує босі ноги рибалки, вона лише «До ніг рибалки мчить».

Гете передає душевний стан рибалки, серце якого наповнюється тугою і пристрасним 
хвилюванням, немов від привіту коханої: «Sein Herz wuchs ihm so sehnsuchtsvoll»

В перекладі Загула серце рибалки теж „тугою в’ялить”, але «Він чує любки сміх». Тут 
перекладач відходить від оригіналу, адже у Гете ніде не сказано, що русалка сміялася.

На відміну від оригіналу і перекладу Загула, в перекладі Терещенка серце рибалки 
не тужить і не страждає, а, навпаки, його сповнюють радісні почуття: «І серце знов його 
живе, Його любов п’янить».

Останні рядки балади, де розповідається, як водна німфа затягла рибалку у воду, оби-
два перекладачі відтворили дуже точно і близько до оригіналу.

висновок. Не дивлячись на різний підхід, при перекладі балади Й.-В. Гете «Рибал-
ка» Д.Ю. Загул і М.І. Терещенко відтворили, кожен по-своєму, не лише елементи зовніш-
ньої матриці, такі як еквілінеарність, мелодію оригіналу і його поетичний розмір – ямб, 
але і такі компоненти внутрішньої матриці, як зміст окремого рядка, авторські художні 
засоби – тропи, авторські образи твору, на основі яких будується головна сюжетна колізія 
і розвиток теми, що реалізується в поетичному творі. 
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ФраЗеоЛогіЗми німеЦЬКоЇ мови З етноКуЛЬтурним 
Компонентом ЯК переКЛадоЗнавча проБЛема

У статті розглянуто питання етимології фразеологічних одиниць німецької мови. 
Встановлено, що фразеологізми німецької мови є окремими випадками перекладу на рів-
ні словосполучення або речення. Визначено, що національний колорит проявляється у 
фразеологізмах німецької мови з етнокультурним компонентом та особливої уваги за-
слуговує аналогічний аналіз українських відповідників цих фразеологізмів німецької мови 
з метою розширити сферу пошуку перекладацьких відповідників.

Ключові слова: фразеологізми німецької мови, етнокультурний компонент, націо-
нальний колорит, перекладацькі відповідники.

В статье рассматривается вопрос этимологии фразеологических единиц немец-
кого языка. Установлено, что фразеологизмы немецкого языка являются отдельными 
случаями перевода на уровне словосочетания или предложения. Определено, что на-
циональный колорит проявляется в фразеологизмах немецкого языка с этнокультурным 
компонентом и особенного внимания заслуживает аналогичный анализ украинских со-
ответствий этих фразеологизмов немецкого языка с целью расширить сферу поиска 
переводческих соответствий.

Ключевые слова: фразеологизмы немецкого языка, этнокультурный компонент, на-
циональный колорит, переводческие соответствия.

The article deals with the etymology of German language phraseologisms is discussed. The 
phraseologisms with ethno-cultural component have national colour and Ukrainian equiva-
lents of these German language phraseologisms must be analyzed with the purpose to extend 
the sphere of search their translation analogies.

Key words: German language phraseologisms, ethno-cultural component, national colour, 
translation analogies.

На сучасному етапі стрімкого розвитку людського суспільства та новітніх інформа-
ційних технологій, коли посилюється активність контактів між представниками різних 
культур, зростає роль перекладу, як особливого виду мовленнєвої діяльності. Якщо мов-
не і культурне розмаїття сьогодні визнане як багатство людської цивілізації, то саме пере-
клад працює на його збереження.

Стійки словесні комплекси привертали увагу дослідників з давніх-давен. Визначною 
працею для першої половини ХХ століття є «Німецька фразеологія» Ф. Зайлера [21]. На-
уковець одним із перших зробив спробу диференціювати стійкі сполуки слів. Він виділяє в 
окремі групи прислів’я, приказки, афоризми, крилаті слова, парні сполуки слів. Важливим 
є те, що окремі положення та висновки цієї праці не втратили актуальності сьогодні. Фра-
зеологія перебуває у процесі постійного розвитку, чим викликає інтерес у вчених. Ш. Баллі 
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[2] в своїй роботі «Французька стилістика» наголошував на тому, що суть фразеологізму 
полягає в його незвичайності. Його вчення розвинув В.В. Виноградов [4]. З появою його 
робіт фразеологія виділилася в самостійну дисципліну. Тому, спершу надзвичайно велику 
увагу дослідники (наприклад, М.М. Копиленко [7], І.І. Чернишова [14] та інші) приділяли 
класифікації фразеологізмів, що призвело до виникнення численних класифікацій та дис-
кусій навколо цього питання. Широкого визнання у вітчизняному й світовому мовознав-
стві здобула семантична класифікація фразеологізмів, опрацьована В.В. Виноградовим, в 
основу його фразеологічної теорії покладено ступінь видозміни значення слова у різних 
синтаксичних і стилістичних умовах фразоутворення. Фразеологічні зрощення або ідіоми 
є абсолютно неподільними, нерозкладні словосполучення, значення яких не залежить від 
їх лексичного складу. Прикладами таких словосполук в німецькій мові є вирази einen Korb 
bekommen «дістати відмову при сватанні»; та в українській – дати гарбуза.

Набагато більше уваги етимології фразеологізмів приділяли німецькі германісти (Ф. 
Клюге [17] та інші). До етимології німецьких фразеологізмів звертаються і германісти в ін-
ших країнах, наприклад, Р.Р. Аллаярова [1], С.Н. Денисенко [5]. Але всі ці дослідження про-
водилися на матеріалі однієї мови. Проте сучасні перекладознавці (наприклад, Г. Ганзен [18: 
341], М. Снелл-Хорнбі [22: 38] та Г. Вітте [23: 345]) наголошують на необхідності «культур-
ної компетентності» (Kulturkompetenz) перекладача. Причому Р. Реш підкреслює важливість 
не лише обізнаності з культурою країни, де функціонує вихідна мова, а й з культурою свого 
народу [20: 344], а також важливість «міжкультурної компетентності» (Kompetenz-zwischen-
Kulturen). Під «міжкультурною компетентністю» Г. Вітте розуміє уміння перекладача оцінити, 
як культури сприймають своє місце по відношенню до іншої культури, що вони знають про 
іншу культуру, а також їх уявлення про те, як вони сприймаються іншою культурою [23: 
347]. Така компетентність набуває особливого значення при перекладі національно забарв-
лених мовних одиниць. При перекладі слід зважати не лише на семантичну та стилістичну 
співвіднесеність мовної одиниці та її еквівалента, а й на те, які культурні ситуації лежать в 
основі цих одиниць і наскільки вони співвідносяться.

Культурні відмінності часто стають проблемою при перекладі метафор, оскільки 
певні метафори викликають різні асоціації, або джерело походження метафори вихідної 
мови не відіграє ніякої ролі в соціокультурі громади мови перекладу. Порівняльні 
дослідження однотипних фразеологічних розрядів чи мікросистем дозволяють вияви-
ти міру міжмовної еквівалентності та особливості концептуалізації світу в різних не 
близькоспоріднених мовах. Але порівняльна фразеологія як лінгвістична дисципліна, зо-
крема порівняльні дослідження німецької та української фразеології, перебувають зараз 
на початковому етапі. З огляду на це, дослідження етимології німецьких фразеологізмів 
та їх українських відповідників та виявлення закономірностей впливу етимології на 
можливості використання фразеологічних відповідників набуває актуальності при 
перекладі. При перекладі фразеологізмів німецької мови найбільший інтерес викликає 
проблема перекладності фразеологізмів та їх способи перекладу. Як стверджує Х. Норд, 
перекладознавство керується лінгвістичним розумінням поняття «фразеологізм», не до-
даючи до пояснення цього феномена нічого власного [19: 144].

Як правило, до одиниць перекладу відносять морфеми, слова, словосполучення, ре-
чення, текст. Щодо віднесення фразеологізмів до одиниць перекладу одностайної думки 
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серед лінгвістів не існує. Так, Л.С. Бархударов вважає, що переклад можливий на рівні 
фонем (для писемної мови – графем), морфем, слів, словосполучень, речень, тексту [3: 
175]. Фразеологізми є окремими випадками перекладу на рівні словосполучення або ре-
чення, якщо в мові перекладу відсутні абсолютно тотожні еквіваленти для даної фразе-
ологічної одиниці, та на рівні слів, якщо такі еквіваленти наявні. М.Л. Шадрін вказує на 
суперечливість такого підходу: 1) коли фразеологічна одиниця виявляється найменшою 
одиницею мови в тексті мовою оригіналу, яка має відповідник в тексті мовою перекла-
ду, то фразеологізм є одиницею перекладу; 2) оскільки одиницею перекладу може бути 
лише одиниця якогось мовного рівня, а фразеологічний рівень у прийнятому автором 
наборі рівнів мовної ієрархії відсутній, то фразеологічний зворот взагалі не може пре-
тендувати на статус одиниці перекладу [15: 19].

Дослівне відтворення фразеологічних одиниць (далі − ФО) можливе, як правило, тоді, 
коли в мові перекладу є абсолютний фразеологічний еквівалент, покомпонентний пере-
клад допускається інколи для збереження колориту тексту оригіналу, але і в цьому ви-
падку фразеологізм сприймається як єдине ціле. Що стосується структурно-граматичних 
критеріїв, то вони взагалі не можуть бути визначальними для віднесення фразеологізмів 
до одиниць перекладу, оскільки один і той самий фразеологізм може виступати і у формі 
словосполучення, і у формі речення.

О.В. Кунін виділяє серед мовних рівнів фразеологічний [8: 29]. М.Л. Шадрін при цьо-
му зауважує, що при оказіональному вживанні може актуалізуватися один з компонентів. 
Отже, на його думку, потрібна одночасна передача як на рівні звороту в цілому, так і на 
рівні слів-компонентів або передача семантичної двоплановості всього звороту. А виді-
лення фразеологізмів як мовного рівня ще не забезпечує їм права називатися одиницями 
перекладу [15: 21]. О.Д. Швейцер взагалі вважає, що саме поняття «одиниця перекладу» 
є протиріччям в термінах перш за все тому, що будь-яка одиниця – це постійна величина, 
тоді як так звана «одиниця перекладу за визначенням є одиницею змінною» [16: 71]. 
Він також звертається до мовних рівнів, зауважуючи крім того, що значна кількість слів 
багатозначна, і багатозначність знімається лише в контексті, а отже, переклад окремих 
слів неможливий. Л.К. Латишев, навпаки, вважає, що «варіювання величини одиниці 
перекладу є ефективним перекладацьким прийомом» [9: 171]. На нашу думку, суперечки 
з приводу визначення одиниці перекладу виникли у зв’язку з орієнтацією на рівні мовної 
ієрархії. Л.С. Бархударов, виділяючи рівні мовної ієрархії, наголошував, що «для теорії 
перекладу приналежність аналізованих одиниць до певного рівня чи аспекту мовної си-
стеми не відіграє абсолютно ніякої ролі» [3: 27]. Оскільки різні мови по-різному «члену-
ють» дійсність, не завжди можна знайти відповідники, які належать до того самого рівня, 
що і вихідна одиниця. Нагальним завданням теорії перекладу є розмежування форми 
мовного явища, з одного боку, та його смислової та стилістичної функції, з іншого. Пер-
ша може бути настільки специфічною для даної мови, що її відтворення взагалі виявить-
ся неможливим при перекладі, але важлива вона не сама по собі, а тільки як носій певної 
функції, саме остання і є головним при перекладі і дуже часто піддається відтворенню за 
допомогою формально відмінних засобів іншої мови.

Переклад має свої, відмінні від лінгвістичних, цілі. Тому Л.К. Латишев наголошує: 
«Одиниці перекладу – це операційні одиниці, тобто одиниці, якими реально оперує пе-
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рекладач, згідно з якими він підбирає перекладацькі еквіваленти» [9: 170]. Такої самої 
думки дотримується М.Л. Шадрін, який пропонує визначати одиницю перекладу як 
одиницю суто перекладацьку [15: 18]. Фразеологізм, крім конотативної, виконує також 
експресивну функцію, в деяких випадках він може виконувати поетичну функцію. Тому 
його слід сприймати як цілісну одиницю, вплетену в загальний контекст. Р.П. Зорівчак 
підкреслює, що «під час перекладу інколи вирішальна роль належить не формальній 
заміні елементів оригіналу – фразеологізм на фразеологізм – а відтворенню денотативно-
го змісту, експресивно-емоційної тональності першотвору та інших естетичних функцій, 
що їх виконує фразеологізм в авторському задумі» [6: 108].

Отже, можна дійти висновку, що фразеологізм є одиницею перекладу і перекладається 
як єдине ціле з урахуванням актуалізованих у тексті оригіналу конотативних та 
експресивно-емоційних нашарувань, незалежно від наявності або відсутності абсолют-
них фразеологічних еквівалентів у мові перекладу.

Мова є відображенням свідомості та життєвого досвіду народу. Різні народи по-
різному інтерпретують дійсність, одні й ті самі явища і характеристики, виділяють суттєві 
саме для цього народу елементи. Це призводить до того, що мови відрізняються одна від 
одної не лише граматикою, а й національно-культурною специфікою членування світу. 
Але складна природа людської мови зумовлює єдність відмінностей мовних культур та 
мовних картин світу. Відмінність мов не означає відмінності відображення дійсності. 
Різні мови – різне вираження думок, але мислення єдине, закони мислення однакові. 
Дослідники зазначають, що тільки еталонне і стереотипне в досвіді народу пов’язане з 
його культурними традиціями і, тим самим, є загальнозрозумілим для носіїв мови, може 
бути основою мовного знака: мова зберігає і передає з покоління у покоління лише ті 
фразеологізми, що прямо або опосередковано співвідносяться з еталонами, стереотипа-
ми й міфологемами національної культури, як матеріальної, так і духовної [11: 47]. Спи-
раючись на теорію народно-етимологічного переосмислення німецьких фразеологізмів, 
вивченням якої займається на сучасному етапі С.М. Солдатова [12], можна визначити, 
що у генетичному аспекті народно-етимологічні ФО зв’язані з повсякденним життям, 
повір’ями, звичаями людей, відображають суспільно-економічне, виробниче та культур-
не життя. На думку дослідниці, функціонально-семантичною особливістю запозичених 
народно-етимологічних ФО є те, що вони слугують у текстах додатковими експресивно-
номінативними засобами. Отже, головною умовою народно-етимологічного переосмис-
лення ФО є осмислення, мотивація нових мовних одиниць шляхом асоціацій із вже 
відомими одиницями мови. Така мотивація спрямована на пошуки внутрішньої форми 
та представляться логічною й закономірною для носіїв мови.

О.І. Чередниченко зазначає, що ФО німецької мови, будучи яскравим фрагментом 
національної культури, є особливо цікавими в плані відтворення їх при перекладі. Але 
встановлення фразеологічних відповідників на рівні мовних систем, на справедливу 
думку дослідника, не вирішує повністю проблему перекладу. Він наголошує, що з 
одного боку, не всі ФО мають фразеологічний відповідник у мові перекладу. З іншого 
боку, словниковий рівень не вичерпує інформаційний об’єм тексту як єдиного цілого 
[13: 486]. В контексті фразеологізми німецької мови вступають у різні системні зв’язки. 
Важливу роль відіграють не лише конотативне значення та стилістичне забарвлення 
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фразеологізмів, а й стилістичне забарвлення та побудова всього тексту, а інколи і 
денотативно-предметне значення фразеологізмів, в деяких випадках актуалізується 
лише окремий компонент фразеологізму або фразеологічна одиниця виконує поетич-
ну функцію. По-різному простежується зв’язок ФО з національною культурою. Одні 
з них мають образ прозорий і зв’язок з первинним образом досить чіткий, у інших 
образ стерся і зв’язок з національною культурою не простежується. Підбираючи 
відповідник, слід бути надзвичайно обережним, адже відповідники також мають 
зв’язок з національною культурою мови перекладу. Подані у словнику відповідники, 
що повністю збігаються за значенням, стилістичним та експресивно-емоційним за-
барвленням, можуть бути абсолютно непридатними для перекладу.

Особливо яскраво національний колорит проявляється у ФО німецької мови з етно-
культурним компонентом. Як зазначає Н.В. Любчук, етнокультурний компонент відобра-
жає різні аспекти культури як національної, так і субкультур та вбирає елементи культур 
інших народів [10: 32]. Семантична структура ФО з етнокультурним компонентом склад-
на і включає денотативний (предметно-логічний), граматичний та конотативний компо-
ненти. Конотативний компонент, маючи складну структуру, включає функціонально-
стилістичний, емотивно-оцінний, мотиваційний та культурологічний підкомпоненти. 
Знання семантики фразеологізмів з етнокультурним компонентом дає змогу відтворити 
внутрішню форму фраземи, краще зрозуміти шлях створення образу, на основі якого 
відбулося переосмислення генетичного прототипу фразеологізму у стійку відтворювану 
мовну одиницю, зазирнути через нього до світу національної культури та ознайомитися 
з фрагментами етнічної культури.

В порівняльних дослідженнях відомий також метод перекладу, який полягає в тому, 
що аналізуються дві пари паралельних текстів: оригінал іноземною мовою та його пере-
клад рідною мовою та оригінал рідною мовою і його переклад іноземною мовою, при 
цьому встановлюються структурні відповідники. Але в тексті або мовленнєвій ситуації 
фразеологізм не виступає як окрема, відірвана від контексту одиниця; він пов’язаний з 
іншими одиницями і вживається для реалізації певного наміру автора або мовця. Тому 
слід враховувати всі чинники, які вплинули на вибір саме цієї ФО у тексті оригіналу. 
Крім того, ФО з етнокультурним компонентом, з одного боку, самі мають національне 
забарвлення, а з іншого боку, можуть мати національно забарвлені еквіваленти, що також 
ускладнює переклад. Тому відтворення етнокультурного семантичного компоненту ФО 
зберігає національний колорит оригіналу, але іноді це може затемнювати перенесений 
сенс і перешкоджати досягненню еквівалентності.

Національна забарвленість ФО з етнокультурним компонентом та ймовірність на-
явності у них національно забарвлених відповідників зумовлюють необхідність проник-
нення за значення знаків та використання позамовної інформації, для чого здійснюється 
інтерпретація тексту. Між тим, перекладач має бути посередником не лише між мовами, 
а й між культурами. Він має знати і враховувати як особливості культурного середовища, 
в якому функціонує оригінал, так і те, для якого культурного середовища створюється 
переклад. Аналіз співвідношення типологічних зв’язків та національно-культурного під-
ґрунтя фразеологічних відповідників та аналіз функціонування ФО в конкретному кон-
тексті дозволить виробити пропозиції щодо способів перекладу ФО з етнокультурним 
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компонентом. Підбираючи достатньо експресивні еквіваленти до ФО з етнокультурним 
компонентом, нейтралізується лінгвоетнічний бар’єр, що надає носіям мови оригіналу 
та мови перекладу рівні можливості сприйняття та інтерпретації повідомлення.

Таким чином, всебічний аналіз фразеологізмів німецької мови, включаючи не лише 
конотації та стилістичні особливості, а й етимологію, синонімічні та антонімічні зв’язки, 
а також аналогічний аналіз українських відповідників цих ФО дав би можливість роз-
ширити сферу пошуку перекладацьких відповідників та розробити певні критерії для 
такого пошуку.
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УДК 811.111’37
Волченко О.М., Лощенова І.Ф.

(Миколаїв, Україна)

оСоБЛивоСті переКЛаду 
ангЛійСЬКиХ СинтаКСичниХ КонСтруКЦій вторинноЇ 

предиКаЦіЇ уКраЇнСЬКою мовою

В статті досліджуються засоби передачі англійських конструкцій з безособовими 
формами дієслова, які є безеквівалентними для української мови.

Ключові слова: безособові форми дієслова, інфінітив, герундій, дієприкметник, вто-
ринна предикація,засоби перекладу.

В статье исследуются средства передачи английских конструкций с безличными 
формами глагола, которые являются безэквивалентными для украинского языка.
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Ключевые слова: безличные формы глагола, инфинитив, герундий, причастие, вто-
ричная предикация, способы перевода.

In the article the means of non-finite construction realization are studied. These construc-
tions are non-equivalent in Ukrainian.

Key words: non-finite forms of the verb, infinitive, gerund, participle, secondary predica-
tion, translation means.

Актуальність дослідження зумовлена постійним зростанням наукового інтересу до 
функціонування конструкцій з безособовими формами дієслова у перекладі, які також 
іменують синтаксичними структурами вторинної предикації (далі СВП), оскільки вони 
характеризуються регулярною реалізацією в англійській мові та не мають прямих від-
повідників в українській. До них належать структури, що відомі як складний додаток 
(Соmplex Object), складний підмет (Complex Subject), інфінітивна конструкція з при-
йменником for (For-to-Infinitive Construction), абсолютна дієприкметникова конструкція 
(Absolute Participial Construction) і герундіальна предикативна конструкція (Gerundial 
Predicative Construction). 

Усі названі одиниці мають різне граматичне оформлення, проте характеризують-
ся, як зазначає І.Д. Карамишева, спільною рисою, а саме неузгодженістю суб’єктно-
предикатних відношень у їхній поверхневій структурі [1]. За своєю природою кожне 
предикативне утворення має декілька центрів. Вони складаються з більш ніж одного 
граматичного елемента (морфем або слів), кожен з яких несе частину змісту, що співвід-
носиться з центром. Зазначимо, що будь-яка структура вторинної предикації функціонує 
лише в межах речення, тобто за наявності структури первинної предикації.

У цій статті ми поставили за мету проаналізувати засоби передачі СВП під час пере-
кладу українською мовою роману С. Кінга «Острів Дума».

Аналіз наукових джерел доводить, що в лінгвістиці було проведено ряд дослі-
джень, в яких комплексно розглядалися граматична сутність і функціонування СВП 
(Г.Т. Ісаєва, З.В. Сулимовська). Їх також вивчали у межах простого речення (І.І. При-
биток, Н.М. Сазонова), як предикативні словосполучення (Л.С. Бархударов, Е.Я. Мо-
роховська), як предикативні комплекси (Н.О. Кобріна, О.О. Корнєєва) тощо. Однак 
питання інвентарю цих структур неузгоджене, а також відсутня їхня класифікація, яка 
базувалася б на єдиному критерії.

Необхідно зазначити, що речення з СВП містять два плани предикації: первинна 
предикація – у розгорнутому вигляді, вторинна – у згорнутому, підпорядкована первин-
ній предикації у структурно-граматичному плані, тобто формально, але не завжди се-
мантично. Аналіз структур вторинної предикації вимагає передусім їх співвідношення зі 
структурами первинної предикації. Останні характеризуються узгодженням підмета та 
присудка у поверхневій структурі. Наявність суб’єкта та предиката в глибинній струк-
турі отримує інше поверхневе вираження в структурах вторинної предикації.

Вторинну предикацію (термін вперше використано у 1928 р. у праці Г. Поутсма) 
в англістиці досліджували: у порівнянні з первинною предикацією (О.І. Бродович, 
Н.М. Сазонова); у складі вчення про предикативні конструкції (Е.Я. Мороховська); у 
теорії синтаксису простого речення (Н.М. Сазонова). 
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У роботі вторинну предикацію розглядаємо як предикацію “другого” плану, що 
можлива лише за наявності первинної предикації та залежна від неї. Слушно зазначити, 
первинна предикація – тип зв’язку, що формує речення. Вторинна предикація не фор-
мує речення, а встановлює додаткові ознаки чи відношення між елементами речення.

Речення зі структурами вторинної предикації є не простими, а ускладненими у 
структурному та семантичному планах, а також поліпредикативними (М.Я. Блох, 
О.М. Прохорова, А.Г. Швець). 

Система безособових форм дієслова в англійській мові представлена трьома форма-
ми – інфінітивом (Іnfіnіtіve), інговою формою, тобто герундієм (Gerund) і дієприкмет-
ником І (Partіcіple І) та дієприкметником ІІ (Partіcіple ІІ). З цього приводу у нашій робо-
ті дотримуємося погляду таких вчених, як Л.С. Бархударов, М.Я. Блох, Г.Г. Почепцов, 
Н.М. Раєвська, Я.И. Рецкер, які пропонують критерій групування СВП за визначенням 
граматичного типу компонента, що виконує функцію вторинного присудка: СВП з інфіні-
тивом, СВП з дієприкметником І та ІІ, а також СВП з герундієм.

Нами було розглянуто особливості перекладу СВП з безособовими формами дієслова 
українською мовою на прикладі роману американського письменника С. Кінга «Острів 
Дума» [2]. Літературний переклад цього твору був здійснений О. Красюком [3].

У результаті аналізу оригіналу було виявлено 293 випадки використання автором ін-
фінітивних конструкцій. Серед них: об'єктні інфінітивні конструкції – 64,51% (189 ви-
падків), суб'єктні інфінітивні конструкції – 27,30% (80 випадків), інфінітивні конструкції 
з прийменником for – 8,19% (24 випадки).

Дослідження даного твору показало, що у процесі перекладу українською мовою най-
більш вживаним способом передачі об’єктних інфінітивних конструкцій є підрядне речен-
ня: зі 189 випадків вживання даних конструкцій, 122 було передано цим способом:

I didn’t care about home field advantage; I only wanted him to watch his driving. 
Мене не обходила ніяка гра; мене турбувало, щоб він краще назирав за дорогою.
Менш поширеними способами передачі даних конструкцій є просте речення, в якому 

інфінітив передається дієсловом в особовій формі (9 випадків) та іменником (5 випадків):
The orange was too bright, it made the boots look new when they weren’t, but the idea 

was right. 
Мій оранжевий був надто яскравим, через це черевики виглядали новими, а вони 

такими не були, проте сама ідея була вірною. 
Looking at them made me want to draw again …
Вид пальм викликав в мені бажання малювати.
Також було виявлено 3 випадки, коли інфінітив, що входить до складу даних кон-

струкцій, перекладали дієприкметником:
I suppose I did know, but it was nice to hear someone else say it out loud. 
Мені здавалося, я й сам це знав, проте було приємно чути це промовленим уголос 

кимось іншим. 
Необхідно зазначити, що поширеним способом передачі суб’єктних інфінітивних 

конструкцій з активним станом дієслова-присудка є прості речення зі вставними словами 
або частками (59 прикладів):
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All I can say is that at the time I seemed to have no choice. 
Можу лише сказати, що тоді я, здавалося, не мав іншого вибору. 
При перекладі суб’єктних інфінітивних конструкцій з пасивним станом дієслова-

присудка використовуються підрядні (9 випадків) та прості речення (12 випадків):
She is known to dance best at her school, although she will never admit that. 
Відомо, що вона танцює краще за всіх у своїй школи, хоча сама цього ніколи не визнає. 
I was ordered to take a leave of absence. 
Мені було наказано піти у відпустку. 
Інфінітивні конструкції із прийменником for українською мовою перекладалися:
- підрядними реченнями (18 випадків):
All I want is for you to confront him when he comes back. 
Я тільки хочу, щоб ти зустрілася з ним, коли він повернеться. 
- інфінітивом з іменником або займенником у давальному відмінку (6випадків):
It was time for the American Primitive to ululate. 
Саме час Американському примітивісту заревіти.
Під час аналізу оригіналі було виявлено 162 випадки використання автором дієприк-

метникових конструкцій. Серед них: абсолютні дієприкметникові конструкції – 51,85% 
(84 випадки); об'єктні дієприкметникові конструкції – 41,36% (67 випадків); суб'єктні 
дієприкметникові конструкції – 6,79% (11 випадків).

Дослідження українського перекладу роману «Острів Дума» показало, що засобами 
відтворення абсолютних дієприкметникових конструкцій українською мовою є: 

- просте речення у складі складного безсполучникового (31приклад): 
Spitting and coughing I crawled out of the water, my hair hanging in my eyes. 
Кашляючи й відпльовуючись, я виповз з води, волосся звисало мені на очі. 
- сурядне речення (16 випадків): 
I lay there a moment, confirming to myself that I was still alive, then got to my knees, my 

hip aching fiercely. 
Я трохи полежав, упевнився, що ще живий, відтак піднявся навколішки, але стегно 

мені дико боліло. 
-  підрядне речення (16 прикладів):
We passed one book-lined room, an actual suit of armor brooding in the corner. 
Ми проминули одну – з заставленими книжками стінами – кімнату, де в кутку сто-

яв справжній лицарський обладунок. 
-  дієприслівниковий зворот (13 випадків):
She stood on pilings, her chin jutting over the high-tide line. 
Дім стояв на палях, випхавши свою щелепу над лінією високого припливу. 
-  самостійне просте речення (8 випадків):
These were not the Great Beach Walks I took later, and I even couldn’t get though these 

short outings, my bad hip crying for mercy. 
Ще не настав час Великих Пляжних Прогулянок, яким я присвятив себе пізніше, проте 

я не витримував навіть цих коротких вилазок. Моє знівечене стегно благало пощади.
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Способами передачі об’єктних дієприкметникових конструкцій в українському пере-
кладі роману «Острів Дума» стали:

 підрядне додаткове речення (29випадків): 
I can see you shying away from the word with that patented sidelong frown of yours, but 

there is no other word. 
Я так і бачу, як ти насуплено, чисто в своєму сором’язливому стилі, дистанціюєш-

ся від цього слова, але іншого терміну просто нема. 
- іменникове сполучення (17 випадків): 
I limped across the living room toward the kitchen, meaning to put together a sandwich, 

when I saw the message light on the answering machine blinking. 
Я пошкутильгав через вітальню до кухні, маючи намір зліпити собі сандвіч, але по-

мітив блимання вогника на автовідповідачі.
Також при відтворенні об’єктних дієприкметникових конструкцій українською мо-

вою перекладач в 11 випадках використовував підрядне обставинне речення та 6 ви-
падках речення, в якому іменник (або займенник) було трансформовано у додаток, а ді-
єприкметник ІІ – у присудок:

I remembered her looking at me the same way when she was four, asking me if there was 
any magic like in fairy tales. 

Я згадав, коли так само вона дивилася на мене, коли їй було чотири роки, питаючи, 
чи існує насправді така магія, як у казках. 

Результати аналізу перекладу й оригіналу засвідчили, що у 4 випадках об’єктну ді-
єприкметникову конструкцію було перекладено словосполученням, яке в своєму складі 
має займенник, прийменник та іменник: 

It occurred to me that I’d never seen him reading as he sat in his striped chair, but I didn’t 
mention it. 

Мені спало на думку, що я жодного разу не бачив його з книжкою на цьому смугас-
тому стільці, проте я промовчав. 

Під час дослідження перекладу твору «Острів Дума» було встановлено, що способом 
передачі суб’єктних дієприкметникових конструкцій українською мовою є підрядне до-
даткове речення.

They had been seen standing by my bed when I was faint. 
Бачили, як вони стояли біля мого ліжка у момент мого непритомного стану. 
У процесі дослідження оригіналу також було виявлено 62 випадки використання ав-

тором герундіальних конструкцій, які при перекладі українською мовою передавалися:
- підрядними реченнями (47 випадків): 
Do you think she’s the one who left that message on my answering machine about this 

island not being a lucky place for daughters? 
Як ти вважаєш, це вона залишила повідомлення на моєму автовідповідачі про те, 

що цей острів є нещасливим місцем для дочок?
- іменниковими сполученнями (15 випадків): 
It was like the Ghost of Christmas Yet-To-Come visiting Uncle Scrooge. 
Це як візит Привиду Наближення Різдва до дядька Скруджа.
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Отже, аналіз засобів передачі конструкцій з безособовими формами дієслова на мате-
ріалі українського перекладу роману С. Кінга «Острів засвідчив, що об’єктні інфіні-
тивні конструкції перекладаються підрядними (63%) та простими (27%) реченнями. 
У простих реченнях інфінітив може перекладатися інфінітивом, особовим дієсловом, 
іменником, дієприкметником.

Суб’єктні інфінітивні конструкції з пасивним станом дієслова-присудка перекла-
даються як підрядним (11,2%), так і простим (15%) реченням, а з активним станом 
дієслова-присудка – простим реченням зі вставними словами та частками (73,8%). 

Інфінітивні конструкції з прийменником for відтворюються за допомогою підряд-
них речень (75%) та інфінітива з іменником чи займенником у давальному відмінку 
(25%). 

Абсолютні дієприкметникові конструкції передаться простим реченням у складі 
складного безсполучникового (36,9%), сурядним реченням (19%), дієприслівнико-
вим зворотом (15,5%), підрядним обставинним реченням (13,1%), окремим реченням 
(9,5%), а також підрядним означальним (6%). Засобами перекладу об’єктних дієприк-
метникових конструкцій виступали підрядне додаткове речення (43,3%), іменникове 
сполучення (25,4%), підрядне обставинне речення (16,3%), речення, в якому імен-
ник/ займенник трансформовано у додаток, а дієприкметник ІІ – у присудок (9%), 
а також прийменниково-іменникове сполучення (6%). Суб’єктні дієприкметникові 
конструкції перекладали лише підрядним додатковим реченням. 

Способами передачі герундіальних конструкцій українською мовою були підряд-
ні речення (75,8%) та іменникові словосполучення (24,2%).
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понЯттЯ «реаЛіЯ» ЯК СКЛадова чаСтина 
БеЗеКвіваЛентноЇ ЛеКСиКи

Стаття присвячена розгляду поняття «реалія», що є складовою частиною безекві-
валентної лексики. Проаналізовано різноманітні точки зору на можливість перекладу 
безеквівалентної лексики, а також погляди дослідників на визначення самого терміну 
«реалія» та різноманітні шляхи відтворення реалій в іншій мові. 

Ключові слова: безеквівалентна лексика, реалія, номінативні сполучення, транслі-
терація, транскрипція.

Статья посвящена рассмотрению понятия «реалия», которое является частью 
безэквивалентной лексики. Проанализировано различные точки зрения на возможность 
перевода безэквивалентной лексики, а также взгляды исследователей на определения 
самого термина «реалия» и разнообразные пути воспроизведения реалий в другом языке.

Ключевые слова: безэквивалентная лексика, реалия, номинативные сочетания, 
транслитерация, транскрипция.

The article is devoted to the notion “reality” which is the part of nonequivalent vocabulary. 
Different points of view as for the possibility of translation of nonequivalent vocabulary and 
views of researches to the definition of the term “reality” and different ways of translation of 
realities into other languages are analyzed.

Key words: nonequivalent vocabulary, reality, nominative combination, transliteration, 
transcription.

Сучасна епоха потребує продовження підвищення якості підготовки спеціалістів у 
всіх галузях. Підвищення якості підготовки спеціалістів в галузі перекладу потребує сис-
тематичного удосконалення учбового процесу, активізації учбової і самостійної творчої 
роботи студентів, залучення їх до дослідницької діяльності.

Інтенсифікація процесу навчання іноземним мовам ставить потребу до необхіднос-
ті курсу професійного перекладу. Порівнюючи мови перекладачі часто зустрічаються з 
такими явищами, предметами або назвами однієї мови, яких не має в іншій. Такі лексич-
ні одиниці багато лінгвістів відносять до безеквівалентних (А.В. Федорова, С. Влахов,  
С. Флорін, Л.С. Бархударов, М.П. Кочерган, Л.М. Дяченко, Н.Ф. Зайченко, О.В. Ко-
валь-Костинська, О.Л. Паламарчук, Т.А. Космеда, А.В. Волошина, Л.І. Машуровська, 
О.І. Кремльова та ін)

Мовознавці намагаються відмежувати цей термін від інших, або, порівнюючи з інши-
ми “національно маркованими” поняттями, дати визначення безеквівалентної лексики 
але особливості функціонування національно маркованої лексики в тексті залишаються 
сьогодні ще недостатньо вивченими. За мету цієї статті є розгляд поняття «реалія» як 
складової частини безеквівалентної лексики.

© Петришен О.Г., 2013
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Традиційно під безеквівалентною лексикою розуміють лексичні одиниці, що не ма-
ють словникових еквівалентів в однієї з порівняльних мов з декілька причин: 1) в силу 
того, що в суспільній практиці їх носіїв немає відповідних реалій; 2) через відсутність 
у той чи іншій мові лексичних одиниць, що визначають відповідне поняття [1, 2]. Без-
еквівалентна лексика дозволяє « стисло, образно, яскраво виразити якесь значення, 
погляд, при чому не прямо а з посиланням на загальне культурне знання, що є властиве 
даному народові» [3, c. 5].

Існують різноманітні точки зору на можливість перекладу безеквівалентної лексики. 
Так, Е.М. Верещагин та В.Г. Костомаров вважають її непекладною. З іншого боку, будь-
яке слово однієї мови так чи інакше завжди можна перекласти на іншу: «Немає такого 
слова, яке не можна було б перекласти на іншу мови хоча б описово, тобто поширеним 
сполученням слів окремої мови» [4, c. 151]. В лінгвістичній літературі також немає єди-
ного погляду, щодо перекладу безеквівалентної лексики.

Безеквівалентна лексика в найбільшій мірі відображує специфіку тієї чи іншої мови, 
культуру її носіїв, а також містить інформацію в стислому вигляді. Вона акцентує ува-
гу на найбільш істотному та особливому в структурі мови і культури одного народу по 
відношенню до іншого, особливо це стосується реалій та асоціативно без еквівалентної 
лексики, що є складовими частинами безеквівалентної лексики.

Тому, метою цієї статті є розгляд реалій як складової частини безеквівалентної 
лексики.

До складу безеквівалентної лексики входять слова, що позначаються терміном «ре-
алія» або «слово-реалія». Наприклад, Я.І. Рецкер визначає безеквівалентну лексику, як 
таку, що перш за все показує реалії характерні для країни вихідної мови [5, c. 58].

Слова – реалії є невід’ємною частиною лексики рідної мови і представляють собою 
один з засобів вираження національного та історичного колориту в художніх творах. Тер-
мін «реалія» позначає «елементи биту і культури історичної епохи і соціального устрою, 
державного устрою і фольклору певного народу, що є чужими іншим народам» [6, c. 381].

М.Л. Вайсбурд розуміє термін «реалія» досить широко і до нього відносить « події 
громадського і культурного життя країни, громадські організації та установи, звичаї та 
традиції, предмети вжитку, імена історичних постатей, артистів, спортсменів, вчених, 
письменників; явища природи» [7, c. 20].

А.В. Федоров пише о словах, що «визначають суто місцеве явище, якому немає від-
повідності у побуту і в понятті іншого народу», а в іншому місті автор визначає їх як 
«назва реалій» або «слова-реалії» [4, c. 75].

Стислу дефініцію реалій дає Л.С. Бархударов: «слова, що визначають предмети, по-
няття та ситуації, не існуючі у практичному досвіді людей, які розмовляють іноземною 
мовою» [8, c. 95], і потім перелічує предмети матеріальної та духовної культури: блю-
да національної кухні, різновид національного одягу та взуття, народні танці, політичні 
установи і суспільні явища, торгові та громадські установи» [8, c. 95].

Найбільш повне уявлення о поглядах на реалії можливо знайти в роботі С. Влахова 
та С. Флорина [9, c. 35-47]. За їх визначенням, реалії – це «слова (і словосполучення), які 
називають об’єкти, що є характерними для життя (побуту, культури, соціального та істо-
ричного розвитку) одного народу але є чужими для іншого; будучи носіями національного 
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та історичного колориту, вони, як правило не мають чітких відповідностей (еквівалентів) в 
інших мовах, а отже не підлягають перекладу «на загальних підставах», потребуючи осо-
бливого підходу» [9, c. 55]. В це коло, однак, не потрапляють «слова, зв’язані з особливос-
тями психології, менталітету, характеру того чи іншого народу» [10, c. 31].

Таким чином, термін «реалія» визначає «частину явищ мови та культури, що є харак-
терними для одного народу але чужими для іншого» [10, c. 31].

Визначним фактором при співвідношенні яких-небудь явищ до реалій є національна 
забарвленість їх референтів (колорит), яка настільки очевидна, що їх ніяк не можна від-
нести до національних особливостей яких-небудь інших країн, крім країни, що породила 
ці реалії [2, c. 65]. Фактично реалією можливо назвати все те, що для свого адекватного 
опису потребує або енциклопедичної довідки, або схематичного чи табличного визна-
чення, або переказування деяких житейських (відомим носіям мови, але невідомим іно-
земцям) відомостей [11, c. 47].

У більшості випадків реалії – це слова та номінативні словосполучення. До числа 
реалій Г.Д. Томахін відносить також скорочення (абревіатури), оскільки вони представ-
ляють собою стягнуті в одне «слово» номінативні сполучення (типу українських «вуз», 
«загс» іт. ін.) [2, № 6, c. 65]. Автор вважає, що в стилістичному плані реалії належать до 
національної літературної мови і цим вони відрізняються від наукових термінів, профе-
сіоналізмів, локалізмів, жаргонізмів, сленгізмів і т. ін.

С. Влахов та С. Флорин пропонують схему взаємозв’язків та розходжень поміж без-
еквівалентною лексикою та реаліями: 

«Найбільш широким за своїм змістом є поняття безеквівалентної лексики. Реалії 
входять як самостійне коло слів у рамки безеквівалентної лексики. Почасти покрива-
ють коло реалій, але, разом з тим, почасти виходять за рамки безеквівалентної лексики 
терміни, вигуки та звуконаслідування, екзотизми, скорочення, звертання, відступи від 
літературної норми; до реалій прилягають власні ім’я (з численними обмовками)… Все в 
тих же кордонах безеквівалентної лексики значне місце займають слова, які ми б власне 
назвали безеквівалентною лексикою або безеквівалентною лексикою у вузькому сенсі 
слова – одиниці, що не мають за тієї або іншої причини лексичних відповідностей у мові 
перекладу; звичайно вони, подібно до термінів позбавлених конотацій» [9, c. 51-52].

У висновку автори виділяють ще один признак різниці поміж реаліями та безекві-
валентної лексики: реалія буде реалією безвідносно до тієї або іншої мови, а безеквіва-
лентність встановлюється для певної пари мов; список реалій певної мови більш менш 
постійний, в той час як словники безеквівалентної лексики будуть різними і для різних 
пар мов [9, c. 52].

Лінгвістами визначенні різноманітні шляхи відтворення реалій в іншій мові. А.В. 
Федоров вважає, що існують такі способи їх передачі:

1) транслітерація (повна або часткова);
2) створення нового слова, словосполучення або складного слова для позначення 

відповідного предмета на основі елементів і морфологічних відносин, вже реально іс-
нуючих в мові;

3) використання слова, що визначає що-небудь близьке (але не тотожне) за функцією 
до іншомовної реалії. Це приблизний переклад, що уточнюється в умовах контексту, а 
іноді такий, що межує з описом [4, c. 139].
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На відміну від А.В. Федорова, С. Влахов та С. Флорін рекомендують наступні варіан-
ти перекладу реалій з однієї мови на іншу:

1) Транскрипція. Реалія, згідно з прийнятими правилами, механічно вводиться до 
мови перекладу за допомогою його графічних засобів.

2) Калька. Перекладаються окремі словоутворюючі елементи слова, нерідко урахову-
ється їх етимологія, а також додаються афікси мови перекладу.

3) Створення нового слова або словосполучення на основі семантичної відповідності.
4) Освоєння, тобто надання іншомовному слову рідного «обличчя».
5) Приблизний переклад близьким за значенням словом.
6) Описовий переклад [9, c. 67].
Отже, цінність безеквівалентної лексики полягає в її безмежному лінгвокультурному 

потенціалі. Неможливо уявити процес оволодіння мовою без паралельного засвоєння 
соціального і культурного надбання народу – носія мови. Мова і культура – два явища, 
зв’язок між якими опосередкований людиною – носієм даної мови, даної культури. Саме 
у реаліях яскраво виявляється зв’язок між мовою і культурою. Подальшого дослідження 
потребує розгляд асоціативно безеквівалентної лексики.
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аКтуаЛіЗаЦіЯ КуЛЬтуроЛогічного потенЦіаЛу творів ХудоЖнЬоЇ 
Літератури на праКтичниХ ЗанЯттЯХ З іноЗемниХ мов

Іншомовні твори художньої літератури, зокрема короткі оповідання, володіють 
значним експліцитно та імпліцитно вираженим культурологічним потенціалом, який 
може бути актуалізованим викладачами іноземних мов при формуванні у студентів на-
вичок міжкультурної комунікації, необхідних у їх майбутній професійній діяльності.

Ключові слова: міжкультурна комунікація, комунікативна компетенція, соціокуль-
турний компонент, культурологічні перешкоди. 

Иноязычные произведения художественной литературы, в частности, краткие 
рассказы, содержат значительный эксплицитно и имплицитно выраженный культу-
рологический потенциал, который преподаватели иностранных языков могут исполь-
зовать в процессе формирования у студентов навыков межкультурной коммуникации, 
необходимых в их будущей профессиональной деятельности.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, коммуникативная компетенция, 
социокультурный компонент, культурологические препятствия.

The works of fiction, short stories in particular, contain a considerable explicitly and im-
plicitly expressed cultural potential, which can be used by the teachers of foreign languages in 
the process of forming the students' skills of intercultural communication, necessary for their 
future professional activity.

Key words: intercultural communication, communicative competence, socio-cultural com-
ponent, culture obstacles. 

На сучасному етапі, характерною особливістю якого є глобалізація всіх суспільних 
процесів, майбутній фахівець повинен володіти іноземною мовою як засобом міжкуль-
турного діалогу, що передбачає формування у нього належного рівня іншомовної ко-
мунікативної компетенції. Комунікація розуміється як процес спілкування в усній чи 
писемній формі, когнітивна сутність якої полягає в обміні інформацією та її оцінюван-
ні [1]. Комунікативна компетенція вважається сформованою, якщо майбутній фахівець 
використовує іноземну мову, щоб самостійно отримувати й розширювати свої знання і 
досвід [2]. Це відповідає положенням Національної доктрини розвитку в Україні сис-
теми безперервної мовної освіти, яка постулює забезпечення можливості практичного 
володіння хоча б однією іноземною мовою, що передбачає опанування лінгвістичним 



411

компонентом мови у неперервному поєднанні з соціокультурним компонентом та праг-
матичною ефективністю [5].

Сучасна концепція навчання іноземних мов характеризується прагненням не лише 
забезпечити студентів необхідними мовними засобами, а й сформувати у них певний 
когнітивний багаж, що створив би відчуття культурної спільності з носіями мови. Однак 
засвоєння реальних фактів і концептуальних понять іншомовної культури, всього того, 
що складає соціокультурну компетенцію, здійснюється студентом, який є носієм понять, 
уявлень та цінностей, засвоєних у процесі соціалізації у власній культурі. Відповідно 
соціокультурна компетенція, формування якої розглядається сьогодні як одна з цілей іно-
земних мов, у реальності перетворюється на полікультурну компетенцію внаслідок не-
минучої взаємодії рідної культури з культурою, що засвоюється.

Згідно Програми з іноземних мов, головною метою навчання іноземної мови є фор-
мування іншомовної комунікативної компетенції, яку розуміють як здатність до міжкуль-
турного іншомовного спілкування [4]. Комунікативна компетенція включає в свою чергу 
мовну, мовленнєву та соціокультурну компетенції.

Соціокультурний компонент змісту навчання іноземної мови передбачає ознайом-
лення студентів з культурно-побутовими особливостями, манерою спілкування, норма-
ми комунікативної поведінки та етикету. 

Дослідники в галузі методики викладання іноземних мов небезпідставно вважають, 
що комунікативна компетенція містить в собі декілька субкомпетенцій, і однією з най-
більш значущих і комунікативно релевантних є дискурсивна компетенція, яка передба-
чає знання різних типів дискурсів та правил їх побудови [6: 12]. У сучасній лінгвістиці 
дискурс визначають як складне комунікативне явище, яке, окрім тексту, включає ще й 
екстралінгвістичні фактори (знання та уявлення про світ, установки, цілі адресата), не-
обхідні для адекватного розуміння тексту. Дискурсивна компетенція є більш широким 
полем діяльності, ніж текстова (здатність сприймати, розуміти та породжувати текст), 
оскільки, крім суто лінгвістичних умінь та навичок, вона передбачає ще й володіння 
соціокультурним регістром, який визначають як сукупність типових або специфічних 
мовленнєвих формул і комунікативних моделей або структур, апробованих соціально і 
таких, що концентрують у собі мовленнєвий досвід учасників комунікації [8].

Формування міжкультурної компетенції у процесі навчання іноземних мов сприяє ви-
робленню практичних навичок спілкування з представниками інших культур, надає змогу 
мінімізувати можливість образи почуттів представників інших культур і мінімізувати спів-
робітництво та взаєморозуміння [4]. Міжкультурне спілкування – це специфічний процес 
активної взаємодії людей, які належать до різних культур і мов. Процес взаємодії двох або 
більше партнерів у межах різних лінгвокультур ускладнюється перешкодами – фізіологіч-
ними, мовними, поведінковими, психологічними та культурологічними. Вони обумовле-
ні відмінностями менталітетів і національних характерів, діями культурних стереотипів, 
відмінностями в ціннісних орієнтаціях, неоднаковим сприйняттям гумору, специфічними 
формами і засобами невербальної комунікації, яка використовується в різних культурах. 

Зазначені культурологічні перешкоди ставлять перед викладачами іноземних мов за-
вдання розробки проблематики міжкультурної комунікації, оскільки в контексті входження 
України в світову спільноту (наукову, політичну, економічну, культурну, спортивну тощо), 
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а отже, і в орбіти різних культур, в результаті міжкультурних контактів у комунікантів 
можуть виникати значні труднощі. Щоб допомогти студентам усунути хоча б деякі з цих 
труднощів, викладачі іноземних мов повинні використовувати всі можливості для цього, 
закладені в наявних навчальних матеріалах, чи створювати такі навчальні матеріали, які 
б допомагали формувати міжкультурну компетенцію студентів.

Метою даної статті є показати, як можна розширити міжкультурну компетенцію 
студентів природничих спеціальностей університету, значна частина яких у недалеко-
му майбутньому інтегрується в світову наукову спільноту, використовуючи культуро-
логічний потенціал творів художньої літератури на практичних заняттях з іноземних 
мов. Хоча читання іншомовних творів художньої літератури традиційно вважалося 
пріоритетним для студентів факультетів іноземних мов, ми на практиці переконалися, 
що ретельно підібрані, іноді скорочені до 4-6 сторінок короткі оповідання з цікавим 
динамічним сюжетом є дуже ефективним навчальним матеріалом і для студентів не-
мовних спеціальностей.

Крім експліцитно представлених в творах художньої літератури культурологічних 
реалій країни, мова якої вивчається, та суттєвих переваг роботи студентів з цими творами 
(таких як ситуативне, не вимушене засвоєння лексичного та граматичного матеріалу та 
широкі можливості для висловлювання власної думки щодо прочитаного, що в кінцевому 
рахунку призводить до розширення комунікативної компетенції студентів), ми звернули 
увагу на імпліцитно виражений в цих творах культурологічний потенціал. На кафедрі 
іноземних мов для природничих спеціальностей Львівського національного університету 
імені Івана Франка був укладений посібник для самостійної роботи студентів, одним із 
завдань якого було формування у них міжкультурної компетенції. [8].

Посібник складається із дванадцяти коротких оповідань відомих англійських та 
американських авторів, та розробленого на їх основі комплексу завдань для розвитку 
мовної компетенції студентів в усіх її проявах – лексичної, граматичної, мовленнєвої 
(в усному та письмовому аспектах), соціокультурної. У підібраних в посібнику 
оповіданнях порушуються важливі для кожної нації морально-етичні проблеми, такі як: 
любов до батьківщини, дотримування національних традицій, виховання дітей у сім'ї 
та розвиток їх талантів, визначення життєвих пріоритетів та моральних цінностей. При 
обговоренні цих проблем, зокрема, відповідаючи на запитання: «Що б ти зробив, якби 
був на місці головного персонажа оповідання?» студенти звертають увагу на відмінності 
менталітетів, національних характерів, ціннісних орієнтацій та культурних стереотипів 
головних персонажів оповідань, які є представниками англомовного світу, та українців. 
Так встановлюється тверда життєва позиція майбутніх спеціалістів та формується їх 
міжкультурна компетенція.

Останній розділ методичної частини до кожного оповідання у посібнику називається 
Cross-cultural competence check. (перевірка міжкультурної компетенції), або Cross-
cultural study (вивчення міжкультурних реалій). Проаналізувавши фактологічний мате-
ріал кожного з дванадцяти оповідань посібника, ми виділили у ньому ті явища та реалії, 
які характерні для англомовних країн, і з якими наші студенти повинні бути обізнаними. 
Формування у них країнознавчої та культурологічної компетенції відбувається шляхом 
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виконання ряду завдань, таких як заповнення пропусків у реченні або закінчення речен-
ня однією із трьох запропонованих лексичних одиниць чи фраз, та поєднання лексичної 
одиниці з релевантною до неї інформацією. Слід зауважити, що переважну більшість 
матеріалу, з якого сформовані завдання до цього розділу посібника, взято з словника 
англійської мови та культури видавництва Лонгман [9].

Оскільки посібник укладений для самостійної роботи студентів, то вони при необ-
хідності ведуть пошук в Інтернеті для знаходження правильної відповіді. Наведемо два 
приклади сформульованого англійською мовою завдання на перевірку міжкультурної 
компетенції студентів (на базі оповідання А. Барріджа “Воскова фігура”).

Choose the correct item to complete the sentences.
1. Madame Tussaud’s Museum in London contains the models of _____ people.

a) dead b) living c) both living and dead
2. The first exhibit of the museum was _____ .
a) the model figure of Isaak Newton b) the bust of Mary Tudor 
c) the head of Marie Antionette 
Якщо ж цей розділ у посібнику називається Cross-Cultural Study, то завдання на за-

своєння міжкультурних реалій, наприклад, формулюється так: Do you know that: 
•	 the word mall denotes different things in the UK and the USA? 
Далі наводяться різні випадки вживання цього слова у британському та американсько-

му варіантах англійської мови (на базі оповідання К.Чопін “Пара шовкових панчох)”; 
•	 the word rector has different meanings in different countries? 
Далі наводяться випадки вживання цього слова в різних країнах – Англії, Шотландії, 

США, Україні (на базі оповідання Г.Манро “Відкрите вікно”).
Завдання на поєднання лексичних одиниць з релевантною до них інформацією по-

дається на базі оповідань Р.Ларднера “Різдво, яке святкували батьки” (десять словоспо-
лучень зі словом Christmas), С.Моема “Лорд Монтдрего (назви урядових посад у США 
та Великобританії), Р.Сабатіні “Польська дуель” (слова, що вживаються для позначення 
людей, які наділені різними титулами в країнах Європи).

Таким чином була зроблена спроба сформувати у студентів певний когнітивний багаж, 
що створюватиме відчуття культурної спільності з носіями мови і, відповідно, допоможе 
їм подолати міжкультурний бар’єр та зняти напруження при контакті з носіями мови. 

Отже, формування соціокультурної компетенції у студентів відбувається на основі 
вивчення ними національних культур країн, мова яких вивчається. Вони починають ро-
зуміти можливу різницю між їхньою рідною культурою та іншими культурами, а також 
набувати вмінь долати соціокультурні відмінності та враховувати культурні та країноз-
навчі особливості різних країн.
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переКЛад – оСнова ФаХовоЇ КомуніКаЦіЇ при вивченні 
іноЗемноЇ мови в немовниХ внЗ

В даній статті йде мова про вироблення навиків перекладу. Знання розвитку іно-
земної мови в різні періоди (як змінювались значення слів, граматична будова речення, 
утворюючи в сучасній німецькій мові інтерференцію, дає можливість вибору варіантів 
перекладу); при фаховому перекладі слід знати не тільки професійну термінологію, але 
й враховувати соціально-культурний аспект.

Ключові слова: навчальний та професійний переклад, вироблення вмінь перекладу, 
комунікативна компетенція, явище інтерференції, порівняння стійких конструкцій-клі-
ше, соціально-культурний аспект.

В данной статье речь идет о выработке навыков перевода. Знание развития ино-
странного языка в различные периоды (как изменялись значения слов, грамматиче-
ский строй предложения, образование в современном немецком языке интерференций, 
дает возможность выбора вариантов перевода); при профессиональном переводе сле-
дует знать не только профессиональную терминологию, но и учитывать социально-
культурный аспект.
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415

Ключевые слова: учебный и профессиональный перевод, выработка умений перевода, 
коммуникативная компетенция, явление интерференции, сравнение стойких конструкций-
клише, социально-культурный аспект.

This article refers to the development of translation skills. Knowledge of foreign languages 
in different periods (while the change of the words' meaning, grammatical structure of sentences 
forming in modern German interference) makes it possible to choose options of translation. 
While making professional translation we should know not only professional terminology, but 
also we should take into account the socio-cultural aspect.

Key words: educational and professional translation, translation developing skills, 
communicative competence, the phenomenon of interference, comparison-resistant structures 
cliche, socio-cultural aspect.

Приєднання України до Болонського освітнього процесу характеризується розвитком 
міжнародних зв’язків зі світовою спільнотою в галузях економіки, маркетингу, культури, 
науки і техніки. Це вимагає підготовку фахівців, які вільно володіють навичками та вмін-
нями професійного іншомовного спілкування в усіх сферах діяльності.

Комунікативний підхід до викладання іноземних мов у технічних вищих школах на-
буває великого значення. Яким би аспектом мови чи мовлення ми не займались, на перше 
місце ставиться комунікативна компетенція фахівця. 

Крім основних мовних вмінь, таких як аудіювання, читання, говоріння, письмо, на 
наших заняттях відводиться велике місце виробленню вмінь перекладу. Для вироблення 
навиків перекладу нами вибираються звичайно тексти з фаху, де враховуються фактори, 
що впливають на соціально-культурний аспект [1:58]. 

З точки зору комунікативно-орієнтованої методики навчати слід на матеріалі вислов-
лювань типових для реальної професійної діяльності. При цьому виробляються навики 
як письмового так і усного перекладу.

Наприклад, стосовно професійно-маркетингових текстів слід відмітити наступні мо-
менти: звичайний переклад, яким би грамотним він не був, не зможе повністю відповіда-
ти всім маркетинговим завданням, якщо не приділити їм особливої уваги. При підготовці 
маркетингових матеріалів іноземною мовою важливо донести ідею оригінального тексту 
і зберегти мету маркетингової комунікації. [2:38]. Тому перед перекладачем ставляться 
завдання не тільки граматичної передачі тексту з лінгвістичної точки зору, але й адапта-
ції цього тексту до культурних і соціальних особливостей ринку. Це мається на увазі ви-
користання тієї мови, на якій говорить потенційний клієнт. Тут на перше місце виходить 
характеристика бренда, який дає маркетингові тексти. Зазвичай маркетингові тексти кла-
сичних брендів не мають емоційного забарвлення і виконують виключно інформаційну 
функцію. Але якщо продавець направлений на молодіжні слої покупців, то допускається 
емоційний вплив на аудиторію, який передається в перекладі.

Отже переклад фахової (маркетингової) документації – креативний процес. По-
трібно не просто передавати зміст тексту, але й зробити його легко сприйнятливим 
для читачів.

Переклад на заняттях іноземною мовою (наприклад іноземна мова ділового 
спілкування) використовується по-різному, в залежності від рівня володіння іноземною 
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мовою, починаючи з елементизації окремих слів, словосполучень, порівняння стійких 
конструкцій, кліше в німецькій та українській мовах, необхідний для перекладу ділових 
документів. 

Наприклад: die Liefertermine – терміни доставки. 
1. Die Ausrüstung ist nach folgenden Lieferzeiten laut Anlage № … zu liefern – 

Обладнання слід доставити в слідуючі терміни згідно додатку № …
2. Die Qualität der Ware muss durch Zertifikate bestätigt werden – Якість товара 

повинна підтверджуватися сертифікатами.
3. Die Preise bleiben fest für die ganze Gültigkeitsdauer des Vertrages – Ціни 

залишаються незмінними на весь період договору.
Ми використовуємо також професійно-орієнтовані тексти різних жанрів, 

закінчуємо роботою над складними текстами з області фахового напрямку, присвячені 
певній тематиці.

При навчанні перекладу слід звернути увагу на вироблення слідуючих вмінь: передача 
за допомогою перекладу змісту оригінала, анотування, реферування тексту, знання 
термінологій і фразеологій даної галузі (бізнесу, економіки, електроніки). Студенти 
повинні правильно володіти лексичними, граматичними, орфографічними видами мови, 
використовувати певний функціональний стиль, необхідний для даного виду тексту.

Розрізняють два види перекладу: навчальний та професійний.
Навчальний переклад вживається з метою розуміння іншомовного тексту і дає 

можливість засвоїти основи іноземної мови, прийоми, методи і техніку перекладу, 
поглиблюючи свої знання з мови з врахуванням обраної спеціальності.

Професійний переклад є особлива мовна діяльність, направлена на відтворення 
оригіналу за допомогою іншої мови. Ця діяльність вимагає спеціальної підготовки, 
навиків і вмінь. [3:16]. Таким чином, навчальний переклад є необхідним етапом для 
професійного перекладача.

Засвоюючи базу іноземної мови і техніки перекладу, студенти одержують нові 
знання і вміння. В навчальному перекладі, на наш погляд, слід приділити увагу явищу 
інтерференції. 

За Алімовим В.В. [4:116] в теорії перекладу слід враховувати всі види інтерференції 
при перекладі, як бажані, так і недоцільні. Наприклад, інтерференція в українській та 
німецькій мовах є засобом збагачення науково-технічної термінології.

Мова німецької технічної літератури значно відрізняється від літературної 
німецької мови.

Наприклад є різниця перекладу термінів у розмовній мові та перекладу цих термінів 
в електроніці:

a) der Baustein – 1) будівельний камінь (у розмовній мові)
 2) функціональний вузол (в електроніці) 
b) der Trichter – 1) лійка (у розмовній мові)
 2) антена, яка має форму лійки (в електроніці).
Треба також звернути увагу студентів на інтерференцію у звичайній електроніці та 

в мікроелектроніці.
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Щодо перекладу терміна der Kern – в звичайній електроніці, там де йдеться про бу-
дову атома, слово der Kern – має значення «ядро». А в мікроелектроніці перекладається 
«кристалик». 

Наприклад:
a) Jedes Atom hat den Kern und die Elektronenhülle – Атом має ядро і електронну 

оболонку.
b) der salzkerngroße Subminiaturtransistor. У німецькій мові salzkerngroß – 

прикметник. В українській мові це іменник з прикметником. Переклад терміна: 
«субмініатюрний транзистор величиною з кристалик солі».

Термін «схема» перекладається: 
1) die Schema – die Schemata – у звичайній електроніці;
2) die Schaltung – die Schaltungen – у мікроелектроніці.
У галузевих мовах є тенденція до скорочення довгих термінів, наприклад: 
a) die Elektronendatenverarbeitungsanlage – die EDVA – переклад ЕОМ.
Перекладач повинен знати, що будь-яка мова не є сталою. Вона завжди перебуває 

у динамічному розвитку. Цей розвиток залежить від динаміки розвитку народу, його 
економіки, культури і політики.

У лексичному плані змінювались не тільки літери, звуки, але й значення слів. Одні 
слова змінювали своє значення, другі зникали, з’являлись інші. Наприклад: на нашу 
думку, при поясненні граматичної конструкції „man+дієслово“ слід звернути увагу 
студентів на історичний розвиток цього явища. 

У стародавні часи існувало слово man. Воно мало п’ять значень: людина, мужчина, 
чоловік, жива істота, хтось. У середньовіччі перші три значення перетворилися на 
слово ther Man; у нововерхньонімецький період – der Man. Іменники стали писатися з 
великої літери. А в сучасній німецькій мові маємо слово „der Mann“. Значення «жива 
істота» зникло, лишилось значення хтось «man». Так ми пишемо це слово в сучасній 
німецькій мові. Але в нововерхньонімецький період (Neuhochdeutsch) значення «хтось» 
воно втратило. 

Ми перекладаємо конструкції „man+дієслово“ як неозначено-особовий займенник у 
множині (при тому, що дієслово після man (хтось) стоїть завжди у 3-й особі однини). Це 
велика розбіжність мов. 

Наприклад:
1. Dort spricht man – Там розмовляють; man є граматичним підметом, який лишився 

нам від періоду середньовіччя (Mittelhochdeutsch). 
2. Man unterscheidet verschiedene Zahlungsbedingungen: die Bezahlung auf dem 

Inkassowege (dabei gehen die Inkassospesen zu Lasten des Verkäufers), durch ein Akkreditiv 
und natürlich in bar. – Розрізняють різні види умов оплати: оплату інкасо, при цьому 
витрати по інкасо має нести продавець, плату акредитивом та, звичайно, готівкою.

Слід також не забувати про переклад конструкцій „man+модальне дієслово“: man 
muss – треба, потрібно; man kann – можна.

Приклад до зміни значення слів у німецькій мові – середньоверхнєнімецьке 
прислів’я:
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Eines Mannes Rede
Ist keines Mannes Rede
Man soll si billig hören Beede.
- Думка однієї людини нічого не варта. 
Слід обов’язково (billig) послухати обидві сторони (Beede).
Слово «billig» в Mittelhochdeutsch мало значення «обов’язково». У середній німецькій 

мові воно змінило значення на «дешево». А щодо слова «обов’язково» – виникли зовсім 
нові слова – „unbedingt“ та „obligatorisch“. 

У Mittelhochdeutsch (MHD) слово Beede, у Neuhochdeutsch (NHD) – beide – обидві.
Отже для перекладача важливо знати про який період розвитку мови йдеться у тексті, 

щоб таким чином визначити значення того чи іншого слова.
Знання особливостей розвитку німецької мови в різні періоди, знання походження 

слів, як вони змінювалися, чому вони мають у сучасній німецькій мові такий, або інший 
фонетичний та граматичний вигляд, чому виникла така інтерференція в будові слів, 
речень, виразів – дає перекладачам можливість правильного вибору варіантів перекладу 
як літературних, так і науково-технічних текстів.

Ми не охоплюємо всі методи перекладу, а показуємо деякі засоби по виробленню 
навиків перекладу.

Набуті студентами знання перекладу мають бути використані для практичного 
користування іноземною мовою: працювати з відповідною літературою з фаху, брати 
участь у бесідах на міжнародних конференціях, писати статті іноземною мовою.
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оСоБЛивоСті пиСемного мовЛеннЯ при вивченні німеЦЬКоЇ 
мови ЯК другоЇ іноЗемноЇ у внЗ

У статті розглядаються форми і методи навчання писемного мовлення у процесі 
вивчення німецької мови як другої іноземної у ВНЗ. Простежуються основні методичні 
моменти планування та організація процесу написання твору та типологія підготовчих 
вправ.

Ключові слова: німецька мова, практичне заняття, писемне мовлення, система 
вправ, твір.

В статье рассмотрены формы и методы обучения письменной речи в процессе из-
учения немецкого языка как второго иностранного в ВУЗе. Просматриваются основные 
моменты планирования и организация процесса написания сочинения и типология под-
готовительных упражнений.

Ключевые слова: немецкий язык, практическое занятие, письменная речь, система 
упражнений, сочинение.

The article considers the forms and methods of teaching of written language in the process 
of studying the German language as the second foreign in the higher educational establish-
ments. The article focuses on the basic methodological moments of planning and organization 
of the process of writing works and the typology of preparatory exercises.

Key words: German language, practical course, written language, system of exercises, essay. 

Поглиблення міжнародних зв’язків України, інтеграція країни до загальноєвропей-
ських структур, перехід до високотехнологічного інформаційного суспільства підвищу-
ють роль іноземних мов як важливого засобу міжкультурного спілкування. У зв’язку з 
цим посилюється увага до вивчення другої іноземної мови у ВНЗ, а саме німецької, під-
вищуються вимоги до її викладання, рівня практичного оволодіння студентами уміннями 
спілкування як усної, так писемної формами відповідно до мотивів, цілей мовленнєвої 
поведінки у типових сферах та ситуаціях.

У методичній науці вже склалася певна система проблем у дослідженні письма та 
розвитку писемного мовлення стосовно іноземної мови. Однак, незважаючи на це, ас-
пекти останнього висвітленні недостатньо, і саме в плані вивчення іноземної мови (у 
нашому випадку німецької). 

Метою нашої статті є висвітлення тих особливих механізмів техніки навчання писем-
ному мовленню, форм і методів які сприяють розвитку писемних умінь і навичок. 

Під писемним мовленням розуміють творче комунікативне вміння, що дозволяє виклас-
ти в писемній формі свої думки. Для цього треба володіти орфографічними й каліграфічни-
ми навичками, умінням структурно-композиційного оформлення і логічно-послідовного 
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викладу думок, умінням аргументувати, аналізувати, узагальнювати інформацію а також 
умінням обрати адекватні лексичні й граматичні одиниці.

Процес писемного мовлення, як відомо, починається з мовлення внутрішнього. За 
кількістю операцій писемне повідомлення є складнішим від усного. Однак в усному 
спонтанному висловлюванні породження мовлення і його звукового оформлення є синх-
ронним і тому вимагає повного автоматизму в оперуванні лексичними і граматичними 
матеріалом. Навчання письма полегшується тим, що той, хто пише, не відчуває браку 
часу, а це дозволяє ґрунтовніше продумувати зміст і форму майбутнього висловлюван-
ня, чіткіше здійснювати як попередній синтез, так і ретроспективний аналіз написаного. 
Можливість відшукати в пам’яті необхідні мовні засоби для точного і яснішого виражен-
ня думки, можливість використати словник та інші довідники, дають студентові більшої 
впевненості [4:10]. 

Методисти-практики, а саме: Г.В.Рогова, Ф.М.Рабинович підкреслюють, що як і усне, 
писемне мовлення відноситься до репродуктивної діяльності. Таким чином, у навчанні 
лексики, граматики письмова фіксація матеріалу дає змогу:
- створити додаткові асоціації, які допомагають запам’ятовувати лексичні одиниці, 

речення, структурні зразки;
- організовувати письмові вправи, які сприяють розвиткові навичок користування 

лексичними та граматичними явищами;
- повторювати матеріал; 
- організовувати усні вправи, опираючись на зафіксовані структурні зразки, лексичні 

елементи [3: 115].
До навчання писемного мовлення доцільно застосовувати таку систему вправ, яка 

буде спрямована на поетапне навчання писемного мовлення, заслуговують на увагу під-
готовчі (мовні й умовно-комунікативні вправи) та комунікативні (мовленнєві). 

Будь-яка типологія вправ пов’язується зі стадіями формування знань, умінь і нави-
чок, тому типи вправ, перш за все, відрізняються за своєю метою. Одні вправи мають на 
меті познайомити студентів з новим граматичним явищем і виробити первинні уміння 
і навички вживати конкретний лексичний матеріал у нетворчій мові, коли створюються 
такі умови, в яких студент концентрує свою увагу даному мовному явищі і змушений 
вживати саме цей мовний матеріал (мовні вправи) [5:139 –144].В умовно-комунікативних 
вправах студенти застосовують мовний матеріал на рівні надфразової єдності (вислов-
лювання) з опорою на штучно створені потенційні ситуації мовного спілкування, текст 
для читання, малюнки. Мовленнєві дії студентів у цьому випадку ґрунтуються на нави-
чках, що мають різну ступінь автоматизму.

Комунікативні (мовленнєві) вправи спрямовані на створення студентами власних 
творів на рівні тексту без використання опори, на постійне залучення до процесу спіл-
кування, тобто до процесу практичного користування мовою в різних видах мовленнєвої 
діяльності: аудіюванні, говорінні, читанні, письма.

До підготовчих вправ, що використовуються на початковому етапі, належать усі види 
мовних та умовно-комунікативних вправ, які виконуються студентами письмовій фор-
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мі а саме: на підстановку, на зміну граматичної структури, добір лексичних одиниць, 
складання речень, об’єднання простих речень у складні, трансформацію, розширення і 
завершення мовленнєвих зразків, відповіді на запитання різних типів

Так, на практичному занятті з німецької мови (другої іноземної) з теми «Die Wohnung. 
Präpositionen mit dem Dativ und Akkusativ» студентам ІІ курсу запропоновано виконати 
низку підготовчих лексико-граматичних вправ, наприклад [6:162 – 166]:
•	 Dativ oder Akkusativ. Bilden Sie Sätze und ergänzen Sie dabei die Artikel.

1. tragen– bitte – der Keller– in – das Bier – Sie
2. der Mantel – die Garderobe – hängen – an – er
3. der Schrank – stehen – in – die Weingläser
4. auf – der Atlas – die Kommode – liegen
5. hängen – über – du – warum – die Lampe – der Fernsehe?
6. die Zeitung – er – unter – legen – das Sofa – immer
7. dein Fahrrad – vor – stehen – die Haustür
8. räumen – die Spülmaschine – das Geschirr – er – nie – in

•	 Ergänzen Sie Präpositionen und Artikel und Zeichnen Sie das Bild.
 … dies … Bild sieht man im Vordergrund einen See. … See ist ein kleines Boot. … Boot 

sitzen ein Mann und ein Kind. … See herum geht eine Familie mit einem Hund spazieren. … 
See liegt ein Dorf. … Mitte des Dorfes gibt es eine Kirche. Links … Kirche steht das Rathaus. 
… Rathaus ist ein Restaurant. … des Dorfes gibt es einen Fußballplatz. … See … gibt es eine 
kleine Straße. … dies … Straße gibt es einen Unfall: ein Fahrradfahrer ist … einen Baum 
gefahren. Rechts … Dorf ist ein kleiner Berg. … Berg steht eine alte Burg.
•	 Ergänzen Sie die angegebenen Präpositionen und Artikel.

in (8x), aus, zwischen, nach(3x), zu, an (3x), um, neben, entlang, gegenüber, hinter, über
Liebe Großeltern,

wie geht’s euch? Seid ihr gesund? Wann kommt ihr mich endlich mal besuchen? Seit einer 
Woche bin ich nun … wunderschönen Stadt Freiburg … Breisgau. … meinem Studentenheim 
habe ich schon ein paar nette Leuchte kennengelernt. … Zimmer … mir wohnt zum Beispiel 
eine Studentin … Schweden, mit der ich viel Zeit verbringe, und … Zimmer … wohnt eine 
deutsche Studentin, die mich schon einmal … ihren Eltern einladen. Hier … Freiburg gibt 
es auch viele gemütliche Kneipen und kleine Bistros, Kinos, Theater etc. Es wird mir nie 
langweilig. 

Aber auch die Gegend … Stadt herum ist sehr, sehr schön. Freiburg liegt … westlichen 
Rand des Schwarzwaldes … Südwesten von Deutschland. Wenn man den Rhein … … Süden 
fährt, kommt man nach ca. 80 km … Schweizer Grenze. Gleich … der Grenze liegt die Stadt 
Basel. Das ist eine sehr interessante Stadt.

Wenn man von Freiburg aus … Westen … Rhein fährt (der Rhein ist die Grenze … 
Deutschland und Frankreich), kommt man … Colmar.

Nächste Woche habe ich meine Sprachprüfung … Universität. Deshalb muss ich jetzt viel 
lernen und jeden Tag … Mediothek gehen, um noch mehr zu üben.

Ich schreibe euch bald wieder und grüße euch ganz herzlich
Elke
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Підготовчі вправи виступають важливою сходинкою на початковому етапі навчан-
ня писемного мовлення, тому що саме вони допомагають перейти до комунікативних 
вправ, а саме виробити стратегію написання тесту, його лексико-граматичну та тема-
тичну основу. На думку І.Р.Гальперіна текст це продукт мовленнєвого творчого процесу, 
який характеризується завершеністю і є об’єктивним у вигляді письмового документа, 
що складається з назви (заголовка) і ряду особливих одиниць (надфразових єдностей), 
об’єднаних різними типами лексичного, граматичного, логічного, стилістичного зв’язку 
і має визначену цілеспрямованість і прагматичну спрямованість [1:18] Отже, найбільш 
розповсюдженою формою на завершальному етапі у роботі над писемним мовленням, 
на нашу думку, є написання твору, який може бути у вигляді опису, розповіді, пояснення, 
листа, міркування тощо. Але, незалежно від того, який твір пишуть студенти, процес 
писемного мовлення має три етапи: підготовчий, мовленнєвий і контрольний. Названі 
етапи ми використовували на зазначеному практичному занятті. 

Отже, спочатку ми проробили підготовчі вправи з лексико-граматичної теми; звер-
нули увагу на ідіоматичні вирази та граматичні та стилістичні структури; прочитали 
низку текстів з теми заняття („Wir suchen eine Wohnung“, „Mein Zimmer“ „Student mietet 
Zimmer“); виконали завдання „Wie heißt das deutsch?“, „Möblieren Sie Ihre neue Wohnung. 
Zeichnen Sie die Gegenstände“; прослухали міні-діалоги, відтворивши їх зміст шляхом 
запитань та відповідей; працювали над прикладами-ілюстраціями, коли кожний студент 
отримав особисту картку з малюнком різних кімнат квартири або будинку, потім по черзі 
за допомогою вже вивчених граматичних правил та дібраної до теми лексики, студенти 
описували малюнки, виправляючи при цьому мовні та стилістичні помилки. Після цього, 
студенти отримують завдання написати твір про свою квартиру або кімнату із застосуванням 
певного матеріалу та набутих навичок. Виконання цього завдання перевіряється на наступ-
ному занятті, яке при необхідності доповнюється вчителем та коректується.

Таким чином, лише за умови наполегливої підготовчої роботи перед написанням тво-
ру, відпрацюванням всіх стадій писемного процесу разом зі студентами викладач формує 
основні вміння писемного мовлення: об’єктивація, упередження та критика тексту. Як 
зазначають методисти О.Б.Бігич, С.В.Гапонова, Г.А.Грінок, С.Ю.Ніколаєва доцільно 
писати колективні твори на занятті, особливо це стосується студентів, які вивчають 
німецьку мову як другу іноземну на початковому етапі, бо під керівництвом викладача 
вчаться аналізувати, порівнювати, синтезувати, розрізнювати мовні й мовленнєві явища, 
а також читати свій твір очима читача. Колективне читання та обговорення на занятті 
написаних робіт і типових помилок є важливими прийомами роботи у процесі навчання 
писемного мовлення [2].

Таким чином, успішне формування писемних мовленнєвих умінь і навичок мож-
ливе лише за умови систематичної та цілеспрямованої роботи, постійної уваги до всіх 
аспектів навчання.
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