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ФіЛоСоФіЯ мови і КуЛЬтури

УДК 811.12
Вейсялли Фахраддин Ядигярь оглу,

Бабаев Джамиль Мамедага оглу
(Баку, Азербайджан)

ПонЯтиЕ «СмЫСЛа» в Лингво-ФиЛоСоФСКиХ КонЦЕПЦиЯХ

Стаття присвячена розгляду поняття смислу у лінгвістичних дослідженнях в 
останні десятиріччя. У сучасних працях з лінгвістики «смисл» не виділяється як такий. 
Його зазвичай ототожнюють то зі змістом, то зі значенням. Під смислом у цій роботі 
розуміється слід від колишнього досвіду людської діяльності у пам’яті мовців, що роз-
мовляють даною мовою, яка оживає у подальшій мовній діяльності людини, дозволяє 
людині пізнавати предмет, об’єкт чи денотат знаку.

Ключові слова: смисл, знак, значення, сигніфікація, семантика, контекст.
Статья посвящена рассмотрению понятию смысла в лингвистических исследова-

ниях в последние десятилетия. В современных трудах по лингвистике «смысл» не вы-
деляется как таковой. Его обычно отождествляют то с содержанием, то со значени-
ем. Под смыслом в настоящей работе понимается след от прежнего опыта человече-
ской деятельности в памяти говорящих на данном языке, который оживает в дальней-
шей языковой деятельности человека, позволяет человеку опознавать предмет, объект 
или денотат знака. 

Ключевые слова: смысл, знак, значение, сигнификация, семантика, контекст.
The article is devoted to sense investigation of linguistic researches in the last decade. In 

modern writings on linguistics sense is not noted separately. It is commonly equated either with 
the content or with the meaning. Sense is understood as a trace of the previous experience of 
human activity in the memory of the speaker. 

Key words: sense, sign, meaning, signification, semantics, context.

Понятие «смысла» относится к наиболее загадочным явлениям лингвосемиотики. 
Однако конкретного определения смысла в этих лингвосемиотических работах не было 
сформулировано и в его дефиниции существует большой разнобой. Не претендуя на ис-
черпывающий анализ проблемы смысла, рассмотрим некоторые работы, где исследуется 
данная проблема. При этом неполным было бы и исследование смысла без обращения к 
его корреляту – значению, в противопоставлении которому обычно и выявляются сущ-
ностные характеристики смысла. 

Как известно, различение смысла и значения восходит к Н.Туси [1], которое впослед-
ствии было развито немцем Г.Фреге [2], который ставит вопрос разграничения смысла и 
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значения в рамках решения проблемы кореферентных имен: если два (или более) имени 
обозначают один и тот же денотат, чем же они отличаются – с мыслом или значением? 
Отвечая на этот вопрос, Г.Фреге следующим образом охарактеризует значение и смысл: 
кореферентные имена или выражения экстенсионально тождественны, т.е. имеют одно и 
то же значение, а интенсионально различны, т.е. имеют разный смысл. «Напрашивается 
мысль связать с каждым знаком (именем, словесным оборотом, письменным знаком), 
помимо обозначаемого – его мы будем называть значением знака, – также и то, что я на-
звал бы смыслом знака и в чем выражается конкретный способ задания обозначаемого. 
Согласно такому пониманию в нашем примере окажется, что, хотя значение выражений 
«точка пересечения α и А» и «точка пересечения b и с» одно и то же, смысл их различен. 
Равным образом, выражения «Вечерняя звезда» и «Утренняя звезда» имеют одно и то же 
значение, но отнюдь не одинаковый смысл» [3: 231]. 

Под знаком и именем им понимается «любое обозначение, представляющее собою 
собственное имя, чьим значением, стало быть, является определенный предмет» [3: 231]. 
По Г.Фреге, связь между знаком его смыслом и значением, такова, что знаку соответству-
ет определенный смысл, а этому последнему – определенное значение, тогда как одному 
значению (одному предмету) соответствует не единственный знак. Один и тот же смысл 
имеет в различных языках – и даже в одном и том же языке – различные выражения [3: 
231]. Считая такое отношение правилом, Г.Фреге также допускает исключение из этих 
правил «…если совокупность знаков носит совершенный характер, то каждому знаку 
должен соответствовать вполне определенный смысл; однако в национальных языках 
это требование очень часто нарушается, и надо быть довольным уже тогда, когда одно 
и то же слово, употребляемое в одном и том же контексте, всегда имеет один и тот же 
смысл. Быть может, следует признать, что всякое грамматически правильно построенное 
выражение, выполняющее роль собственного имени, всегда имеет смысл. Однако это не 
значит, что смыслу всегда соответствует некоторое значение. Слова «самое удаленное 
от Земли небесное тело» имеют некий смысл; однако весьма сомнительно, чтобы они 
имели значение. Выражение «самый медленно сходящийся ряд» имеет определенный 
смысл; однако доказано, что он не имеет значения, так как для всякого сходящегося ряда 
можно найти другой ряд, который медленнее, но все-таки сходится. Отсюда следует, что 
если мы понимаем смысл, это еще не значит, что мы с уверенностью располагаем и не-
которым значением» [3: 231]. 

Г.Фреге наглядно передает отношение, существующее между знаком, предметом, 
им обозначаемым (значением знака), и знанием, которое несет в себе данный знак – его 
смыслом; при этом, по его мнению, знак может иметь смысл, но не иметь значения. От-
ношение «знак-смысл-значение» он переносит на предложения как частный случай имен, 
знаков, обозначающего, выделяя особо утвердительно-повествовательные-утвержда-
ющие предложения, смысл которых есть мысль, а предметное значение – одно из двух 
истинностных значений: «истинно», либо «ложно» [3: 235]. «Содержание я называл оце-
ниваемым содержанием – тем содержанием, о котором выносится суждение. Теперь со-
держание, о котором судят, распадается для меня на то, что я называю мыслью, и то, 
что я называю значением истинности. Это есть следствие различения смысла и значения 
знака. В данном случае смысл предложения есть мысль, а его значение – значение истин-
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ности. А именно, мысль, которая обычно есть смысл данного предложения, в косвенной 
речи становится его значением» [3: 38]. По мнению Г.Фреге, от значения и смысла знака 
следует отличать связанное с ним представление [3: 232]. Если значения знака есть чув-
ственно воспринимаемый предмет, то мое представление о нем есть внутренний образ, 
возникший из воспоминаний о чувственных впечатлениях. Одно и то же представление, 
даже у одного и того же человека, не всегда связано с одним и тем же смыслом. Представ-
ление существенно отличается от смысла знака тем, что смысл знака может быть общим 
достоянием многих людей … [3: 232]. Значение собственного имени – это сам предмет, 
обозначенный этим именем; представление, которое при этом у нас возникает, вполне 
субъективно; между значением и представлением можно поместить смысл, который, в 
отличие от представления, хотя и не является субъективным, все же не есть сам пред-
мет [3: 233]. Он приводит следующее сравнение. Предположим, некто смотрит на Луну в 
телескоп. Саму Луну можно сравнить со значением, она является предметом наблюдения, 
которое опосредовано реальным образом, возникающим внутри телескопа благодаря пре-
ломлению лучей в объективе, а также образом, возникающим на сетчатке глаз наблюдате-
ля. Первый я сравниваю со смыслом, второй с представлением или восприятием [3: 233]. 

По словам Р.И.Павилениса, “понятие смысла у Г.Фреге имеет познавательную функ-
цию, и оно вводится для решения проблемы познавательной ценности или информатив-
ности истинных утверждений тождества” [4: 49]. Смысл рассматривается им как способ 
представления информации в знаке, а значение выводится за пределы языка во внешний 
мир, отождествляясь с денотатом. Р.И.Павиленис смысл рассматривает сквозь призму 
анализа концептуальных систем и их взаимоотношений друг с другом и с объективной 
действительностью [4: 129]. У автора смысл есть часть индивидуальной концептуальной 
системы человека как система его мнений и знаний о мире, носящем доязыковой и внея-
зыковой характер и отражающей его доязыковой и языковой познавательный опыт [4: 12]. 
Смысл есть «…информация относительно актуального или возможного положения вещей 
в мире (т.е. то, что индивид знает, думает, воображает об объектах мира)…» [4: 102].

По Э.Гуссерлю, смысл есть онтологическая характеристика человеческого бытия с 
одной стороны, и элемент самого сознания, с другой [5: 52]. У автора понятия «смысл» 
и «значимость» употребляются как равнозначные, для него смысл – это актуальная 
ценность, значимость предмета для субъекта. М.Хайдеггер понимает смысл как объ-
ективная сущность вещей, у него смысл выступает в качестве объекта специально на-
правленного особого познания. Смысл, накладываемый субъектом на происходящее, 
и есть окружающий субъекта мир. Вещи, доступны человеку как смыслы, т.е. «бытие-
в-мире» всегда уже осмысленно. «Смысл есть то, на чем держится понятность чего 
либо» [6: 151]. Автор уточняет, что смысл не есть свойство сущего, он «…располага-
ется «за» ним или где-то парит как «междуцарствие». Это экзистенциал присутствия: 
«Смысл имеет лишь присутствие, насколько разомкнутость бытия-в-мире «заполни-
ма» открываемым в ней сущим. Лишь присутствие может быть осмысленно или бес-
смысленно» [6: 151]. У Л.Витгенштейна смысл выступает в качестве семантической 
характеристики, которую он закрепляет за предложением, являющимся образом фак-
тической ситуации, т.е. обозначает меру значимости объектов окружающего мира, их 
ценность. Значение же присуще именам, простым знакам, обозначающим объекты. 
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Предложения, не обозначающие фактов, а только показывающие структуру «мира фак-
тов» и его пределы есть бессмысленные предложения. Сам смысл не находится в мире 
фактов, он обнаруживает себя в процессе значимого для человека восприятия этого мира 
фактов, его осмысливания: «Смысл мира должен находиться вне мира. В мире все есть, 
как оно есть, и все происходит, как оно происходит, в нем нет ценности – а если бы она 
и была, то не имела бы смысла» [7: 70]. Э.Бенвенист указывает, что «…смысл не появля-
ется в результате сложения знаков, а как раз наоборот, смысл …реализуется как целое и 
разделяется на отдельные «знаки», какими являются слова» [8: 88]. 

Ю.С.Степанов концепцию смысла рассматривает в рамках семиологиической грам-
матики. Объектом приложения теории смысла (и значения) в ней является предложе-
ние в виде структурной схемы или пропозициональной функции, т.е. рассматриваемое 
как статичный языковой знак, разделяющий эту свою знаковую природу с именем. Он в 
предложении выделяет две семантические сферы: экстенсионал, денотат или референт, 
как обозначение факта действительности, с одной стороны, и интенсионал, сигнифи-
кат или смысл, как некая мысль об этом факте, с другой. В интерпретации семантики 
предложения он пользуется логическими терминами – интенсионал и экстенсионал. Он 
решает применительно к предложению чисто логическую проблему – проблему истин-
ности/неистинности высказывания: “…интенсионал, смысл предложения – это нечто 
более общее, чем истина или ложь, нечто, что может соответствовать или истине или 
лжи. Сущность интенсионала можно пояснить на примере двух связанных сложных 
предложений: /Верно, что (в Арктике живут белые медведи)//; /Неверно, что (в Арктике 
живут белые медведи)// – часть, взятая в скобки, есть в более или менее “чистом” виде 
интенсионал, или смысл, тогда как всё высказывание в целом есть одно истина, другое 
ложь. …смысл предложения лежит в интенсиональной области, в то время как «истина» 
или «ложь» – в экстенсиональной. Иными словами, истинность или ложность есть не 
проблема смысла, а проблема значения предложения» [9: 12]. 

Н.А.Слюсарева тоже считает смысл внеязыковым явлением, имеющее место в со-
знании и его «следует понимать как наличие связей между понятиями, которые являются 
связями, существующими между предметами в реальном мире» [10: 199]. По мнению 
известного психолингвиста Н.И.Жинкина, «смысл – это то, что отражает наличную дей-
ствительность» [11: 131]. Семантика внешней речи – это значение, семантика внутрен-
ней речи – смысл. Значение определяется парадигматическими и синтагматическими 
связями слов (оно фиксируется в словарях), а смысл определяется текстом (речевой си-
туацией). У А.Бондарко, известного лингвиста России, значение представляет собой со-
держательную сторону некоторой единицы данного языка, тогда как смысл может быть 
передан разными единицами в данном языке. Значение той или единицы представляет 
собой элемент языковой системы, тогда как конкретный смысл – это явление речи, име-
ющей ситуативную обусловленность [12]. 

Крупный теоретик М.М.Бахтин смысл трактует уже не только как явление сугубо 
речевое, но и как явление, обусловленным контекстом: «Целое высказывание – это уже 
не единица, а единица речевого общения, имеющая не значение, а смысл, т.е. целост-
ный смысл, имеющий отношение к ценности, к истине, красоте и т.п. – и требующий 
ответного понимания, включающего в себя оценку)» [13: 355]. В его трактовке смысл 
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потенциально бесконечен, но актуализоваться он может лишь соприкоснувшись с дру-
гим смыслом, чтобы раскрыть новые моменты своей бесконечности. Другими словами, 
значение и смысл диалектически связаны и детерминируют друг друга. Смысл возможен 
постольку, поскольку существуют значения. 

Е.С.Кубрякова при рассмотрении смысла полагает, что языковые знаки служат своего 
рода «средствами доставки» личностных смыслов от одного коммуниканта к другому и 
вообще «…смысл может быть выражен, поскольку есть язык и выраженные в нем базо-
вые, или исходные, значения, а также принципы их распределения» [14: 31]. 

Итак, значение – это конвенциональная данность и его можно устанавливать и затем 
знать, в то время как смысл нечто изменчивое, нерегламентированное, вследствие чего 
его приходиться искать, разгадывать и т.п. Из этого вытекает, что приобрести знак может 
и значение, и смысл, но наполниться он может только смыслом и противопоставление 
смысла значению осуществляется как противопоставление конкретно ситуативного со-
держания сообщения его абстрактному языковому содержанию. С лингвистических по-
зиций смысл представляет собой мыслительное содержание, которое в ходе коммуника-
тивного процесса один индивид передает другому посредством языковых знаков. 

Можно отметить, что хотя каждый акт речи вместе с передаваемым им смыслом вся-
кий раз уникален и неповторим, лингвистические способы кодирования смыслов прин-
ципиально не бесконечны. Значения языковых единиц в акте речи и передаваемый смысл 
находятся в отношении перекодирования. Направление перекодирования зависит от по-
зиции коммуникантов: адресант перекодирует передаваемый смысл в значения, а адре-
сат перекодирует значения воспринимаемых им знаков в смысл. Значение представляет 
собой содержательную сторону определенной единицы данного языка, тогда как смысл 
может быть передан разными единицами в данном языке и единицами разных языков, 
кроме того, он может быть выражен не только языковыми, но и паралингвистически-
ми средствами. Значение той или иной единицы представляет собой элемент языковой 
системы, тогда как конкретный смысл – это явление речи, имеющее ситуативную об-
условленность. Значения языковых единиц разных языков могут не совпадать по своей 
содержательной характеристике, по объему, по месту в системе. Смысл не зависит от 
различий между языками, по своей природе он является универсальным, представляю-
щим инвариантное содержание отражательной деятельности человека. Во взаимосвязи 
значения и смысла существенны отношения средства и цели: языковые значения служат 
средством для выражения смысла в том или ином конкретном высказывании. Взгляды 
исследователей на соотношение значения и смысла можно обобщить следующим об-
разом: смысл – совокупность всех значений слова; смысл – конкретное значение слова в 
контексте, а содержание – вся семантика слова.
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арХітЕКтура міСта ХмЕЛЬниЦЬКого ЯК ФаКтор ФормуваннЯ 
СиСтЕми КуЛЬтурниХ ЦінноСтЕй моЛоді 

У даній статі розкривається взаємозв’язок архітектури та моди, їх роль у станов-
ленні системи культурних цінностей молоді. Проведено порівняльний аналіз архітек-
турних об’єктів міста Хмельницького і моделей сучасного жіночого одягу.

Ключові слова: архітектура, мода, стиль, культура молоді, взаємозв’язок моди та 
архітектури. 

В данной статье раскрывается взаимосвязь архитектуры и моды, их роль в станов-
лении системы культурных ценностей молодежи. Произведен сравнительный анализ ар-
хитектурных объектов города Хмельницкого и моделей современной женской одежды. 

Ключевые слова: архитектура, мода, стиль, культура молодежи, взаимосвязь моды 
и архитектуры. 

The article deals with the interconnection between architecture and fashion, their role in the 
formation of the system of young people`s cultural treasures. The comparative studies of architec-
tural objects of Khmelnytskiy and models of contemporary women`s clothes have been carried out.

Key words: architecture, fashion, young people`s culture, interconnection between fashion and 
culture.
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При першій зустрічі з людиною, ми, зазвичай, звертаємо увагу на її зовнішній вигляд. 
Так і знайомство з будь-яким містом починається з його зовнішнього вигляду, стану архі-
тектурних споруд, історичних пам’яток та сучасних будівель, пам’ятників, вулиць, пар-
ків. Сьогоднішній Хмельницький – яскравий приклад вдалого поєднання традицій мину-
лого та перспективи майбутнього, що яскраво підкреслюється його архітектурним вирі-
шенням. Тут кожен може знайти щось для себе – частинку минулого, обрій майбутньо-
го, завмерлий момент сьогодення, відчуття спокою та азарту, домашнього затишку та 
кар’єрного успіху! 

В останні роки відбуваються значні перетворення центру міста, він швидко зміню-
ється, відбудовується та стрімко зростає в гору. Зникають старі непривітні будівлі, від-
новлюються пам’ятки минулих століть, поряд з ними будуються нові – сучасні, просто-
рі, комфортабельні будинки ХХІ століття [1:8]. 

Центр міста Хмельницького – діловий район, серце, що відбиває ритм сучасного 
життя, пришвидшує плинність часу. Тут можна провести ділову зустріч, романтичне по-
бачення, пройтись по магазинам у пошуках будь-чого, або просто прогулятися в парку.

Сучасні мода та архітектура формують саму структуру взаємовідносин між людьми. 
Вони – думки, втілені у форми, філософія у дії. Тому подальший їхній розвиток – важли-
вий показник здоров’я суспільства. 

На наше переконання, архітектура міста Хмельницького – потужний фактор впливу 
на формування системи культурних цінностей молодих хмельничан. Проте, в ході вико-
нання дослідження було з’ясовано, що фактично відсутня популярна та аналітична ін-
формація як щодо історичної ретроспективи, так і перспектив формування архітектур-
ного обличчя міста. Нами здійснена спроба проаналізувати вплив архітектурного серед-
овища на світосприйняття молоді.

Хмельницькому притаманне чітке планування. І, хоча традиційно в літературі архі-
тектуру міста особливо не відзначають, у Хмельницькому є достатньо стара і цікава за-
будова – перш за все в історичному центрі, зокрема, на вулиці Проскурівській. Будинки 
Хмельницького (Проскурова) ХІХ – поч. ХХ ст. – переважно взірці так званого цегляно-
го стилю, у житловій забудові Проскурова є й адаптації столичних архітектурних стилів, 
зокрема модерну, а культовим спорудам Проскурова притаманні риси поширеного в Ро-
сійській імперії провінційного класицизму. Старовинна архітектура міста представлена 
також особняками по вулиці Грушевського, храмами, житловими будинками та іншими 
спорудами, збудованими в кінці ХІХ – на початку ХХ століття [1:18]. 

На нашу думку, актуальним питанням освіти є формування системи культурних цін-
ностей молоді. Зазначимо, що молодь усвідомлює вплив культури на всі складові люд-
ського життя, розуміє важливість вивчення та поважного ставлення до культурної світо-
вої та національної спадщини, завдяки чому формується громадська та особистісна по-
зиція громадянина держави. 

Розглянемо стильову єдність об’єктів моди та архітектури, їх вплив на формування 
гармонійно розвинутої особистості через поняття «моди» та «архітектури».

Мода – феномен, який у найбільш концентрованому вигляді відображає стан ес-
тетичної культури суспільства в межах певного історичного часу. Мода, будучи квін-
тесенцією естетичної свідомості конкретного соціуму, яскраво віддзеркалює духовні 
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потреби суспільства. Сьогодні мода стосується мовленнєвої культури, способів і ма-
нери триматися на людях і спілкуватись, існує мода і на  певні професії, на спосіб пра-
ці і відпочинку [2:21]. 

Отже, поняття моди, на нашу думку, формується як ознака суспільства, маленька час-
тинка людини, країни, народу, способу життя, думок, занять, професій. Розвиток форми 
одягу тісно пов’язаний із загальним розвитком людського суспільства, його трудовою ді-
яльністю, розвитком культури, мистецтва, економіки, техніки, етнографічними та націо-
нальними звичаями, географічним місцем розташування та кліматичними умовами тієї 
чи іншої місцевості.

Доведено, що архітектура є складовою мистецтва, яка віддзеркалюється у всіх на-
прямках життєдіяльності людини. Архітектура створює матеріально організоване серед-
овище, необхідне людям для їх життєдіяльності, у відповідності з призначенням, сучас-
ними технічними можливостями та естетичними уподобаннями суспільства. Як вид мис-
тецтва, архітектура входить у сферу духовної культури, естетично формуючи оточення 
людини, відтворює суспільні ідеї у художніх образах. Мабуть саме тому вважається, що 
архітектура – це застигла музика. В різні історичні періоди використовували різноманіт-
ні будівельні матеріали й технології, які суттєво впливають на створення архітектурних 
конструкцій [3:112]. 

Архітектура і мода мають не тільки однакові ідеї, вони використовують одній й ті 
самі терміни: фактура, орнамент, ескіз, розмір, образ, тектоніка тощо. 

Найкраще за все тісний зв’язок архітектури і моди забезпечує та ілюструє поняття 
«стиль» – одне з важливих понять, пов’язане з еволюцією напрямів мистецтва в цілому 
та архітектури й моди зокрема. Ми постійно оперуємо поняттями: стиль епохи, стиль ар-
хітектурних споруд, стиль історичного костюма, модний стиль, стиль митця та ін. 

Адже, можна говорити, що стиль сучасного міста формується під впливом та взає-
мопроникненням ідей організації середовища та вбрання людини. Стиль кожної історич-
ної епохи легко впізнати за характерними особливостями архітектурних споруд, скуль-
птурних композицій і історичного костюма, в якому яскраво проявляються моди [4:38]. 

Оновлений, сучасний вигляд міста Хмельницького підштовхнув молодих дизайнерів 
до ідеї створити власні моделі сучасного одягу, які виникли під впливом стилів сучас-
них архітектурних споруд нашого міста. Концепція сучасної молодіжної моди у контек-
сті сприйняття молодими дизайнерами архітектурних споруд рідного міста стала осно-
вою для створення колекції, моделі якої мають ознаки обраних будівель міста, під на-
звою «Панянка – хмельничанка». Вона була презентована як дарунок рідному місту від 
нового покоління городян, які поряд з пошуком нових ідей, форм й технологій плекають 
у своєму серці гармонію та неповторність своєї малої батьківщини. 

В якості «джерел творчого натхнення» було обрано три громадських будівлі, які стали 
візитівками нашого міста: торгівельно-розважальний комплекс «Либідь Плаза», будівля 
Укрсоцбанку та кінотеатр «Планета» (колишнє приміщення міського пожежного депо). 

Як було зазначено вище, архітектурні споруди та моделі одягу поєднуються поняттям 
«стилю». Проаналізуємо стилі обраних будівель:

1. Торгівельно-розважальний комплекс «Либідь Плаза» (вул. Кам’янецька, 21) – не-
типова, абсолютно нова споруда для нашого міста, яка побудована в стилі хай-тек. Тех-
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нічний прогрес 70-тих років ХХ ст. мав значний вплив на архітектуру. Він являв собою 
початок ери високих технологій. Хай-тек використовує різноманітні комбінації металу та 
скла, передбачає використання інженерно-технічних конструкцій споруди у декоратив-
них цілях. В 90-их роках ХХ ст. хай-тек набуває великою популярності та отримує по-
дальший розвиток. Конструктивна відкритість, складний структурований простір, улю-
блені матеріали: метал, скло, бетон – все це характерні риси стилю хай-тек. Практично 
повна відсутність декору компенсується роботою фактури – грою світла на склі, блиском 
хромованих та металевих поверхонь, візерунком натуральних та синтетичних сучасних 
матеріалів. Стиль хай-тек асоціюється з поглядом у майбутнє, це справжній авангард су-
часної моди, міцно пов’язаний з технологізацією суспільства. Він ідеально пасує містам 
та людям, які активно розвиваються, прагнуть новизни та стильности. 

Сконструйовані моделі сучасних молодіжних суконь у стилі хай-тек також містять 
зазначені вище ознаки стилю хай-тек: конструктивний мінімалізм, блискучі, металопо-
дібні тканини, які щільно облягають тіло людини [5:256]. 

2. Будівля Укрсоцбанку (вул. Соборна, 34) – цікава архітектурна споруда, на яку не-
можливо не звернути увагу. Ми визначили архітектурне вирішення будівлі як стиліза-
цію бароко – прагнення величі, пишноти, просторового розмаху, масивності. Бароко – ( 
barocco /італ./ – вибагливий, химерний) – стиль у європейському мистецтві у ХVІ-ХVІІІ 
ст. Багато елементів цього стилю запозичені з архітектури античних часів. Головні риси 
бароко: динамічність та пишність форм, «неспокійний» ритм кривих ліній, яскраві бар-
ви, складні вигнуті обриси елементів споруди, наявність декоративних елементів. Завдя-
ки незвичній пластиці, складним обрисам будівлі в стилі бароко набувають живописнос-
ті та динамічності, що дозволяє їм легко «увійти» в оточуючий простір. Саме такі вра-
ження справляє на нас споруда Укрсоцбанку. 

Одяг в стилі бароко надав життя новим тканинам та прикрасам: на зміну шовку та 
мереживу прийшли оксамит, металеві ґудзики, пряжки, велика кількість атласних стрі-
чок, значні об’єми, багатошарові спідниці. Одяг бароко- це прагнення розкоші та екс-
центричності. Тому саме ці ознаки спостерігаються у сучасній молодіжній моді [5:144]. 

3. Будівля кінотеатру «Планета» (вул. Подільська, 39) – колишнє приміщення міського 
пожежного депо. Хмельничанами ця споруда сприймається як невід’ємний атрибут рідно-
го міста, такий собі свідок недалекого минулого. Будівля має ознаки готичного стилю: чіт-
кість ліній, каркасні перекриття, вертикальні конструкцій. Головна особливість таких спо-
руд – спрямованість будівлі вгору. Готичний стиль зародився у Франції в ХІ-ХІІ ст. Рання 
готика в архітектурі – будівлі цивільного та церковного призначення. З розвитком міст ви-
никла потреба у нових типах споруд, яким також був притаманний цей стиль – арсенали, 
ратуші, школи, лікарні тощо.

Саме в готичному стилі найяскравіше проявляється аналогія стилю в архітектурі та 
моді на одяг, де головна ознака – перевага вертикальних ліній, вторинні ознаки – взуття з 
загостреними носами, загострені манжети, конусоподібні головні убори. Сконструйовані 
нами моделі повторюють ознаки готичного стилю обраної архітектурної споруди [5:302]. 

Отже, сьогодні ідея єдності середовища існування людини переживає друге наро-
дження: костюм, інтер’єр, архітектура і навіть ландшафт розглядаються як складові обо-
лонки різного масштабу, які огортають людське тіло. У пошуках нових ідей, форм й тех-
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нологій мода і архітектура все більше зближуються та проникають одна в одну, що пере-
конливо можна стверджувати на прикладі нашого міста. 
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КонЦЕПЦіЯ нооСФЕри та ПоЛімЕтричний анаЛіЗ: 
ПроБЛЕми вЗаЄмовПЛиву

Наводиться порівняльний аналіз концепції ноосфери та поліметричного методу. Об-
говорюються питання оптимальної формалізації ноосфери, включаючи науку та культу-
ру. Показана доцільність використання поліметричного методу для проблем ноосфери.

Ключові слова: ноосфера, поліметричний метод, культура, наука, система, форма-
лізація, цивілізація.

Приводится сравнительный анализ концепции ноосферы и полиметрического ме-
тода. Обсуждаются вопросы оптимальной формализации ноосферы, включая науку 
и культуру. Показана целесообразность использования полиметрического метода для 
анализа проблем ноосферы.

Ключевые слова: ноосфера, полиметрический метод, культура, наука, система, 
формализация, цивилизация.

A comparative analysis of the concept of the noosphere and polymetric method is 
represented. The issues of optimal formalization of noosphere, including science and culture, 
are discussed. The expediency of using polymetric method to analyze the problems of the 
noosphere is shown.
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вступ
Робота присвячена вивченню питання про співвідношення вчення про ноосферу з по-

ліметричним аналізом. Ноосфера пов’язана з лідируючою роллю людини в біосфері. По-
ліметричний аналіз це універсальна система аналізу, синтезу та формалізації буд-якої га-
лузі знань. В даній роботі досліджується проблема про взаємовідношення та взаємовп-
ливу вчення про ноосферу та поліметричного аналізу.

основи вчення про ноосферу
Ноосфе́ра (від грец. νους в значенні «розум») – сучасна стадія розвитку біосфери, 

пов’язана з появою в ній людства. Поняття ноосфери було введено Е. Ле Руа при участі 
П.Тейяра де Шардена в 1927 році під впливом лекцій В.І. Вернадського про біосферу в 
Сорбонні в 1922–23 рр. [1:37], куди він був запрошений ректором П.Аппелем прочитати 
лекції з геохімії [2:239]. По дорозі до Сорбони він робить зупинку в Празі, де виступив з 
лекцією “Хімічний склад живої речовини в зв’язку з хімією земної кори” [2:240]. Термін 
біосфера запровадив Е.–Ф. Зюсс, та розробляв В.І.Вернадський, згідно якого, біосфера 
– це земна оболонка, в якій завдяки проникненню сонячного та космічного опромінення 
відбувається організація та розвиток життя. Ноосфера, не є простим об’єднанням образів, 
уявлень та ідей всіх людей на Землі, а новою якістю буття, виявом того, що у фізиці на-
зивається колективним ефектом, коли ціле має властивості,яких не мають складові [1:37].

В монографіях “Жива речовина” (1922), “Геохімія” (1924), “Біосфера” (1926) та ряді 
статей попублікованих в 1922–1926 рр. В.І. Вернадський заклав основи своєї концепції 
цілісності, організованості земної кори як відносно автономної матеріальної системи та 
її саморозвитку під впливом властивих їй внутрішніх причин, а також факторів косміч-
ного походження [2:244]

Відповідно до оригінальної теорії Вернадського, ноосфера є третьою у послідовнос-
ті таких основних фаз розвитку Землі як утворення геосфери (неживої природи) та біо-
сфери (живої природи) [3:1].

Так само, як біосфера утворюється взаємодією всіх організмів на Землі, ноосфера 
складається усіма розумами, що взаємодіють [3:1].

Ноосферу можна розглядати як єдність «природи» і культури (в широкому тлума-
ченні останньої – з техносферою включно), особливо починаючи з того моменту, коли 
«культура» досягає (за силою впливу на біосферу та геосферу) потужності «геологічної 
сили» [3:1].

З точки зору синергетичної концепції ноосфери А.В.Свідзинського культуру слід 
розглядати як самоорганізацію ноосфери [1:24].

Серед складових частин ноосфери виділяють антропосферу (сукупність людей як 
організмів), техносферу (сукупність штучних об’єктів, створених людиною, та природ-
них об’єктів, змінених в результаті діяльності людства) та соціосферу (сукупність соці-
альних факторів, характерних для даного етапу розвитку суспільства і його взаємодії з 
природою) [3:1].
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Розглядаючи означену єдність природи та культури (у їх взаємодії) у розвитку ноос-
фери доцільно розрізняти дві стадії [3:2]:

Ноосфера у стадії її становлення, в процесі стихійного розвитку, починаючи з момен-
ту виникнення «homo sapiens»;

Ноосфера, що свідомо удосконалюється спільними зусиллями людей в інтересах як 
людства в цілому, так і кожної окремої людини.

Важко встановити строгу межу цих стадій, так як постає скажімо запитання, куди 
віднести родово–племінний устрій, що передував виникненню держави.

Український вчений С.А. Подолинський, обрахувавши баланс енергії для планети 
Земля показав залежність ноосфери від джерел енергії і їх культурний вплив на форму-
вання економіки і соціуму Землі. Цим він дав поштовх і підгрунтя працям Вернадського, 
Ціолковського та інших космістів. Космізм в роботах Ціолковського К.Е. та Чижевсько-
го О.Л. дає нову якість розуміння і межам ноосфери. У такому розумінні ноосферу мож-
на поширити на весь Всесвіт. Хоча, слід зазначити, що ці ідеї розроблялись і в астрології 
[2:12], згідно якої у Всесвіті все взаємозв’язане та взаємообумовлене. 

На думку О. Т. Звєрєва [3:2], основними законами ноосфери є:
Історичні передумови (закономірності) виникнення ноосфери (В.І. Вернадський);
Закон ноосфери В. І. Вернадського;
Фундаментальна константа ноосфери – моральність;
Закон необхідності перемоги екологічного світогляду;
Закон неминучості збільшення ролі екополітики;
Принципи наростання цілеспрямованого впливу людей на систему людина – суспіль-

ство – природа;
Закон гармонійного примирення свободи і національних особливостей з плануван-

ням і об’єднанням (П. Тейяр де Шарден);
Закон єднання дій та ідей людства (В.І. Вернадський).
Зако́н ноосфе́ри Верна́дського – це закон, положення сформульоване В. І. Вернад-

ським (1944) про перетворення біосфери, згідно з яким на сучасному рівні розвитку люд-
ської цивілізації вона неминуче перетворюється в ноосферу, тобто в сферу, де розум лю-
дини відіграє найважливішу роль в розвитку природи [2:238].

Щодо такої категорії, як моральність, то тут очевидно, потрібно уточнити, що ми ро-
зуміємо під цим поняттям, так як до цього закону в більш широкому сенсі цього слова, 
спокійно можна віднести закон гармонійного примирення свободи і національних осо-
бливостей з плануванням і об’єднанням [4:3].

Щодо рівноправності цих законів з оптимальної точки зору то, скажімо, закони необ-
хідності перемоги екологічного світогляду та неминучості збільшення ролі екополітики, 
можна об’єднати в один екологічний закон, а там його в разі потреби диференціювати по 
мірі збільшення значимості тих чи інших його складових.

основні поняття поліметричного аналізу
З метою створення універсальної системи знань проведено оптимальний синтез ме-

тодів та підходів, які використовувались при створенні сучасної науки, виходячи з ідеї 
оптимальної потрійної оптимізації (методологічна, математична та конкретно наукова). 
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Сам метод було названо поліметричним метод [5:3; 6:235]. Основні компоненти поліме-
тричного методу та його зв’язок з іншими науками наведено на Рис.1.

Як видно із Рис.1 основними компонентами поліметричного аналізу є функціональ-
ні числа, узагальнені математичні перетворення, гібридна теорія систем, принцип роз-
мірної однорідності та принцип асиметрії вимірювання. На основі цих теорій будується 
поліметрична теорія міри та вимірювань, яка покладена в основи натурального підходу 
основ математики, а також разом з гібридною теорією систем складає основу будь-якої 
науки чи галузі знань. 

рис. 1. Місце поліметричної методології в сучасній науці [5:114].

Функціональні числа є теорією чисел третього покоління – число виступає в ролі 
системного елементу. Для роботи з функціональними числами створені узагальнені ма-
тематичні перетворення, 15 мінімальних типів, які є абстрагованим узагальненням всіх 
відомих перетворень в різних науках, та можуть бути поширені на всі без винятку облас-
ті знань. Слід відмітити, що лише дев’ять типів перетворень є математичними в класич-
ному сенсі цього слова. Шість типів перетворень включають в себе інші операції сприй-
няття, відображення та переробки інформації, які скажімо характерні для таких облас-
тей знань та культури, як лінгвістика, живопис чи музика. Вводиться також поняття па-
раметру зв’язності, який разом з числом перетворень та розмірністю функціональних чи-
сел є параметром відкритості системи. Параметр зв’язності, в принципі, характеризує рі-
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вень однозначності (ізоморфності) відображень. При дії узагальнених математичних пе-
ретворень на функціональні числа утворюються інформаційні решітки, відповідні функ-
ціональні вузли цих решіток називаються узагальненими конструктивними елементами, 
або ж вузлами інформаційних решіток. 

Для впорядкування обчислень на інформаційних решітках побудована теорія інфор-
маційних обчислень. Вводиться поняття інформаційної зчисленності та сформульовано 
основний критерій цієї теорії принцип найменшої (оптимальної) інформаційної зчислен-
ності. Цей принцип доповнює, розширює та узагальнює негентропійний принцип теорії 
інформації та теорему Шеннона. Принцип в епістемологічному сенсі побудований ана-
логічно до принципу найменшої дії у фізиці. Використано та узагальнено ідею де Брой-
ля про рівноцінність ймовірнісної та детермінізованої інформації, це дозволило перейти 
до безрозмірної міри, іншими словами, до числа. 

Проаналізовано поняття взаємності в математиці, включаючи теорію чисел, геоме-
трію, математичну логіку тощо. На основі цього сформульований принцип компонов-
ки математичного конструктивну в ту чи іншу систему: критерій взаємності. Принципом 
оптимальності проведення відповідних математичних операцій на тому чи іншому ма-
тематичному конструктиві є розширений принцип оптимальної інформаційної зчислен-
ності, який дістав назву критерію простоти.

В залежності від того, які положення критеріїв взаємності та простоти справджують-
ся та який вигляд має параметр зв’язності tσ  ми маємо 10 мінімальних типів гібридних 
систем (систем формалізації, синтезу та аналізу). причому чотири із них не є математич-
ними в загальноприйнятому сенсі цього слова. Наведемо цю класифікацію [5:204].

Система називається простою, якщо в ній зберігається критерій взаємності та крите-
рій простоти для всіх елементів математичного конструктиву, як функціональних чисел 

ij
Nϕ  так і перетворень.

2. Система називається параметрично простою, якщо критерій простоти зберігаєть-
ся лише для 

ij
Nϕ .

Примітка 1. Нагадування про виконання умов критерію взаємності не буде (це озна-
чає, що вони виконуються) або будуть нагадування про порушення деяких його складо-
вих (це означає, що інші складові виконуються).

Примітка 2. Під системою (математичною системою) ми розуміємо систему, осно-
вними елементами якої є узагальнені конструктивні елементи.

3. Система називається алгебраїчно простою, коли критерій простоти зберігається 
лише для алгебр.

4. Спряжена система називається напівпростою, коли не зберігається принцип най-
меншої комбінаторної зчисленності та 1=tσ .

5. Система називається параметрично напівпростою, коли принцип найменшої ком-
бінаторної зчисленності не виконується тільки для 

ij
Nϕ  та 1=tσ .

6. Система називається алгебрично напівпростою, коли принцип найменшої комбіна-
торної зчисленності не виконується для перетворень та 1=tσ .

7. Система називається складною, якщо не зберігається принцип найменшої комбіна-
торної зчисленності та 1≠tσ .

8. Система називається параметрично складною, якщо не виконується принцип най-
меншої комбінаторної зчисленності для 

ij
Nϕ

 та 1≠tσ .
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9. Система називається алгебрично складною, якщо не зберігається принцип наймен-
шої комбінаторної зчисленності для перетворень та 1≠tσ .

10. Система називається абсолютно складною, якщо не виконується ні одне з поло-
жень критеріїв взаємності та простоти.

Легко переконатись, що всі типи систем входять у запропоновану класифікацію. 
Коли ще врахувати, що існує 15 типів узагальнених математичних перетворень, то буде-
мо мати 150 типів систем уже з урахуванням типів перетворень.

Гібридна теорія систем на відміну від інших теорій систем має скінченне число ти-
пів систем, хоча саме число систем може бути й нескінченним. Вона є теорією відкрито-
го типу. Параметрами відкритості тут слугують число математичних перетворень та па-
раметр зв’язності. 

На відміну від логічних типів Б.Рассела, ця класифікація, включає в себе не лише 
процедуру формалізації, а й процедуру синтезу та аналізу, окрім того вона має елемен-
ти «відкритості» системи.

Слід зазначити, що ідея потрійного мінімуму, яка закладена в чотирьох правилах 
умовиводів у фізиці, виявилась куди більш плодотворною, як програма математизації 
логіки за Ляйбніцем. Слід зазначити, що ідея потрійного мінімуму була використана ним 
в монадології. Ньютонівська методологія є основою практично всіх природничих наук. В 
той час як математична логіка знайшла своє застосування в інформатиці. Намагання за-
стосувати математичну логіку, включаючи теорію доведень, до основ математики пози-
тивних результатів не дали [7:4].

Проведений оптимальний синтез існуючих теорій міри та вимірювань та аналізу роз-
мірностей на основі концепції Кемпбелла. Для інформаційних решіток з цієї точки зору 
сформульовані принципи розмірної однорідності та асиметрії вимірювання. При накла-
данні цих принципів ми отримуємо елемент поліметричної міри. Саму поліметричну 
міру (функціональне число з відповідними перетвореннями та принципами, що врахо-
вують процедуру вимірювання) можна розглядати як основу математики в операційному 
представленні, а коли ще й врахувати гібридну теорію систем то цю міру можна розгля-
дати як основу будь-якої науки чи галузі знань, що й зображена на схемі Рис.1.

Проблема взаємовпливу концепції ноосфери та поліметричного аналізу
Цілісний підхід В.І.Вернадського можна та й слід формалізувати за допомогою полі-

метричного методу, так як з епістемологічної точки зору ці два підходи схожі між собою. 
Цілісний підхід В.І.Вернадського є поліфазною системою, він є більш описовий та менш 
загальний як поліметричний метод. Поліметричний метод, як універсальна система фор-
малізації знань, створений для опису та формалізації будь-якої галузі знань, включаючи 
поезію (поліметрія), музику (поліфонія) та т.п. [6:235]. Він є реалізацією тези Р.Бекона–
Декарта “Наука є настільки наукою, наскільки в ній є математики”. Саме метаматика, 
в даному випадку адаптована поліметрична міра дозволяє оцінити ступінь достовірної 
формалізації вибраної галузі знань, а також оцінити ефективність цієї формалізації.

Для концепції ноосфери з поліметричного методу найбільш підходить гібридна тео-
рія систем. За допомогою її можна оцінити як складність ноосфери в цілому, так і її окре-
мих компонент, з точки зору оптимальної системної формалізації. Сама концепція ноос-
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фери, в якому б вигляді її не розглядали [7:4], з системної точки зору, строго кажучи, не 
формалізована.

Слід зазначити, що як варіант формалізації ноосфери може бути теорія оптимальних 
соціально-екологічних систем [8:71]. Бо саме з цим пов’язане майбутнє нашої цивіліза-
ції. Як приклад наведемо порівняльний аналіз демографічної ситуації в Японії та Індоне-
зії. В 60-их роках минулого століття кількість їх населення було однаковою: по 115 міль-
йонів чоловік. В Японії була прийнята програма призупинення росту населення, вірні-
ше стабілізації кількості населення, та разом з тим був запланований стабільний розви-
ток економіки. В Індонезії такої програми не було. На сьогоднішній день населення Япо-
нії складає 126,4 мільйонів чоловік, річний прибуток на душу населення 34 611 доларів 
США і хоча за валовим національним продуктом Японія перемістилась з третього на чет-
верте місце (це якщо враховувати Євросоюз, як єдину економічну зону), а так вона зали-
шилась на тому ж третьому місці. Цей факт стабілізації кількості населення та сталого 
економічного розвитку називають японським чудом. Населення ж Індонезії на наш час 
складає 245 600 000 чоловік, а річний прибуток на душу населення 6 400 доларів США. І 
її валовий виробничий потенціал більш як в чотири рази менший від японського. Обидві 
країни знаходяться в смузі сейсмічної активності, тому проблема екології та виживання 
для їх надзвичайно актуальна.

Другою такою ноосферною проблемою пов’язаною з екологією була проблема кис-
лотних дощів, які в 60-их роках минулого століття призвели до того, що в озерах Сканди-
навії та в Рейні перестала водитись риба. Жорстка політика індустріальних держав щодо 
хімічних концернів привела до відновлення флори і фауни основних прісних водойм Єв-
ропи. Це стало однією з причин виникнення екологічного руху зелених. Підтримка еко-
логії отримала державний статус в найбільш розвинених країнах світу.

Важливу роль в розвитку оптимальних ноосферних проектів відіграє система управ-
ління [9:15]. Найбільш успішними стабільними державами в сучасному світі з точки 
зору розвитку економіки та соціальних гарантій населення є країни Бенілюксу та Скан-
динавії (шість конституційних монархій, включаючи Данію, та одна республіка), де зро-
блено орієнтацію на середній клас. 

На сучасному етапі розвитку людської цивілізації надзвичайно актуальною стала 
проблема виживання людства. Окрім природних катаклізмів можуть виникати катакліз-
ми, обумовлені діяльністю так званого “homo sapiens”. До них можна віднести пробле-
му озонових дір, збільшення парникового ефекту, технологічні та екологічні катастрофи 
та т.п. Тому проблем, які потрібно вирішувати всьому людству, стає все більше. Тут є два 
шляхи розв’язання цієї проблеми. В принципі, для цього існують міжнародні організації 
(ООН, ЮНЕСКО, Римський клуб) та різні комісії (довгострокові та короткострокові), які 
займаються розв’язанням цих проблем. Другий шлях це приватний бізнес. Коли, скажі-
мо, на Землі вичерпається якийсь вид корисних копалин та не буде можливості розвивати 
енергозатратні та шкідливі для довкілля технології на Землі, тоді це потрібно буде роз-
вивати в Космосі. І хто знає, який проект буде кращий, створення космічних технологіч-
них поселень штучного типу (ієрархічні октаедри Дайсона [10:145], циліндри О’Нейла 
[10:142]), чи “багатоповерхове” освоєння поясу астероїдів згідно А.Азімова [11:229]. 
Перспективним є дослідження з метою освоєння найближчих сусідів Землі Місяця, Мар-
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са та Венери, а також супутників інших планет сонячної системи [11:227], включаючи 
перетворення всіх тіл сонячної системи на астероїди [11:232]. Ці всі проблеми повинні 
консолідувати зусилля всіх людей планети, а це неминуче веде до інтеграції як економіч-
ної так і культурної.

Для більш далеких міжзоряних перельотів виникне проблема спілкування пред-
ставників різного виду цивілізацій [10:245]. Як один із варіантів методу створення уні-
версальної системи спілкування може бути інформаційний підхід щодо створення єди-
ної прамови, що був розроблений на основі поліметричної методології [12:98]. Цей ме-
тод дозволив провести системний аналіз земних мов, як живих так і алгоритмічних 
[12:98], а також оптимізувати ритуально-міфологічні схеми різних цивілізацій [5:10], 
що дозволило розшифрувати скрижаль бога Тота (Древній Єгипет), кабалістичну дека-
ду сефіротів, культ бога Кетцалькоатля та т.п., а також розшифрувати цивілізацію VI–V 
століття до нашої ери, що була знайдена німецькими археологами в Середземномор’ї в 
1980–84 рр. Найбільш правдоподібно, що це була цивілізація, яку створили піфагорій-
ці. Бо саме в школі Піфагора було чи не вперше синтезовано в єдину систему езотерич-
на школа єгипетських жерців та відкрита “астрологічна” школа шумеро-вавилонської 
цивілізації. Створення та введення в науку оптимальних семіотично-лінгвістичних те-
орій та моделей це вимога сучасної науки (інформатика) та науки майбутнього, особли-
во коли ми маємо думати про освоєння Космосу, а це неминучий крок вперед в процесі 
розвитку людської цивілізації. Тобто розвиток концепції ноосфери та її практична ре-
алізація потребують розвитку науки та технологій, синтезу культур, зміни менталіте-
ту цілих націй та народів.

висновки

1. Проаналізована концепція ноосфери.
2. Показана еволюція цієї концепції з розвитком людської цивілізації. 
3. Наведені основні положення поліметричного аналізу.
4. Досліджено питання про застосування гібридної теорії систем для формалізації 

ноосфери.
5. Показано, що як варіант формалізації концепції ноосфери може бути теорія 

оптимальних соціально-екологічних систем.
6. Наведені можливі сценарії “космічних” аспектів ноосфери, пов’язаних з 

освоєнням сонячної системи.
7. Проаналізований можливий розвиток взаємовпливу концепції ноосфери та 

поліметричного аналізу в зв’язку з розвитком людської цивілізації.
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артЕФаКт в раКурСЕ иСКуССтва и КуЛЬтуроЛогии

У статті розглядаються розбіжності в визначенні артефакту в мистецтві та в 
культурології. Дається огляд суперечливих культурологічних визначень артефакту й на-
водяться приклади визначень артефакту безпосередньо в мистецтві (у фантастиці, 
фентезі), які дають більш точне уявлення про цей феномен культури. У статті та-
кож аналізуються різновиди артефактів літератури (текст-артефакт, метатекст-
артефакт, артефакт-висловлювання).

Ключові слова: текст-артефакт, метатекст-артефакт, артефакт-висловлювання.
В статье рассматривается разнообразие определений артефакта в искусстве и 

в культурологии. Автор даёт обзор противоречивых культурологических определений 
и приводит примеры определений артефакта непосредственно в искусстве (в фанта-
стике и фентези), которые более точно дают представления об этом феномене куль-
туры. В статье также исследуются разновидности артефактов литературы (текст-
артефакт, метатекст-артефакт, артефакт-высказывание).
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Ключевые слова: текст-артефакт, метатекст-артефакт, артефакт-высказы-
вание.

Artefact in foreshortening of Art and Culturology. The article considers a variety of defeni-
tions of ‘artefact’ in Art and Culturology. The author gives overview of clashing cultural defini-
tions and provides examples of elucidations of artefact directly in Art (in Sci-fiction and Fantasy), 
which discribe this cultural phenomenon more clearly. There is also a research of diversity of 
artefacts in literature (text-artefact, meta-text-artefact, artefact-statement).

Key words: text-artefact, meta-text -artefact, artefact-statement.

В культуре существуют тексты, высказывания, таящие в себе тревожащую незавер-
шённость ответов, на поставленные в них вопросы, когда после финала, после развяз-
ки, после конца неизменно возникает вопрос: а всё-таки почему? О гармонии мира или 
вечной распре говорит Гераклит? Почему идеальное государство Сократа смешно и на-
поминает антиутопию (ведь Сократ и хотел рассмешить, сколько веков мы доверчиво 
принимали всё за чистую монету, не слыша иронии и выводов философа)? Почему мед-
лит Гамлет и яд вливается в ухо? Победителем или побеждённым в «Вие» Н.В.Гоголя 
оказывается Хома Брут? Почему так ратующий за свет и святость Н.В.Гоголь назван 
Достоевским «демоническим писателем» и что при этом имеется в виду? Сходит ли с 
ума Голядкин в «Двойнике», фантастическая или реалистическая история рассказана 
Ф.М.Достоевским? Почему рядом со странными, разбойничьего вида, совсем не апо-
стольскими двенадцатью личностями оказывается у А.Блока Иисус Христос «в белом 
венчике из роз»? Что имеет в виду Ф.Ницше, озаглавливая книгу «По ту сторону добра 
и зла», и что имеют в виду те, кто вслед за философом повторяет эту фразу? Что име-
ет в виду Ф.М.Достоевский, говоря о «демонизме» Н.В.Гоголя и М.Ю.Лермонтова, и ка-
кие смыслы вкладывают в это определение те, кто продолжают думать об этом? Всё, о 
чём сейчас велась речь, – это артефакты культуры, играющие важную роль в её развитии, 
провоцирующие поиск смысла, являющиеся катализатором культурного диалога, часто 
выходящего за рамки одной эпохи.

Слово «артефакт», активно применявшееся в микроскопии, рентгенодиагностике, су-
дебной медицине, археологии пришло в культуру позже, в буквальном переводе с латин-
ского этот термин обозначал − «искусственно сделанное»; людей искусства и культуро-
логов это слово привлекло скорее не своей «искусственностью», а своей вольной или не-
вольной связью («арт») с искусством: артефакт − «факт» искусства, объект искусства, 
объект культуры, передающий информацию в знаковом, символическом, «семантиче-
ском поле», требующем разгадки, дешифровки. В широкий культурный обиход понятие 
«артефакт» входит благодаря фантастам и особенно фильму Стэнли Кубрика «Космиче-
ская одиссея 2001» (1968), созданному по сценарию, написанному совместно с Артуром 
Кларком, в основу которого был положен рассказ «Часовой» (1951), разросшийся в про-
цессе работы над фильмом в роман «2001. Космическая одиссея». Фильм и роман не на 
шутку озадачили современников вопросом, нужны ли человечеству артефакты и как с 
ними поступать: следовать ли их тайным указаниям, опасаться открывать «ящик Пандо-
ры», закапывать как клад до поры до времени, утаивать от большинства людей? Разви-
тие человеческой истории определял в романе А.Кларка, казалось бы, незначительный 
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факт: самому открыть в процессе познания или просто так получить, не пережив над-
лежащий душевный опыт; устойчивая психологическая установка землян на «другого» 
как опасность и потенциального врага (в романе рассказывается об этой характерной 
особенности большинства жителей земли, исследуемой психологами), войны (в рома-
не герой возвращается на Землю, которой грозит апокалипсис − «смертоносный груз» 
выведен на орбиту Земли) возвращают читателя к началу романа, когда принесённый из 
развитых цивилизаций артефакт значительно ускоряет сознание первобытного человека, 
фактически давая ему в руки первые орудия труда, но и первые орудия убийства. Удиви-
тельно, что фильм и роман, развиваясь в одном русле, в какой-то момент расходились: 
фильм начинал исследовать проблему одиночества человека, навсегда покинувшего дом 
в погоне за интересным, а роман, напротив, говорил о том, что в содружестве разных ци-
вилизаций, человек не может чувствовать себя покинутым всеми: герой романа «2001. 
Космическая одиссея» ощущал на межпланетной космической станции на спутнике Са-
турна исходящее как будто ниоткуда никак не враждебное, очень трогательное внимание 
к себе, к человеческим потребностям и запросам, несколько неуклюжее из-за незнания 
тонкостей человеческого образа жизни, но деятельное, активное и, в отличие от начала 
цивилизации землян, не властвующее над человеком. Именно фантасты и создатели фен-
тези открывают широкий интертекстуальный диалог об артефактах. Клиффорд Саймак 
в «Заповеднике гоблинов» рассказывает о «родившемся из черноты Артефакта» улета-
ющем сказочном Драконе, этот артефакт − своеобразный запретный ключ к библиотеке 
хрустальной планеты, книги которой открываются, по идее автора, не запретными клю-
чами, а иными путями − путями дружбы и познания; Терри Пратчетт в цикле «Мир Но-
мов», как всегда, невероятно и неповторимо смешно повествует о ни на что не пригод-
ном, вечно теряемом «талисмане», который, в конце концов, оживает и помогает номам 
вернуться на свою планету. Роджер Желязны посвящает артефактам роман «Двери в пе-
ске»; развивая традиции Вольтеровского «Микромегаса», автор рисует мир будущего, не 
одинаково и разнообразно погибающим в Звёздных войнах, а обменивающимся культур-
ными ценностями и загадками, разгадывающим артефакты разных планет:

– Интересно, сколько глаз у тех голов, что сейчас разглядывают «Мону Лизу»? Мо-
жет быть, они фасетчатые? Неподвижные? Какого они цвета?

Этот диалог происходит между двумя людьми, сидящими на крыше (место симво-
лическое, хотя всё происходит буквально, оба любят бродить по крышам) − главным ге-
роем, влюблённым в познание «вечным студентом» Фрэдом Кассиди, и его универси-
тетским преподавателем и другом. В центре повествования артефакты − «Звёздный ка-
мень» (или, как его ещё называют, «камень Байлера»), найденный на руинах погибшей 
цивилизации, и «машина Ренниуса», зеркально инверсирующая всё проходящее через 
неё; эти артефакты становятся не только двумя полюсами напряжённой сюжетной ин-
триги, но и катализаторами размышлений и диалога об артефактах и их роли в цивили-
зациях. Заслуживает особого внимания тот факт, что диалог об артефактах, Р.Желязны 
начинает именно с Земли, хранящей множество своих артефактов разных народов, раз-
ных цивилизаций: 

«Кула – церемониальное путешествие, которое предпринималось в разные време-
на жителями Тробриандских островов и папуасами Меланезии к востоку от Новой Гви-



25

неи. Нечто вроде двойной цепочки – движение в противоположных направлениях меж-
ду островами. Цель церемонии состояла во взаимном обмене предметами, не обладаю-
щими очевидной функциональной ценностью, но представляющими культурное досто-
яние каждого племени». 

В настоящее время смысловое поле термина «артефакт» в культурологии значитель-
но расширилось, в него стали входить не только объекты материальной и визуальной 
культуры, но и объекты духовной культуры (образ Дон Кихота, например [1]).

В то время, как художественная литература, взяв из археологии этот термин, уже ак-
тивно обращалась с ним, наделив «артефакт» совершенно определённым смыслом, если 
не называемым, то ощущаемым: от «ну это, вы сами знаете ЧТО»; до более определён-
ного: объект культуры, представляющий цивилизацию, народ, обитателей Земли или 
других планет, часто обладающий тайным, важным для цивилизации смыслом, ключом 
к новым пластам знания, возможностей, − культурология спорила и будет ещё долго 
продолжать спорить о границах этого термина, меняя подходы (структуралистский, пси-
хоаналитический, функциональный….), включая в число артефактов

− то все искусственные объекты культуры вообще (д.дики: «Быть артефактом 
– означает быть чем-то, сделанным человеком», вопрос, может ли артефакт, «кан-
дидат для оценки», принадлежать культуре решается, по мнению институционалиста 
Д.Дики, конвенционально авторитетными «оценщиками» [2], также полагает и м.итон: 
«1) Х есть артефакт; 2) Х обсуждается таким образом» [3], значимость тех или иных 
артефактов определяет, по мнению М.Итон, традиция, именно она решает быть арте-
факту объектом культуры или нет; а.Б.Красноглазов: «Под артефактом будет пони-
маться любой искусственно созданный объект, равно как физический, так и идеацио-
нальный», артефакт − это «элементарная частица культуры» [1]);

− то исключительно объекты современной «постклассической» культуры, пост-
арта (концептуализма, минимализма, поп-арта и т.п.), причём не обладающие никакой 
культурной ценностью (В.В.Бычков: «Артефакты являются типичными эксперимен-
тальными продуктами переходного этапа культуры, практически не обладающими ду-
ховной, эстетической или художественной ценностью. Их значимость находится вне 
традиционных семантических и культурных полей, в какой-то мере пока герметична и 
более полно, возможно, будет высветлена наукой будущего» [4: 492-493]). Представлен-
ные определения не учитывают одно важное свойство артефакта − быть скрытой или яв-
ной сущностной, значимой для людей загадкой, что почти в один голос говорят об ар-
тефакте фантасты и создатели фэнтэзи, считая это свойство, если не главной, то опре-
деляющей особенностью артефакта. Именно «непонятность», загадочность артефак-
та порождает «семантическое поле», являющееся катализатором культурного диалога. 
Артефакт − не «кандидат для оценки», который должен пройти конвенциональный от-
бор по эстетическим признакам, чтобы стать объектом культуры, напротив, это абсо-
лютно целостное, самодостаточное явление в культуре: не его испытывает общество на 
роль канона, а он сам испытывает общество, предлагая ему в процессе отгадывания но-
вые ракурсы, горизонты видения мира, открывая большую чуткость в слышании про-
блем и задач общества, в восприятии мира. Смысловое поле артефакта может порождать 
отражения-интерпретации-осмысления или равные по силе смысловой напряжённости 
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артефакты (так «Джоконда» Леонардо да Винчи как артефакт создаёт мощное семанти-
ческое поле, рождающее множество «Джоконд» разных художников, некоторые из них 
− «Моны Лизы» Дюшана, «Мой портрет Моны Лизы» С.Дали в паре с его картиной «Ме-
таморфоза Нарцисса» − становятся самостоятельными артефактами, такими же мировы-
ми артефактами являются Шекспировский «Гамлет» Шекспира, «Фауст» Гёте, пушкин-
ский «Моцарт и Сальери»…

Использовать термин «артефакт» для обозначения любого объекта искусства не 
вполне целесообразно: это оставляет без имени конкретный род явлений культуры уже 
обозначенный этим словом, и не прибавляет ничего нового к характеристике самих объ-
ектов культуры, которые существовали до и будут существовать после появления этого 
слова в пространстве культуры. Артефакт − понятие не так давно вошедшее в культуру, 
но отнюдь не связанное только с современной культурой, хотя в современном искусстве 
пристрастие к загадочным объектам, рождённое сюрреалистами, достигло отметки пере-
насыщения. Сюрреалисты не единственные, кто любили загадывать загадки в искусстве, 
загадка является способом передачи знания, частью религиозного ритуала Древности, 
Средневековья, искусство Возрождения, барокко, романтики и символисты не мыслимы 
без тайн и загадок. Активно заявленная сюрреалистами любовь к загадкам и непонят-
ным, часто эпатирующим публику объектам, была не случайна, она требовала активно-
го, а не потребительского отношения к искусству; в настоящее время этот стиль сюрре-
алистов (многие из которых были не только гениальными художниками, но и мыслите-
лями, в том числе и Марсель Дюшан, которого сейчас некоторые исследователи1 по неве-
дению относят к неискусству, приравнивая его к Герострату, оскверняющему искусство), 
стал эксплуатироваться именно авантюристами дешёвой популярности. Это, уже заяв-
ленное и успевшее приобрести немало эпигонов направление в искусстве можно имено-
вать артефакт-стилем, тем самым отграничивая собственно артефакты, уже состоявшие-
ся в культуре, от исканий в этой области.

Докторская диссертация А.Б.Красноглазова «Функционирование артефакта в 
культурно-семантическом пространстве», кроме всего прочего дающая обзор исследо-
ваний об артефакте в культурологии, особенно интересна в том плане, что она вклю-
чает в поле изучения тексты художественной литературы, правда только как материал 
− для того, чтобы извлечь из художественных текстов образы-артефакты мировой куль-
туры: «культурно-семантическое поле (в частности, определяемое художественной 
литературой) является той областью культуры, где модальности артефакта могут 
быть продемонстрированы наиболее убедительно» [1] − отмечает автор; образ Дон 
Кихота предстаёт в исследовании А.Б.Красноглазова как артефакт, увиденный именно 
«в контексте культурно-семантического поля литературы», а не с «позиций литерату-
роведения», которые, по мнению автора, не дают возможность полного осознания ар-
тефакта. С обобщающих позиций культурологии, возможно, трудно увидеть целое ху-
дожественного текста, как объекта культуры (с картиной, скульптурой или предметом 
культуры таких проблем не возникает), и, тем не менее, художественный текст сам по 

1 Бинкли Т. полагает, что дюшановские Джоконды оскверняют и «разрушают» творения Леонар-
до [5: 289-317].
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себе, и метатекст, включающий ряд текстов, если он читается как единый текст, тая-
щий и постепенно раскрывающий важные для людей загадки и смыслы, провоцирую-
щий культурный диалог разных времён − есть объект культуры, претендующий на зва-
ние артефакта. Артефактом может стать и высказывание, над которым ломает голову 
не одно поколение людей.

 Тексты-артефакты появляются в переломные эпохи и, как правило, оказываются не 
понятыми современниками, непонимание иногда затягивается на века и является пока-
зателем культурной неразвитости общества, что неизменно рождает социальные и ду-
ховные катаклизмы. Не всякий объект-загадка в искусстве становится артефактом: плот-
ность смысла, провидения должна быть очень велика, и объект культуры должен рож-
дать диалог, выходящий за рамки одной эпохи.

Протяжённость во времени диалога вокруг артефакта, создаёт эффект порождения 
новых смыслов и новых артефактов, сливающихся в своём семантическом поле с источ-
ником, тогда возникает соблазн объединить без имён все потоки мысли в один, иденти-
фицировав артефакт с образом вообще, архетипом, мифологемой. Однако артефакт дол-
жен обладать скрытым − намеренно спрятанным как загадка или за давностию лет 
потерянным − конкретным потаённым смыслом: теряя свою изначальную целост-
ность и напряжённую смысловую устремлённость, он превращается в отклик, интерпре-
тацию, в размышление на тему, поставленную артефактом. Именно «Гамлет» Шекспи-
ра, а не Гамлет из хроник Саксона Грамматика становится артефактом: хотя Гамлет III 
главы хроник Саксона Грамматика говорит с окружающими только загадками, эти загад-
ки не обретают культурной ценности, они только отражают необычный стиль поведения 
героя; рождённая Средневековьем легенда о докторе Фаусте, сама по себе артефактом 
не являющаяся, именно у Кристофера Марло, у Лессинга и Гёте обретает силу артефак-
та. Чтобы стать артефактом миф должен набрать смысловую напряжённость. Напряжён-
ное семантическое поле, порождающее артефакт, возникает часто тогда, когда проявля-
ется амбивалентность символа, эмблемы, образа, аллегории. Антиномии создают гера-
клитовы «колки», натягиваются струны-диалог, на которых играет искусство-гармония 
(«гармония натянута в противоположные стороны» и «стреляет из лука», «враждебное 
ладит»)2. Покажем это на примере. Аллегория судьбы воплощённая в образе осла (коле-
со судьбы изображалось на голове между ушей, либо сам осёл вертелся на колесе) так и 
осталась бы просто аллегорией упрямства, упорства в глупости, если бы история куль-
туры не накопила иные символы, превратив этот образ в артефакт: так в Египте осёл од-
новременно воплощал Ра как восходящее солнце, светлое начало и мрак − Сета, врага 
Ра, пожирающего солнце, убивающего Осириса3, в Средневековье осёл был символом 

2  Войну, распрю Гераклит считает физической стадией мира, а творческое горение, гармонию − 
духовной, собственно должным бытием человека: «Вселенная конечна, и космос один. Рождает-
ся он из огня и снова сгорает дотла в определённые периоды времени, попеременно в течение со-
вокупной вечности (эон), происходит же это согласно судьбе. Та из противоположностей, которая 
ведёт к возникновению [космоса], называется войной и распрей, а та, что к сгоранию − согласи-
ем и миром» [6: 177, 200].
3 Также было с утренней и вечерней Венерой в мифологии индейцев Центральной Америки, кото-
рая становилась то Кецалькоатлем, то его близнецом-врагом.
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упрямства, эмблемой демонизма, похоти, но также и наоборот − символом смирения, 
аскетизма и святости. Как видим, символ судьбы, упорства и долготерпения − осёл − обо-
рачивался мрачной или светлой своей стороной в зависимости от того, в чём упорствует 
осёл, это неравенство самому себе − первый сигнал к тому, что символ становится объ-
ектом размышления, а не называния, то есть артефактом, катализатором культурного ди-
алога, и этот, казалось бы, игривый диалог об амбивалентном символе-артефакте может 
и зашкаливать в своём напряжении, становясь сущностным, болевым. Первых христиан 
и иудеев римляне-язычники в насмешку называли «ослятниками» − почему? Потому что 
осёл у иудеев был жертвенным животным? Или упорство в смирении и любви к людям 
любители жестоких ристалищ считали смехотворным? Или смирение до без конца, при-
носящее в жертву новых и новых героев, кто-то считал не пригодным для жизни жесто-
ким путём? Святой ратник Франциск Ассизский считал мученичество радостным подви-
гом во имя Христа, своею кротостью и деятельной любовью он действительно обращал 
мир к добру, но жестокий мир каждый день распинал и распинает Христа, а наше вре-
мя добавило к этому фактор обычности и долженствования, превратив вопиющий урок 
для всех в колесо обыденности, наживаясь на смирении и самопожертвовании. Мир так-
же может обладать ослиным упорством, инерцией энтропии, инерцией жестокости: «чу-
дище обло, озорно, огромно, стозевно, и лаяй». Быть может, это оттого, что красивые и 
уродливые чудища без души стали милее и интереснее всего остального в жизни? Вис-
лоухий символ глупости заставляет задуматься о многом.

Антиномии не являются непременным условием возникновения артефакта. Семанти-
ческую напряжённость может создать просто иная точка зрения. Так миф о Нарциссе − из-
начально аллегория самовлюблённости и рабской (Эхо) любви начинает набирать силу ар-
тефакта именно в культурном обращении, одним из таких «провокаторов смысла» стала 
совершенно далёкая от искусства и философии реалистическая версия истории Нарцис-
са Павсания: «На самой вершине Геликона есть небольшой поток, Лам. На земле феспий-
цев есть место, которое называется Донакон (Тростниковое ложе); там есть источник 
Нарцисса. Говорят, что Нарцисс увидал в его воде изображение и, не поняв, что он ви-
дит свою собственную тень, незаметно влюбился сам в себя, и от любви его у этого ис-
точника постигла кончина. Действительно, это сущая чепуха, чтобы человек, дожив-
ший до такого возраста, что может быть охвачен любовью, не мог бы разобрать, где 
человек, а где человеческая тень. Есть о нём и другое сказание, менее известное, чем 
первое, но все же распространённое: говорят, что у Нарцисса была сестра-близнец, 
точка в точку похожая на него во всём: оба они были одинаковы и лицом и причёской 
волос, одевались в одинаковую одежду и в довершение всего вместе ходили на охоту. И 
вот Нарцисс влюбился в сестру, и, когда девушка умерла, он стал ходить к этому ис-
точнику, и, хотя он понимал, что видит собственную тень, но даже, понимая это, ему 
все же было утешением в любви то, что он представлял себе, что видит не свою тень, 
а что перед ним образ сестры. А цветы нарциссы, как мне кажется, земля выращивала 
и раньше, насколько можно судить по поэмам Памфа» (Павсаний. Описание Эллады IX 
−31,8). Эта реалистическая интерпретация мифа неожиданно создаёт напряжённое се-
мантическое поле на тему любви − отражении своей гордыни, отражении себя в другом, 
отражении в другом своего идеала или частях единого целого, родстве душ. Животной 
борьбе домогательств или любви как пути реализации разнообразных интересов (день-
ги, слава, выход из своего социального круга и др.) противопоставлялось нечто неоспо-
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римое, сущностное, заявляющее о главном в любви. Именно эта версия Павсания вместе 
с мифом о двойниках-половинах андрогинного, смешанного пола людей4 из «Пира» Пла-
тона (рассказ Аристофана), в наказание за посягновение на власть богов разрезанных бо-
гами на двое, − была принята и осмыслена в дальнейшем поэтами и художниками Воз-
рождения: П. де Ронсаром, Ф.Вийоном, Петраркой, Данте, Леонардо да Винчи, Джоном 
Донном, В.Шекспиром, затем она развивалась романтиками (Э.Т.А.Гофманом, Э.По), 
символистами-прерафаэлитами (в поэзии и живописи Д.Г.Россетти, Э.Бёрн-Джонса), 
сюрреалистами, обэриутами. Миф-источник, повествующий собственно о Нарциссе, в 
свою очередь, с развитием лирики и философии самопознания также превратился в ар-
тефакт, но совершенно другого плана, никак с темой любви не связанного.

Артефакты Древности и Средневековья − это космология, зашифрованная в загадках 
и символах, мифы, легенды, загадочные притчи, сакральные тексты, требующие дешиф-
ровки пластические образы, ритуальные танцы, смысл которых читается посвящёнными 
в таинство зрителями-участниками происходящей мистерии. Новое время даёт начало ав-
торскому артефакту. Авторский артефакт единичен, хотя он рождает смысловое поле ин-
тертекстуального диалога, в котором возникают отражения, осмысляющие артефакт с раз-
ных ракурсов; артефакт также способен дать толчок к рождению другого артефакта, тако-
го же мощного по силе и напряжённости смысла, с близким или даже общим семантиче-
ским полем, всё это создаёт чудо рождающего смысла − «всевозрастающий клубок про-
никновений» (П.Флоренский). Можно ли назвать сам этот «клубок» интертекстуального 
диалога вокруг какой-либо темы артефактом? Думается, что нет, поскольку тогда, загадки 
«ЭТОГО» конкретного текста, будут подменены просто темой итертекстуального диалога.

Интересно, что некоторые из артефактов считались, а иногда считаются пода-
вляющим большинством и поныне явными неудачами авторов: таков «Двойник» 
Ф.М.Достоевского, такова поэма «Двенадцать» А.А.Блока, такова драма-антиутопия 
«Земля» В.Я.Брюсова, «Некоторое количество разговоров» А.И.Введенского, «Елизаве-
та Бам» Д.Хармса… На первый взгляд, артефакт, взрывающий привычную повседнев-
ность устоявшейся традиции существует, как нечто противостоящее канону, будь то 
«определённый образ художественного мышления и соответствующей художественной 
практики» (В.В.Бычков) определённой эпохи − канон в истории искусства (барокко, ро-
мантизм, критический реализм), или конвенциональные симулякры канона посткульту-
ры, «правила игры» (поп-арта, концептуализма, постмодернизма), принятые в современ-
ном арт-производстве. Для авторского артефакта как объекта культуры Нового време-
ни вообще немыслимы правила, по которым возможно его повторение и воспроизведе-
ние, однако в канонах Древности и Средневековья, собственно эпохах существования 
канонического мышления, ритуальная культура в канонах (иконописи, храмового пения, 
декоративном орнаменте, ритуале поведения) неустанно воспроизводит артефакт-миф, 
артефакт-символ, поскольку в них запечатлены представления об окружающем мире; эти 
канонические тексты, знаки, символы как тайный язык, как артефакт требуют дешиф-
ровки, разгадки, чем и занимается герменевтика. И тем не менее у артефактов ранних 

1  Платон «Пир»: «Прежде всего, люди были трёх полов, а не двух, как ныне, − мужского и жен-
ского, ибо существовал ещё третий пол, который соединял в себе признаки этих обоих; сам он ис-
чез, и от него сохранилось только имя, ставшее бранным, − андрогины» [7: 128].
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и более поздних эпох есть нечто общее − их сущностный, затаившийся смысл… Стоит 
себе такой чёрный кубик, пока вдруг случайная игра света вдруг не откроет его загадоч-
ное великолепие, либо неистовый смысловой вихрь, выбросит из наезженной колеи при-
вычных представлений и раскроет мир совсем с другой стороны…
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СПЕЦиФиКа вЗаимовоСПриЯтиЯ ЯЗЫКового оБраЗа СтранЫ 
в нЕмЕЦКом и руССКом ЯЗЫКовом СоЗнании

У статті розглянуто перспективи порівняльного дослідження мовних образів Ні-
меччини й Росії у російській і німецькій мовах, порушується питання про можливості 
застосування на мовознавчій площині імагологічного підходу – нового міждисциплінар-
ного напряму в гуманітарних науках.
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В статье рассмотрены перспективы сопоставительного исследования языковых 
образов Германии и России в русском и немецком языках, затронут вопрос о возможнос-
тях применения в языковедческой плоскости имагологического подхода – нового меж-
дисциплинарного направления в гуманитарных науках.
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The article is dedicated to the comparative study of Germany and Russia linguistic images 
in the Russian and German languages. The possibility of using the imagologic approach in 
linguistics as a new interdisciplinary direction in the humanities is touched upon. 

Key words: imagology, linguistic image, ethnic stereotype, mutual perception, Russia, Ger-
many.

Глобализационные процессы последних десятилетий стимулируют интерес учёных-
гуманитариев к проблемам межнационального взаимовосприятия. Законы создания, 
функционирования и интерпретации представлений об инородных для воспринимающе-
го объектах становятся предметом исследования в истории, социологии, культурологии, 
литературоведении [1; 2; 3; 4]. Именно в рамках данных дисциплин и сформировалось 
междисциплинарное исследовательское направление, занимающееся изучением образа 
«чужого» (чужой страны, народа и т.д.) в общественном, культурном и литературном со-
знании той или иной страны – имагология.

Идентификация других по принципу совместного исторического и современного 
взаимодействия является важнейшим объектом имагологии. Зародившись во француз-
ском сравнительно-историческом литературоведении во второй половине прошлого века 
как изучение проблем рецепции образа «другого», имагологическая тематика расшири-
ла круг изучаемых вопросов: от переосмысления понятий «нация», «национальная иден-
тичность» до выявления когнитивных механизмов формирования имиджа [5]. За более 
чем полстолетия сформировался и определённый методологический инструментарий 
данного исследовательского направления в различных гуманитарных науках. Вопрос о 
возможности и целесообразности применения имагологического подхода в языковедче-
ских исследованиях остаётся открытым и актуальным. 

С имагологической тематикой соприкасаются этнолингвистические и лингвокульту-
рологические исследования этностереотипов. Л.П. Крысин в своих работах чётко опре-
деляет границы лингвистического аспекта проблемы [6]. Близки к имагологическому на-
правлению и когнитивные исследования биполярной оппозиции «свой – чужой», также 
находящиеся на пути своего становления в гуманитарном знании [7]. Изучением имиджа 
как центральной категории занимается также и новое направление в языкознании линг-
воимиджелогия. В центре исследовательского внимания данного направления являются 
средства, механизмы, специфика речевого воздействия на адресата в процессе форми-
рования имиджа. Имидж рассматривается как многоплановая категория, включающая в 
себя стереотип, эмоциональную оценку, экспрессивность [8].

Учитывая неупорядоченность терминологического аппарата и понятийной базы има-
гологического направления в языкознании, обусловленного, в первую очередь, тем, что 
данное направление находится на стадии становления, в настоящей статье предлагается 
авторское видение исследовательских перспектив в рамках лингвоимагологии в сопоста-
вительном аспекте, а также демонстрируется фрагмент сопоставительного исследования 
языковых образов России и Германии.

Как справедливо отмечает В.В. Орехов, «<…> представления о других народах 
(или о своём собственном народе) составляют одну из важнейших сфер духовного 
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существования этноса. У каждой нации эти представления оригинальны <…>, а любой 
межнациональный контакт вызывает столкновение и взаимодействие этих представле-
ний. Происходит международный обмен имагологической информацией <…>» [4: 10]. 
Если компетенции литературоведческой имагологии принадлежит интерпретация и ре-
конструкция образа страны в инонациональной рецепции, поиск причинно-следственной 
обусловленности данного образа с применением сугубо литературоведческой методоло-
гии (межкультурный диалог, читательское восприятие и т.п.), то языковедческий подход 
нуждается в своём методологическом инструментарии. 

Необходимо чётко ограничить лингвистический ракурс имагологического направле-
ния: к компетенции языковедов заведомо не относится объяснение историко-культурного 
фона формирования определённого образа страны и установление соответствия или не-
соответствия данного образа реальному положению вещей. Для языковеда образ того 
или иного явления определяется «<…> не онтологическим знанием его смысла, но зна-
нием конкретных языковых выражений, в которых он фигурирует в нашем языковом 
опыте» [9: 256]. Вслед за Б.М. Гаспаровым мы рассматриваем языковой образ как «<…> 
перцептивную реакцию не на предметы или понятия как таковые, но на их языковое во-
площение – на те выражения, которые наличествуют в языковом опыте говорящего субъ-
екта» [9: 255]. 

Важной составляющей языкового образа страны является аксиологический вектор: 
установление того, какие компоненты языкового образа страны становятся объектом 
оценки и какие языковые средства для этого применяются, даёт возможность проанали-
зировать языковую структуру данного образа. Набор таких характеристик можно выде-
лить индуктивным путём, исходя из языкового материала. Поскольку ключевым поняти-
ем имагологии считается взаимовосприятие, целесообразно, на наш взгляд, осуществляя 
то или иное исследование в имагологическом аспекте, обращаться к сопоставительному 
анализу указанных явлений в двух и более языках. 

Необходимо сказать несколько слов о выборе материала для исследования. Руковод-
ствуясь принципами объективности и репрезентативности, мы остановили свой выбор на 
публицистике. В силу того, что основной сегмент читательской аудитории не принимает 
непосредственного участия во внутренних и внешних общественно-политических процес-
сах, его представление о той или иной стране создаётся под влиянием опосредованной ин-
формации, получаемой по каналам СМИ. Именно на страницах печатных изданий находит 
своё отражение актуальная экстралингвистическая ситуация, а жёсткость жанровых огра-
ничений способствует, с одной стороны, сознательному отбору фактов для сообщения, а с 
другой – минимизации авторского Я в пользу информационного воздействия. 

Принцип репрезентативности реализуется в достаточно большом объёме привлекае-
мого материала. Путём компьютерной выборки из газет «Известия» [10] и «Die Zeit» [11] 
извлекались микроконтексты, содержащие лексемы Германия в русскоязычном издании 
и Russland в немецкоязычном. За период с 2007 по 2012 год обнаружено свыше 6 тыс. 
таких словоупотреблений в указанных изданиях. Для сопоставительного анализа нами 
была отобрана часть микроконтекстов (около 200 для каждого языка), представляющая 
для нас интерес именно с позиций имагологии. В таких контекстах либо реализуется по-
нятие языкового образа либо содержится оценка.
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Достаточно широко как в русских, так и в немецких микроконтекстах представле-
на историческая составляющая языкового образа страны. Данный компонент реализует-
ся преимущественно атрибутивными сочетаниями. Так, Германия в русскоязычных ми-
кроконтекстах получает определение гитлеровская (12 словоупотреблений): По сути, у 
нас хотят украсть победу над гитлеровской Германией! [Известия, 2008.09.09]; нацист-
ская (11 словоупотреблений): Судить Советский Союз по аналогии с нацистской Герма-
нией тоже нельзя – ведь Нюрнбергский трибунал признал вину именно нацистов. [Изве-
стия, 2009.11.19]; фашистская (8 словоупотреблений): История войны общая, а вот по-
беду Советской армии над фашистской Германией в некоторых странах сейчас пыта-
ются поделить. [Известия, 2010.07.02]; побеждённая (2 словоупотребления): В побеж-
денной в 1945-м Германии сегодня на душу населения в среднем приходится более 40 кв. м. 
жилья. [Известия, 2007.05.24]; послевоенная (одно словоупотребление): Создается впе-
чатление, что администрация Клинтона и вовсе относилась к России как к послевоенной 
Германии или Японии – стране, которую можно силой заставить следовать воле США и 
которая со временем научится получать от этого удовольствие. [Известия, 2007.11.15].

В немецкоязычных микроконтекстах Россия/ Russland определяется как царская/ 
zaristisch (23 словоупотребления): Zürich war damals ein Zentrum der politischen Emigration, 
vor allem für Verfolgte aus dem zaristischen Russland. [Die Zeit, 13.03.2009, Nr. 02]/ Цюрих был в 
то время ценром политической эмиграции, прежде всего для беженцев из царской России1; 
старая/ alt (13 словоупотреблений): Die Geschichte beginnt im alten Russland, in den ersten 
Jahren unseres Jahrhunderts, mit dem bunten Figurengewirr und den vielen feierlichen Namen, 
die man aus klassischen russischen Romanen kennt. [Die Zeit, 24.07.2008, Nr. 07]/ История на-
чинается в старой России, в первые годы нашего столетия, ярким переплетением образов 
и торжественными именами, известными из классических русских романов; большевист-
ская/ bolschewistisch (9 словоупотреблений): Heute aber, da neben dem bolschewistischen 
Russland ein bolschewistisches China entstand, ist die Frage von weltentscheidender Bedeutung 
geworden. [Die Zeit, 24.07.2008, Nr. 08]/ Но сегодня, так как рядом с большевистской 
Россией возник большевистский Китай, вопрос приобрёл мировое значение; советская/ 
sowjetisch (8 словоупотреблений): Die im sowjetischen Russland erprobten Methoden der 
„Leistungssteigerung“ werden in die deutsche Ostzone importiert. [Die Zeit, 01.01.2008, Nr. 
44]/ Испытанные в советской России методы «повышения продуктивности» импорти-
руются в немецкую восточную зону; коммунистическая/ kommunistisch (6 словоупотре-
блений): Dem „Mann von der Straße“ fehlen die Informationen, um zwischen dem zaristischen 
und dem kommunistischen Russland streng zu scheiden. [Die Zeit, 24.07.2008, Nr. 19]/ «Челове-
ку с улицы» не хватает информации, чтобы чётко различать между царской и коммуни-
стической Россией; посткоммунистическая/ postkommunistisch, послереволюционная/ 
nachrevolutionär (по 1 словоупотреблению): Suprematismus – die gegenstandslose Welt oder 
das befreite Nichts, diese Schrift von 1922 war nicht die einzige programmatische Publikation, 
die im nachrevolutionären Russland die neue Kunst und den neuen Menschen forderte. [Die Zeit, 
01.04.2007, Nr. 14]/ Супрематизм – необъективный мир или освобождённое Ничто, эта ра-
бота 1922 года была не единственной публикацией, призывающей в послереволюционной 

1 Здесь и далее перевод с немецкого языка на русский наш (Л.Г.).
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России к новому искусству и новому человеку; сталинская/ stalinistisch (2 словоупотре-
бления): Von diesem Leben in der Ausweglosigkeit erzählt Orlando Figes in seinem Buch über 
den Alltag im stalinistischen Russland. [Die Zeit, 16.08.2008, Nr. 34] / Об этой жизни в без-
ысходности рассказывает Орландо Фигес в своей книге о буднях в сталинской России. 

Таким образом, при сопоставлении средств экспликации исторической составляю-
щей языковых образов России и Германии обнаруживается, на наш взгляд, относитель-
ное сходство в способах взаимовосприятия в немецком и русском языках. Коррелирующи-
ми в этом отношении считаем атрибутивные сочетания гитлеровская Германия – сталин-
ская Россия, нацистская, фашистская Германия – большевистская, коммунистическая, 
советская Россия, так как в указанных сочетаниях чётко прослеживается общий идеологи-
ческий компонент. Существенным отличием в экспликации исторической составляющей 
является отсутствие в русскоязычном образе Германии коррелята наиболее широко пред-
ставленному немецкоязычному сочетанию царская Россия. И наличие, и отсутствие кор-
реляции в средствах экспликации взаимовосприятия объясняется свойствами языковой па-
мяти и языкового опыта. Те или иные феномены откладываются в языковой памяти в ка-
честве языковых выражений, а механизмы формирования языкового опыта социума ча-
стично лежат в экстралингвистической плоскости и нуждаются в отдельном исследовании.

Языковому образу, согласно Б.М. Гаспарову, свойственна пластичность: «<…> исхо-
дное представление подвергается бесчисленным модификациям, адаптируясь к меняющим-
ся условиям своего воплощения. Знакомый образ все время трансформируется, реагируя на 
движение языковой среды <…>» [9: 270]. Принимая во внимание такое свойство языково-
го образа, сопоставим представления о современных России и Германии и средства их экс-
пликации в русскоязычных и немецкоязычных микроконтекстах. В языковых образах совре-
менных России и Германии можно выделить несколько составляющих. Наиболее широко 
представлена «политическая» составляющая, включающая представление о стране как о по-
литической силе в мире с одной стороны (внешнеполитический ракурс) и представление о 
внутренней политике страны с другой. В русскоязычных контекстах указанный компонент 
реализован в основном в виде обобщающих слов при группе однородных членов. Герма-
ния представлена в ряду ведущих стран Европы, ведущих государств, старых европей-
цев, лидеров континентальной Европы, представителей «старой Европы», «тяжело-
весов». Например: Для лидеров континентальной Европы – Франции и Германии – это дей-
ствительно исторический прорыв, который был достигнут во многом благодаря их много-
летней линии внутри НАТО. [Известия, 2010.12.03]; Сейчас европейские чиновники хотят, 
чтобы ведущие государства – в первую очередь Германия и Франция – взяли на себя от-
ветственность по спасению Греции. [Известия, 2010.03.23]; Она (кандидатура президен-
та – Л.Г.) должна устраивать большинство европейских стран: скандинавов, славян и, на-
конец, “тяжеловесов” – Германию и Францию. [Известия, 2009.11.06]

Аналогичные способы и средства экспликации языкового образа России находим и в 
немецких микроконтекстах: Россия представлена в ряду Weltmächte/ мировые державы, 
Atommächte/ атомные державы, Supermächte/ сверхдержавы, Großmächte/ великие дер-
жавы. Например: Es gibt überhaupt nur noch zwei Weltmächte, Amerika und Russland. [Die 
Zeit, 24.07.2008, Nr. 02] / Вообще есть только две мировые державы, Америка и Россия; 
Das Schlimme an dem Nichtverbreitungsvertrag ist, dass die fünf ursprünglichen Atommächte, 
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also die USA, Russland, China, Frankreich und England ihren Teil des Vertrages nicht erfüllt 
haben. [Die Zeit, 21.04.2009, Nr. 51]/ Плохо в договоре неразглашения то, что пять первона-
чальных атомных держав, то есть США, Россия, Китай, Франция и Англия не выполнили 
свою часть договора; Staaten wie China, Indien und Russland werden zu Supermächten (nicht 
zu reden von der Hegemonie der USA). [Die Zeit, 18.01.2007, Nr. 04] Такие государства как 
Китай, Индия и Россия становятся сверхдержавами (не говоря уже о гегемонии США); 
Das heutige Russland hingegen wird als erneuerte Großmacht bis auf Weiteres versuchen, im 
Windschatten anderer Großmächte zu fahren, solange dies seinen Möglichkeiten und Interessen 
entspricht, und sich auf seine unmittelbare Einflusszone und seine Rolle als globale Energiemacht 
konzentrieren. [Die Zeit, 21.04.2009, Nr. 34]/ Сегодняшняя Россия напротив как обновлённая 
великая держава будет пытаться действовать под прикрытием других великих держав, 
пока это соответствует её возможностям и интересам и сконцентрируется на своей 
непосредственной сфере влияния и своей роли глобальной энергетической силы.

Сопоставительный анализ выявляет общие черты в вышеописанных средствах экс-
пликации языковых образов России и Германии: коррелирующими считаем такие группы, 
как ведущие государства, «тяжеловесы» – Großmächte/ великие державы, Supermächte/ 
сверхдержавы. Отличительной особенностью является соотнесение Германии в русском 
языковом сознании с Европой (ведущие страны Европы, старые европейцы, лидеры 
континентальной Европы, представители «старой Европы»), в то время как в немец-
ком языковом сознании Россия предстаёт в мировых масштабах (Weltmаcht/ мировая дер-
жава). Противоположными считаем характеристики старый европеец, представитель 
«старой Европы» (Германия) и обновлённая великая держава (Россия): в русском язы-
ковом сознании Германия – старая, в немецком языковом сознании Россия – новая. Объяс-
нение вышеописанным сходствам и отличиям лежит, по нашему мнению, в экстралингви-
стической плоскости.

Сопоставляя языковые образы Германии и России на материале русского и немецко-
го языков, мы не ставили себе цели дать в настоящей статье комплексную характеристику 
лингвоимиджей указанных стран или выявить все языковые особенности взаимовоспри-
ятия. Привлечение более широкого спектра контекстов, расширение их хронологических 
рамок даст возможность точнее отследить языковые тенденции в указанном направлении, 
а сопоставление автостереотипных и гетеростереотипных представлений в обоих языках – 
дать целостное описание взаимно воспринимаемых языковых образов. Подключение экс-
тралингвистического фона, а также достижений в области истории, этнографии, социоло-
гии и этнопсихологии, связанных с проблемами межнационального взаимовосприятия, по-
может объяснить языковые закономерности. Наш фрагмент исследования демонстрирует 
возможности подхода, а полученные результаты – важность дальнейшей разработки има-
гологического направления в языкознании.
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тЕорЕтиКо-мЕтодоЛогічні ПЕрЕдумови ФормуваннЯ 
ПонЯттЯ ЛінгвоФіЛоСоФСЬКоЇ Картини Світу

Стаття висвітлює засновки формування поняття лінгвофілософської картини сві-
ту на перетині усталених у когнітивній лінгвістиці уявлень про наукову та мовну кар-
тини світу. Поняття лінгвофілософської картини світу постає результатом дослі-
дження аргументу Б.Л. Уорфа про лінгвістичну обумовленість філософських концепцій. 

Ключові слова: об’єктивна дійсність, картина світу, наукова картина світу, мовна кар-
тина світу, лінгвофілософська картина світу, лінгвістичне конструювання реальності.

Статья освещает предпосылки формирования понятия лингвофилософской карти-
ны мира на пересечении устоявшихся в когнитивной лингвистике представлений о на-
учной и языковой картинах мира. Понятие лингвофилософской картины мира возника-
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ет как результат изучения аргумента Б.Л. Уорфа о лингвистической обусловленности 
философских концепций.

Ключевые слова: объективная действительность, картина мира, научная картина 
мира, языковая картина мира, лингвофилософская картина мира, лингвистическое кон-
струирование реальности.

The article elucidates the grounds for the formation of the notion of linguo-philosophical 
picture of the world where common cognitive views of the scientific and language pictures of 
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Зазвичай, мова сприймається нами як належне, як дещо саме собою зрозуміле, що 

не вимагає додаткового пояснення. Її легке та вільне використання дозволяє припустити, 
що мова являє собою очевидну і прозору оболонку, яка слугує засобом передачі думки. 
Через те, що вона не створює жодних відчутних перешкод для нашого звичного перебігу 
думок, природним постає припущення про те, що мова є механізмом однаково добре 
пристосованим для вираження будь-яких міркувань.

Попри всю його «природність», «очевидність» і «зручність», а насамперед через них, 
окреслене уявлення про мову було піддане обґрунтованому сумніву, який наприкінці XX 
ст. дістав необхідне емпіричне підтвердження і набув вигляду окремого лінгвістичного 
напряму. Корінням своїм цей сумнів сягає періоду набагато більш віддаленого, ніж 
зазначена зміна лінгвістичної парадигми, увінчана появою когнітивної лінгвістики.

Ствердивши, що мова є не лише більш-менш систематизованим описом 
різноманітних елементів досвіду, але й також самостійною, творчою системою 
символів, яка визначає для нас цей досвід через власну формальну довершеність та 
нашу несвідому проекцію її імпліцитних структур на сферу досвіду [1: 578], Едвард 
Сепір надав нове тлумачення природи мови, заклавши підвалини для перегляду 
усталеного на той час уявлення про відносини між мовою, мисленням і об’єктивною 
дійсністю. Розвинути це уявлення вдалося Бенджаміну Лі Уорфу, який визначив 
кожну природну мову носієм специфічної, притаманної лише їй логіки, особливою 
системою координат, «яка відливає форми» мислення її носіїв [див. 2, 3, 4, 5]. І хоча 
за часів Е. Сепіра і Б.Л. Уорфа описане уявлення не здобуло прийнятного емпіричного 
обґрунтування, зерно сумніву все ж таки було посіяне і, прорісши у вигляді гіпотези 
лінгвістичної відносності, сприяло подальшим дослідженням взаємозв’язків між 
природними мовами, мисленням їх носіїв та оточуючим світом.

1. Світ.
Тривала впевненість у первинності об’єктивного світу, відображеного у свідомості 

людини, його незалежності від цієї свідомості, а також визнання мислення безпосереднім 
засобом пізнання об’єктивної дійсності призводили деяких дослідників [див., напр. 6, 7] 
до заперечення співвідношення «світ – мова – мислення» через те, що мова, на їх думку, 
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не є окремою сутністю і не стоїть між світом і мисленням. У такій перспективі мова не 
може розглядатися а ні як свого роду бар’єр між людиною і світом, а ні як самостійний 
когнітивний механізм, наділений такими якостями, які надавали б йому можливість 
представляти цей світ у певний своєрідний спосіб і вже у такому вигляді доносити 
його до людської свідомості. Отже, мова взагалі не має безпосереднього відношення 
до об’єктивного світу і постає лише засобом «закріплення всієї відбивної діяльності 
мислення» [6: 22]. Як спосіб вираження мислення, і як наслідок, пізнання, мова являє 
собою об’єкт, що створюється, може бути визнана формою осягнення об’єктивної 
дійсності, проте не формою існування окремого особливого світу.

Подібному уявленню про співвідношення світу і мови, а точніше про його відсутність, 
відповідає належне розуміння взаємозв’язків між мовою і мисленням. Аксіомою тут 
виступає твердження про єдність мислення всіх народів, які, хоча і розмовляють різними 
мовами, якимось незрозумілим чином засвідчують незаперечний факт можливості 
«взаєморозуміння всіх людей земної кулі» [8: 22]. Наявність «загальних законів 
людського мислення», описаних логікою, передбачає, відповідно, існування певних 
загальних ознак, притаманних мовам усього світу, причому різноманіття та специфіка 
цих мов у даному випадку не виступають підставою для їх абсолютного розрізнення.

Залишаючи осторонь розбір проблеми співвідношення логіки і структури мови, 
об’єктивності синтаксичного складу та пошуку універсалій людського мислення1, наразі 
пропонуємо розглянути, як саме логіка, що завжди претендувала на загальнозначущість 
та примусовість її апарату, пов’язується з уявленнями про структуру світу.

Багатовікова запальна дискусія з питань будови світу і відображення її в логіці 
в своєрідній формі триває між реалістами та номіналістами і сьогодні. Однак між 
вирішенням вихідної проблеми філософії про співвідношення матерії і свідомості, буття 
і мислення, та картиною будови світу не існує однозначного очевидного зв’язку. З одного 
боку, крайній реалізм зовсім не обов’язково передбачає ідеалістичну інтерпретацію 
всесвіту, адже навіть у Платона термін ίδεα далеко не завжди позначає дещо за 
межами матерії. З іншого боку, номіналізм може розглядатися цілковито незалежно від 
матеріалістичних або ідеалістичних установок. 

Якщо класична логіка, що йде від Аристотеля, засновувалася, в сутності, на двох 
категоріях – речі (суб’єкт) і властивості (предикат), логіка відношень проголосила 
основними елементами світу річ і відношення, а аристотелевські онтологічні терміни 
«субстанція» і «атрибут» – поняттями метафізичного ладу. Сучасне обчислення предикатів 
у певній мірі поєднало обидві зазначені моделі, допускаючи існування як властивостей 
речей, так і їх відношень. Інші ж логічні концепції, наприклад концепція Н. Гудмена 
і У. Куайна, повністю заперечували існування таких абстрактних сутностей, як класи, 
відношення, властивості [9: 105]. Так само запереченим противниками «абстрактних 
сутностей» має бути і обчислення висловлювань Г. Фреге, який увів у логіку істиностні 
значення як реальні значення логічних функцій. 

1 З цього приводу див. статтю «Ідеальна мова» як лінгво-філософський феномен» // Актуальні 
проблеми духовності. – Вип. 10. – Кривий Ріг: «Видавничий дім», 2009. – С. 206 – 218.
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На думку А. Уйомова, те, що в даному випадку мається на увазі під назвою реалізму 
чи номіналізму має відношення скоріше до типу мови, застосованої тим чи іншим логіком 
[10: 68]. Відсутність послідовності в питанні про онтологічні передумови логіки в багатьох 
сучасних представників цієї науки, вочевидь, пов’язане з впливом природної мови, 
яка є для них рідною. Однаковий граматичний статус, який мають в природних мовах 
абстрактні і конкретні сутності, призводить А. Уйомова до думки про те, що картина світу, 
передбачена мовою, явним чином відрізняється від запропонованої номіналістами [10: 71]. 
Насправді, логік, створюючи логічну теорію, не може не користуватися природною мовою, 
яка представляє йому значно більш насичену і різноманітну онтологічну модель. До того ж 
зазвичай недиференційовані логікою відчуття, сприйняття і уявлення не тільки дозволяють 
нам пізнавати оточуючий світ за допомогою органів чуття, а також емпірично визначають 
для нас наявність таких абстрактних сутностей, які не існують окремо від конкретних речей 
(напр., трикутник, білизна і т. ін.). Модель світу, згідно з якою він складається із зазначених 
сутностей, на противагу таким складовим, як електрони і молекули, горі і річки, можна, на 
думку А. Уйомова, назвати емпіричним реалізмом [10: 73].

На наш погляд, картина світу, пропонована концепцією емпіричного реалізму, в 
значній мірі відповідає тому, що автори гіпотези лінгвістичної відносності розуміли під 
«світом» у співвідношенні «світ – мова – мислення». Уявлення Б.Л. Уорфа про зовнішній 
світ як про неструктурований «потік чуттєвого досвіду» [11: 55] засвідчує, що, на його 
думку, єдиною дійсністю, відомою нам в онтологічному сенсі може бути лише сам досвід, 
«структурування» якого (що у сучасній термінології відповідає формуванню картини 
світу) відбувається під впливом мови, якою ми розмовляємо. Однак, слід відзначити, 
що мова при цьому не впливає на досвід безпосередньо, проте визначає особливості й 
розмаїття концептуальних структур, притаманних носіям різних мов, і у такий спосіб 
впливає на зміст їх мислення.

2. Картина світу.
Картина світу, що, за висловом В. Постовалової, являє собою центральне поняття 

теорії людини, яке виражає специфіку її буття [12: 18], постає як суб’єктивний образ 
об’єктивної дійсності, який не передбачає дзеркального відображення світу, проте завжди 
є певною інтерпретацією. Множинність картин світу, обумовлену фактом прихованості 
глибинних властивостей світу від людського ока, слід обов’язково відрізняти від 
таких взаємопов’язаних, але не тотожних явищ, як картина світу – феномен людської 
свідомості, картина світу – теоретичне поняття і картина світу – науковий термін.

Якщо феномен, відомий під назвою картини світу, є так само давнім як і власне 
людина, а поняття картини світу все ще перебуває у стадії свого формування, термін 
«картина світу» виник наприкінці XIX – початку XX століття і вживався стосовно фізичної 
картини світу, трактованої як сукупність внутрішніх образів зовнішніх предметів, з яких 
логічним шляхом можна отримувати інформацію про поведінку цих предметів [12: 12]. 
Широко послуговуючись цим терміном, М. Планк указав на відмінність практичної 
картини світу від наукової: в той час як перша виробляється людиною на підставі 
своїх переживань, друга є моделлю реального світу в абсолютному сенсі, незалежного 
від окремих особистостей та всього людського мислення, здобувається в досвіді і має 
відносний характер [цит. по 12:13].
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Спочатку під науковою картиною світу дослідники розуміли отримані й доведені 
результати своєї науки, але з розрізненням у свідомості фізиків структури наукової 
картини світу і структури самого світу виникло сучасне розуміння наукової картини світу 
як системи найзагальніших уявлень про світ, які виробляються наукою і виражаються за 
допомогою фундаментальних понять та принципів цієї науки, з яких виводяться основні 
положення даної наукової галузі [12: 14].

Разом з цим слід відзначити, що об’єктивація картини світу відбувається не тільки у 
науковому досвіді рефлексії над світобаченням людини. На наш погляд, можна сказати, 
що аспектна об’єктивація картини світу, здійснювана в популярних нарисах викладення 
основ усіх наук, коментарях, публіцистичних есе, художній літературі та філософських 
трактатах являє собою те, що М. Планк мав на увазі під «практичною картиною світу». 
Відомо, що в той час як власне наукова картина світу починає складатися лише у XVI 
– XVII ст., коли на зміну геоцентризму приходить геліоцентризм і виникає класична 
механіка, «практична картина світу» формується з виникненням перших загальних 
достовірних знань про окремі сторони і властивості всесвіту ще в античний період, а 
пов’язані з нею ідеї та уявлення впорядковуються у вигляді філософської картини світу.

Створення філософської картини світу не тільки засвідчило появу нового 
способу онтологізації людських уявлень про світ, схарактеризованого усвідомленням 
такого співвідношення, як «світ – людина» (на відміну від притаманного релігійно-
міфологічному світогляду «Бог – людина»), а також виступило специфічною формою 
систематизації так званого «донаукового» знання про всесвіт. Являючи собою 
раціонально-теоретичний засіб осягнення світу, філософський світогляд завжди мав 
абстрактний характер і відбивав світ у максимально загальних поняттях і категоріях. 
Відповідно, філософська картина світу виявилася сукупністю узагальнених, системно 
впорядкованих і теоретично обґрунтованих уявлень про світ у його цілісній єдності і 
місце в ньому людини [13]. 

У своєму розвитку філософська картина світу повсякчас була органічно пов’язана з 
науковою картиною світу конкретної епохи так, що їх зміни обумовлювали одне одного. 
Притаманний античній філософії космоцентризм сприяв виникненню натурфілософських 
концепцій античної науки. Ідеї Н. Коперніка і Дж. Бруно про геліоцентричний устрій 
всесвіту здійснили потужний вплив на формування натурфілософії та антропоцентризму 
Відродження. Механістична модель світу ґрунтувалася на класичній механіці І. Ньютона, 
яка в свою чергу засновувалася на філософських принципах єдності світу, а також 
закономірностях і поняттях механіки (маса, частка, сила, енергія, інерція). Релятивістська 
картина світу, що прийшла на зміну механістичній, виникла на науковому фундаменті 
квантової механіки і теорії відносності, а зараз базується на принципах глобального 
еволюціонізму та синергетики.

На нашу думку, описаний взаємозв’язок є свідченням того, що в той час як наукова 
картина світу в процесі свого становлення перетворилася на синтез і узагальнення 
різнорідних, інколи суперечливих, частин знань, здобутих окремими галузями науки, 
ідеї і питання філософської картини світу нерідко визначали і продовжують визначати 
коло світоглядних і методологічних проблем науки, а також обумовлюють перспективні 
напрямки розвитку наукового знання.
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3. мовна картина світу.
Якщо ідея про можливість та необхідність реконструкції загальної картини світу та її 

різновидів – наукової, філософської та ін. – була виголошена порівняно нещодавно, думка 
про існування особливого мовного світобачення була сформульована В. фон Гумбольдтом 
як науково-філософська проблема ще на початку XIX ст. У XX ст. дослідження мовної 
картини світу здійснювалося в межах гіпотези лінгвістичної відносності, автори якої 
заклали фундамент поняття мовної картини світу у висловленому ними уявленні про 
відмінну концептуалізацію позамовної дійсності у різних мовах.

Термін «мовна картина світу» був уведений у науковий обіг Лео Вайсгербером, який 
стверджував, що з передумов реального світу і людського духу мова створює розумовий 
проміжний світ, який, являючись наслідком свідомої людської дії, сприймається як єдина 
картина світу, доступна для тих, хто говорить цією мовою. Однак, витоки даного поняття 
очевидним чином простежуються ще в роботах Е. Сепіра, зокрема у наступному уривку 
зі статті «Граматист і його мова» (1924): «Перехід від однієї мови до іншої психологічно 
подібний до переходу від однієї геометричної системи відліку до іншої. Оточуючий світ, 
який підлягає вираженню через мову, один і той самий для будь-якої мови; світ точок 
простору один і той самий для будь-якої системи відліку. Однак, формальні способи 
позначення того чи іншого елементу досвіду, так само як і тієї чи іншої точки простору, 
настільки різняться, що відчуття орієнтації, яке виникає на їх основі, не може бути 
тотожним а ні для довільної пари мов, а ні для довільної пари систем відліку» [14: 145-146].

Порівняння мовної картини світу із науковою здійснив учень і послідовник Е. Сепіра 
Б.Л. Уорф, який першим звернув увагу на те, що мовній, так само як і науковій картині, 
притаманна класифікаційна точка зору на світ. Назвавши зазначену характеристику 
мовним «калібруванням» (calibration) досвіду [15: 163], Б.Л. Уорф визначив мову 
ключовим елементом у співвідношенні «мова – світ», а також підвів лінгвістичну науку 
до основної опозиції сучасної когнітивної лінгвістики «мова – знання». Визнавши 
мовні картини світу старішими, інформаційно більш насиченими та плюралістичними 
порівняно з науковими, Б.Л. Уорф висунув припущення про те, що саме вони, а 
не об’єктивна дійсність, мають стати головним джерелом наукових знань. На наш 
погляд, раціональне зерно цього доволі покритикованого припущення [див. напр., 16] 
міститься в імпліцитно присутній у ньому вказівці на ту функцію мови, що полягає у 
дискретизації, об’єктивації та інтерпретації знань. Адже нерідко «об’єкти» пізнання є 
настільки абстрактними, що їх неможливо ідентифікувати з певними реально існуючими 
предметами або явищами об’єктивного світу. У таких випадках, коли йдеться, скажімо, 
про позначуване імен номінальних класів або абстрактних імен, джерелом знання 
виступає вже не сама об’єктивна дійсність, а її суб’єктивний вербалізований образ, який, 
за висловом Н. Сукаленко, створюється природною мовою і несе в собі специфічні риси 
людського способу осягнення світу [17].

У сучасному розумінні мовна картина світу зазвичай визначається як відображення 
повсякденних, житечних уявлень про світ (у цьому значенні вона протиставляється 
науковій картині світу як «наївна») [див., напр., 18, 19]. Однак, семантичний аналіз 
лексичних і граматичних значень конкретних природних мов, здійснений у дослідженнях 
останнього часу [див., напр., 20, 21] висвітлює той факт, що семантична система мови 
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виступає специфічним об’єктом, який, на відміну від поширеної думки, може бути 
протиставлений не тільки науковій картині світу, але й нашим буденним уявленням.

4. Поняття лінгвофілософської картини світу.
Зазначена специфіка семантичної системи мови найочевиднішим чином, на нашу 

думку, виявляється в дослідженні того значення, яке мова має для філософії. Задаючи свою 
картину світу, філософія виходить з досвіду вторинної рефлексії світовідчуття людини. 
Вона здебільшого раціоналізує інтуїції дотеоретичної свідомості, відображені в мові як 
у першому досвіді рефлексії над людською життєдіяльністю, а також експлікує набутий 
досвід на більш високому теоретичному рівні, узагальнюючи його у формі абстрактних 
категорій. Філософська картина світу завжди має умоглядно-відсторонений характер, 
при цьому характерний їй антропоцентризм неминуче пов’язує її з суб’єктивною, 
етноспецифічною природою картини світу, продукованої тією чи іншою конкретною 
мовою. В цьому сенсі утопічність проекту створення єдиної «загальної» мови обумовлює 
непопулярність у філософії синтетичних концепцій, які знімають однобічність таких 
традиційних течій, як раціоналізм, волюнтаризм, ірраціоналізм та ін., та мають на меті 
скоротити багатоманіття філософських світобачень, зводячи їх до інваріантів.

Те, що «філософія обов’язково і в значній мірі пов’язана з природними народними 
мовами» [22: 115], визнавали як філософи (М. Шелер, О. Шпенглер, Е. Кассірер), так і 
лінгвісти (Й. Вайсгербер), однак, тільки Б.Л. Уорфу вдалося вивести подібне твердження 
з емпіричного дослідження зіставлення двох неспоріднених мов. Вивчивши періодизацію 
часу в хопі та SAE (Standard Average European), він прийшов до висновку, що причиною 
неможливості віднайти в індіанській мові еквівалент для англійського абстрактного 
терміну time є відсутність у носіїв хопі притаманного «середньоєвропейському 
стандарту» уявлення про час як про послідовність окремих відрізків.

Для носіїв англійської тенденція узагальнювати процеси, події та інші абстрактні 
сутності у вигляді окремих об’єктів чуттєвого світу є типовою, що в свою чергу 
сприяє втраті в них відчуття плинності минаючого досвіду. Такий спосіб споглядання 
світу виявляється важливим не тільки для організації ізольованих деталей досвіду, 
але й для формулювання філософських положень, і насамперед тих, що стосуються 
логіки й метафізики. Класична логіка прийняла суб’єктно-предикатну форму 
висловлювання як базову, наполягаючи на тому, що будь-які логічні маніпуляції 
повинні узгоджуватися з нею. Як зазначає П. Хенле, для мов «середньоєвропейського 
стандарту» саме така структура речення і є однією з двох домінуючих [23: 10]. 
Що ж стосується метафізики, розвинутої тим же Аристотелем, то в ній суб’єктно-
предикатна форма логічного висловлювання набула вигляду твердження про те, 
що всесвіт складається з субстанцій, яким притаманні сприймані нами атрибути, 
– формула, яка у загальному сенсі наявна в більшості представників західної 
філософської традиції. Очевидною є паралель між логічними суб’єктом і предикатом 
та метафізичними субстанціями і їх атрибутами.

Наразі слід відзначити, що до історичного моменту «Метафізики» Аристотеля, 
взятого Б.Л. Уорфом як відправний пункт у своїх дослідженнях, філософія вже остаточно 
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сформувалася, розробивши, відповідно, характерну їй термінологію та модель світу. 
Набагато більш цікавим з огляду на взаємозв’язок філософії і мови, на нашу думку, є період 
становлення філософського світогляду, починаючи з представників Мілетської школи 
до Платона. Літературознавчий аналіз мови текстів філософів цього часу, проведений 
С.С. Аверинцевим, засвідчує, що виникнення філософії безпосередньо пов’язане з 
формуванням специфічної філософської мови на основі мови народної [24: 46]. 

За думкою С.С. Аверинцева, формування мови філософії являло собою ніщо інше, як 
гру слів [24: 52], звичайних слів загального вжитку в одних місцях використаних у своєму 
прямому значенні, в інших – у переносному, набуваючи нових, відмінних значень, які на 
протязі декількох рядків можуть кілька разів змінюватися. При чому розкрити і осягнути 
ці нові, винайдені самими філософами значення, інколи можливо за допомогою прямого 
значення слова (напр., ίδεα та είδος у Платона) [24: 47], інколи – через знання його 
етимологічних зв’язків з оточуючими словами (напр., έπιϑυμιαι та ϑυμιαματων у Платона) 
[24: 53], інколи – аналізуючи його внутрішню форму (напр., λελυμενου та λελουμένου у 
Платона) [24: 53]. У будь-якому випадку йдеться про функціонування слова в конкретній 
природній мові, а отже і про певну залежність значення філософського терміну і, 
відповідно, поняття, вираженого ним, від значення того слова народної мови, від якого 
він походить. Той факт, що сформована в період античності філософська термінологія, 
не являла собою низку спеціально вигаданих, нових слів на позначення певних об’єктів 
чуттєвого світу, які щойно виникли, проте розвинулася із засобів давньогрецької мови і 
в межах давньогрецької мови через метафоричний переніс значень вже існуючих слів, на 
нашу думку, є свідченням безпосереднього впливу з боку природної мови і притаманної 
їй картини світу на формування фахової мови філософії, а отже і на картину світу, 
продуковану філософським світоглядом.

З огляду на все вище сказане, нам видається доречним говорити про формулювання 
поняття «лінгвофілософської картини світу», яке могло б бути попередньо визначене 
як система узагальнених, теоретично-обґрунтованих уявлень про співвідношення 
людини і світу, до певної міри сформованих на основі конкретної природної мови. 
Обґрунтування правомірності введення зазначеного терміну в науковий обіг, на нашу 
думку, можливо здійснити, розпочавши з дослідження конструктивної ролі метафори в 
роботі філософської думки, пов’язаної з цим специфіки та особливостей функціонування 
філософської термінології, доповнивши це комплексним аналізом змістового та 
стилістичного компонентів філософських текстів та розібравши питання можливості їх 
адекватного перекладу іншими мовами. 
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ПСиХоЛогіЯ мови і КуЛЬтури

УДК 811.161.1’373.611
Ковалевич И.О.

(Мозырь, Беларусь)

ПоЛЯрнаЯ СиммЕтричноСтЬ дЕтСКого мЫШЛЕниЯ и ЕЕ 
отоБраЖЕниЕ в оККаЗионаЛЬном СЛовотворчЕСтвЕ

У артыкуле разглядаецца актуальная для дзіцячай аказіянальнай словатворчасці 
тэндэнцыя да выражэння семантычнай палярнасці, якая абумоўлівае утварэнне шэрагу 
структурна-семантычных груп аказіянальных дэрыватаў.

Ключавыя словы: аказіяналізм, дзіцячая словатворчасць, семантычная палярнасць, 
афіксацыя, адваротная дэрывацыя, замяшчальная дэрывацыя.

В статье описывается актуальная для детского окказионального словотворчества 
тенденция к выражению семантической полярности, обуславливающей создание ряда 
структурно-семантических групп окказиональных дериватов.

Ключевые слова: окказионализм, детское словотворчество, семантическая поляр-
ность, аффиксация, обратная деривация, заменительная деривация.

The article is a study of an actual for children’s nonce-word-creation tendency towards the 
expression of semantic polarity that causes formation of a number of structural and semantic 
groups of nonce-derivatives. 
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rederivation, substitutional derivation. 

Речевое развитие ребенка представляет собой довольно длительный процесс, 
важным этапом которого является период окказионального словотворчества. Данное 
явление не остается незамеченным ни со стороны близких людей, окружающих ребен-
ка, ни со стороны ученых, пытающихся постичь его причины, механизмы, закономер-
ности и т.д. Проблеме детского окказионального словотворчества посвящены многие 
работы зарубежных и отечественных исследователей (M. Chmura-Klekotowa, E.V. Clark, 
Е. Konieczna, А.Н. Гвоздев, Н.И. Лепская, Т.Н. Ушакова, В.К. Харченко, С.Н. Цейтлин и 
т.д.). Тем не менее интерес к данной проблеме не угасает, а, наоборот, возрастает, при-
влекая все больше ученых, что объясняется сложной природой описываемого нами ре-
чевого явления, отражающего особенности становления и развития детского мышления. 

В результате наблюдений за окказиональным словотворчеством детей нами была 
выделена такая движущая сила данного процесса, как тенденция к парности по поляр-
ному признаку. Данная тенденция выражается в образовании окказиональных дерива-
тов, входящих в семантические оппозиции и коррелирующих в большинстве случаев с 
нормативными наименованиями. Хотя имеются примеры, когда оба коррелята представ-
ляют собой окказиональные слова. 
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Данная статья посвящена описанию выше представленной семантической тенден-
ции в образовании детьми окказиональных дериватов, характеризующихся разной ча-
стеречной принадлежностью, с описанием их семантических и структурных особен-
ностей.

В области субстантивной деривации тенденция семантической полярности выра-
жается в создании производных, в том числе и окказиональных слов, со значения-
ми уменьшительности и увеличительности, принадлежности к мужскому или жен-
ском полу, с общим значением противоположности. Следует отметить, что поляр-
ная парность постигается детьми с самого начала их жизни. Такие понятия, как “мама 
– папа”, “день – ночь”, “холодно – тепло”, “большой – маленький” и т.д., усваивают-
ся посредством противопоставления. По мере взросления ребенка и его речевого ста-
новления данная тенденция находит отражение и в окказиональном словотворчестве.

Деминутивы появляются в речи детей довольно рано и на начальном этапе доми-
нируют в сравнении с другими производными (С.Н. Цейтлин, Д.Б. Эльконин и др.). 
В данном случае образцом для подражания служит речь взрослых по отношению к 
ребенку, что последний активно перенимает, образуя свои собственные дериваты, в 
которых значение уменьшительности, как правило, сопряжено со значением ласка-
тельности: хурмушка, поросенчик, природка, яйцочки и т.д. Однако имеются при-
меры окказиональных новообразований, в которых преобладает именно сема умень-
шительности: “Ой, сколько народу прибежало [о себе и об отце]! Один большой на-
род и одна маленькая народка” (Вика 2,9); “У коровы – вымя. А у меня – ещё малень-
кие вымьки” (Вика 3).

Большую группу дериватов со значением уменьшительности составляют произ-
водные имена существительные, выражающие значение невзрослости, где в качестве 
словообразовательного форманта в большинстве случаев выступает суффикс -онок-: 
“Мама – макака, братик – мартышка, папа – горилла, а я – горченок” (?); “У кош-
ки – котята, у слона – слонята, у мышки – мышата. – А у воблы – воблята” (?). 
При этом значение невзрослости коррелирует в сознании ребенка с уменьшительно-
ласкательным значением [1: 257]. Доказательством тому служат многочисленные 
факты образования окказиональных дериватов посредством форманта -онок- от основ 
неодушевленных имен существительных: “Дед, там был такой хорошенький трак-
торёнок!” (Майя, 5); “Какой интересный мультенок!” (Арина 3,6); “Это мой сочо-
нок” (от имени существительного “сок”) (Арина 3,6); “Я помыла свой значонок [о 
значке]” (Арина 3,10) и т.д. Однако в ряде случаев нами отмечены факты осознанного 
олицетворения неодушевленных объектов, т.е. наделение их всеми качествами, кото-
рые присущи живым существам: “Жили-были танк и тантёнок...” (Боря 2,5); “Если 
из рыбиной икры вылупляется маленькие рыбки, то из кабачковой должны вылупить-
ся маленькие кабачата!” (Женя 4) и т.д.

Наряду с деминутивами в детском словотворчестве активно образуются оккази-
ональные слова со значением увеличительности, в котором довольно часто актуа-
лизируется сема взрослости. Как показывает наше исследование, подобные дери-
ваты создаются в большинстве случаев посредством обратной деривации, когда от 
производящей основы отделяется часть, выражающая, по мнению ребенка, значе-
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ние уменьшительности: “ Вот это – маленький суслик, а это – большой сусёл” (Ксю-
ша, 3); “Мама, это воробушек-сынок, а папа – это вороб, потому что у него шея тол-
стая” (Коля 6); “Это – мизинчик, а это – большой мизин” (Даниил 2,5); “Я – малень-
кий Чебурашка, а Артур – большой Чебуран [о старшем брате]” (Кристина 3). Со-
гласно нашим наблюдениям, окказиональные новообразования данного типа появля-
ются в речи ребенка одними из первых, начиная с двухлетнего возраста, и сопрово-
ждают речевое развитие ребенка на протяжении еще нескольких лет. Выше отмечен-
ный способ образования окказионализмов представляет одну из наиболее характер-
ных особенностей детского словотворчества и отражает специфику детского воспри-
ятия в целом. Значение увеличительности также может выражаться посредством фор-
манта -ищ-: “Мама! Посмотри, какое у дяди Яблище!” (от “яблоко”); “Я злой чер-
вякище” (Дана 7) и т.д.

В детском словотворчестве немалый интерес представляет образование имен су-
ществительных, которые имеют модификационные значения женского и, соответ-
ственно, мужского полов. Согласно нашим наблюдениям, окказионализмы со значе-
нием женскости активно производятся детьми от субстантивных основ, обознача-
ющих лица (в том числе сказочных персонажей) и животных (-ниц-, ушк-, -к-, -их-): 
“Вот Слоненок – друг, и попугай – друг, и удав. А Мартышка не друг. Она – дружни-
ца” (Марина 3); “Мама, а как зовут жену колобка? [и сама отвечает] Колобушка, 
а их детей – колобчата” (Алиса 3); “Он – негр, а она – негорка” (?) и т.д. Интерес-
ную особенность окказионального словотворчества детей представляют случаи выра-
жение значения женскости посредством флексии -а, которая прибавляется к субстан-
тивной основе, обозначающей лицо мужского пола: “Папа, идём играть в Бременских 
музыкантов! Ты будешь Трубадур, а я – Трубадура!” (Полина 4); “Что здесь за хули-
ган такой? – Я не хулиган! Я – хулигана!” (Даша 3); “Мама – носорога, а малыш – но-
сорожек” (Варя 4) и т.д.

Окказиональные дериваты со значением принадлежности к мужскому полу обра-
зуются в детской речи двумя способами. В первом случае в качестве мотиваторов вы-
ступают разнообразные суффиксы, имеющие в нормативном языке несколько иную 
семантику: “Вот скажи мне: если мама – чайка, то кто же тогда папа? Чайник, 
что ли?” (Олег 6); “Ее [о корове] муж – коровник” (4); “У голубки есть муж голу-
бец” (?) и т.д. В нормативном языке форманты -ник- и -ец- называют лицо в его от-
несенности к тому, что выражено мотивирующей основой. Сема мужского рода по 
отношению к лицу является в данном случае сопутствующей (ср. печник, армеец). 
В случае же детского словотворчества мы наблюдаем нейтрализацию нерелевант-
ной, с точки зрения ребенка, семы и актуализацию той семы, которая необходима для 
данного случая. В.К. Харченко зафиксировала такие производные, как мышух (от 
“мышь”), лисюк (от “лиса”), пчелун (от “пчела”) [2: 292, 254, 438]. Вторую груп-
пу окказиональных имен существительных составляют новообразования, созданные 
способом обратной деривации. В качестве словообразовательного средства выступа-
ет флексия -а, которая воспринимается ребенком как маркер женского рода, и ее отде-
ление приводит, следовательно, к образованию деривата с противоположным значе-
нием: “Мама – синичка. А папа кто? Синичк?” (Надя 3,10); “Мама, ты моя девица 
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и бабушка моя девица. А папа – мой девиц!” (Полина 3); “Нет, папа не добрая душа, 
он – добрый душ” (Надя 3,5); “ Смотрите, у меня метла, у мамы метла и у деда мет-
ла. Мы три Бабки Ёжки. Нет, мы – Бабки Ёжки, а дед – Ёг!” (Соня 3,5); “Бык – это 
такой коров” (Аня 7); “Мама, ты бегаешь как кто? – Как антилопа. – А я тогда как 
антилоп. Да?” (Егор 5) и т.д.

Следует указать на тот факт, что понятия взрослости – невзрослости, женского 
пола – мужского пола усваиваются детьми, как правило, сквозь призму семейных от-
ношений, в которые он сам вовлечен и которые хорошо описаны во многих детских 
произведениях (“Три медведя” и т.д.). Объединяя определенные объекты в семью, 
ребенок тем самым создает соответствующие номинативные единицы: “Это папа-
снеговик, это мама-снеговик, а это их детёныш... снеговёныш” (Артем 2,5). При 
этом отмечается склонность детей проецировать вымышленные ситуации и на свою 
семью: “Ты, бабушка, – корова, я – теленок, а деда – коровник”; “Папа – медведь, 
Андрюша – Мишутка, мама – Мишица” (Андрей 3); “Мама у меня ласточка, папа – 
ласт, а я – ластик” и т.д.

Наши исследования окказионального словотворчества детей в сфере глагольной 
деривации позволяют утверждать то, что тенденция парности по полярному призна-
ку находит свое выражение, прежде всего, в образовании окказионализмов со значе-
нием противоположно направленного действия. Подобные новообразования активно 
создаются детьми путем замещения глагольного префикса на семантически противо-
положный. При этом мотивирующий глагол может либо употребляться вместе с окка-
зиональным дериватом в одном контексте, либо подразумеваться говорящим: “Катя, 
ты подавилась? – Нет, уже выдавилась” (Катя 3); “Папа утонул, а потом выто-
нул!” (Саша 2,9); “Все, я уволилась и играть не буду! – А когда ты обратно приво-
лишься?” (Семен 5); “А я незаметно открался от коровы!” (2,5); “А теперь я от-
рылся”; “Я придалился” (Вова 4) и др.

О выше описанной тенденции в словотворчестве детей свидетельствуют и зафик-
сированные нами многочисленные факты образования глагольных дериватов со зна-
чением возвратности \ невозвратности. В качестве словообразовательного элемен-
та выступает постфикс -ся, который либо присоединяется к глагольной основе, либо 
отделяется от нее. Как правило, многие глаголы в нормативном языке составляют со-
ответствующие оппозиции: купать – купаться, прятать – прятаться, ругать – ру-
гаться и т.д. Усвоив некоторые оппозиции нормативного языка, ребенок начинает 
довольно активно создавать свои корреляты: “Давай я тебя на диван отнесу. – Я сам 
отнесусь!” (Никита 3); “Помогите! Помогите! Я сама умею помогаться” (Арина 
3,6); “Ну, вот мы и простились!” (в значении “простили друг друга”); “Мама, я при-
шёл прощаться!” (в значении “просить прощение”) (Андрей 5) и др.

Нередко постфикс -ся в детском словотворчестве выполняет роль формального 
элемента, не меняющего значения мотивирующего слова. В качестве одной из причин 
данного явления выступает неосознанное стремление ребенка к имитации. В каче-
стве ключевого звена может выступать как некий лингвистический контекст, требую-
щий создания деривата определенной структуры, так и определенный структурно-
семантический прототип независимый от лингвистического контекста. Так, услышав 
в речи взрослых выражения “Мне так хочется”, “Мне так кажется” и др., ребенок 
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в аналогичном контексте также употребляет возвратный глагол (ср. Мне так пахнет-
ся). В свою очередь, окказиональный глагол “доесться” (в значении “доесть”) (Я 
уже доелся) коррелирует со своими структурно-семантическими аналогами (ср. на-
есться, напиться). Кроме того, отмечается тенденция детей посредством постфикса 
-ся выражать действия, характеризующиеся активностью протекания. Неправильно 
усвоив семантику глагола, ребенок образует соответствующий коррелят (ср. кто-то 
гаснет (вместо “гасит”) свет – свет гаснется (сам), кто-то остыл чай (вместо 
“остудил”) – чай остылся). 

Депостфиксация представляет собой противоположный процесс, когда от основы 
возвратного глагола осуществляется образование невозвратного коррелята: “Мамоч-
ка, тебе очень больно было меня вылуплять?” (Рома 4); “Летом пойдёшь в спортив-
ную школу, там тебя будут учить драться. – Мама, а кого я буду драть?” (5); “Не 
могу же я обедать в одном тапочке! – А где второй? – Ищу. Я его куда-то заблуди-
ла” (4); “Мама, ты хулиганка! Ты меня споткнула!” (?) и др. Порой случается так, 
что абсолютно случайно дети воссоздают вышедшую из употребления форму: снить, 
хвастать и т.д. В качестве основной причины возникновения подобных новообра-
зований в речи детей выступает неусвоенность оппозиций, члены которых представ-
лены неродственными словами либо родственными словами фонетически отличаю-
щимися друг от друга (разбудить – проснуться, бить – драться, потерять – заблу-
диться и т.д.). 

Касательно области адъективной деривации семантическая полярность находит 
свое выражение в образовании окказиональных имен прилагательных со значением 
“имеющий \ не имеющий то, что выражено мотивирующей субстантивной осно-
вой”. В качестве формантов выступают префиксы без- \ бес- и с- в сочетании с суф-
фиксами (-н-, нулевым). При это довольно часто оба семантических коррелята употре-
бляются в одном контексте: “Ты беспапный или спапный?” (Арина 4); “Этот кот 
бездомный или сдомный?” (Илья 5); “Он [человечек] был сногий, а теперь – безно-
гий” (Илья 6) и т.д. Порой необходимость в образование нового деривата вызывает-
ся потребностью в выражении несогласия с точкой зрения собеседник: “Ты безрукая. 
– Нет, я срукая” (3,10); “Какая же я безголовая? – Ты сголовая. У тебя же есть го-
лова” (4,2) и др.

Следует отметить еще одну особенность детского словотворчества, в процессе ко-
торого детьми создаются дериваты со значением противоположности тому, что вы-
ражено мотивирующим словом. В качестве ведущего в данном случае мотива высту-
пает то же стремление ребенка к отрицанию. Бунтарское начало хорошо прослежива-
ется при создании детьми окказиональных слов (имен существительных, имен при-
лагательных, наречий) путем отделения префиксов не- и без- \ бес- от производящих 
основ : “Мамочка, а кто такая неряха? – Это девочка-грязнуля, которая не любит 
порядок. – А я ряха. Правда, мамочка?” (Вероника 4); “Я не невежа. Я – вежа” (3,5); 
“Этот автомобильчик такой несчастненький, такой несчастненький... А этот 
счастный” (2); “Прости, я нечаянно. – Нет, чаянно!” (3,8); “Ну и безвкусица! – Еще 
какая вкусица!” (?) и т.д. Имеются случаи, когда отделению подвергается так называ-
емый “лжепрефикс”, который, являясь фонетический аналогом имеющегося в норма-
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тивном языке префикса, тем не менее составляет часть корня производящей основы: 
“Ничего этот бисквитный торт, вкусный. А квитный вкуснее?” (Игорь 5); “ Это 
чей танк? – Немецкий. – Нет, мецкий” (Саша 3,5) и т.д. 

Тенденция к выражению семантической полярности находит свое выражение так-
же и при образовании окказиональных композитов. При этом слово нормативного язы-
ка подвергается членению с замещением одной из его частей на семантически проти-
воположную: “Какие же это сухофрукты? Это мокрофрукты!” (Кирилл 6). Доволь-
но часто данное явление сопровождается ложной этимологизацией, когда происходит 
неосознанное (в случае детского словотворчества) переосмысление структуры слова с 
последующим переосмыслением его семантики. Как правило, ложной этимологизации 
в рамках описываемой нами семантической тенденции подвергаются части слов, со-
звучные с притяжательными и указательными местоимениями (мой – твой, та – эта): 
“Артём, ты что, глухонемой? – Нет, я глухотвой!” (Арем 4); “Олеся, если не будешь 
умываться, то придет Мойдодыр. – Где Твойдодыр?” (Олеся 3); “Мама, смотри: эта 
машина – йота! – Не йота, а та-йота. – А вот эта тоже йота!” (Влад 3); “Сын, от-
неси, пожалуйста, папе майонез. – Твой нез? Хорошо!” (?) и др.

Особый случай представляет собой восприятие ребенком слов, начинающихся со 
слогов ма и па, которые ассоциируются в его сознании с обоими родителями. При 
этом наблюдается взаимозамена данных частей слов в зависимости от ситуации: “Я 
не помощница. Я – мамощница!” (т.к. помогает маме) (3,8); “Пашина [о машине], 
потому что она не мамина, а папина” (2); “Я знаю: у мамонтёнка мама – мамонт, а 
папа – папонт!” (?); “Что это за растение? – Папоротник. – Тогда это мамарот-
ник!” (7); “Скажи, а патерные слова бывают [т.к. матерные слова плохо говорят 
о маме]?” (Лев 9) и др.

Из сказанного выше следует то, что тенденция к выражению парности по поляр-
ному признаку является очень актуальной для детского окказионального словотворче-
ства. Зафиксированные нами многочисленные факты образования окказионализмов, 
характеризующихся структурно-семантическим многообразием и разной частеречной 
принадлежностью, дают основание рассматривать необходимость в выражении се-
мантических противоположностей (по полу, возрасту, размеру, направленности дей-
ствия и т.д.) в качестве одного из основных мотивов, которыми руководствуются дети 
при создании новых дериватов. К наиболее продуктивным способам образования ок-
казиональных слов данного типа относятся аффиксация, обратная деривация, замени-
тельная деривация. 
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У статті розглядаються особливості сучасних психодіагностичних підходів щодо 
виявлення комунікативної культури старшокласників. Розкрито доцільність викорис-
тання некласичних методів психодіагностики для дослідження особливостей розвитку 
комунікативної культури особистості засобами художньої літератури. Зіставлено ре-
зультати класичного психометричного та некласичного психолінгвістичного методів 
психодіагностики комунікативної культури особистості старшокласників.

Ключові слова: психодіагностика, комунікативна культура, некласичний підхід, за-
соби художньої літератури.

В статье рассматриваются особенности современных психодиагностических под-
ходов к определению коммуникативной культуры старшеклассников. Раскрыта целесо-
образность использования неклассических методов психодиагностики для исследования 
особенностей развития коммуникативной культуры личности старшеклассника.

Ключевые слова: психодиагностика, коммуникативная культура, неклассический 
подход, средства художественной литературы.

This article deals with the features of modern diagnostic psychological approaches to iden-
tify communicative culture of seniors. It reveals the feasibility of using non-classical techniques 
for the study of psycho-diagnostic features of the communicative culture of the individual tools 
of fiction. 

Key words: psychological diagnostics, communicative culture, non-classical approach, 
means of fiction.

Комунікативна культура особистості як складне інтегративне психологічне утво-
рення особистості та як предмет психодіагностичного дослідження вимагає відповід-
ного щодо своєї специфіки психодіагностичного інструментарію. Цей підхід відповідає 
сучасному напрямку постнекласичної методології, що розвинувся в традиціях герме-
невтики, постмодерна, феноменології та екзистенціоналізму на основі інформаційно-
синергетичної парадигми.

Актуальність проблеми діагностування комунікативної культури особистості стар-
шокласників зумовлена вимогами сучасного психологічного супроводу розвитку осо-
бистості в старшому шкільному віці, а ґрунтовні дослідження становлення і розвитку ко-
мунікативної культури учня у всьому комплексі складових особистості (особистісної мо-
тивації, морально-вольових якостей та комунікативної компетентності) є пріоритетними 
для профільної системи освіти України. Освіта нашої держави на сучасному етапі роз-
витку змінюється під впливом суттєвих реформ, у першу чергу – в аспекті формування 
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комунікативної культури особистості, комунікативної компетентності, вмінь та навичок 
представників підростаючого покоління в сфері спілкування. До тих пір, поки підроста-
юча особистість не почне активно взаємодіяти з предметною дійсністю в процесі спіль-
ної комунікативної, навчальної та інших видів діяльності, доти соціальне середовище не 
відкриває для неї світ культури і суспільної практики [1 : 119]. Поступове проникнення 
в цей світ старшокласника в процесі його соціалізації призводить до засвоєнню різнома-
нітних соціальних ролей та формуванню комунікативної культури особистості в процесі 
індивідуалізації. Слід зазначити, що при цьому учень не є пасивним відбитком існуючої 
соціокультурної ситуації розвитку, а є активним учасником культурно-комунікативної 
взаємодії. Шлях, якій здійснює старшокласник в своєму індивідуальному культурно-
історичному розвитку, є досить важким для фіксації в конкретних виявах і психодіагнос-
тичних зрізах, але на допомогу сучасному практичному психологу приходить постне-
класична психодіагностика. Постає питання, які методи, методики і конкретні процеду-
ри можуть бути оптимально використані для діагностики розвитку комунікативної куль-
тури особистості старшокласника у його взаємодії з художніми літературними текстами.

 Для досягнення цієї мети, передусім, слід вивчити основні напрямки розвитку по-
стнекласичної психодіагностики комунікативної культури старшокласників. 

В процесі аналізу сучасних психодіагностичних методів і підходів Д.О. Леонтьєв по-
рівнює традиційні та некласичні методи психодіагностики. В основі психометричної ме-
тодології полягає настановлення щодо діагностики здібностей, рис і станів особистості, 
які є стабільними у часі, та завдяки цьому не відображають ситуацію розвитку. Проек-
тивні методики, за поглядами Д.О. Леонтьєва, здатні розкрити процеси психодінамики, 
конфлікти і захисні механізми, що відображають процеси розвитку, але не на тому якіс-
ному рівні, який висвітлює процеси формування комунікативної культури особистості. 
Гуманітарний, комунікативний і лінгвістичний пріоритети суттєво змінили методологію 
некласичної науки, що відобразилося на розвиткові психодіагностики. Сучасне розумін-
ня людини, стверджує Д.О. Леонтьєв, визначається контекстом, в якому будується сучас-
на наука. Розуміння психологічних феноменів є результатом спільної комунікативної ді-
яльності людей, їх домовленості. По-різному побудований діалог між різними дослідни-
ками може сприяти оригінальному конструюванню реальності і відповідному способу 
практичної взаємодії [2 : 54, 3 : 126].

Некласична психодіагностика збагатила психологічну науку і дозволила підійти до 
інших суміжних наукових пошуків, розвинувши психолінгвістику, комунікативну і крос-
культурну психологію. Використання некласичної методології в психодіагностиці кому-
нікативної культури особистості зумовлено і поглядами такого всесвітньо відомого пси-
холога як Л.С. Виготський, який говорив, що слово «опосередкування» розмежовує вищі 
і нижчі психічні функції, а, відповідно до цього, – головною мішенню некласичної пси-
ходіагностики постає внутрішній світ особистості. [4 : 4].

 Для дослідження ступеня структурної складності організації особистісних ново-
утворень на сучасному етапі розвитку психодіагностики використовуються системно-
структурні або системно-функціональні методи. 

Щодо дослідження особливостей розвитку комунікативної культури особистості 
старшокласника, то слід зауважити, що саме ці методи є доцільними у використанні для 
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визначення рівня складності даного психологічного утворення як складного інтегратив-
ного особистісного утворення. Серед цих методів, для яких притаманним є визначення 
способів структурної організації тих чи інших елементів особистості в системі різного 
рівня складності слід відзначити каузометрію, метод передільних змістів, матрицю осо-
бистісних прагнень і різноманітні варіанти метода репертуарних решіток. Комунікатив-
на культура особистості є, в першу чергу, якісним особистісним утворенням, а тому осо-
бистість, що має високий рівень її розвитку, якісно суттєво відрізняється від середнього 
і низького рівню даного складного інтегративного психологічного утворення, оскільки 
поряд з універсальними якостями і рисами представлені факультативні якості та законо-
мірності більш високого рівня, вияв яких пов’язаний із досягненням певного рівня осо-
бистісного розвитку, що притаманний не кожному з однолітків (і навіть – з дорослих). 
Саме ці, пожиттєво сформовані психологічні характеристики, для яких не притаманною 
є якість всезагальності, і є носіями вищих довільних регуляцій високого рівня. [2 : 58].

Визнання реальності внутрішнього світу особистості призводить до необхідності ви-
вчення змістів та взаємостосунків, а визнання системної організації життєдіяльності при-
зводить до необхідності вивчення атрибутивних схем і принципів структурної організа-
ції систем особистості, а визнання рефлексії, самодетермінації і вибору логічно пов’язані 
з необхідністю вивчення стратегій, міжрівневих регуляторів і механізмів самотрансцеден-
ції та надситуативності. Всі ці види некласичної психодіагностики – це виключно осо-
бистісні методи, на відміну від діагностування індивідуальності вимагають більш склад-
ной стратегії тестування, чим ти, що пропонує традиційна психометріка, оскільки відпо-
відні індивідуальні відмінності не можуть бути наближеними до легко вимірюваних кіль-
кісних показників, які мають якісну рівнево-типологічну системну природу. Слід зверну-
ти увагу, що жодна нормативна модель такої складної інтегративної особистісної системи, 
як комунікативна культура старшокласника, не може описати унікальний життєвий світ і 
комунікативний досвід конкретного суб’єкта, а, особливо ті якості, що знаходяться в акту-
альному розвиткові, в зоні найближчого потенційного розвитку тощо. Як говорять А.Г. Ас-
молов і Д.О. Леонтьєв, лише особистість, що змінюється в мінливому світі, для якої при-
таманними є гнучкі механізми саморегуляції та самоорганізації, що дозволяє їй зберігати 
відносну, релятивиську стабільність і адаптивний потенціал, здатна підкорити собі і своїм 
цілісно-змістовим орієнтаціям мінливі обставини життя [1 : 123, 2 : 68].

Повертаючись до нової лінгвістично-комунікативної, а не тільки соціо-культурної си-
туації розвитку сучасної підростаючої особистості слід звернути увагу на можливості, які 
створює для розвитку та ідентифікації особистості сучасна психолінгвістика у її поєднанні 
із вже традиційною і класичною у своїй фундаментальності психології мистецтва. Дослі-
джуючи такий складний і багатовекторний особистісний феномен, як комунікативна куль-
тура особистості старшокласника в процесі її розвитку засобами художньої літератури, ми 
пропонуємо доповнювати традиційні психометричні методи методом семантичного дифе-
ренціалу і комп’ютерною методикою ВААЛ, побудованою на принципах якісного і кіль-
кісного контент-аналізу. Цікавою є проекція особистості старшокласника, особливо в її 
культурно-комунікативному аспекті на художній літературний текст [5 : 326, 6 : 130].

Було співставлено риси особистості старшокласників із аналізом авторського літе-
ратурного тексту, створеного кожним із даних старшокласників. Результати класичного, 
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психометричного дослідження і кореляційного аналізу виявили наступні деякі гендерні 
особливості розвитку особистісних якостей в даній групі юнаків та юнок – у дівчат біль-
шою мірою розвиненими є абстрактно-послідовний та конкретно-вибірковий стилі мис-
лення та діяльності – що свідчить про більшу теоретичну та інтуїтивну спрямованість 
особистостей дівчат порівняно з хлопцями, які є більш практичними і комунікабельни-
ми. При цьому юнаки більш емоційно відкриті та чутливі ніж дівчата, але при цьому ма-
ють більші психологічних проблем. Дівчата більшою мірою є домінантними порівняно з 
хлопцями і вміють себе підкоряти соціальним нормам, еталонам поведінки, які склалися 
в суспільстві. Показники логічності та оптимістичності у дівчат і хлопців знаходяться на 
однаковому середньому рівні. Деякі відмінності спостерігаються у рівні креативності – 
більш творчими виявились юнаки – творчі здібності у них знаходяться на високому рів-
ні, а у дівчат – на рівні вище середнього. Самооцінка хлопців є дещо вищою ніж у дівчат. 

Загальні риси, притаманні для даної групи юнаків, вони – виявляються такими: най-
більше розвинутими є комунікативні, творчі та внутрішньоособистісні компетенції, по-
мірно оптимістичні, помірно логічні, дуже чутливі, з добре розвинутим художнім мис-
ленням та вираженою потребою в інших людях. Особистості як юнаків, так і юнок зна-
ходяться в активному розвитку, тому поки що спостерігається емоційна нестійкість, за-
лежність від емоцій, підвищення кількості особистісних проблем. 

Слід зазначити, що, на наш погляд, існування особистісної проблематики скоріше 
за все можна пов’язати з емоційною нестійкістю та високою чутливістю практично всіх 
учасників літературно-творчого об’єднання. Кореляційний аналіз виявив неабиякий по-
зитивний зв’язок між абстрактно-послідовним стилем мислення та незалежністю і домі-
нантністю ( АП та М: 0,90), при цьому юнаки, у яких переважав абстрактно-послідовний 
стиль мислення та діяльності, виявляли менший рівень розвитку комунікативної компе-
тентності, що є властивою для абстрактно-вибіркового стилю (АП та АВ: -0,87). Юна-
ки з більш розвиненою експериментально-дослідницькою здатністю притаманною для 
конкретно-вибіркового стилю мислення та діяльності, виявили більшу організованість 
та неімпульсивність. Цікавим є те, що, юнаки, які виявляють більший рівень нонконфор-
мізму, є більшою мірою емоційно нестійкими, такими, що керуються почуттями (М та 
С – 0,82). В групі спостерігається позитивна кореляція між факторами Д і В теста КСК 
(життєрадісність та кмітливість) та фактором АВ і В. Загалом більшою мірою кмітливі 
юнаки є більш комунікабельними, життєрадісними, емоційно стійкими. З вищесказано-
го можна зробити декілька припущень: емоційна нестійкість та песимізм можуть поста-
вати комунікативним бар’єром і ускладнювати міжособистісну комунікацію, а, з іншого 
боку – проблеми у спілкуванні для юнаків викликають незадоволення афіліативної по-
треби, що, в свою чергу призводить до фрустрації і це може виявлятися в зниженні опти-
мізму, внутрішньоособистісній напрузіі, емоційній дезорганізації мислення тощо. Зага-
лом, юнаки із даної групи мають художньо-гуманітарну спрямованість особистості, ви-
соку чутливість, емоційність, вони є достатньо правдивими, помірно відкритими, дещо 
соціально дезадаптовані, достатньо творчими, хоча, нажаль, в більшості випадків недоо-
цінюють себе, полюбляють читати і, як правило, вміють себе контролювати. 

Психолінгвістичний аналіз текстів даних юнаків та юнок виявив високий проектив-
ний потенціал авторських текстів. Аналіз авторських текстів за емоційно-смисловою 
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домінантою виявив яскраву афіліативну спрямованість, емоційну нестійкість. На основі 
типології текстів В.П. Біляніна було визначено відповідну психологічним характеристи-
кам емоційно-смислову наповненість текстів, що представлена в таблиці 1.

Таблиця 1.
Порівняльна таблиця: риси особистості старшокласників (традиційні 

методи психодіагностики ) та відповідна емоційно-смислова 
домінанта авторських текстів (методика ВААЛ)

Емоційно-смислова домінанта 
авторського тексту

риси та індивідуально-типологічні 
особливості особистості

Маленький – 30
Повільний – 14
Приємний – 14
Неприємний – 7
Світлий – 7
Темний – 7
Слабкий – 7
Великий – 7
Теплий – 7

Тип особистості «Теоретик-комунікатор», чутливий, 
тягнеться до інших, підвищений рівень особистісних 
проблем, зорієнтований на собі, емоційно не стабіль-
ний, знижена самооцінка, середній рівень творчих 
здібностей і самоконтролю у спілкуванні

Швидкий – 30
Світлий – 18
Приємний – 18
Неприємний – 18
Сильний – 11
М´який – 6

Тип особистості «Теоретик-експериментатор», ін-
тровертований, чутливий, тягнеться до інших, вели-
ка кількість особистісних проблем, низька самооцін-
ка, високій рівень творчих здібностей

Теплий – 34
Приємний – 25
Світлий – 25
М´який – 8
Неприємний – 8

Експериментатор-комунікатор, емоційно теплий, то-
вариський, незначна кількість особистісних про-
блем, високий комунікативний самоконтроль, висо-
ка самооцінка

рисунок 1: графік корелятивних зв’язків між стилем мислення «Комунікатор» 
(ав) та емоційно-семантичних домінант української мови.

Позитивні кореляційні зв’язки з домінантою «маленький» на рівні 1. Зворотні 
кореляційні зв’язки з домінантами: «неприємний» (-0,99), «сильний», «швидкий» (-0,1).



57

Відповідно Рисунку 1., абстрактно-вибірковий стиль мислення та діяльності 
(«Комунікатор») в авторському тексті виявляється наступними емоційно-семантичними 
домінантами: «маленький» (1), «сильний», «швидкий» (-1), «неприємний» (-0,99).

рисунок 2: графік корелятивних зв’язків між рівнем самоконтролю у 
спілкуванні та емоційно-семантичних домінант української мови

Позитивні кореляційні зв’язки з домінантами «теплий» на рівні 0,95. Зворотні 
кореляційні зв’язки з домінантами: «неприємний» (-0,9), «сильний», 

«швидкий» (-0,87), «м´який» (-0,72).

рисунок 3: графік кореляційних зв’язків між рівнем творчих здібностей та 
емоційно-семантичних домінант української мови

Позитивні кореляційні зв’язки з домінантами «сильний» на рівні 0,83, «швидкий» 0,83, 
«м´який» . Зворотні кореляційні зв’язки з домінантами: «неприємний», «слабкий», 

«темний», «малий» (-0,9).
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рисунок 4: графік корелятивних зв’язків між рівнем самооцінки 
старшокласників та емоційно-семантичними домінантами української мови

Позитивні кореляційні зв’язки із домінантами «сильний» на рівні 0,92, 
«швидкий» 0,92, «теплий» 0,95 

 Висновки: високий рівень кореляційних зв’язків між особистісними рисами і якос-
тями виявленими традиційними методами психодіагностики та емоційно-смисловими 
домінантами авторських текстів свідчать про проективний потенціал художніх літера-
турних текстів. Психолінгвістичні методи психодіагностики дозволяють здійснювати не 
тільки кількісний, але й якісний аналіз особистісного розвитку старшокласників, вияви-
ти особливості формування їх комунікативної культури з використанням засобів худож-
ньої літератури. 

Можна рекомендувати для більш повної самореалізації у суспільстві даним юнакам 
працювати над підвищенням власної самооцінки. Їм слід більше спілкуватись у різнома-
нітних соціальних групах – не тільки з однолітками і однодумцями, а і з людьми, які мо-
жуть і не поділяти їхні погляди; для них бажаним є участь у комунікативних тренінгах 
задля розвитку комунікативної компетентності.
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КрЕоЛиЗованнЫй тЕКСт КаК СрЕдСтво раЗвитиЯ 
СоЦиоКуЛЬтурной КомПЕтЕнЦии

У статті розглядається національно-культурний потенціал карикатури як засобу 
навчання іншомовної міжкультурної комунікації.

Ключові слова: креолізований текст, карикатура, міжкультурна комунікація, на-
вчання іноземній мові. 

В статье рассматривается национально-культурный потенциал карикатуры как 
средства обучения иноязычной межкультурной коммуникации.

Ключевые слова: креолизованный текст, карикатура,  межкультурная коммуника-
ция, обучение иностранному языку. 

The article focuses on national and cultural potential of caricature as an example of 
creolized text which can be successfully used for teaching foreign language communication. 

Key-words: creolized text, caricature, cross-cultural communication, teaching of foreign 
language.

Креолизованный текст – это текст, фактура которого состоит из двух разнородных 
частей: вербальной (языковой/речевой) и невербальной (принадлежащей к другим зна-
ковым системам, нежели естественный язык). Образцы креолизованных текстов – тек-
сты рекламы, комиксы, афиши, плакаты. В частично креолизованных текстах невербаль-
ный (иконический) компонент играет вспомогательную роль (газетные публикации, ил-
люстрации в художественной литературе), в полностью креолизованных текстах невер-
бальный компонент является обязательным и первичным, (например, схемы и диаграм-
мы в научно-технических текстах). 

Одним из жанров изобразительного искусства, представляющим собой креолизо-
ванных текст, является карикатура. Карикатура отображает какие-либо социальные, 
общественно-политические, бытовые явления и объекты в сатирической или юмори-
стической форме. Термин «карикатура» произошел от итальянского слова caricatura, от 
caricare, означающего «нагружать, преувеличивать». Комический эффект в карикатуре 
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создаётся преувеличением и заострением характерных черт, неожиданными сопостав-
лениями и уподоблениями. В карикатуре соединяются реальное и фантастическое, за-
остряются отдельные явления и качества людей, объектов или событий. В этом жанре 
неожиданные сопоставлении и противопоставления обычно опираются на лаконичный 
текст (наименование, фразу, диалог), который подкрепляет неожиданность ассоциаций 
визуального образа. Карикатура без текста может быть вообще не понята или понята не-
правильно. Современную карикатуру называют даже изоанекдотом [1]. 

Эстетическая значимость карикатуры была впервые теоретически осмыслена в нача-
ле XIX в. романтиками, чья эстетика отводила иронии и гротеску одно из видных мест. 
Но уже в первой половине XVIII в. картины и гравюры У. Хогарта, высмеивающие нра-
вы современного ему английского общества, положили начало систематическому разви-
тию карикатуры как важной области изобразительного творчества. Вслед за Хогартом 
английские графики-карикатуристы второй половины XVIII – начала XIX вв. Дж. Гил-
рей, Т. Роулендсон, Дж. Крукшанк выработали свой тип карикатуры: они преобразовы-
вали жанровые сцены в особый тип образа, обнажающего уродливые и смешные сторо-
ны английской действительности. Социально-обличительный пафос английской карика-
туры не поднимался выше "парламентского оппозиционерства" и осмеяния нравов, но в 
ней сформировались многие характерные творческие приёмы европейской карикатуры. 

С 1841 по 1992 и с 1996 по 2002 в Англии издавался еженедельный журнал юмора и 
сатиры «Панч». Для журнала работали художники Майлз Фостер, Этель Рид, писатель 
Алан Милн. Литературным редактором журнала «Панч» был блистательный юморист, 
писатель, сатирик, телеведущий Ален Корен. Подобрав серию социальных сатирических 
и юмористических рисунков гениального карикатуриста Понта, опубликованных в жур-
нале, Корен издал книгу «Британский характер» [2]. По словам Корена, гений Понта соз-
дал целую галерею британских портретов, мимики, жестов, манер, традиций – живых, 
полностью соответствующих реальности, но существующих в мире комической фанта-
зии автора. «Британский характер» – это блистательные вариации на тему национальных 
британских слабостей и стереотипов. В числе британский слабостей, по которым «про-
шелся» Понт можно найти, например, такие: слабость, питаемая к дубовым балкам  (A 
Weakness for Oak Beams), настойчивая тенденция стать «собачником» (Strong Tendency 
to Become Doggy) и многие другие. 

Одна из серий называется «Склонность опаздывать на театральные представления» 
(Love of Arriving Late at Theatrical Productions). 

Читатель не знает, что происходит на сцене, никакой предыстории не рассказано. Од-
нако мы отчетливо различаем тринадцать фигур, расположенных в три ряда. Ряды фигур 
изолированы друг от друга, но они непостижимым образом взаимодействуют, хотя жи-
вут каждый своей жизнью. Зрители, сидящие сзади и не видящие сцену, терпеливо ожи-
дают. Посмотрите, как они пытаются что-то увидеть в просветы и неестественно вытя-
гивают свои шеи. Опоздавшие суетятся и торопятся занять свои места. К ним обраще-
ны недовольные лица соседей: вытянутый нос, приоткрытый рот – вот и все средства, 
которые мастер использовал, чтобы передать настроение. А как все очевидно! При виде 
точных разнонаправленных штрихов и теней, которыми прорисованы фигуры, читатель 
словно слышит шуршание и скрип, перешептывание и шорохи. 
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Карикатуры Понта – это культурные клише, соответствующие практически всем сто-
ронам английской жизни. На карикатурах Понта можно увидеть и колонистов в вечернем 
платье играющих в бридж посреди африканских джунглей, и вечно ворчащих сельских 
жителей, и светское общество в театре. Линии и штрихи рисунков безупречны и точны, 
тексты лаконичны, но красноречивы и помогают читателю угадывать скрытый сатири-
ческий или юмористический смысл рисунка. 

Национально-культурный потенциал карикатур Понта на тему британского харак-
тера может быть эффективно раскрыт на занятиях по английскому языку при изучении 
страноведческих тем, связанных с национальными стереотипами. Можно предложить 
обучающимся разнообразные виды предречевых и речевых творческих упражнений, а 
также упражнения на перевод текста карикатур. Короткие и емкие тексты карикатур мо-
гут быть материалом для лексических и грамматических упражнений.

Работе с карикатурами можно посвятить несколько занятий и тогда особенности бри-
танского характера, какими их представил мастер, надолго запомнятся обучающимся. 
Можно просто уделить карикатуре несколько минут на любом занятии, чтобы снять на-
пряжение, включить творческие способности студентов, провести межкультурные па-
раллели, порассуждать о сильных и слабых сторонах представителей разных националь-
ностей. 
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Лінгво-КуЛЬтуроЛогічні ХараКтЕриСтиКи КінодиСКурСу 
амЕриКанСЬКого гангСтЕрСЬКого ФіЛЬму

У статті лінгвальні і культурологічні характеристики мовленнєвого ряду американ-
ського гангстерського кінофільму розглядаються як культурно обумовлений симбіоз ет-
нічної приналежності кіноглядача і культурної ідентичності кіноперсонажа.

Ключові слова: анти-мова, неформальний регістр промови, акцент, непристойнос-
ті, кінодискурс, культурний код, міжкультурна комунікація.

В статье лингвальные и культурологические характеристики речового ряда аме-
риканского гангстерского кинофильма рассматриваются как культурно обусловленный 
симбиоз этнической принадлежности кинозрителя и культурной идентичности кино-
персонажа.

Ключевые слова: анти-язык, неформальный регистр речи, акцент, непристойнос-
ти, кинодискурс, культурный код, межкультурная коммуникация.

The article considers lingual and cultural characteristics of American gangster film dia-
logues as a cultural symbiosis of viewer’s ethnicity and movie character’s cultural identity.

Keywords: anti-language, the informal register of speech, accent, obscenity, cinematic dis-
course, cultural code, intercultural communication.

Гангстерські фільми іноді класифікують як самостійний жанр, а іноді розглядають 
як під-жанр більш широкої категорії «кримінальних фільмів» (crimefilms). (8; 9; 11). Ді-
алог гангстерських фільмів помітно відрізняється від мовного ряду фільмів інших жан-
рів: «сленг професійних жебраків і злодіїв є крайнім проявом зведення символічної межі 
між однією групою і рештою суспільства. «Анти-мову» гангстерських фільмів «надмір-
но посилює роль мови для реалізації владної структури суспільства» і в той же час відо-
бражає організацію та цінності «контркультури» [2:25-26].

Оскільки багато з сценаріїв гангстерських фільмів були написані обачними газетяра-
ми і / або засновані на реальних подіях злочинного світу, безсумнівно існують деякі ко-
реляції між цим діалектом кіно і фактичним використанням мови. Жанр гангстерсько-
го фільму, включаючи в себе цю анти-мову, прославляє його і використовує його як засіб 
«створення символічного кордону» між цими історіями і рештою американських філь-
мів. Починаючи з 1930-х років, цей стиль діалогу в гангстерських фільмах став беззмін-
ним, що підтверджує і кіноперсонаж Тоні Монтана на початку кінофільму Scarface [30], 
рімейка Scarface [29]:
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immigration official: Where’d you learn to speak the English, Tony?
Tony Montana: In a school. And my father, he was from United States. Just like you, 

you know. He was a Yankee. He used to take me a lot to the movies, 
you know. I learn. I watch the guys like Humphrey Bogart, James 
Cagney. They teach metotalk. Ilikethoseguys. [30]

Кінофільм Bonnieand Clyde [12], який часто згадується як початок американської 
«нової хвилі» гангстерських фільмів, перетворив своїх кримінальних антигероїв в гла-
мурніі романтичні кіноперсонажі. Романтизм, властивий цьому жанру, досяг свого апо-
гею з успіхом у кінофільмі The Godfather [33]. З точки зору мовного ряду поворотним 
моментом між більш стриманим «студійним стилем» і словесними феєрверками сучас-
них гангстерських фільмів був кінофільм MeanStreets [22], який відверто висунув на пе-
редній план недбалий, «реалістичний»та імпровізаційний стиль[4:218-221; 9:185-194]. 
Цей жанр являє собою контра версію Америки, жахливу інверсію оптимістичної офіцій-
ної ідеології, висловлюючи мінливі відносини любові і ненависті до ідеалів пуритан-
ства, соціального дарвінізму і міфу Гораціо Алгера[6:159-168]. «Небагато гангстерських 
фільмів вільні від імплікації, що злочинці є продуктом суспільства, а не повстають про-
ти нього» [1:7], або, як лаконічно висловився Джеймс Хоберман, «факт в тому, що мафія 
в нас самих» [3:20]. 

Гангстерські фільми створюють щось на зразок паралельного всесвіту, зображуючи 
свого роду роботу, свою квазівійськову організацію, свої власні поняття справедливос-
ті та етики, свій тип сім’ї − і все це доводиться до глядача, через відмінне використан-
ня мови. Спеціалізована лексика інтригує, тому що вона обертається навколо інструмен-
тів професії, таких як зброя (gats) і жертви (suckers) чи основні види діяльності − laylow, 
crossme, raton, takehimfor a ride. Але використання професійного жаргону є лише однією 
з відмінних особливостей гангстерських фільмів. Частина того, що виділяє гангстерські 
фільми становить постійне використання неформального сленгу і мовних патернів під-
креслено «нижчого класу», так, наприклад, Рокі Салліван в кінофільмі Angels with Dirty 
Faces [11] говорить Whadyaknow, whadya say в якості привітання, а не How do you do? Або 
How nice to see you. Всі персонажі в гангстерських фільмах говорять yeah замість yes, hey 
замість hello, shaddup замість please bequiet, get me? замість do you understand? Вони ви-
користовують неформальний регістр промови, часті незв’язні повторення, а їх фрази рід-
ко відрізняються ритмічною збалансованістю, стислістю або дотепністю. Яскравим при-
кладом гангстерського мовлення є уривок з кінофільму Good Fellas [17], коли Полі попе-
реджає Генрі про його соратників:

Paulie: Don’t makeajerkoutofme. Just don’t do it. Just don’t do it. Now, I want to talk to 
you about Jimmy. You gotta watch out for him. He’s a good earner, 
but he’s wild, takes too many chances.

Henry: No, I know that. I know Jimmy. You think I would take chances like Jimmy? 
Paulie: And Tommy, he’s a good kid too, but he’s crazy. He’s a cowboy. He’s got too 

much to prove.
Henry: No, I − 
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Paulie: You gotta watch out for kids like this.
Henry: Yeah, I know what they are. I only use them for certain things. Believe me − you 

don’t have to worry − 
Paulie: Listen, I ain’tgonna get fucked like Gribbs. You understand? Gribbs is 70 year 

old and the fuckin’guy’sgonna die in prison. I don’t need that. So 
I’m warnin’ everybody. Everybody. Could be my son, could be any-
body. Gribbs got twenty years just for sayin’ hello to some fuck who 
sneakin’ behind his back sellin’ junk. I don’t need that. Ain’tgonna 
happen to me. You understand? 

Henry: Uh huh. [17]

Порівняно з мовою фільмів інших жанрів, неформальність і просторічний відтінок 
наративу відразу ріже слух– gotta; gonna; wanna; ain’t; kid; guy; junk; some fuck; uh huh.
Короткі пропозиції звучать манірно, а не є проявом красномовства; переривання нетерп-
лячі і грубі, рясне повторення фраз використовується для посилення емоційного ефекту, 
а не поетичного ритму.

На передній план в американських гангстерських фільмах висувається натуралістич-
ний стиль гри, який визнається з деякими жанрами кіно і припускає, що актори «пережо-
вуючи їжу будуть розмовляти з повним ротом. Крім того, вони іноді відвертаються від ка-
мери, кажуть м’яко і швидко, повторюють слова, «проковтують» або «викидають» мовні 
відрізки, іноді запитують Huh? або говорять одночасно. Для досягнення ефекту спонтан-
ності, вони воліють до мови з безглуздими інтенсифікаторами або класифікаторами .... Ак-
тори, що намагаються дотримуватися натуралістичної гри, використовують переривчас-
ту манеру говоріння: замість того, щоб сказати I amverydistressed, актор скаже I amdis .... 
verydistressed. За тією ж логікою, він або вона почне дії, такі, наприклад, як пити зі склянки, 
а потім робить паузу, щоб щось сказати перед тим як далі продовжити дію »[6:44].

Гангстерські фільми відрізняються від фільмів інших жанрів постійним використан-
ням акцентів у дискурсі. Не всі акценти італійські в гангстерських фільмах. Наприклад, 
кінофільми Public Enemy [27] і Barton Fink [13] використовують ірландські акценти; в кі-
нофільмі Scarface [30] звучить кубинський акцент; в кінофільмі The Asphalt Jungle’s [31] 
головний натхненник гангстерів говорить з німецьким акцентом; в кінофільмі The French 
Connection [32 ] головний гангстер є француз; в кінофільмі Once Upon a Time in America 
[26] глядач чує Нью-Йоркський єврейський акцент; в кінофільмі Menace II Society [21] 
присутній міський афро-американський акцент. Певний акцент у мові кіноперсонажів 
вказує або на те, що вони іммігранти або, що вони, принаймні, не є білими протестантами 
англо-саксонського походження, або на те, що вони не всі сицилійські мафіозі. Акценти 
розрізняються за своєю силою (або автентичністю). Присутністю акценту в даному кон-
тексті постійно підкреслюється відокремленість таких кіноперсонажів від офіційної аме-
риканської культури, привілеїв і влади.

Іншою відмінною рисою гангстерського мовлення є відсутність у персонажів осві-
ти і словесної витонченості. У кінофільмі Scarface [30] Тоні не розуміє сенсу gaudy 
або effeminate, він посилається на припис habeascorpus як hocuspocus. Точно так, Лаки 
Лучано в кінофільмі Marked Woman [20] не знає значення слова intimate. У кінофіль-
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мі Onthe Waterfront [25], ТерріМаллой спотворює синтаксис, коли він намагається бути 
різким, звертаючись до слідчих: Never’s gonna beto much soon forme. У кінофільмі The 
Untouchables[34], Аль Капоне спілкується з журналістами з самовдоволеною впевненіс-
тю на біглому англійському, але, якщо прислухатися уважно, можна почути, що Роберт 
Де Ніро, який грає роль Ал ьКапоне, постійно ставить силлабічний наголос не там і ство-
рюється враження, що Капоне намагається дотримуватися словесного стилю, яким він 
насправді не володіє. Бажання гангстерів говорити моделями мови вищого класу підкрес-
люється і в кінофільмі Bugsy Siegel[15]:

Benny: To speak properly, it is necessary to enunciate every syllable. Example: Twenty 
dwarves took turns doing handstands on the carpet. Twenty dwarves 
took turns doing handstands on the carpet. Example: Twenty dwarves 
took turns doing handstands on the carpet. [15]

Специфіку гангстерської промови частково становить використання непристойностей, 
вказуючи на сильні емоції. Ранні гангстерські фільми виявляли певну схильність до ви-
користання непристойності в мовному ряду, але Кіно Код(MotionPicture ProductionCode) 
накладав на них обмеження, піддаючи мову фільму цензурі. Замість того, щоб сказати 
horseshit, поліцейський у кінофільмі Scarface [29] говорить: the place inthegutter where the 
horses have been standing. Аналогічно, кожному глядачеві в кінофільмі Marked Woman [20] 
ясно, що жіночі кіно персонажі займаються проституцією, хоча вербалізація цього слова 
не відбувається в кінодискурсі. Проте, непристойності стають все більш і більш прийнят-
ними в післявоєнній літературі і в дискурсі американського гангстерського фільму, і жор-
стка цензура на екрані ставала все більш і більш неспроможною. Після скасування Кіно 
Коду, починаючи з 1970-х років, непристойності стали основним інструментом для аме-
риканського гангстерського кінодискурса. У гангстерських фільмах надмірна кількість не-
пристойностей в мовному ряді підкреслює грубість кіноперсонажів, їх надзвичайну муж-
ність і силу їх емоцій, як, наприклад, в кінофільміThe Untouchables[34]:

Capone: I want that son of a bitch dead … .  I want you to get this fuck where he 
breathes. I want you find this fancy boy Eliot Ness. I want him dead. 
I want his family dead. I want his house burnt to the ground. I wanna 
go in the middle of the night, I want to piss on his ashes. [34]

У багатьох гангстерських фільмах 1980-х і 1990-х років, слово fucking попадається 
майже в кожному реченні, проте через занадто активне вживання в мові непристойнос-
тей, вони перестають шокувати або виділяти що-небудь у мовному ряді, пор.:

Elmira: Can’t you stop saying “fuck” all the time? Can’t you stop talking about mon-
ey? It’s boring, Tony. [30]

Слова, розгніваного Капоне, є ілюстрацією ще однієї характерної особливості мовно-
го ряду американського гангстерського кінодискурса: висока частотність погроз, явних 
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або неявних. Основні сюжетні ліній включають: 1) тиск на нелегальних торговців, які 
повинні купити нелегальні віскі тільки у цієї банди (PublicEnemy), 2) збройні розбірки, 
щоб змусити сплатити свої борги в азартних іграх (Mean Streets) і 3) залякування тих, хто 
хоче вийти з банди (ForceofEvil). Погрози можуть приймати різні форми, від явної гру-
бості до лукавості: I’ll make himanofferhecan’trefuse (The Godfather), але вони завжди аб-
солютно серйозні і здійснюватимуться, якщо людина не підкориться. Таким чином, по-
грози, часто втілюючи в собі крайній термін для виконання чогось, несуть відповідаль-
ність за створення атмосфери страху.

Гангстерським фільмам також характерні вибухові дії гангстерів при, здавалося б, 
абсолютно спокійній обстановці. Тільки в гангстерських фільмах можна знайти наступ-
ні архетипічні сцени: персонаж X починає довгий публічний монолог, іноді у формальній 
обстановці, проявляючи люб’язність і раціональність. Через кілька миттєвостей спокій-
ної обстановки він раптом приходить у лють і як результат відбувається якесь жахливе 
насильство. До паттерну, коли публічна мова переростає в сцену насильства, можна від-
нести і сцени, в яких дискусія переростає у відкрите фізичне протистояння через кому-
нікативні невдачі. У таких сценах персонажі беруть участь в тривіальній суперечці або, 
навіть, може здатися, що вони жартують. Однак, зачіпання, навмисно або ненавмисно, 
забороненої для іншого учасника комунікації теми призводить до миттєвого нагнітан-
ня обстановки і до насильства, як наприклад, в сцені з кінофільмуMenace II Society [21], 
яка починається з того, що два афроамериканських підлітка, увійшовши до корейського 
міні-маркету і базікаючи один з одним про дівчат і вечірки, підходять до холодильника з 
пивом і помічають, що жінка, власниця магазину, дивиться на них з підозрою. До цього 
моменту, незважаючи на деяке непорозуміння в міжкультурній комунікації, все ще зда-
валося можливим, що підлітки куплять пиво і підуть, але згадка корейцем матері одного 
з хлопців відразу ж електризує атмосферу:

O-Dog:What you say about my momma? You feel sorry for who?
male owner:I don’t want any trouble! Just get out!
O-Dog: The fuck you say about my momma? 
male owner: I don’t want any trouble. Just get out! 
O-Dog: You talkin’ shit. Every time I come in this motherfucker, you got something to 

say. (shoots male grocer, as his wife screams). Yeah, yeah. Where the 
motherfucking videotape? Give me the motherfucking video.

woman owner: Stop.
O-Dog: Give me the motherfucking videotape right now. Hey, nigger. Clean the cash reg-

ister. Come on. You shut up. You shu…Hey. Shut the fuck with tour noise.
Caine: Oh, shit!
O-Dog: You better shut the fuck… I ain’t playing. Where is the tape at?
Caine: What the fuck did you do, man?
O-Dog: Go get this motherfucker right now. I said eject it. If you don’t eject it I’m 

gonna smoke your ass. Hey, bitch, do it right now. Bitch, I told your 
stupid ass to shut the fuck up! (gunshots)

Caine: Nigga, hurry up!
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O-Dog: hell, yeah.
Caine: Come on man. Let’s raise up, man. Damn! Wha.. I can’t believe this. Move.
O-Dog: I thought I told you to open the damn register. Thought you were down. How 

do you open this shit? What the fu…? Six motherfucking dollars, nig-
ger? Y’all got money in this motherfucker somewhere.

Caine: This don’t make sense. Let’s just go, man.
O-Dog: Give me your change. Goddamn ready teller.
Caine: Dog!
O-Dog: I’m gonna keep your shit too.
Caine: Fuck!
O-Dog: Jackpot. Hell, yeah. Get this motherfucker, here. Shit. Ain’tgonna talk sit, are you?
Caine: Where all the money at, man? Fuck that. Fuck, let’s go!
O-Dog: Goddamn. [21]

У гангстерських фільмах не можна передбачити коли неправильні слова можуть ви-
явитися смертельним вироком для учасника комунікації. Гангстер багатослівний і до-
сить гучний кіно персонаж [8:136]. Іншими словами, так само, як гангстер проявляє не-
стримність у своєму підході до насильства, також він невпорядкований у своєму підхо-
ді до слів: він може хвалитися, лаятися, погрожувати, брехати, жартувати або дражнити. 
Балакучий гангстер може виявитися з почуттям гумору, і велика частина діалогів в та-
ких фільмах досить смішні – Джонні Фендлі в кінофільмі OntheWater front [25], Джонні 
Бій у кінофільмі Mean Streets [22] і Томмі в кінофільмі GoodFellas [17] є душею компа-
нії з гарним почуттям гумору, забавляючи членів банди, більше того, балакучий гангстер 
може навіть філософствувати:

Rico: When I get in a tight spot, I shoot my way out of it. Like tonight… sure, shoot first − 
argue afterwards. If you don’t the other guy gets you. This game ain’tfor 
guys that’s soft. 

Tony Camonte: There is only one law, do it first, do it yourself, and keep doing it.
Terry Malloy: Hey, you wanna hear my philosophy of life? Do it to him before he does it 

to you. 
Eddie Bartlett: While the gravy’s flowin’ I’m gonna be right there with my kisser under the 

faucet.[25]

Але завжди існує зв’язок між нестримним словесним потоком і нестримним насиль-
ством, як це показано в кінофільмі Bugsy Siegel [13] в сцені, де Вірджинії Хілл приходить 
в будинок Бені Зигеля, щоб зайнятися з ним любов’ю:

Virginia: Do you always talk this much before you do it? 
Benny: I only talk this much before I wanna kill someone.[13]

Гангстерські фільми характеризуються герметичністю. За кількома винятками, таки-
ми як Жан з кінофільму The RoaringTwenties [28], Доріс з кінофільму ForceofEvil [16], Еді 
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з кінофільму OntheWaterfront [25] і Кей з кінофільму The Godfather [33] ніхто не контрас-
тує із закритою групою банди.

У гангстерських фільмах майже не спостерігається явище інтертекстуальності, хоча 
злочинні персонажі іноді відвідують або прослуховують записи італійської опери. Замість 
цього можна знайти багато прикладів використання окремих ділянок мовних рядів з ран-
ніх робіт цього жанру в пізніші гангстерські фільми. Наприклад, в кінофільмі New Jack 
City [23] Ніно Браун цитує фразу The worldismine з кінофільму Scarface [30] під час пере-
гляду версії Де Пальма у своєму кінозалі. Повторення усередині жанру є ще одним свід-
ченням про самодостатність американського гангстерського кінодискурса. Без можливості 
використання контрастних стилів, «анти-мова» гангстерського дискурсу сама стає мовою.

Деякі з діалогів містять так багато кримінального жаргону, іноземного акценту, або 
навіть іноземних мов, що можуть тією чи іншою мірою бути незрозумілими для кіногля-
дача. Ситуація ще більш ускладнюється схильністю жанру до використання полілогів, які 
демонструють групову солідарність гангстерів і створюють неформальну і реалістичну 
атмосферу. Але оскільки більша частина такого мовного ряду є швидкою і учасники ко-
мунікації при цьому говорять одночасно, глядач не в змозі вловити кожне слово, що осо-
бливо помітно в сюжетах за участю афроамериканських кіноперсонажів. Отже, ступінь 
мовної непрозорості є ще однією характерною рисою мовного ряду гангстерського філь-
му в цілому, хоча цей ступінь залежить від власних мовних навичок глядача: афроамери-
канський глядач матиме менше проблем у сприйнятті мови афроамериканців у кінофіль-
мі Boyz N the Hood [14] і більше проблем з розумінням мовного ряду у кінофільмі Scarface 
[30], у той час як протилежне може бути справедливим для іспаномовного глядача.

У функції компенсаторів специфічної гангстерської промови, парою такої складної 
для розуміння глядача виступають характерні для кінодискурса американського ганг-
стерського фільму: 1) велика кількість кадрів газетних заголовків, 2) велика кількість 
монтажу послідовності дій без слів, і 3) закадрова розповідь.

У цілому, на нашу думку, розуміння мовного ряду американського гангстерського кі-
нофільму культурно обумовлено як етнічною приналежністю глядача, так і культурною 
ідентичністю кіноперсонажа.
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ЛінгвоКуЛЬтуроЛогічна інтЕрПрЕтаЦіЯ тЕКСту

УДК 81
Сковородина С.В.

(Санкт-Петербург, Россия)

ПроБЛЕмЫ оПрЕдЕЛЕниЯ граниЦ диаЛогичЕСКого ЕдинСтва 
в КатЕгориЯХ СтимуЛа и рЕаКЦии

Термины «стимул» и «реакция» получают в лингвистической прагматике новое осмыс-
ление. С одной стороны, речевые реакции могут быть полностью формализованы и конвен-
ционально обусловлены, с другой стороны, стимул и реакцию нецелесообразно рассматри-
вать как неосознанные речевые акты. Для получателя коммуникативного стимула важны 
оценка данного стимула, понимание его смысла, выбор средств и способов реагирования, 
что требует активного участия сознания в развитии общения. Активные мыслительные 
операции характеризуют и автора коммуникативного стимула, анализирующего коммуни-
кативную ситуацию как приемлемую или негативную для реализации его интенции.

Ключевые слова: диалогическое единство, речевой акт, прагматическая валент-
ность, речевой стимул, модель «стимул-реакция», бенефактивность, диалогический 
дискурс, речевая интеракция.

Терміни «стимул» і «реакція» отримують у лінгвістичній прагматиці нове осмис-
лення. З одного боку, мовленнєві реації можуть бути повністю формалізовані і конвен-
ційно обумовлені, з іншого боку, стимул і реакцію недоцільно розглядати як несвідомі 
мовленнєві акти. Для отримувача комунікативного стимула важливі оцінка даного сти-
мула, розуміння його сенсу, вибір засобів і способів реагування, що потребує активної 
участі свідомості у розвитку спілкування. Активні мисленнєві операції характеризують 
і автора комунікативного стимулу, що аналізує комунікативну ситуацію як можливу чи 
неможливу для реалізації його інтенції. 

Ключові слова: діалогічна єдність, мовленнєвий акт, прагматична валентність, 
мовленнєвий стимул, модель «стимул-реакція», бенефактивність, діалогічний дискурс, 
мовленнєва інтеракція.

The psychological terms of stimulus and response receive a new interpretation in linguistic 
pragmatics. On the one hand, speech responses may be completely formalized and convention-
ally determined, on the other hand, it is not reasonable to consider stimulus and response as 
subconscious speech acts. The recipient of a speech stimulus has to estimate and understand it, 
as well as to choose means and ways of response. The author of a communicative stimulus is 
also characterized by active intellectual operation, since he has to analyze the communicative 
situation as acceptable or unacceptable for realizing his intention.

Key words: dialogical unity, speech act, pragmatic valency, speech stimulus, stimulus-
response model, benefactiveness, dialogical discourse, speech interaction.
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Диалогический дискурс как сфера человеческой деятельности носит системный ха-
рактер, это значит, что все компоненты диалога тесно взаимосвязаны друг с другом. 
Многие из них имеют внеязыковую природу. Кроме того, диалогический дискурс – по-
нятие абстрактное, включающее все формы диалога и внешние факторы его существова-
ния. В современных работах по лингвистической прагматике и теории диалога помимо 
речевого акта/речевого поступка существует понятие «диалогическое единство» (Н.Ю. 
Шведова, И.П. Сусов, Г.М. Кучинский, Р.А. Тер-Аракелян, А.С. Недобух, Г.А. Старцева и 
др.). Под диалогическим единством понимают две соседние реплики в диалоге (реплику-
стимул и реплику-реакцию), связь которых определена общим коммуникативным смыс-
лом. В пространственно-временном отношении реплика реакции следует сразу (или по-
сле короткой паузы) после реплики стимула, что обеспечивает не только имплицитную, 
но и эксплицитную (просодически выраженную) связность диалогического единства. 

K hält einen jungen Mann in Arbeitskleidung am Arm fest.
K Entschuldigung. Hier sollen irgendwo Verhandlungen stattfinden?
Der Arbeiter Verhandlungen?
K Gerichtsverhandlungen.
Der Arbeiter Davon weiß ich nicht.
(Der Arbeiter entfernt sich.)
P.Weiß „Der Prozess“ (nach Kafka). S. 32
Выше приведенный фрагмент отражает прагматическую ситуацию извинения, ти-

пичную для конструкта Entschuldigung, а именно, запрос информации у незнакомого че-
ловека, в данном случае, у прохожего. Рамки данного диалогического единства опреде-
лены формальными признаками – первым и последним предложением курсивом, кото-
рым в пьесах обозначаются авторские ремарки.

В терминах лингвистической прагматики диалогическое единство характеризуется 
однократным обменом речевыми действиями, который ученые называют простой ин-
теракцией, или простым интерактивным блоком [1: 137-140]. Однако с описанием ди-
алогического единства связаны определенные сложности, поскольку до сих пор отсут-
ствует единая точка зрения в понимании реплики диалога. Для одних исследователей, 
в частности, Н.О. Жлобинской реплика представляет собой акт говорения до первого 
прерывания или перебивания [2: 57-64]. Н.А. Комина рассматривает диалог как сфе-
ру решения коммуникативных задач и в связи с этим определяет реплику как «слож-
ную или комплексную коммуникативную единицу, состоящую из ряда простых, эле-
ментарных, которые объединены общей авторской интенцией» [3: 103-108]. М.Л. Ма-
каров оперирует в том же смысле понятием коммуникативного хода, выделяя простой 
коммуникативный ход, равный одному речевому действию, и сложный, объединяющий 
несколько речевых действий в единый коммуникативный акт [1: 140]. Если делать ак-
цент на формальной стороне вопроса, то за простейшую единицу диалогического дис-
курса можно принимать однократное речевое действие, пределом которого является 
следующее за ним речевое действие собеседника. Наряду с термином «диалогическое 
единство» для обозначения двух взаимосвязанных речевых актов партнеров вводится 
термин «диалогический цикл», характерный, главным образом для психолингвистиче-
ских исследований.
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Проблема определения границ диалогического единства рассматривается в деятель-
ностном аспекте. Исследование языка как деятельности имело разные направления. Од-
ним из них, оказавшим особое влияние на формирование основ лингвистической праг-
матики, является бихевиористическая лингвистическая концепция, предложенная Л. 
Блумфилдом и Б.Ф. Скиннером, трактовавшая речевое поведение человека как систе-
му вербальных и эмоциональных реакций на стимулы внешней среды и отрицавшая тем 
самым участие сознания в коммуникативных процессах. Современная лингвистическая 
прагматика отошла от данной абстрактной схемы речевого взаимодействия, однако тер-
мины «стимул» и «реакция» функционируют в ней и сегодня, получив новое осмысле-
ние. Под стимулом в речевой коммуникации, как правило, рассматривают речевой акт 
или речевую ситуацию, которые целенаправленно или случайно вызывают некоторое от-
ветное действие собеседника, трактуемое в лингвистической прагматике как коммуни-
кативная реакция. 

Взаимосвязь стимулов и реакций в коммуникации нецелесообразно рассматривать 
как неосознанное проявление общающихся, поскольку причиной коммуникативной ре-
акции является не только и не столько появление в момент интеракции некоторого сти-
мула, но оценка собеседником данного стимула, понимание его смысла, выбор средств 
и способов реагирования, что требует активного участия сознания в развитии общения. 
Активные мыслительные операции характеризуют и автора коммуникативного стимула, 
анализирующего коммуникативную ситуацию как приемлемую или негативную для ре-
ализации его интенции.

ER: Ich habe das Licht in der Küche ausgeschaltet.
Variante1 SIE: Oh, dank dir, Lieber.
Variante2 SIE: Oh, verzeih. Bin heute etwas zerstreut.
Данные примеры иллюстрируют, как меняется для исследователя смысл коммуника-

тивного стимула, выраженного в стимулирующем речевом акте, как меняется интенция 
данного акта в зависимости от следующего за ним реактивного речевого акта. Выбор под-
ходящей для данной ситуации реакции не может быть неосознанным, т.к. полностью за-
висит от анализа собеседником внеязыковой (экстралингвистической) ситуации. Соотно-
ся речевой акт-стимул с первым вариантом реакции, мы делаем вывод о бенефактивности 
стимула для автора реакции, следовательно, высказывание «Ich habe das Licht in der Küche 
ausgeschaltet.» имеет цель успокоить собеседника, сообщить ему хорошую/полезную ин-
формацию, возможно, побудить собеседника остаться в комнате и не прерывать приятную 
для него деятельность (читать, смотреть телевизор) и пр. Прагматический смысл того же 
речевого акта-стимула меняется, как только мы слышим следующий за ним реактивный 
акт №2. В этом случае речевой акт-стимул «Ich habe das Licht in der Küche ausgeschaltet.» 
является упреком, констатацией действия, которое должен был выполнить собеседник, и 
которое вынужден совершить сам говорящий. За доставленные неудобства, беспокойства 
собеседник просит у говорящего прощения, желая загладить свою вину.

Говоря о речевой интеракции как взаимосвязи стимула и реакции на основе созна-
тельных действий коммуникантов, не следует исключать из внимания определенный ав-
томатизм, присущий им при выборе тех или иных форм реализации интенций. Данный 
операционный автоматизм характеризует стандартные ситуации общения, в которых 
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определенному типу коммуникативного стимула соответствует определенный тип ком-
муникативной реакции. Чем своеобразнее ситуация общения, тем сложнее предугадать 
ее развитие, тип коммуникативного стимула и его реакции.

1) Laura...es war meine Pflicht, über die Interessen des Hauses zu wachen.
   Doktor Entschuldigen Sie, aber ich glaube nicht, dass Sie die Folgen einer solchen 

Handlung ermessen konnten.
P.Weiß „Der Vater“ (nach A.Strindberg), S. 202
2) Olly Wegen Ihnen...Ihrer weibischen Angst!
   Laberdan Entschuldigen Sie, Gnädigste, wer hat Angst gehabt? Ich? – Ich habe nichts 

zu verlieren.
Junges deutsches Theater/H. Kipphardt „Die Stühle des Herrn Szmil“, S. 61
3) Färbel Aufhören, aufhören!
   (Die drei brechen ab)
   1 Herr Aber entschuldigen Sie...
   Färbel Ich entschulduge. Auf Wiedersehen!
   (Die drei ab).
H. Kipphardt „Shakespeare dringend gesucht“. S. 25
В данных примерах ситуация извинения крайне формальна, т.к. говорящий речевого 

акта извинения считает себя вправе сомневаться в истинности слов собеседника (пример 
1), выражать несогласие с ним (пример 2) или даже протест (пример 3). Категоричность 
высказываний извинения возрастает от первого примера к третьему, в последнем проти-
вительный союз aber перед формой извинения Entschuldigen Sie практически сводит на 
нет стандартный смысл и назначение речевого акта извинения – поддержание бескон-
фликтного общения. На этом основании употребление конструктов с глаголом verzeihen 
представляется затруднительным в ситуациях 1-2 и невозможным в примере 3, посколь-
ку для этого глагола релевантен факт признания вины.

Процесс речевой коммуникации как цепь сменяющих друг друга стимулов и реакций 
рассматривается во многих работах по исследованию диалогической речи (Якубинский 
Л.П.; Бобырева Е.В.; Литвиненко Н.Е.; Бисималиева М.К; Wunderlich D. и др.). Это объяс-
няется необходимостью создания некоторой системной модели исследования, приближен-
ной к реальным процессам общения. Данная модель «стимул-реакция», с одной стороны, 
отражает взаимозависимость и взаимообусловленность элементов коммуникативного по-
тока, с другой стороны, она в определенном смысле проста и поэтому позволяет подойти к 
речи с разных сторон научного анализа. Здесь можно выделить несколько аспектов. В ряде 
исследований стимул и реакция рассматриваются как элементарная, монолитная едини-
ца коммуникативного процесса, поэтому они всегда представлены совместно друг с дру-
гом как действие и реакция, акт-обращение и ответный речевой акт, в широком смысле как 
вопросно-ответный комплекс [4: 52-57], как акции и реакции, акт речи и предшествующий 
речевой акт [5: 24-25], акт-программа и акт-исполнитель [6: 653], стимулирующая и реак-
тивная реплики, инициирующая и реагирующая (контактные) реплики, инициальный и от-
ветный речевой ход [7:107-117]. Наряду с общетеоретическим анализом осуществляется 
исследование определенных коммуникативных актов, состоящих из акта-стимула и акта-
реакции. Данные двучленные речевые действия (zweigliedrige Sprechhandlungen) подробно 
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исследованы Д. Вундерлихом в статье «Zur Konventionalität von Sprechhandlungen» [8: 11-
58]. Автор приводит такие пары речевых действий, как «bitten – versprechen», «behaupten 
– zustimmen», «beschuldigen – entschuldigen», «grüßen – gegengrüßen» и др. и говорит об их 
взаимосвязи в диалоге. Способность речевого акта-стимула вызывать речевой акт опреде-
ленного типа, а также способность акта-реакции детерминировать определенный речевой 
стимул объясняется наличием у данных актов прагматической валентности. Фактор праг-
матической валентности привлекает внимание как отечественных, так и зарубежных линг-
вистов, разрабатывающих проблемы структурного построения дискурса, выделения типов 
коммуникативных ходов (инициирующих – реагирующих), а также проблему когерентнос-
ти дискурса (Макаров М.Л, Белнап П., Стил Т., Воскаян Р.Г. и др.). Взаимообусловленность 
коммуникативных стимулов и реакций позволяет говорить о внутренней согласованности 
диалога. Данное свойство, присущее реальному речевому общению, рассматривается во 
многих работах, в частности, объясняется с позиции принципов и максим Кооперации Г.П. 
Грайсом [9: 217-237] и Дж. Личем [10: 79-103]. 

Следует заметить, что не только речевые акты обретают в живой коммуникации ста-
тус стимул/ реакция. В данной роли могут выступать невербальные действия или целые 
коммуникативные ситуации. Они не сводимы к вербальному действию и не наблюдаемы 
в речи, однако могут быть описаны в ходе научного анализа. Так, Д. Вундерлих в 
вышеупомянутой работе дает характеристику стимулу акта благодарности (Danksagung) 
как действию коммуниканта А, исполняемому в интересах коммуниканта Б, а также сти-
мулу акта извинения (Entschuldigung), как действию коммуниканта А, противоречащему 
интересам коммуниканта Б [8: 26].

Коммуникативный стимул рассматривается исследователями либо как явление 
объективного мира – внешние условия и причины реализации того или иного речево-
го акта [11: 131-142], либо как результат когнитивных действий индивида, т.е. мотив, 
внутренний импульс [12: 17-21] или как некоторый абстрактный речевой акт, предше-
ствующий исследуемому [5: 24]. На этом основании научному описанию подвергает-
ся определенный тип речевого акт с точки зрения исчисления всех возможных на него 
реакций. Чаще всего в качестве стимула рассматриваются речевые акты просьбы (Ге-
расимова О.И.; Clark H., Dale S.; Абрамова Т.В. и др.) или вопроса (Арутюнова Н.В.; 
Conrad R.; Сергеев А.И. и др.) , поскольку реакцией на них являются преимуществен-
но вербальные акты. Во многих из перечисленных работ коммуникативный стимул 
выступает некоторым фоном, косвенным средством описания вербальной реакции с точ-
ки зрения ее прагматического содержания: негативная/ позитивная, а также в плане ее 
синтаксического оформления (эллипсисы).

На теоретическом уровне рассматриваются не только двучленные диалогические 
единства, но и трехчленные цепочки актов, один из которых имеет, как правило, не-
вербальную природу, например, просьба – обещание – обещанное действие; просьба – 
выполнение просьбы – благодарность [8: 26].

1) Paul (repetiert seinen Katalog...) Der in leichter und ungezwungener Haltung schlafen-
de Faun bringt einen leisen Zug der Schwermut vorzüglich zum Ausdruck... (Er bemerkt die 
beiden Frauen.) Verzeihung, ich störe. Wir haben Besuch? 

K.Wünsche „Der Unbelehrbare“. S.118
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2)„Wo sind wir?“ fragte ich.
    „In Bendorf.“
    „Danke,“ sagte ich und zog.
H. Böll Wanderer, kommst du nach Spa... S.6
3) Herbert Rauche eine Zigarette!
    Herbert gibt ihm eine Zigarette.
     Karl Danke.
M. Frisch Stücke in 2 b. B.1 Nun singen wir wieder, S.75
Из выше приведенных примеров следует, что речевые акты благодарности и извине-

ния также можно исследовать как звенья триады: стимул (бенефактивный для автора бла-
годарения акт) – речевой акт благодарности – реакция (оценка); стимул (небенефактивный 
для адресата извинения акт) – речевой акт извинения – реакция (оценка).

Таким образом, прагматика не утверждает абсолютную новизну разработанных поня-
тий. Категории стимула и реакции были разработаны и активно используются в психоло-
гии, логике и других науках. Однако не следует полагать, что прагматика слепо копирует 
ранее созданную терминологию и подражает различным дисциплинам лингвистики. Нао-
борот, она открывает новые возможности для их развития, поскольку именно в этой облас-
ти языкознания диалогическая речь впервые становится объектом активного изучения, что 
оказывается возможным благодаря исследованию не предложения или высказывания, а 
факта осуществления определенного вида актов, таких как вопрос, приказ, описание, изви-
нение и др. Проблемы, с которыми сталкивается лингвистическая прагматика при опреде-
лении границ диалогического единства, являются лишь доказательством того, что прагма-
тическая теория имеет дело с естественным языком, как открытой системой, чувствитель-
ной к коммуникативным потребностям ее носителей. Нет ничего, что нельзя выразить в 
языке, при этом его инвентарь ограничен, что требует от языковой системы максимальной 
подвижности. Лингвистическая прагматика стала очередной дисциплиной языкознания, 
обратившей внимание на эту подвижность, динамичность, и первой лингвистической об-
ластью, сделавшей динамичность языка, проявляющуюся в живом общении, объектом 
своего исследования, попытавшейся описать не результаты коммуникативной деятельнос-
ти индивидуумов, а собственно речевой процесс.
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унівЕрСаЛЬніСтЬ ЛінгвоКуЛЬтуроЛогіЇ

В статті йдеться про лінгвокультурологію як комплексну наукову дисципліну, що ви-
вчає взаємозв`язок і взаємодію культури і мови у різноманітних аспектах.

Ключові слова: етнолінгвістика, синхронна взаємодія, менталітет, семіотична 
система, фразеологічна одиниця.

Стаття рассматривает лингвокультурологию как комплексную научную дисципли-
ну, которая изучает взаимосвязь культуры и языка в разнообразных аспектах.

Ключевые слова: этнолингвистика, синхронное взаимодействие, менталитет, се-
миотическая система, фразеологическая единица.

The article deals with linguistic culture studies as all-in science investigating interconnec-
tion and interaction of culture and language in various aspects.

Key words: ethnolinguistics, synchronic interaction, mentality, semiotic system, phrasal unit.

У всі часи мова залишається найяскравішою ідентифікаційною характеристикою ет-
носу. Ще Піфагор «для пізнання вдачі народу» радив, перш за все вивчити його мову. Та-
кож безперечним є зв’язок мови з культурою – вона несе в собі джерело всього сущого, 
в тому числі і самої людини. Але, не зважаючи на це, макролінгвістична проблематика 
(мова-суспільство-культура-особистість), зацікавленість у якій досягла апогею в працях 
В.фон Гумбольдта, Г. Штейнталя, К. Фосслера , А.А. Потебні та інших вчених в першій 
половині ХХ ст. була відсунута на другий план досягненнями структуралізму, який був 
обмежений дослідженнями мови «в собі та для себе». 

Проте, вже з кінця минулого сторіччя в рамках зміни наукової парадигми гуманітар-
них знань відбулося повернення до попередньої концепції, і на місце панівної системно-
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структурній і статичній парадигмі приходить парадигма антропометрична, функціональ-
на, когнітивна та динамічна, яка повернула людині статус «міри всіх речей» та постави-
ла його в центр всесвіту.

На новому етапі пізнання центр дослідницької уваги закономірно переводиться з вже 
вивчених головних проблем на проблемну периферію та зупиняється на межі областей 
наукового пізнання, виникають етнопсихологія, психолінгвістика, когнітивна психоло-
гія, соціолінгвістика, когнітивна лінгвістика, етнолінгвістика, в середині яких процес 
міждисциплінарного синтезу та симбіозу продовжується, що веде до відокремлення, на-
приклад, від етнопсихолінгвістики, етносемантики і, навіть, етнофразеології. 

Наприкінці ХХ ст. викристалізувалася і почала бурно розвиватися нова міждисци-
плінарна площина гуманітарних досліджень, ядро якої – мова і культура. Термін «лінг-
вокультурологія» виник завдяки працям фразеологічної школи В.Н. Телія та публікаціям 
В.В. Воробйова, В.А. Маслової та ін. 

Сьогодні лінгвокультурологія – наймолодше відгалуження етнолінгвістики. Завдан-
ня цієї науки полягають у вивченні та описі взаємовідношень мови й культури, мови й ет-
носу, мови та народного менталітету. І створена вона, за прогнозом Бенвеніста, «на осно-
ві тріади : мова, культура, людська особистість» та репрезентує лінгвокультуру як лінзу, 
крізь яку дослідник може бачити матеріальну і духовну самобутність етносу. 

Таким чином, лінгвокультурологія – це комплексна наукова дисципліна, яка вивчає 
взаємозв’язок і взаємодію культури та мови у їх функціюванні та відображає цей про-
цес як цілісну структуру одиниць у єдності їх мовного і немовного (культурного) змісту. 

Лінгвокраїнознавство, яке визначалося як лінгводидактичний аналог або корелят 
соціолінгвістики, передбачається розглядати як прикладний аспект, як практичну реа-
лізацію лінгвокультурології у процесі викладання мови іноземцям. Про граничний ста-
тус нової дисципліни свідчить визначення: це – наука, яка виникла на межі перетину 
лінгвістики і культурології та досліджує прояви культури народу, які відбилися та за-
кріпилися у мові.

Синхронна спрямованість лінвгокультурології проявляється в дефініції, де вона роз-
глядається як та частина етнолінгвістики, яка присвячена вивченню та опису співвід-
ношення мови та культури в їх синхронній взаємодії. Таке розуміння предмету лінгво-
культурології розвиває ідеї, які висловили свого часу А.А. Потебня, М.М. Покровский, 
В.В. Віноградов, Д.С. Ліхачов, Н.И. Толстой, Ю.М. Лотман. Ці ідеї пов’язані з проявами 
культурно-національної специфіки виразних засобів мови. 

Якщо історична фразеологія відноситься до етнолінгвістики, то сучасна фразеоло-
гічна система є одним з об’єктів вивчення в лінгвокультурології, що «досліджує, перш за 
все, живі комунікативні процеси та іх зв’язок з мовними виразами, що існують синхрон-
но з діючим менталітетом народу». 

Об’єкт лінгвокультурології (галузь дійсності) – взаємодія мови, в якості трансля-
тора культурної інформації, і культури – як історичної пам’яті народу. Предмет дослі-
дження (як частина об’єкту) є мовні одиниці, які набули символічне, еталонне, образно-
метафоричне значення в культурі і узагальнюють результати діяльності людської свідо-
мості – архітипового та прототипового, що закріплені у міфах, легендах, ритуалах, обря-
дах, фольклорних та релігійних дискурсах тощо.
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З одного боку, лінгвокультурологія орієнтована на людський (культурний) фактор в 
мові, з іншого – на мовний фактор в людині. 

Лінгвокультурологія – частина науки про людину, центром тяжіння якої є феномен 
культури. Культура – своєрідна історична пам’ять народу. Мова зберігає та збагачує ко-
лективну пам’ять завдяки кумулятивній (накопичувальній) функції [1:126]. 

Одночасно, між двома важливішими атрибутами людини та суспільства існують зна-
чні відмінності: 

У мові, як засобі комунікації, переважає установка на масового адресата, тоді як у 
культурі цінується елітарність. 

Культура, як знакова система (на відміну від мови), не схильна до самоорганізації.
Мова і культура – це різні семіотичні системи. Таке зіставлення наближає дослідників 

до висновку, що культура не ізоморфна, а гомоморфвна мова (структурно подібна) [2:25]. 
Завдання лінгвокультурурології полягає в тому, щоб експліцирувати культурне зна-

чення мовної одиниці («культурні знання») шляхом співвідношення прототипної ситуа-
ції фразеологізма або іншої мовної одиниці, їх символічного прочитання з відомими «ко-
дами» культури. Культурні знання – це частина культурно-мовної компетенції особис-
тості, яка говорить даною мовою. Для лінгвокультурології культура важливіша за циві-
лізацію тому, що цивілізація матеріальна, а культура символічна. Такі концепти як міфи, 
звичаї, звички, ритуали належать до культури, вони закріплюються у формах побутової і 
ритуальної поведінки, мовних одиницях та виразах [3:25-26]. 

Сукупність лінгвокультурологічної інформації можна представити у вигляді лінгво-
культурологічних полів. У якості одиниці такого поля пропонується “лінгвокультурема”, 
яка визначається як комплексна міжрівнева одиниця та являє собою діалектичну єдність 
мовного та екстралінгвістичного (понятійного чи предметного) змісту. Лінгвокультурема 
поєднує форму (знак) та зміст (мовне значення і культурний фон, ореол). За структурою 
лингвокультуреми охоплюють різні типи одиниць: від лексеми до цілого тексту. 

Розглянемо деякі аспекти англійської фразеології. Фразеологічний фонд включає 
фразеологізми трьох типів: інтернаціональні, суто національні та змішаного типу. Най-
більш насичені лінгвокраїнознавчою інформацією виявилися фразеологічні одиниці 
(ФО), які мають у своєму складі топоніми, власні імена (історичні персонажі чи літера-
турні герої), назви їжі та рослин, предметів побуту. 

Саме в цих фразеологізмах проявляються національно-специфічні моменти відобра-
ження та сприйняття англійцями навколишньої дійсності. З комунікативно-прагматичних 
та лінгвокультурологічних позицій прислів’я можна розглядати як потенційний та реаль-
ний оберт фразеології. Особливого поширення прислів’я набувають у пресі та публіцис-
тиці, у соціально-критичних та рекламних текстах. При цьому вони слугують джерелом 
різноманітної лінгвокультурознавчої інформації. Як засіб наочно-образного виразу дум-
ки, прислів’я часто використовуються у суспільній комунікації завдяки таким властивос-
тям, як складність семантичної структури, здатність до асоціативних зв’язків та оказіо-
нальним перетворенням [4:96]. 

В лінгвокультурогічному й когнітивному аспектах досліджуються проблеми пере-
кладу та перекладознавства. В цьому сенсі перекладознавство трактується як галузь 
знань, що займає граничне положення між лінгвістикою і культурологією тому, що пере-
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клад допомагає здійснювати діалоги не тільки мов, але і культур. По суті, ця сфера коре-
люється порівняльною лінгвокультурологією. 

Отже, сполучення лінгвокультурогічного і когнітивного підходів дозволяє релятиві-
зувати принцип мовної відносності, яка, у свою чергу, виявляється відносною, а не аб-
солютною. 
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тЕорЕтичні ЗаСади ЛінгвоКогнітивного та 
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КонЦЕПту MANAGEMENT

У статті розглянуто одне з основних понять когнітивної лінгвістики – концепт та 
його специфічні риси. Проаналізовано основні підходи до його тлумачення – лінгвоког-
нітивний та лінгвокультурологічний, запропоновані вітчизняними та зарубіжними нау-
ковцями. Виокремлено структурні та типологічні особливості концепту.

Ключові слова: концепт, типологія, лінгвокогнітивний, лінгвокультурний, антро-
пологія.

В статье рассмотрено одно из основных понятий когнитивной лингвистики – концепт 
и его специфические черты. Проанализированы основные подходы к его определению – 
лингвокогнитивный и лингвокультурный, предложенные отечественными и зарубежными 
учеными. Выделены структурные и типологические особенности концепта. 
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The article deals with the concept – one of the basic units of cognitive linguistics. Specific 
features and various approaches (linguocognitive and linguoculturological) are analyzed in it. 
Concept structure and classification features are examined.

Keywords: concept, typology, linguocognitive, linguoculturological, anthropology. 

На сучасному етапі розвитку лінгвістичної науки традиційні проблеми мовознавства 
постають в іншому світлі. Цей факт пояснюється заміною системно-структурної та ста-
тичної парадигми, що панувала у гуманітарних знаннях минулого століття, парадигмою 
антропоцентричною, функціональною, когнітивною і динамічною, яка повернула люди-
ні статус “міри всіх речей” і поставила її у центр Всесвіту [1: 64]. У межах цієї парадиг-
ми проводиться вивчення того, як мова бере участь у пізнавальних процесах та когнітив-
ній діяльності людини, як людина характеризується через призму мовної комунікації [2]. 
Виникає необхідність у вживанні нового терміна для адекватного позначення змістової 
сторони мовного знака, який зняв би функціональну обмеженість традиційного значен-
ня та сенсу і в якому органічно поєднувалися б логіко-психологічні та мовознавчі катего-
рії [3: 4]. У сьогоднішній лінгвістичній літературі широкого вжитку набули такі терміни, 
як «концепт», «лінгвокультурема», «міфологема», «логоепістема», найбільш поширеним 
серед яких виявилося поняття «концепт».

Концепт як термін почав активно вживатися у різних сферах літературознавчої та 
лінгвістичної літератури і, хоча він увійшов у понятійний апарат семантики, когнітивіс-
тики, лінгвокультурології та інших дисциплін, єдиного розуміння терміна «концепт» по 
сьогоднішній день не існує.

актуальність статті зумовлена наявними суперечностями у розумінні поняття кон-
цепту та відсутністю єдиного підходу до його опису. У дослідженнях часто простежуєть-
ся взаємозамінювання понять «когнітивний концепт» та «лінгвокультурний концепт».

мета статті – проведення комплексного аналізу поняття «концепт» з лінгвокогнітив-
ної та лінгвокультурологічної точок зору.

Мета статті передбачає виконання таких завдань:
1. здійснити стислий огляд лінгвістичних досліджень, що стосуються виникнення 

та визначення терміна «концепт»;
2. конкретизувати визначення концепту в когнітивній лінгвістиці та лінгвокульту-

рології;
3. розглянути основні смислові характеристики концептів, їх структуру та класи-

фікацію. 
об’єкт статті – концепт як явище когнітивної лінгвістики і лінгвокультурології.
Предмет дослідження – смислові характеристики лінгвокогнітивного та лінгвокуль-

турного концептів, їх структура та класифікація.
 У сучасному мовознавстві у межах антропоцентричної парадигми розвиваються такі 

напрями, як когнітивна лінгвістика та лінгвокультурологія.
Когнітивна лінгвістика вивчає мову як когнітивний механізм, що відіграє важливу роль 

у кодуванні та декодуванні мовних одиниць. Її завдання полягає в описі та поясненні мов-
ної здатності і знань як внутрішньої когнітивної структури й динаміки того, хто говорить і 
того, хто слухає, яка виступає системою переробки інформації, складається з обмеженого 
числа самостійних модулів і співвідносить мовну інформацію на різних рівнях [4: 111-112]. 
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Лінгвокультурологія – комплексна наукова дисципліна, що виникла на стику лінгвіс-
тики і культорології, яка вивчає взаємозв’язок та взаємодію культури й мови у її функці-
онуванні та досліджує цей процес як цілісну структуру одиниць у єдності їх мовного та 
позамовного змісту за допомогою системних методів та з орієнтацією на сучасні пріори-
тети, які відображають нову систему цінностей [5: 4]. 

Оскільки теорія концепту характеризується поєднанням постулатів когнітології та лінг-
вокультурології, спробуємо проаналізувати його сутність на базі вивчення обох підходів. 

Прийнято вважати, що предметом дослідження когнітивної лінгвістики є когнітив-
ний концепт, а предметом дослідження лінгвокультурології – лінгвокультурний або 
культурний концепт. При когнітивному підході концепт трактується з позицій харак-
терного для нього знання, віддзеркаленого у свідомості його носія та розглядається як 
ментальне утворення, що репрезентує собою всю сукупність знань про певний об’єкт. 
У лінгвокультурологічному напрямі терміном концепт позначають національно специ-
фічну сукупність понять, образів, оцінок, символів, пов’язаних із певним об’єктом на-
вколишнього світу [6: 7-8]. Сам термін «концепт» має тривалу історію і неодноразо-
во переосмислювався. В науковому дискурсі він був ужитий ще в епоху Середньовіч-
чя в ході дискусії про загальні поняття («універсалії»). Концептуалісти – прихильни-
ки напряму схоластичної філософії, заснованого Абеляром, – доводили, що універсалії 
не існують у вигляді фізичних явищ (як стверджували адепти реалізму), не є «потря-
сінням повітря» (як їх характеризували представники крайнього номіналізму, а є про-
дуктом пізнавальної діяльності людини, тобто концептом. Концепти, в розумінні Абе-
ляра, є логіко-лінгвістичними категоріями, які утворюють міст між світом думки і сві-
том буття. «Абеляр зовсім не ототожнював концепт із поняттям, як це робили послі-
довники логіко-філософської традиції. Для Абеляра концепт гранично суб’єктивний, 
пов'язаний не з мовними структурами, а з мовленням, орієнтований на адресата, фор-
мується під впливом не тільки процедур абстрагування, а й чуттєвого досвіду й уяв-
лення» [7]. У подальшому термін «концепт» застосовувався в основному в математич-
ній логіці, звідки й був запозичений лінгвістами [6]. Одним із перших дослідників у 
світовій лінгвістиці, хто звернувся до проблеми визначення концепту, був  С.А. Ас-
кольдов, який уважав, що найважливішою функцією концептів як пізнавальних засобів 
є функція заміщення. «Концепт є мисленнєвим утворенням, яке заміщує нам у процесі 
мислення невизначену кількість предметів одного й того ж типу» [8: 312]. Розвиваючи 
ідеї С.А. Аскольдова, Д.С. Ліхачов пропонує розглядати концепт як «алгебраїчне вира-
ження значення, яким носії мови оперують в усному та писемному мовленні, адже охо-
пити значення в усій його складності людина не встигає, не може, а інколи по-своєму 
інтерпретує його (залежно від своєї освіти, особистого досвіду, професії та ін.)» [9].

Серед зарубіжних теорі й концепту найбільший внесок у їхнє вивчення зробила А. 
Вежбицька – як у когнітивний, так і в лінгвокультурологічний напрями їхнього дослі-
дження: «концепт – це об’єкт зі світу «Ідеальне», що має ім’я та відображає певні куль-
турно зумовлені уявлення людини про світ «Дійсність» [10: 10].

Представники лінгвокогнітивного напряму О.С. Кубрякова [10], М.М. Болдирєв 
[12], І.О. Стернін [13], А.П. Бабушкін [14] та ін.. інтерпретують концепт як одиницю 
оперативної свідомості, що виступає у вигляді цілісного, нерозчленованого відображен-
ня факту дійсності.
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Так, наприклад, М.М. Болдирєв характеризує концепт як «квант знання», зорієнтова-
ний на відображення онтології світу у зв’язку з потребами соціальної дійсності [12, 22].

Найбільш переконливим, на нашу думку, є визначення концепту, запропоноване О.С. 
Кубряковою: «концепт – це термін, що слугує для роз’яснення ментальних і психічних 
ресурсів свідомості людини та тієї інформаційної структури, яка відображає знання та 
досвід людини» [11: 90].

Представники лінгвокультурого напряму В.І. Карасик [15], С. Г. Воркачов [1, 3], Г.Г. 
Слишкін [7] та ін. досліджують концепти як елементи національної лінгвокультури у 
зв’язку з національними цінностями та національними особливостями певної культури 

С.Г. Воркачов визначає концепт як «оперативну одиницю думки», як «одиницю ко-
лективного знання, що має мовне вираження і характеризується етнокультурною специ-
фікою» [3: 51-52].

Ю.С. Степанов пропонує таке визначення: «Концепт – це ніби згусток культури у сві-
домості людини; те, у вигляді чого культура входить у ментальний світ людини. З іншого 
боку, концепт – це те, завдяки чому людина – проста, звичайна людина, не «творець куль-
турних цінностей» – сама входить у культуру, а в деяких випадках і впливає на неї» [16].

В. І. Карасик розуміє концепт як «багатовимірну ментальну одиницю з домінуваль-
ним ціннісним елементом» [15: 76-77].

Г.Г. Слишкін розмежовує когнітивний та лінгвокультурний концепт так:
• 	одному когнітивному концепту відповідає одна мовна одиниця, в той час як 

лінгвокультурний може і повинен реалізовуватися за допомогою цілої низки мовних 
одиниць;

• 	для когнітивіста кожному слову відповідає певний концепт, в той час як для 
лінгвокультуролога іменами концептів є обмежене число культурно значущих одиниць [7].

Отже, концепт у лінгвокультурологічному розумінні характеризується наявністю 
мовної «прив’язки» і визначається етнокультурною специфікою світосприйняття. У 
межах цієї інтерпретації концепт отримує генетичний опис і є не тільки одиницею інди-
відуальної, а й колективної свідомості. Основною ознакою, що відрізняє лінгвокультурне 
розуміння концепту від когнітивного є його закріпленість за певним засобом його репре-
зентації – концепт як ментальне утворення вищого ступеня абстрактності пов’язаний 
переважно саме зі словом, найкраще визначається та описується через мову. План змісту 
лінгвокультурного концепту включає як мінімум два ряди семантичних ознак. По-перше, 
у нього входять семи, спільні для всіх його реалізацій, які скріплюють лексико-семан-
тичну парадигму та утворюють понятійну або прототипну основу. По-друге, йому на-
лежать семантичні ознаки, спільні хоча б для частини його реалізації, позначені етносе-
мантичною, лінгвокультурною специфікою і пов’язані з ментальністю носіїв мови або з 
менталітетом національної мовної особистості.

Організація концепту складна, оскільки включає в себе поняттєві й культурні склад-
ники: вихідну форму (етимологію), основні змістові ознаки, конотації (асоціації та оцін-
ки). Т.В. Луньова пропонує модель концепту, яка включає ядро та п’ять модусів. У ядрі 
зберігається найсуттєвіше зі знань та уявлень, що складають зміст відповідного концеп-
ту. Модуси розрізняються залежно від типу інформації, що в них зберігається:

• 	раціонально-логічний модус пов'язаний із формуванням логічних понять про 
пізнаваний об’єкт чи аспект дійсності;



83

• 	картинно-образний – з наочно-чуттєвими уявленнями про об’єкт чи аспект;
• 	модус фіктивності – впорядкована сукупність метафор, за допомогою яких 

відбувається додаткове осмислення пізнаваного;   
• 	аксіологічний модус містить оцінку мовців певного фрагмента дійсності; 
• 	ціннісний – утилітарно-практичну чи культурну значущість, що приписується 

мовцями певному феномену [17: 88-160]. 
Дослідники описують різні типи концептуальної структури, серед яких виділяються:
• 	структура як ієрархія елементів;
• 	структура як концептуальне поле;
• 	структура як сукупність семантичних параметрів, за якими може вестися його 

вивчення [6: 15].     
Типологізація концептів, як і їх визначення та структура, не має однозначного під-

ходу. У статті ми розглянемо класифікацію, запропоновану М.М. Полюжиним, який ви-
діляє такі концепти:

1) за змістовим наповненням – концепт-уявлення, концепт-схема, концепт-фрейм, 
концепт-сценарій, концепт-конструкт, концепт-інсайт, концепт-гештальт;

2) за мовною репрезентацією – рамкові концепти, концепти дії; 
3) за ступенем інтеграції семантичних структур – супер-концепти, макроконцепти, 

базові концепти, мікроконцепти;
4) за роллю концепту у структурі мовного значення – концепти-класифікатори, 

інтегрувальні концепти, концепти-усунення [18].  
Підсумовуючи все, сказане вище, доходимо висновків про те, що:
1) когнітивний та лінгвокульторологічний підходи до інтерпретації не є такими, що 

взаємно виключають один одного. Ці підходи розрізняються векторами стосовно інди-
віда: лінгвокогнітивний аспект – це напрям від індивідуальної свідомості до культури, а 
лінгвокультурний концепт – це напрям від культури до індивідуальної свідомості. Тобто, 
у лінгвокульторологічному розумінні концепт – це колективне смислове ментальне утво-
рення, яке фіксує своєрідність культури і цим відрізняється від лінгвокогнітивного під-
ходу, що розглядає його як індивідуальне смислове ментальне утворення, яке структурує 
і реструктурує дійсність. У зв’язку з цим когнітивний підхід, доповнений лінгвокульто-
рологічним, видається нам найбільш перспективним у дослідженні концептів, що нале-
жать свідомості носіїв різних мов і культур. 

2) найбільш раціональний погляд на структуру концепту реалізується у його репре-
зентації як ієрархічно організованого взаємозв’язку елементів різного рівня абстракції; 

3) відповідно до лінгвокультурної парадигми у структурі концепту прийнято виділя-
ти образний, понятійний та ціннісний компоненти;

4) у нашому дослідженні ми дотримуємося такого визначення лінгвокультурного кон-
цепту: це – умовна ментальна одиниця, спрямована на комплексне вивчення мови, сві-
домості й культури та відрізняється від інших ментальних одиниць (когнітивний кон-
цепт, фрейм, сценарій, поняття, образ, гештальт) акцентуацією ціннісного елемента. 
Центром концепту завжди є цінність, оскільки він слугує дослідженню культури, в основі 
якої лежить саме ціннісний принцип. 

5) ділова комунікація, в інформаційному просторі якої вербалізується концепт 
MANAGEMENT, є сферою ділової активності агентів управління у межах культурної 
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спільноти, де зосереджені цінності для соціуму та індивіда. Тому менеджер значною мі-
рою повинен ураховувати ціннісний компонент, що у комунікативних ситуаціях має ви-
значальний вплив на розгортання процесів управління. Саме з цих міркувань уважає-
мо доцільним розглянути лінгвокультурологічні особливості концепту MANAGEMENT.

У ході нашого дослідження також виявилося, що під час вивчення концепту в меж-
ах лінгвокульторології на перше місце висувається не спосіб репрезентації знань у свідо-
мості носія мови, як це характерно для когнітивної лінгвістики, а питання про зміст кон-
цепту та його лінгвокультурну специфіку. У зв’язку з цим зазначений підхід, як нам ви-
дається, є найбільш перспективним під час дослідження концептів, що належать свідо-
мості носіїв різних мов і культур. Це й зумовило вибір зазначеного напряму як базового 
у проведенні сучасних досліджень концепту MANAGEMENT в американському управ-
лінському дискурсі. 

Перспективним нам видається детальніше вивчення змісту та структури концепту 
MANAGEMENT, вербалізованого в американському управлінському дискурсі. При цьо-
му маємо на меті: 

– визначити образні, понятійні та ціннісні характеристики досліджуваного концеп-
ту в американській мовній свідомості;

– встановити основні соціо– та лінгвокультурні особливості у ставленні до 
управлінської комунікації американського ділового співтовариства. 
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УДК 811.161.2’276 + 811.373
Миколенко Т. М.

(Тернопіль, Україна)

СЛЕнгова оБ’ЄКтиваЦіЯ ФрЕйму “відПочиноК”
 

У статті виявлено і класифіковано сленгові експлікатори поняття “Відпочинок” у 
мовленні жителів м. Тернополя. Конкретизовано термін “сленг”. Змодельовано когні-
тивну структуру, яка відтворює аналізоване поняття. 

Ключові слова: сленг, лексика, фрейм, “відпочинок”.
В статье выявлены и классифицированы сленговые экспликаторы понятия “От-

дых” в речи жителей г. Тернополя. Конкретизирован термин “сленг”. Смоделирована 
когнитивная структура, которая воспроизводит анализируемое понятие. 

Ключевые слова: сленг, лексика, фрейм, “отдых”.
The article gives classification of slang vocabulary of the concept of “Rest” in the speech 

of residents of Ternopil.  
Keywords: slang vocabulary, frame, rest.

Культурна ситуація 90-х років ХХ ст. позначена вибухом різноманітних форм не-
літературного мовлення і активізацією його дослідження в мовознавстві. В поле зору 
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дослідників попадають теми реального побутування мови, які раніше вважались недо-
стойними уваги науковців: мова міста, сленг, жаргон тощо. Незважаючи на серйозні сту-
дії цього питання у світовому мовознавстві загалом (І.Р. Гальперін, Р. Спірс, Ч. Фріз, 
А.Д. Швейцар та ін.) і в українському зокрема (С.А. Мартос, Ю.Л. Мосенкіс, С. Неред-
кова, Л.О. Ставицька, О.С. Фурса, Н.В. Хобзей, Н.О. Шовгун, та інші), інтерес до окрес-
леної теми зберігається й донині, оскільки мова йде про явище не тимчасове, до того ж, 
таке, що відбиває культурні тенденції свого часу, а відтак змінюється, модифікує напрям-
ки розвитку, зберігаючи певні основи. 

Проблему нелітературного спілкування визначає низка термінів (мова міста, жар-
гон, діалект, арго тощо), з-посеред яких, на нашу думку, виділяється номінатив “сленг”. 
Оскільки єдине визначення терміна відсутнє, пропонуємо робоче тлумачення, яке дасть 
змогу відокремити сленг від подібних термінів: сленг – нелітературний пласт лексики, 
яка виникає і використовується в усному розмовно-побутовому стилі мовлення, має різ-
ну міру поширення (від загальнозрозумілої до вузьковживаної) і міняється відповідно 
до зміни культурних тенденцій. Сленг формує яскравий, експресивний стиль мовлен-
ня, оскільки його лексичному складі притаманне емоційне й фамільярне забарвлення. 

Когнітивна орієнтація лінгвістики нашого часу спричинила активне опрацювання 
проблем, що стосуються способів кодування, збереження й відтворення людиною ін-
формації про світ. Визначальна роль мови у процесі освоєння середовища беззапере-
чна, оскільки вона виступає основним показником, відтворювачем мисленнєвих проце-
сів, важко доступних поки що для інших форм аналізу. Когнітивна теорія, підкреслював 
Р. Джакендофф, це дослідження ментальної інформації, що зберігається в ментальному 
лексиконі всередині мозку і яке становить основу людської свідомості [1: 35]

За порівняно значний час розвитку, якщо врахувати швидкість розповсюдження ін-
формацій і розвитку інформаційних технологій, сформовано чимало дослідницьких на-
прямів, шкіл, вироблено велику кількість методик і утверджено розгалужений терміно-
логічний апарат, що, проте часто випереджає наукові узагальнення і тому характеризу-
ється розмитістю, смисловим повторенням тощо і уже потребує авторської конкретизації 
майже в кожній науковій роботі, звя’заній з проблемами когнітивного аналізу. 

Одним із найбільш уживаних, а отже, науково верифікованих термінів є “фрейм”. 
М. Мінський вважає фреймом структуру елементів стереотипної ситуації [2: 360], для 
Ч. Філлмора фрейм – це об’єднані у систему певні поняття, зіставні з людським досві-
дом [3: 362], Т. А. ван Дейк з соціологічних позицій визначає фрейм як стереотипну 
ситуацію, яка фіксує вчинки учасників, спроектовані соціальними настановами [4: 27]. 
У науковій літературі існує величезна кількість досліджень, присвячених викристалі-
зуванню теоретичних основ фреймової лінгвістики і верифікації наукових результатів, 
зокрема, на теренах східного слов’янства (А.Н. Баранов, Н.Н. Болдирєв, О.П. Вороб-
йова, В.З. Дем’янчик, С.А. Жаботинська, Ю.Н. Караулов, Є.С. Кубрякова, Ю.Г. Пан-
крац, О.О. Селіванова Р.М. Фрумкина, З.А. Харитончик та багато інших). Кілька осно-
воположних, на нашу думку, ознак, робить указаний термін привабливим для мовних 
досліджень. Фрейм виступає терміном, який визначає спосіб збереження інформації в 
людській свідомості, Зокрема, релевантним для роботи є визнання складного характе-
ру фрейму, який “акцентує підхід до вивчення інформації, збереженої в пам’яті, виді-
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ляє частини, тобто структурує інформацію, конкретизуючи її у міру розгортання фрей-
ма” [5: 152-153]. Структура фрейму являє собою об’ємне плетіння з вузлів і відношень 
між ними. Розрізняються вузли різних рівнів – вищого і нижчого. Вузли вищого рівня 
в комбінаторній єдності представляють набір обов’язкових для мінімального розумін-
ня компонентів, вузли нижчого рівня – необов’язкові, презентують додаткову інформа-
цію. Особливістю фреймового оформлення інформації є репродуктивність вузлів і їх 
здатність існувати у вигляді окремого фрейму. Розмежування рівневої будови фрейма 
координується з виділенням прототипного сприйняття, загрунованого в холіcтичних 
теоріях залежності значення окремого слова чи речення від контексту, від мови як фор-
ми життя [6: 8].

метою нашої роботи є дослідити способи ментальної організації сленгу. Мета ро-
боти зумовлює виконання конкретних завдань: укласти сленговий вокабуляр лексики на 
позначення відпочинку; підібрати ментальну структуру, найбільш відповідну до характе-
ру матеріалу; описати в одиницях фреймового аналізу структуру сленг-лексики. 

Предметом дослідження виступає сленгове мовлення жителів м. Тернополя. Матері-
ал зібрано методом анкетування і запису уривків побутового мовлення та методом ана-
лізу літературних джерел. 

Фрейм часто презентують у вигляді дворівневої структури вузлів і відношень: 1) вер-
шинні вузли, що містять дані, завжди справедливі для ситуації і 2) термінальні вузли, або 
слоти, що заповнюються фактами конкретної ситуації. Активізація кожного слоту дає 
змогу відтворити ситуацію в повному вигляді. Фрейм “Відпочинок” являє собою один із 
різновидів ситуації дії з типовими слотами “зміст дії”, “суб’єкти дії”, “об’єкти дії”, “спо-
соби дії”, “час дії”, “місце дії” тощо [7: 3–13].

Між конституантами номінативного простору фрейму “Відпочинок” виявлено сино-
німічні відношення, проте домінантами синонімних рядів виступають слова літератур-
ної системи. Специфікою аналізу нелітературного мовлення є відсутність (або утрудне-
ний аналіз) польових відношень всередині кожної виділеної групи, адже при вивченні 
розмовної лексики критерії частоти використання, поширення тощо є досить умовними, 
особливо якщо зважити на постійну змінність сленгової лексики. 

Основними, вершинними слотами фреймової структури “Відпочинок” є дія та 
суб’єкт дії, що, проте, представлені неоднаково стосовно один одного. Максимально за-
вантаженим є слот “дія”, тоді як компоненти слоту “суб’єкти дії” кількісно обмежені. 

У слоті “дія” локалізовано номінативи, об’єднані семою ‘не займатися роботою’. У 
“чистому” вигляді дію “відпочивати” ‘презентовано невеликою кількістю сленг-одиниць: 
відтягуватися, тусити, торчати: Ти де вчора була – Та, на дістоцеці торчала. Здебіль-
шого константи аналізованого слоту суміщують значення дії та інтенсивності дії. Актив-
ний відпочинок, супряжений з фізичними й емоційними проявами, передають лексеми 
відриватися, дати жару тощо, наприклад: Я вчора дала жару на діскачі, сьогодні ніг не 
чую. Досить активними є позначення форм спокійного відпочинку – балдіти, розслаби-
тися (можна сидіти на дивані, слухати музику, пити каву тощо). 

Більш поширеними у порівнянні з попередніми є лексеми, що вказують на дію “відпо-
чивати” у поєднанні з вказівкою на характер дії. Багатокомпонентну низку слів складають 
сленгові синоніми до літературного “спати”: відключитися, вирубатися, давити вухо, 
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давити масу, дати мачо, мача, дати хропака, друшляки, кимарити, кемарити, кімати, 
масувати, пухнути, сидіти на спині, наприклад: Приходжу, а він наївся – і мача.

На позначення відпочинку як перерви між будь-якою роботою використовують спо-
луку з’їсти твікс, у якій поєднується семантика дії та часу цієї дії.

Один із найчисельніших способів відпочинку пов’язаний із вживанням алкогольних 
напоїв і представлений словом “пити”, що має багато чисельну низку відповідників у слен-
говому вокабулярі: бухати, банячити, вдусити, вдушити, глушити, квасити, жлюкати, 
дрінкати, дренчати, наприклад: Вчора гуділи цілий вечір, вдусили 5 пузирів; Після того, як 
ми вдушили алкоголю... [8: 325]; Сам (Риня) дістає з сумки сухач і глушить його з горла [8: 
107]); одноразову дію передають лексеми – джахнути, джигнути, дьорнути, дьоргнути. 

Форми активного відпочинку передають лексеми гульдебосити, справляти гульде-
бош, гудіти, що означають веселий, невимушений відпочинок в компанії з вживанням 
алкогольних напоїв. 

У певної групи молоді спосіб відпочинку передбачає вживання наркотиків: колотися – 
штрукатися; курити наркотичну траву – хапати; разове куріння наркотичної трави – тяга.

Розмову як спосіб відпочинку представляють слова гудіти, базарити, спікати у зна-
ченні “спілкуватися” та приколюватися, прікалюватися – “жартувати, дотепно вислов-
люватися”, наприклад: – Шо робиш? – Сиджу на каві з Олькою. Спікаєм. 

Нині особливого поширення, до небезпечної, на думку психологів, межі набуває від-
починок за комп’ютером, вербалізований сленг-лекемами зависати, компитися, шарити 
в компі, шарити (лазити) по капі, сидіти в компі (капі), бучитися, твітнутися, напри-
клад: – Шо будеш робити? – Та посижу в компі.

Спосіб відпочинку, пов’язаний із танцями, демонструють лексеми дригатись, 
дьоргатись, ковбаситись, скакати; значення “відпочивати, слухаючи музику чи грати 
музику”, передають слова лабати, втикати, ганяти, наприклад: Сиджу, втикаю му-
зику – кайф повний.

 Сленгізми фрейму “суб’єкти відпочинку” використовуються на позначення гру-
пи осіб, які відпочивають: гоп-компанія – компанія, яка весело проводить час, дрік-
компанія – компанія, яка відпочиває з вживанням алкогольних напоїв. Одиничні пред-
ставнки аналізованої дії відтворюються літературними формами або сленговими номі-
нантами людини: пацик, корєш, дружбан, колежанка тощо.

Компоненти фрейму “предмети, пов’язані з відпочинком” сконцентровані навколо 
понять, визначених у попередніх пунктах, тобто “алкоголь”, “наркотики”, “комп’ютер”, 
“танці”, “музика”, які вважаємо тематичними кваліфікаторами сленг-лексики на позна-
чення відпочинку. 

Загальне значення поняття “алкоголь” у розмовному мовленні трансформувалося в 
бухло, дрінкер, дрінкач. Різноманіття алкогольних напоїв передається лексемами бухло, 
бухельце, наприклад: Ввечері скинемось по три гривні на бухло; ... твої дружки хоч і 
п’ють, але й про дім не забувають, завжди копійку несуть до хати, а ти? Тобі тільки 
колєги! І бухельце... [8: 39]. З окремих алкогольних напоїв спеціально відзначені спирт 
– спіртяк, наприклад: В неї на весіллі один спіртяк розведений був; горілка – зелений 
змій, водяра, водичка, нафта, наприклад: Риня тримає в руці напівпорожній графинчик 
і каже: Закінчується нафта, розливає залишки по чарках, скільки водяри не візьми – її 
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завжди мало... [8: 53]; горілка магазинна – казьонка; суміш горілки та пива – йоржик; 
вино – чорнило, наприклад: Споримо? Хто програє з того чорнило; самогон – бормоту-
ха, наприклад: Взяти з дому бoрмотухy, чи купити казенку в магазині?. Спеціальні на-
зви має позначення кількості спиртних напоїв, які в аналізованому полі теж виступають 
об’єктами дії: сто грамів горілки – стограмульчик,наприклад: Налий і мені стограмуль-
чик; чверть пляшки горілки – чекушка, наприклад: Купи чекушку, бо пляшку ми не розда-
вимо; двадцять п’ять літрів горілки – українська чекушка; пляшка горілки – пузир, напри-
клад: Здається хтось сьогодні іменинник, давай по пузир; пляшка будь-якого спиртно-
го напитку – ваня, наприклад: Давай, дуй за ваньою, флакон, наприклад: Шо за пікнік без 
флакону, фляндран,наприклад: Не зрозуміла, де фляндран за екзамени?; склянка спирт-
них напоїв – стопарік, метр, наприклад: Давай, передавай стопарік по колу. 

Відпочинок молоді часто пов’язаний із вживанням різного виду наркотиків, сленгові 
найменування яких є досить відомими серед цієї групи: джумбас – вид наркотичної тра-
ви; маріша – марихуана; косяк – наркотики у вигляді сигарети; колеса – наркотики у ви-
гляді таблеток; гера, герич – героїн; кока – кокаїн, наприклад: Недавно по телеку показу-
вали, як колеса можна вільно в деяких аптеках купити. 

В жіночому мовленні відпочинок асоціюється із спілкуванням. Форму такого відпо-
чинку виражають сленгізми базар, тріпотня, трьоп, тріпачка. 

Відпочинок, пов’язаний із поняттям “танці”, передають сленгізми гоп- ца-ца, диско-
пляска, дриганка, скачки, наприклад: Давай по-биріку збирайся, за пів-години валимо на 
скачки.

Для меломанів чи поціновувачів музики відпочинок асоціюється із поняттям “музи-
ка”, яке представлено словами лаба, лабанджос, музон, наприклад: Приходь до мене, за-
качаєш собі класні музони.

Побутова техніка, як предмет відпочинку, пов’язана зі словами тєлєк, ящик, ящик для 
дурнів (телевізор), комп, компік, компутер (комп’ютер), мамік, патіфон, шарманка (маг-
нітофон), бандитка, альтанка для відпочинку (гральні автомати). 

Фрейм “місце відпочинку” утворюють сленгові варіанти літературних назв закладів 
“бар”, “кафе”, що у мовленні озвучуються кабак, гонтелик, наприклад: Віть, давай десь 
підемо відпочинемо в кабак чи на діско. Компанії часто збираються у когось вдома – на 
хаті, на хазі, наприклад: Народ, балдіти на новий рік будемо в мене на хаті. Для моло-
дих людей місцем відпочинку також є дискотека, відповідником якого є сленгізми диско, 
діско, диски, дископляска, гоп-ца-ца, гопанка тощо. 

На позначення вечірки з використовуються сленгізми, у яких поєднано значення часу 
і місця дії: сейшн, сейшак, фестиваль, бордельєро (вечірка зі спиртним і / чи наркоти-
ками), зависалово (вечірка з великою кількістю людей, яка може тривати невизначений 
час), кримінал (галаслива вечірка), дестрой (вечірка, яка має негативні наслідки).

Для людей старшого віку (після 30-ти) відпочинок пов’язаний з дещо іншими заці-
кавленнями: для чоловіків – піти на пиво; для жінок – сходити на каву, наприклад: Ми 
ше після роботи на каву сходили; Я піду з мужиками на пиво). 

 Логічним для дії на позначення відпочинку є слот “ступінь вияву дії”, об’єктивований 
лексемами і словосполученнями на повну катушку, по повній, по повній програмі, круто, 
масово, сторчково, повний, наприклад: Ото музон, повний кайф. 
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“результат дії” здебільшого має негативні прояви: відрубатися, загриміти (попас-
ти до міліції) тощо.

Отже, наведений матеріал засвідчує існування фреймової структури сленгової групи 
“Відпочинок”. Її специфікою є взаємопроникність окремих фреймів, об’єктивація єди-
ною лексемою чи словосполученням кількох фреймових слотів, наприклад, місця і часу, 
дії та її характеру тощо. 

Проведений аналіз дає підстави стверджувати, що сленгове мовлення розвивається 
за законами, притаманними мовній системі загалом, проте воно має і свою специфіку. Зо-
крема, сленгове поле відпочинку локалізується навколо кількох тематичних центрів: ал-
коголь, наркотики, танці, музика, комп’ютер. 

Подальші масштабні польові дослідження лексики дадуть змогу виявити результати 
систематизації та взаємозв’язку одиниць для більш глибокого та цілісного вивчення і є 
перспективним напрямом сучасної лінгвістики. 
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тЕКСтово-диСКурСивнЫй ПодХод К анаЛиЗу 
научно-гуманитарного иССЛЕдованиЯ

У статті розглядається текстово-дискурсивний підхід до аналізу науково-
гуманітарного дослідження. Аналізуються та синтезуються результати лінгвістичних 
наукових досліджень вітчизняних та зарубіжних мовознавців.

Ключові слова: науково-гуманітарне дослідження, текстово-дискурсивний підхід.
В статье рассматривается текстово-дискурсивный подход к анализу научно-

гуманитарного исследования. Анализируются и синтезируются результаты лингвисти-
ческих научных исследований отечественных и зарубежных ученых.

Ключевые слова: научно-гуманитарное исследование, текстово-дискурсивный подход.
The article deals with text-discursive approach to the analysis of scientific-humanitarian 

studies. The results of the Ukrainian and foreign linguists' investigations are analyzed and put 
together.

Key words: scientific-humanitarian study, text-discursive approach.

Внимание исследователей к научным текстам возникло не так давно. Значительная 
роль в изучении научного стиля речи и научного текста принадлежит исследователям 
Пермской научной школы функциональной стилистики под руководством М.Н. Кожи-
ной. Хорошо известны имена М.П. Котюровой, Е.А. Баженовой, Л.М. Лапп, Н.В. Дани-
левской, И.С. Бедриной, Т.Б. Трошевой, В.А. Салимовского и других. Ученые этой школи 
основали особую стилистическую технику анализа научного текста, обеспечивающую 
логическую стройность рассуждения, установку на междисциплинарные исследования.

Результатом многолетней деятельности коллектива пермских ученых явилось двух-
томное издание “Очерки истории научного стиля русского литературного языка XVIII-
XX вв.” (1994 – 1998) с двумя полутомами, посвященное истории и теории научного 
стиля русского языка XVIII-XX вв., и осуществленное на основе конкретного анализа 
большого массива разнообразных научных текстов. В первом томе (1994) [1] представле-
но развитие научного стиля в указанный период в аспекте функционирования языковых 
единиц различных уровней (лексических, морфологических, синтаксических). Второй 
том (1996-1998) [2; 3] посвящен общетеоретическим вопросам стилистики научного 
текста и характеристике параметральных признаков последнего: рассматривается соот-
ношение стилистики текста со смежными дисциплинами; сделана попытка определения 
специфики смысловой структуры применительно к научному тексту; представлена кон-
кретная реализация воздействия на текст глубинных экстралингвистических факторов 
(преемственности знания, фаз познания, формирования знания, обоснования нового зна-
ния в эпистемическом контексте); затронуты вопросы композиции научного текста, не-
которых принципов его развертывания, текстовых единиц, а также различных текстовых 
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категорий (как параметральных признаков научного текста) от фундаментальных обще-
текстовых до вариативных, а именно категории цельности (и целостности), связности, 
логичности, точности, диалогичности, гипотетичности, акцентности, а также рассужде-
ние как аргументативный функционально-смысловой тип речи; ставятся вопросы опре-
деления критериев внутристилевой дифференциации научного функционального стиля.

Как можно заметить, каждый из этих томов представляет этапы изучения научного 
стиля русского литературного языка от анализа языковых средств, определяющих осо-
бенности научного стиля до текстово-дискурсивного осмысления закономерностей дан-
ного стилистического феномена.

В украинском языкознании изучению научного текста посвящены исследования А.П. Ко-
валь, в которых прослеживается специфика структурной организации научного текста [4], 
Н.Ф. Непыйводы, изучавшей функционально-стилистический аспект научно-технической 
литературы [5]. М.М. Пещак анализирует научный текст в историческом аспекте, сосредота-
чивая внимание на древнеукраинских и староукраинских памятниках [6]. 

Западные исследователи (П. Стревенс [7], М.А.К. Холлидей [8] и др.) также про-
вели большую работу по изучению функционально-стилистических разновидностей на-
учных, коммерческих и других текстов, функционирующих под обобщенным названием 
“язык для специальных целей” (LSP). Теоретической базой изучения “языка для спе-
циальных целей” являются достижения современной лингвистики: классическая грам-
матика, структурная лингвистика, трансформационная генеративная грамматика, функ-
циональная грамматика, теория языковой вариативности и педагогической психологии: 
бихевиоризм, ментализм.

В работах последних лет интерес ученых к изучению научных текстов не ослабевает. 
Среди работ, посвященных изучению научного текста, следует назвать научные исследо-
вания Е.А. Баженовой, Н.В. Данилевской, Н.А. Корневой, М.П. Котюровой, В.А. Сали-
мовского, И.А. Синицы, В.Е. Чернявской и многих других. Развивая основные положения 
М.Н. Кожиной, ставшие уже классическими для стилистических работ, исследователи на-
учного стиля речи предлагают новые, более актуальные подходы, к их анализу. 

Опираясь на концепцию М.П. Котюровой, которая ввела в систему изучения экстра-
лингвистических факторов научной речи, смысловой структуры научного текста понятие 
эпистемической ситуации, которая определена как результат осознания автором научно-
го текста трех основных аспектов познавательной деятельности: онтологического, свя-
занного с предметным содержанием научного знания; методологического, связанного с 
методом получения знания; аксиологического – с ценностной ориентацией ученого [см., 
напр.: 9], Е.А. Баженова развертывает политекстуальную модель смысловой структуры 
целого научного текста, посредством которой стремится показать и объяснить стили-
стико-речевую природу и особенности композиции текста. Автор исходит из понимания 
текста как продукта и процесса коммуникативно-речевой деятельности, обладающего 
особой стилистической организацией. В связи с этим научный текст рассматривается 
исследовательницей с учетом широкого экстралингвистического контекста.

Смысловая организация научного текста представляется как система восьми пред-
ложенных автором типов субтекстов: субтекст нового знания, методологический суб-
текст, субтекст старого знания, прецедентный субтекст, субтекст оценки, субтекст ав-
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торизации, субтекст адресации, периферийный субтекст. Каждый из представленных 
субтекстов выражается функционально ориентированными языковыми единицами 
[см., напр.: 10].

Разработке проблемы построения научного текста посвятила свои исследования 
Н.В. Данилевская [см., напр.: 11]. В них представлено исследование процесса тексто-
вой деятельности в научной сфере, заключающегося в динамике чередования фрагмен-
тов старого и нового знания. Особое значение при этом отводиться аксиологическому 
аспекту познания.

Одним из современных направлений в стилистических исследованиях является жан-
рово-коммуникативный подход к анализу текстов научного стиля речи. Известны раз-
личные классификации жанров научной литературы. Е.С. Троянская вводит полевое 
представление жанровой структуры научного стиля, выделяя в нем три зоны: ядерную, 
периферийную и пограничную [12: 91]. Исследовательница подчеркивает, что «отнесе-
ние жанров к различным зонам научного стиля носит весьма неоднозначный характер» 
[там же]. По мнению Е.С. Троянской, ядерную зону образуют ведущие жанровые раз-
новидности, репрезентирующие новое научное знание, – собственно научная статья, 
монография, диссертация, научно-технический отчет, тезисы, в которых находит свое 
наиболее яркое выражение стандарт стиля. К периферийной области относятся жанро-
вые разновидности, в которых лингвостилистические характеристики, присущие науч-
ному стилю в целом, выражены в меньшей степени, – реферат, аннотация, справочники, 
рецензия, отзыв и др. Пограничную зону составляют жанры научной литературы, пред-
ставляющие собой межжанровые образования (рецензия-рекомендация) и межстилевые 
жанры научной литературы (рекламная статья, научно-публицистическая статья и др.). 

Жанрово-коммуникативный подход к анализу текстов научного стиля речи пред-
ставлен в ряде работ российских и украинских ученых. Так, например, в монографии 
В.А. Салимовского «Жанры речи в функционально-стилистическом освещении (науч-
ный академический текст)» рассматриваются жанры речи с позиции функционально-
стилистической теории. Для анализа выделены композиционно-тематическая и сти-
листическая организации жанров русского научного текста. В процессе исследования 
ученым выявлены и описаны специфические черты содержательно-смысловой и поверх-
ностно-речевой системности этих жанров, охарактеризовано единство их внутреннего и 
внешнего планов, изучена организация образующих речевые жанры типовых субтекстов, 
развиты представления о гибкости, пластичности жанровой формы. Установлено, что она 
может реализоваться в относительно полном или частичном виде, развернуто или ком-
прессировано; продуцируемые коммуникативные блоки могут по-разному соотноситься 
в плане их информационного веса; во многих случаях отдельные звенья жанровой формы 
функционируют как модели не только субтекстов, но и целых речевых произведений [13].

Антропоцентрическая направленность современной лингвистики нашла свое отраже-
ние и в стилистических исследованиях, в частности в иной интерпретации субъективного 
фактора в процессе научного творчества. В целом ряде работ делается акцент на изучение 
“человеческого фактора” в строгой системе научного текста. Ученые прежде всего анали-
зируют автора и языковые средства его актуализации в содержательной структуре научно-
го исследования. Особое внимание направленно на описание языковой личности автора 
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научного текста. При этом языковая личность осознается как языковая личность авто-
ра, характеризующаяся спецификой своей языковой картины мира и словаря. В числе 
таких работ можно назвать докторскою диссертацию И.А. Синицы [14]. В ней иссле-
дуется языковая личность украинского ученого-гуманитария в научных текстах XIX в. 
в коммуникативном, культурологическом и образно-стилистическом аспектах с целью 
создания его обобщенного, коллективного портрета. Материалом исследования ста-
ли историко-филологические работы М.А. Максимовича, Н.И. Костомарова, А.А. По-
тебни, П.И. Житецкого, М.П. Драгоманова. Изучение особенностей коммуникативной 
структуры научного текста, его культурологического пространства и использованных 
лингвостилистических средств осуществляется с точки зрения экспликации ими субъ-
ективных и объективных факторов, влияющих на определение черт языковой лично-
сти. Основными характеристиками языковой личности ученого-гуманитария, которые 
сформировались как результат взаимодействия объективных, социально-исторических 
и субъективных, личностных факторов, признано диалогичность, открытость, поли-
культурность, креативность.

Функционально-категориальный подход к анализу текстовых категорий получил 
свое развитие в изучении интертекстуальности как свойстве научного текста в иссле-
дованиях конца ХХ – начала ХХI вв. Появление в лингвистике термина «интертексту-
альность» связывают с работами французских постструктуралистов и прежде всего с 
именем Ю. Кристевой. Основополагающим толчком для формулирования концепции 
интертекстуальности исследовательницы стали работы М.М. Бахтина. Именно этому 
великому ученому принадлежит попытка определения поэтичности на основе концеп-
ции диалога, в основе которого легла разработка таких понятий, как «двухголосое сло-
во», «диалогические отношения» и другие.

Многообразие существующих интертекстуальных концепций можно объединить в 
две группы: широкий подход и узкий подход.

Широкий подход к интертекстуальности предполагает рассмотрение всякого тек-
ста как интертекста (Бахтин М.М. [15], Ю. Кристева [16] и др.). В соответствии с таким 
пониманием предтекстом каждого отдельного произведения является не только сово-
купность всех конкретных предшествующих текстов, но и сумма лежащих в их основе 
общих кодов и смысловых систем. Между новым создаваемым текстом и предшеству-
ющим «чужим» существует общее интертекстуальное пространство, которое вбирает 
в себя весь культурно-исторический опыт личности.

Согласно узкому подходу (В.Е. Чернявская [17] и др.) интертекстуальность обо-
значает не свойство текстов (текстуальности) вообще, но особое качество лишь 
определенных текстов (или типов текста). В частности, научные исследования 
В.Е. Чернявской, посвящены проблемам интертекстуальности как лингвокультурно-
му феномену и текстообразующей категории, а также интертекстуальному взаимо-
действию как основе научной коммуникации, интерпретации научного текста, со-
отношения понятий текста и дискурса. Исследовательница анализирует различные 
формы проявления текстовой гетерогенности – поликодовость, монтаж текстовых 
типов, стилизация, пародия, коллаж как функционально-стилистическая разнород-
ность, смена дискурса.
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В работах последних лет, где преобладает дискурсивный подход к анализу языко-
вых явлений, текст анализируется в структуре дискурса. Понятие дискурса активно ис-
пользуется с середины 1970-х гг. В настоящее время данный термин получил научное 
распространение в различных гуманитарных сферах, связанных с изучением функци-
онирования языка. Четкого и общепризнанного определения «дискурс» не существует. 
Однако дискурс в одном из своих допустимых пониманий обозначает текст в нераз-
рывной связи с ситуативным контекстом, предопределяющим все то, что существенно 
для порождения данного текста, в связи с системой коммуникативно-прагматических и 
когнитивных целеустановок автора, взаимодействующего с адресатом. В.Е. Чернявская 
отмечает, что в этом смысле дискурс характеризует «коммуникативный процесс, при-
водящий к образованию определенной структуры – текста» [17: 135]. В зависимости от 
исследовательских задач, дискурс, в одном случае, обозначает отдельное конкретное 
коммуникативное событие, в другом, – подразумевает коммуникативное событие как 
интегративную совокупность определенных коммуникативных актов, результатом ко-
торого является содержательно-тематическая общность многих текстов [там же: 147]. 
На наш взгляд, последнее определение наиболее точно раскрывает суть таких понятий, 
как экономический дискурс, научный дискурс, политический дискурс и т. п.

Следует также отметить, что к настоящему времени изучены функциональные 
особенности научного текста (И.И. Баранова и др.), выявлен комплекс стилевых 
средств, создающих специфику речевой организации научного текста (Е.А. Баженова, 
А.Н. Васильева, М.Н. Кожина, М.П. Котюрова, Н.В. Кириченко, В.А. Салимовский и 
др.), определена роль фактора адресата при создании научного текста (Н.К. Рябцева, 
Л.В. Славгородская и др.), субъект научной деятельности представлен как экстралинг-
вистический фактор, который определяет специфику научного текста (Н.С. Болотнова, 
Т.Г. Винокур, С.В. Гричин, Л.М. Лапп, М.П. Котюрова, Р.К. Терешкина, Е.С. Троянская 
и др.). Охарактеризованы текстовые категории с учетом обусловливающих их экстра-
лингвистических факторов (М.Н. Кожина, М.П. Котюрова, Л.Р. Дускаева, Т.Н. Плю-
скина, Т.Б. Иванова, Т.В. Матвеева, Т.Б. Трошева и др.), рассмотрены проблемы его 
прагматики (И.А. Скрипак, В.Л. Наер, Г.Г. Матвеева, А.И. Комарова, Е.А. Баженова и 
др.), возможности и способы смысловой сегментации научного текста (О.Ф. Кривнова 
и др.).

 Исследователями созданы модели целостного научного текста, определяющие 
специфику организации языковых единиц дотекстового и текстового уровней (Е.А. Ба-
женова, М.П. Котюрова и др.), а также предприняты попытки определить наличие 
или отсутствие образности, эмоциональности и экспрессивности в научном тексте 
(М.Н. Кожина, Е.И. Калмыкова, Е.В. Пучкова, Н.В. Данилевская, С.Д. Зливко и др.). 
Значительное место отводиться анализу коммуникативной гетерогенности научного 
текста, которая достигается путем использования метатекстовых единиц (О.М. Иль-
ченко, В.Б. Кашкин и др.), реализации в научном тексте разноплановых речевых актов 
(А.М. Николаев и др.).

Таким образом, представленная многоаспектность изучения научного исследова-
ния в целом и научно-гуманитарного в частности, говорит о заинтересованности ис-
следователей в изучении его проблематики.
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Карнаух А.В.

(Запоріжжя, Україна)

мЕтаФорична модЕЛЬ «чуЖЕ – ЦЕ ХаоС»
у тЕКСтоПроСторі ангЛомовного ФЕнтЕЗі

(лінгвокультурологічний аспект)

Стаття присвячена розгляду метафоричної моделі «чуже – це хаос» як елемен-
ту англомовної картини світу на базі її реалізації у текстопросторі художніх творів 
Дж.Р.Р. Толкіна. Здійснюється когнітивний аналіз даної метафоричної моделі із подаль-
шою ілюстрацією її функціонування у творах на прикладі двох ключових концептів – 
концепту RING OF POWER та концепту TRANSFORMATION.

Ключові слова: метафора, метафорична модель, концепт, опозиція “свій/чужий”, 
космос, хаос.

Статья посвящена рассмотрению метафорической модели «чужое – это хаос» как 
элемента англоязычной картины мира на базе её реализации в текстопространстве ху-
дожественных произведений Дж.Р.Р. Толкина. Провoдится когнитивный анализ данной 
метафорической модели с последующей иллюстрацией её функционирования в произве-
дениях на примере двух ключевых концептов – концепта RING OF POWER и концепта 
TRANSFORMATION.

Ключевые слова: метафора, метафорическая модель, концепт, оппозиция «свой/чу-
жой», космос, хаос.

The article deals with metaphoric model “alien equals Chaos” as an element of the English 
world-picture, basing on its realization in the sphere of literary works by J.R.R. Tolkien. The 
article incorporates the cognitive analysis of the aforesaid model. Two of the major concepts – 
the concept RING OF POWER and the concept TRANSFORMATION were chosen to illustrate 
its functioning in the novels.

Key words: metaphor, metaphoric model, concept, opposition of “own” and “alien”, Cos-
mos, Chaos.

У сучасній науковій парадигмі категорійна опозиція «свій/чужий» розглядається як 
один із ключових компонентів когнітивного процесу. Будучи співвіднесеною із космого-
нічними поняттями космосу та хаосу, наведена опозиція зумовлює не тільки сприйнят-
тя людини як самої себе, але й категоризацію оточуючої дійсності, яка відображається у 
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світосприйнятті людини. Одним із продуктів колективної об’єктивації категорії «сво-
го» у ході когнітивного процесу є культура, яка, виходячи за межі суб’єктивного піз-
нання, співпадає з аналогічним сприйняттям оточуючого соціуму людиною і починає 
існувати незалежно від певного суб’єкту, тим не менш, продовжуючи акумулювати ре-
зультати людського когнітивного здобутку. 

метою даної статті є визначення метафоричної моделі «чуже – це хаос» у тексто-
просторі англомовного фентезі. об’єктом дослідження є власне категорійна опозиція 
«свій/чужий» як елемент лінгвокультурної когніції. Предметом, у свою чергу, висту-
пає метафорична модель «чуже – це хаос» у дискурсі літературної творчості Дж.Р.Р. 
Толкіна. Дихотомія «свій/чужий», будучи визначним фактором культури носіїв англій-
ської мови, має безпосередній вплив на формування англомовної картини світу та її по-
дальшої вербалізації, тим самим зумовлюючи актуальність даного дослідження. 

Дихотомія «свій/чужий» має фундаментальне значення для усвідомлення людиною 
своєї культурної належності та виділення власної культури як такої. Актуалізація кате-
горійної опозиції «свій/чужий» відбувається на лінгвістичному рівні, втілюючись, зо-
крема, у вигляді мовних концептів, які, у свою чергу, можуть бути включеними до пев-
них метафоричних моделей.

Метафора є розповсюдженим явищем у мовній сфері. Проте, Дж. Лакофф та М. 
Джонсон стверджують, що метафора є елементом повсякденного життя людини, адже 
вона має прояви у мисленні та діях, а тому понятійна система людини є метафоричною 
за своєю сутністю, що має подальший вплив на формування мовної картини світу [1]. 
Науковці зазначають, що: «сущность метафоры состоит в осмыслении и переживании 
явлений одного рода в терминах явлений другого рода» [1]. Таким чином, метафора ви-
ступає як одна з ключових когнітивних операцій, яка впорядковує та рубрикує оточую-
чий світ у людському сприйнятті. 

Метафорична модель, за А. Чудіновим, – це взаємозв’язок між понятійними сфе-
рами, який існує у свідомості носіїв певної мови. Метафорична модель включає в себе 
дві концептосистеми, одна з яких, а саме сфера-джерело, є базисом для моделювання 
системи понять іншої сфери, або сфери-мішені із збереженням емотивного потенціа-
лу [2]. Метафоричну модель можна представити у вигляді формули «Х=У», де Х – це 
сфера-джерело, а У – сфера мішень. В даному дослідженні ми зосередимося на аналізі 
метафоричної моделі «чуже – це хаос» у текстопросторі англомовного фентезі на при-
кладі творчості Дж.Р.Р. Толкіна, зокрема на його романі «The Hobbit, or There and Back 
Again» та трилогії «The Lord of the Rings». 

У дискурсі Толкіна можно побачити доволі чітке розмежування між сферами «сво-
го» та «чужого». Для диференціації наведених категорій необхідно, перш за все, вста-
новити норму. Типовим носієм наративної норми є людина, але з огляду на жанрову 
специфіку творів Толкіна, та їх сюжетні особливості, за точку відліку нами було взя-
то хобіта, адже в усьому досліджуваному корпусу текстів протагоністом є представник 
саме цієї фентезійної раси. Це зумовлює нестандартність понятійного розмежування в 
рамках метафоричної моделі що досліджується, проте саме цей факт зумовлює автен-
тичність запропонованого у статті аналізу. 
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Відомо, що всі елементи, які не є наявними в рамках норми «свого», які не відо-
бражаються у мікрокосмі протагоністів, а звідси, не представлені у «своїй» культу-
рі та, більш глобально, не відносяться до підпорядкованої персонажами реальності, 
тобто до їх космосу, а пріорі сприймаються як «чуже». Проте, це наведена категорія 
«чужого» не є однобічною, тобто необов’язково має нести в собі конотацію «воро-
жості». Світ «чужого» може бути сприйнятим як світ, в якому є елементи, неприта-
манні світу «свого», атипові та невивчені, світ, підпорядкований кимось іншим та іс-
нуючий за іншими, незнайомими законами не вступаючи до конфлікту із світом «сво-
го», або світ, який намагається домінувати над світом «свого», руйнуючи встановле-
ний там порядок. 

Для аналізу даної метафоричної моделі ми звернемося до схеми, запропонованої А. 
Чудіновим: виділення сфери-джерела – виділення сфери-мішені – концепти, які відно-
сяться до вищевказаних сфер та які структурують відповідну область понять – компо-
нент, який забезпечує зв’язок між двома сферами [3]. 

В даному дослідженні сферою-джерелом є власне категорія «чужого», що поєднує 
у собі поняття, які виходять за межі осмисленості, які є антинормою для протагоніс-
тів зважаючи на їх відсутність у світі «свого», та які конфліктують із системою понять, 
встановлених нормою. Адаптація цих понять є неможливою, адже їх переробка із ціл-
лю задоволення вимогам норми позначає втрату їх внутрішньої сутності. Серед зазна-
чених вище типів «чужого» вимогам даного дослідження відповідає саме третій тип, в 
якому можна прослідкувати чітку, активну тенденцію до експансії власних символіч-
них кордонів.

Сферою-мішенню виступає авторська репрезентація космогонічної категорії «ха-
осу». У контексті творчості Дж.Р.Р. Толкіна хаос трактується як світ безсистемності, 
світ неприйнятних понять, які намагаються домінувати над поняттями «свого». В рам-
ках хобітської норми, для світу космосу притаманним є внутрішній розвиток, позбав-
лений прагнення розширити свої кордони. Існування ж світу хаосу, навпаки, є можли-
вим лише у випадку його активного розповсюдження через внутрішню безсистемність, 
причому «своє» є необхідною умовою, так званим «полігоном» для реалізації панівних 
тенденцій хаосу. 

У текстопросторі романів Дж.Р.Р. Толкіна можна виділити доволі широкий спектр 
концептів, які відносяться до обох сфер метафоричної моделі «чуже – це хаос». Так, 
зокрема, до сфери-джерела ми відносимо концепти RING OF POWER, IMMORTALITY, 
LIFELESSNESS тощо. Сферу-мішень, у свою чергу, складають такі концепти, як WAR, 
TRANSFORMATION, DICTATORSHIP. В даній роботі для ілюстрації функціонування 
метафоричної моделі у корпусу текстів автора використовуємо взаємопов’язані кон-
цепти RING OF POWER та TRANSFORMATION. 

Медіатором зв’язку між сферою-джерелом та сферою-мішенню є антагоніст як но-
сій ідеї абсолютного хаосу. Саме наявність хтонічного антагоністу детермінує контакт 
між цими сферами, встановлюючи зв’язок між їх складовими концептами на макротек-
стовому рівні. У романі «The Hobbit, or There and Back Again» таким персонажем ви-
ступає Смог, а у трилогії «The Lord of the Rings» – Саурон. Через їх вихід із стану ста-
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зису відбувається активізація експансивних процесів сфери «чужого», тим самим вста-
новлюючи відповідність із сферою «хаосу». 

Одним з ключових концептів розглядуваних нами творів автора є RING OF POW-
ER. Внутрішні властивості даного об’єкту, а саме його невивченість і абсолютна магіч-
ність, не відповідають хобітській нормі, тому для протагоністів це є безумовною анти-
нормою. Будучи створеним Сауроном, який вклав у Кільце частину власної душі, воно 
слугує відбитком внутрішнього хаосу антагоніста, наділяючи свого власника як поміт-
ними, самоочевидними властивостями «чужого» – здатністю візуально зникати, так і 
прихованими – зростаючою із плином часу залежністю від Кільця та поступовим зни-
женням внутрішнього захисту проти вторгнення хаосу у мікрокосм персонажа. У пе-
ріод стазису Саурона Кільце знаходилося у подібному стані, тому можна стверджува-
ти, що концепт RING OF POWER на початку роману романі «The Hobbit, or There and 
Back Again» цілковито належить до сфери-джерела. Адже спочатку атрибути Кільця, 
не будучи дослідженими та відверто ворожими, не вступають у конфлікт із елементами 
норми. Проте, із переходом антагоніста у активний стан, внутрішні властивості Кіль-
ця також виходять із фази так званої «гібернації», адже Кільце намагається поєднати-
ся із своїм безпосереднім на повноправним Володарем, тим самим виявляючи свій ха-
отичний характер. 

На мікроструктурі тексту відповідність Кільця внутрішнім вимогам сфери-мішені 
вербалізуєтсья на початку першої частини трилогії, у романі «The Fellowship of the 
Ring»: «One Ring to rule them all, One Ring to find them, One Ring to bring them all and in 
the darkness bind them» [4]. Вже з цих слів можна зробити висновок стосовно захват-
ницької, а звідси – руйнівної та хаотичної природи Кільця. Навіть саме найменування 
об’єкта – Ring of Power – свідчить про його домінантний характер. В цілому, концепт 
RING OF POWER є ключовим елементом концептосистеми «чужого», обумовлюючи та 
стимулюючи актуалізацію інших концептів на всіх рівнях тексту. 

Так, концепт TRANSFORMATION виступає як логічний наслідок функціональної 
імплементації концепту RING OF POWER у текстопросторі розглядуваного корпу-
су текстів. Будь-який контакт із Кільцем (Ring), безпосередній або опосередкований, 
спричиняє незворотну трансформацію, ступінь якої зумовлюється часовою протяжніс-
тю контакту із Кільцем. Залежно від цього трансформація може бути повною або не-
повною. 

Прикладом повної трансформації можна назвати назгулів, які, будучи найдовше 
та найсильніше відкритими до впливу Кільця, є повністю позбавленими внутрішньо-
го космосу: «Nine he gave to Mortal Men, proud and great, and so ensnared them. Long 
ago they fell under the domination of the One, and they became Ringwraiths, shadows under 
his great Shadow, his most terrible servants» [4]. Тим не менш, неповна трансформація є 
більш типовою та розповсюдженою у циклі творів Дж.Р.Р. Толкіна. Так можна умовно 
виділити три основні ступені неповної трансформації, в яких відображається внутріш-
ня пропорція між хаосом та космосом: 

1). Космос домінує над хаосом, обмежуючи та контролюючи його; хаос проявляєть-
ся епізодично, «сполохами». 
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2). Космос і хаос знаходяться рівноцінному співвідношенні, проте у стані постій-
ного активного конфлікту та боротьби. 

3). Хаос домінує над космосом, детермінуючи світоглядні та біхевіористські моде-
лі персонажів, проте космос не є повністю підкорений.

Наведені ступені можна проілюструвати на прикладах персонажів циклу. Так, Біль-
бо та Фродо знаходяться на першому ступені трансформації, Голлум – на другому, а 
Саруман та Денетор – на третьому. 

Таким чином, підводячи підсумок, слід зазначити, що, оскільки метафора є 
невід’ємним елементом когнітивного процесу, метафорична модель виступає як один 
із ключових факторів категоризації оточуючого світу, тим самим відіграючи фундамен-
тальну роль у створенні картини світу. Твори Дж.Р.Р. Толкіна сьогодні вважаються ви-
датною частиною англомовного літературного спадку, вербально ілюструючи англо-
мовну картину світу. 

Метафорична модель «чуже – це хаос», поєднуючи в собі низку значних концептів 
твору, виступає як сюжетний двигун, обумовлюючи розвиток подій. Так, на прикладі 
концептуальної зв’язки RING OF POWER – TRANSFORMATION, нами було розгляну-
то роль хаосу як космогонічної категорії в обумовленні особливостей сфери-джерела 
та сфери-мішені. Тим не менш, враховуючи взаємопов’язаність та внутрішню взаємо-
обумовленість концептів аналізованого корпусу текстів, їх комплексне вивчення на да-
ному етапі не є достатньо повним, а звідси виникає перспектива подальшого дослі-
дження. 
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СтратЕгіЇ аргумЕнтаЦіЇ у КорПоративному диСКурСі

Стаття присвячена аналізу аргументативних стратегій в англомовному корпора-
тивному дискурсі. Увага приділяється стратегії створення позитивного корпоративно-
го іміджу, яка реалізується за допомогою низки тактик.

Ключові слова: аргументація, корпоративний дискурс, комунікативна стратегія, 
комунікативна тактика.

Статья посвящена анализу аргументативных стратегий в англоязычном корпора-
тивном дискурсе. Внимание уделяется стратегии создания позитивного корпоративно-
го имиджа, которая реализуется с помощью ряда тактик.

Ключевые слова: аргументация, корпоративный дискурс, коммуникативная стра-
тегия, коммуникативная тактика.

The article is dedicated to the analysis of argumentative strategies used in English cor-
porate discourse. The focus is on the strategy of creation of positive corporate image. It is 
implemented through a number of tactics.

Key words: argumentation, corporate discourse, communicative strategy, communicative 
tactics.

Головною метою корпоративного дискурсу (КД) є створення позитивного іміджу 
компанії. На зовнішньому рівні КД компанія виступає як єдиний цілісний організм, не-
зважаючи на індивідуальні особливості її працівників. Вживання стратегій аргументації 
не тільки допомагає досягти головної мети КД, але й переконати цільову аудиторію ско-
ристатися послугами саме цієї компанії.

Інтерес викликає аналіз комунікативної поведінки представників компаній на зо-
внішньому рівні КД, який адресований громадськості, потенційним споживачам та ін-
шим. Аргументативні стратегії поширено вживаються в інтерв’ю та промовах Вільяма 
Клея Форда, голови правління американської автомобільної компанії FordMotor. Бізнес-
мен відомий тим, що протягом останніх десятиріч намагався зробити продукцію компа-
нії конкурентоспроможною й привабливою для споживача. 

Мета статті полягає в тому, щоб проаналізувати основні стратегії аргументації, які 
вживаються у КД на зовнішньому рівні.

Вважають, що необхідність використання аргументів полягає у тому, що будь-яке 
твердження має ґрунтуватися на певних підставах, доказах (givereasonstojustifytheclaims) 
[1: 106], інакше воно сприймається як безпідставна заява, яка не є достатньою, щоб пе-
реконати співрозмовника підтримати позицію адресанта. Аргументація у найбільш ши-
рокому розумінні слова – це процес обґрунтування людиною певного положення (твер-
дження, гіпотези, концепції) з метою переконання в його істинності, слушності[2].Вра-
ховуючи прагматичну спрямованість аргументативної комунікації, їїілокутивною функ-

© Ананко Т.Р., 2013



103

цією можна вважати саме переконливість. Довідкова енциклопедія Wikipedia визначає 
поняття переконливості таким чином: Persuasionisaformofinfluence. It is the process of 
guiding people toward the adoption of an idea, attitude, or action by rational and symbolic 
(though not only logical) means. It is a problem-solving strategy, and relies on «appeals» rather 
than force [2].Аргументативний дискурс полягає у продукуванні взаємопов’язаних аргу-
ментованих висловлювань з метою досягти певну комунікативно-прагматичну мету, а 
саме запевнити співрозмовника в істинності окремого судження та змусити його погоди-
тися із запропонованою думкою [3: 3]. Вважають також, що аргументація завжди є соці-
альною дією, оскільки, як правило, спрямована на інших людей [4: 2].

На думку А.Д. Бєловой переконливість позиції комуніканта досягається через його 
особливий психологічний стан, який характеризується впевненістю комуніканта, по-
слідовністю надання аргументів, а також використанням протиставлення і повтору як 
основних та універсальних прийомів аргументації [5: 83]. Під стратегією ми розуміє-
мо специфічний спосіб мовленнєвої поведінки, який реалізується відповідно до глобаль-
ного наміру [6:104]. У нашому випадку мовець широко вживає аргументативну страте-
гію створення позитивного корпоративного іміджу, яка реалізується за допомогою низки 
тактик, тобто сукупності мовленнєвих дій, спрямованих на реалізацію загальних комуні-
кативних інтенцій мовця [6: 109].

На основі існуючих класифікацій ми можемо виокремити найбільш вживані тактики 
аргументативної комунікативної стратегії, які є характерними для комунікативної пове-
дінки керівника компанії Ford. Це використаннятактики пояснення причини і наслідків 
(ArguingfromCauseandEffect),тактику надання прикладів (ArguingbyIllustration), тактики 
описання (ArguingbyNarrationandDescription), тактики генералізації(ArgumentbyGenerali
zation), тактики посилання на авторитетну особу(ArgumentbyAuthority), тактики протист
авлення(ArguingbyContraries) [1: 117; 3:14; 7].

Як відомо, мовленнєва стратегія зумовлює семантичний, стилістичний та прагма-
тичний вибір комуніканта. Кінцевою метою будь-якої стратегії є корекція моделі світу 
адресату [6: 109. Промови В.Форда є публічними виступами, які адресовані широкій 
громадськості, потенційним споживачам корпоративної продукції. Відомо, що авто-
мобільна промисловість є шкідливою для навколишнього середовища. Вихлопні гази, 
які призводять до парникового ефекту, завантаженість автомагістралей, затори на до-
рогах – це проблеми сучасної цивілізації, з якими важко сперечатися. Керівник компа-
нії з’ясовує зростання об’єму корпоративної продукції у двох напрямах. З одного боку, 
за допомогою тактики пояснення причини і наслідків (ArguingfromCauseandEffect) він 
демонструє, що цей процес зумовлений досить об’єктивними факторами, такими як 
демографічне зростання у світі, зростання населення у містах, що відповідно веде до 
зростання кількості потенційних користувачів автомобілів та у кінцевому результаті 
вимагає збільшення автомобілебудування: 

…becauseifyoujustdothemathandyoujustdidsomeofit, inourlifetime, 
theworld’sgoingtogofromabout 7 billonpeopletoabout 9 billionpeople. While that's happen-

ing, the number of cars is going to from just under a billion today to – as you said – 2 to 4 billion. 
There’s another phenomenon that’s happening at the same time, which is people are increasingly 
moving to cities. So, you’re going to have 75 percent of those 9 billion people living in urban 
areas. And how are they going to move?[8]
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Вживання загальних статистичних даних щодо кількості населення і зростання кіль-
кості автомобілів підсилює аргументативність висловлювання. 

Тактика генералізації також використовується з метою впевнити аудиторію в не-
обхідності збільшення авто продукції. Вживання узагальнюючих лексичних одиниць 
everywhereintheworld, рeopleстворює необхідний ефект:

There is a great demande very where in the world for individual mobility. People like the 
fact they are not on somebody else’s schedule. They can come and go as they please [9]. 

З іншого боку, мовець намагається запевнити цільову аудиторію, що компанія в змозі 
вирішити сучасні транспортні та екологічні проблеми. Спочатку керівник компанії вжи-
ває тактику надання прикладів (ArguingbyIllustration), за допомогою якої описує заван-
таженість автошляхів:

When I – you may have seen last summer they had an 11-day traffic jam inChina, which 
is, you know, incredible, and yet it’s only the tip of the iceberg. So, how is the world going to 
address this issue and how are we as mobility providers going to provide solutions and not be 
part of the problem?[8]

Мовець також поширено вживає риторичні питання, які не тільки привертають ува-
гу аудиторії до висловлювання, але й вимагають подальшого логічного розвитку обґрун-
тування.За допомогою тактики описання (ArguingbyNarrationandDescription)мовець фак-
тично надає повну інформацію про нові сучасні прилади в авто, які допоможуть уникну-
ти заторів на дорогах або вибрати найбільш оптимальний шлях:

What that basically does is if your car is five miles ahead of mine in traffic and you had a 
traffic jam, it will tell my car immediately -- well, tell all the cars around it immediately, and 
then the car could automatically re-route itself[8].

В.Форд також описує нові моделі авто, які будуть значно економніше споживати па-
ливо. Мова йде про електричні транспортні й гібридні авто, які можуть споживати як 
електричне так й традиційне паливо. У цьому випадку мовець також вживає тактику 
протиставлення, оскільки компанія FordMotorне була перша на ринку з інноваційними 
пропозиціями. Американська автомобільна компанія GeneralMotorsі японська компа-
нія Nissan перші випустили моделі, які працювали тільки на електриці (pureelectrics). 
Мовець протиставляє корпоративну стратегію своєї компанії корпоративним планам 
конкурентів і наголошує, що продукція FordMotorє більш гнучкою й ефективною, тому 
що пропонує вдале поєднання електричних батарей і бензину (hybrid, plug-in-off). 
В.Форд зазначає, що використання батарей має свої недоліки, і, якщо людина збира-
ється їхати на велику дистанцію, заряду може не вистачить. Ілюструючи недалекогляд-
ну політику інших компаній, мовець вживає ідіоматичний виразonesizedoesn’tfitall, що 
сигналізує про необхідність різноманітної продукції:

We have plug-in coming next year. We're actually choosing this to be something a little 
different with our electric vehicles. A lot of our competitors -- or some of them anyway -- are 
doing purpose-built vehicles. We actually decided to electrify a mainstream product called the 
Focus(…) pure electric Focus, a hybrid off of the Focus platform, and a plug-in off -- and that 
way, the customer decides, “Which one do I like best?”Well, I mean I like our strategy because 
it really lets the market decide how it all rolls out and what the customer wants, because right 
now, one size doesn’t fit all. And I think, you know, and I think it’s really because of batteries. I 
mean you still have range limitations on pure electric [8].
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Важливо зазначити, що компанія Fordмає багату історію і була заснована ще на-
прикінці XIX століття прадідом теперішнього керівника. В. Форд часто згадує про ба-
гаторічні корпоративні традиції, які було закладено його предками і, які залишають-
ся актуальними й сьогодні. Мовець вживає тактику посилання на авторитетну особу 
(аrgumentbyauthority), що підсилює вплив на аудиторію:

We actually decided to electrify a mainstream product called the Focus. And the reason we 
did that is, you know, Ford’s history, my great-grandfather believed in creating transportation for 
the average person and not to make it kind of an elitist thing. And so we felt that by electrifying a 
mainstream product like the Focus and making it affordable and also making it flexible[9].

Виходячи з вищеозначеного, ми можемо зробити висновки, що аргументативні стра-
тегії й тактики, які вживаються у мовленні керівника компанії FordMotor, мають на меті 
переконати громадськість в тому, що автомобільна компанія усвідомлює всі шкідливі 
наслідки своєї діяльності та докладає зусиль, щоб уникнути або зменшити негативний 
ефект. З іншого боку, збільшення корпоративної продукції викликано тим, щоб задоволь-
нити потреби все більш зростаючого населення. Таким чином, створено позитивний кор-
поративний імідж компанії, яка є соціально свідомим членом суспільства.
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иСПоЛЬЗованиЕ ПараЛингвиСтичЕСКиХ СрЕдСтв в 
КоммЕнтариЯХ ангЛоЯЗЫчнЫХ КорПоративнЫХ БЛогов

Статтю присвячено дослідженню паралінгвістичного оформлення коментарів ан-
гломовних корпоративних блогів. Автори виділяють та аналізують найбільш популяр-
ні ситуації використання паралінгвістичних засобів у лінгвістичному оформленні ко-
ментарів. У результаті аналізу робиться висновок, що коментарі блогів належать до 
усно-письмової форми мовлення.

Ключові слова: блог, інтернет-комунікація, коментар, паралінгвістичні засоби, 
усно-письмова форма мовлення.

Статья посвящена исследованию паралингвистического оформления комментари-
ев англоязычных корпоративных блогов. Авторы выделяют и анализируют наиболее 
популярные ситуации использования паралингвистических средств в лингвистическом 
оформлении комментариев. В результате анализа делается вывод, что комментарии 
блогов относятся к устно-письменной форме речи.

Ключевые слова: блог, интернет-коммуникация, комментарий, паралингвистиче-
ские средства, устно-письменная форма речи.

The article investigates the paralinguistic design of the English-speaking corporate blog 
comments. The authors identify and analyze the most popular situations of paralinguistic 
means usage in the linguistic design of comments. The analysis concludes that the blog com-
ments relate to the oral-and-written speech. 

Key words: blog, comment, internet-communication, oral-and-written speech, paralinguis-
tic means.

Постановка проблемы. Сегодня активное развитие Интернета и появление техно-
логий веб 2.0 и веб 3.0 приводят к расширению жанрового многообразия интернет-
коммуникации, в том числе становится популярным общение в формате блога. Иссле-
дование блогов имеет особую значимость для современной коммуникативной науки, так 
как они становятся все более и более распространенным и популярным средством обще-
ния, оставаясь при этом одним из наименее изученных явлений интернет-коммуникации.

Анализ последних исследований и публикаций показывает, что сложность и разно-
плановость феномена интернет-коммуникации обусловили рост интереса исследова-
телей и появление достаточно большого количества трудов, освещающих особенности 
различных типов дискурсов в интернет-коммуникации: делового [4], профессионально-
го [3], рекламного [7], корпоративного [1], информационного [6], бытового [5] и т.д. При 
этом коммуникация в формате блога остается на относительной периферии интересов 
лингвистики.

© Землякова Е.А., Коляда В.В., 2013
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Целью данной работы является детальный анализ паралингвистического оформле-
ния комментариев англоязычных корпоративных блогов.

Язык комментария к блогу чрезвычайно эмоционален. К сожалению, ввиду пись-
менного характера подачи информации не всегда можно полностью выразить свое 
эмоциональное отношение. Для этого, а также для интонационного выделения автора-
ми комментариев активно используются разнообразные паралингвистические средства.

Вследствие анализа лингвистического оформления комментариев нами были 
выделены следующие ситуации использования паралингвистических средств в лингвис-
тическом оформлении комментариев:

– выделение слова заглавными буквами. Приведем примеры:
This is AWESOME! (http://www.blogsouthwest.com/)
i want YOU to talk with ME! (http://blog.n-gage.com/)
The food there is HORRENDOUS and overpriced. (http://www.blogs.marriott.com/)
Данный прием используется для акцентного выделения слова. Заглавными бук-

вами пишется слово, на котором в устной речи говорящий сделал бы интонационное 
выделение.

– выделение фразы или предложения заглавными буквами. Например:
COMPARING YOUR WESTIE TO MY CHILD IS OFFENSIVE AND UNACCEPTABLE, and 

more people, especially parents, need to start saying so. (http://www.blogsouthwest.com/)
I DON’T THINK SO. (http://www.blogsouthwest.com/)
WAKE UP NOKIA! (http://blog.n-gage.com/)
Согласно негласным правилам коммуникации, принятым в Интернете, фраза, напи-

санная заглавными буквами, воспринимается как крик.
– выделение полужирным шрифтом используется для подчеркивания мысли автора, 

для выделения главного. Например:
I can add that you don’t want the first flight to happen in Seattle while all aerospace 

journalists are in Paris «busy lunching and dining». (http://boeingblogs.com/randy/)
I’m not an expert but I have the strong feeling that the average growth during the next decade 

won’t be as high as you expect. Using my guesstimates, the «most probable» figure for RPK average 
growth for next decade is about 3.6% per annum. (http://boeingblogs.com/randy/)

Как показал анализ, выделение полужирным шрифтом более свойственно лингвис-
тическому оформлению постов, однако в комментариях также встречается.

Необходимо отметить, что выделение курсивом для паралингвистического оформле-
ния комментариев также нехарактерно, как и для постов.

– использование исключительно строчных букв для оформления высказывания. При-
ведем примеры:

i don’t think people will torrent if the game is 500 gigs. (http://www.grcblog.com/)
i’m glad you had a good experience with them. i on the other hand am not quite as lucky. i 

flew from san antonio to seattle about 2 months ago with 2 young children. it was my first time 
flying southwest so their boarding process confused me (with their open seating and all). one 
of the other passengers was kind enough to tell me to go to the front because i have kids and 
need to board first. when i did, i was rudely told by the agent to get out of the way so they can 
board the wheelchair customers. this is understandable but the rude tone wasn’t. (http://www.
blogsouthwest.com/)
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Данный прием достаточно популярен в оформлении комментариев. Его широкое ис-
пользование можно объяснить двумя факторами: принципом экономии времени и уси-
лий, а также тем фактом, что согласно сетикету, фразы, написанные исключительно 
строчными буквами, воспринимаются как неуважение и пренебрежение к оппоненту.

– написание каждого слова фразы заглавной буквой. Интересный прием, не 
отмеченный многими исследователями интернет-коммуникации. Приведем примеры:

Kim, Fresh From His Journey in the Wayback Machine. (http://www.blogsouthwest.com/)
Well Done! (http://boeingblogs.com/randy/)
To Our Teammates Up North! Congratulations Dreamliner Team! (http:// 

boeingblogs.com/randy/)
– использование серий точек для обозначения пауз. Например:
A technological breakthrough indeed… congratulations! (http://www.grcblog.com/)
Finally…Somebody came up with the idea! (http://www.grcblog.com/)
Everything was actually tasty and not gross at all…except the mealworm salsa. (http://

www.blogsouthwest.com/)
Так как ввиду письменности комментария ему явно не хватает преимуществ интона-

ционного выделения, для этого пользователи начали использовать паралингвистические 
средства, в данном случае – серии точек.

– использование серий восклицательных и вопросительных знаков чрезвычайно по-
пулярно в лингвистическом оформлении комментариев. Приведем примеры:

This tool will help commercial site only!??!??! (http://www.ysearchblog.com/)
Congrads guys!!! If you made it this far you are the finest in your jobs!!! (http://www.blogs.

marriott.com/)
How about nokia 5800??????????? (http://blog.n-gage.com/)
I will Fly you AGAIN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (http://www.blogsouthwest.com/)
С помощью данного приема авторы комментариев передают свои эмоции, причем, 

чем больше знаков, тем сильнее эти эмоции.
– использование эмотиконов также достаточно распространено в комментариях. На-

иболее популярными эмотиконами являются, впрочем, самые первые и самые простые: 
:), ;), :(. Приведем примеры:

Each new application is like one of our children ;^) (http://www.grcblog.com/)
I’ll miss you MJ :( :( :( (http://www.ysearchblog.com/)
Система смайлов (от англ. smiley – to smile), эмограмм или эмотиконов (от англ. 

emoticons – emotion + icon) – графических символов, передающих эмоциональное настро-
ение коммуникантов и усиливающих эффект карнавализации, была специально разрабо-
тана для сокращения дистанции между собеседниками при опосредованном общении [2].

«Нетрудно заметить, что в «смайликах» все элементарные знаки теряют свое содер-
жание и используются только как носители определенной формы, а полученные сложные 
знаки, как правило, носят иконический характер и выражают эмотивные смыслы через 
изображение соответствующей мимики» [8: 211].

– повторение одной буквы. 
He was a troubled man, yet he was sooo talented! (http://www.ysearchblog.com/)
I am just SOOOOOOO happy you will be taking pets. (http://www. 

blogsouthwest.com/)
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i loooooooooove it and waited a year for this game! (http://blog.n-gage.com/)
Данный прием достаточно популярен и используется для того, чтобы выделить сло-

во. Зачастую повторяют гласную, и это воспринимается как «фраза нараспев». В процес-
се анализа мы отметили, что чаще других повторяют букву «о» в слове «so».

Таким образом, необходимо отметить, что паралингвистические средства намного 
активнее используются в лингвистическом оформлении комментариев по сравнению с 
постами. Мы считаем, что тому несколько причин:

– интенция автора сделать свою речь экспрессивнее, выразить свои эмоции;
– отсутствие невербальных средств, попытка восполнить их;
– общие традиции интернет-коммуникации;
– письменный характер комментария и желание автора интонационно оформить 

свою мысль.
Так, основными коммуникативными характеристиками текстов комментариев явля-

ются их краткость и эмоциональность.
Комментарии обладают определенным набором лингвистических и паралингвисти-

ческих особенностей, существенным образом отличающих их от текстов постов. Кроме 
того, комментарии намного более ярко выражены в паралингвистическом плане по срав-
нению с постами.

Принимая во внимание данные анализа языкового материала комментариев 
англоязычных корпоративных блогов можно утверждать, что комментарии блогов отно-
сятся к устно-письменной форме речи. Так как они во много частично удовлетворяют ха-
рактеристикам письменной формы языка, а частично – устной.
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 УДК 821.10/01
Карпенко У.А.

(Киев, Украина) 

наЗваниЯ ЖивотнЫХ, воСХодЯЩиЕ К ПЕрвоКорнЯм

У статті вивчається розвиток коренів, що позначають назви тварин, розглядаєть-
ся поняття першокореня, трансляція його смислу та трансформація значень.

Ключові слова: смисл, значення, етимологія, першокорінь.
В статье прослеживается развитие корней, обозначающих названия некоторых 

животных, рассматривается понятие первокорня, трансляция заложенного в нём 
смысла и трансформация значений.

Ключевые слова: смысл, значение, этимология, первокорень.
The article deals with the development of the roots, indicating some animals, the concept of 

the primary root, translation of its sense and transformation of its meanings.
Key words: sense, meaning, etymology, primary root.

Испокон веков животные жили рядом с человеком. В глубокой древности, когда чело-
век становился человеком и формировал свой язык, он дал название всему, что выделил 
из окружающего хаоса впечатлений. Одной из лексико-семантических групп, в которую 
входят слова с наиболее древними корнями, первокорнями, является смысловая группа 
названий животных. Многие из нас любят животных, интересуются их жизнью и повад-
ками, многие держат дома собаку или рыбок. Однако задумывались ли мы, какое впечат-
ление наш полосатый друг произвёл на древнего человека, который дал ему название?

Постараемся предпринять этимологическую разведку названий некоторых знакомых 
нам грозных и милых живых существ.

Акула – заимствовано в XVIII веке из норвежского или исландского языка. Перво-
начальное исландское, норвежское haccal было переоформлено в аккула (а затем в аку-
ла), вероятно, под влиянием слова рыба [6, с. 25]. В современном русском языке слово 
акула не воспринимается как иностранное. В Большом словаре иностранных слов А. Н. 
Булыко оно даётся с пометой происхождения от древненорвежского hàkall [1, с. 25] и не 
фиксируется в Толковом словаре иноязычных слов Л. П. Крысина [2]. 

© Карпенко У.А., 2013
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В языках, в которых не было заимствовано иностранное слово, название этой хищ-
ной рыбы было образовано по аналогии с известными человеку существами: рыба-
собака (в итальянском – pescecane, в турецком – kopek balığı). В этих языках название 
акулы терминологизировалось и при прозрачности внутренней формы не разлагается на 
компоненты, о чём свидетельствует слитное написание в итальянском pescecane (pesce 
– рыба + cane – собака). Аналогичный ментальный процесс демонстрирует включение 
двух основ в конструкцию изафета в турецком (kopek – собака + balık – рыба с аффик-
сом –ı ). В арабском языке акула называется морской собакой /kalbu al bahri/ (kalb – со-
бака, bahr – море). Грамматическая конструкция идафы аналогична изафету. Отметим, 
что при вторичной номинации подобный процесс прослеживается и в сознании носи-
телей русского языка, например, при слове летучая мышь никто не представит мышь 
обыкновенную, только с крыльями. При произнесении названия летучая мышь в созна-
нии носителей языка возникает чёткий образ соответствующего существа. Так, в част-
ности, для носителей итальянского языка, в котором это животное обозначается сло-
вом pipistrello, буквальный перевод сочетания летучая мышь, звучит странно и вызывает 
в сознании образ диковинного существа. Аналогичный процесс происходит в созна-
нии носителей русского языка при восприятии словосочетания летучая собака, которым 
для русских туристов на Шри-Ланке называют волосатое существо, размером с кота-
подростка, которое летает в сумерках, а также в светлое время суток под дождём.

Для народов, на территории проживания которых отсутствует та или иная реалия, 
предстают такие пути её осознания как заимствование и освоение иностранного слова 
либо осуществление собственной номинации, адаптирующей неизвестное через извест-
ное. Так произошла номинация акулы как рыбособаки. Слова рыба и собака, как реалии 
известные, являются исконными в разных языках. Обратимся к их анализу.

Рыба – общеславянское, имеющее соответствия в германских языках (ср. в древне-
верхненемецком rûppe – гусеница, червяк). Вероятно, рыба по происхождению является 
словом-табу, заменившим исконное *zъvь – ‘рыба’ корень которого отмечается в литов-
ском žuvis – рыба, и сохранился в слове русского языка звено [6, с. 396]. Табуирование 
именования рыбы представляется возможным в контексте мифологических представле-
ний о данном существе как перевозчике из мира живых в мир мёртвых (о данной функ-
ции рыбы пишет, в частности, В. Я. Пропп). 

Одной из этимологических версий происхождения слова «звено» является указанный 
корень *zъvь – рыба, первоначальным значением которого было часть рыбы, затем – 
часть цепи, кольцо [6, с. 160; 5, с. 158].

В английском языке слово fish – рыба произошло от староанглийского fisc, которое соо-
тносится с древнесеверным fiskr, готским fiscs, русским piskar, латинским piscis [8, с. 581]. 
Н. М. Шанский считает сближение с русским ‘пескарь’ малоубедительным [6, с. 336].

В современном итальянском языке слово pesce – рыба происходит от латинского pi-
scis, которое, в свою очередь, восходит к индоевропейскому корню *pi- . Данный корень 
интерпретируется либо как сходный с тем, что в глаголе «пить» и указывает на связь с 
водой, либо интерпретируется как ономатопеический [9, с. 748].

Итальянское слово cane (собака) происходит от латинского canis, от индоевропейско-
го kwen, к которому также восходят греческое kýon, немецкое Hund. 
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Плиний утверждает, что Канарские острова были так названы в связи с тем, что там 
жило большое количество собак. В современном итальянском языке ползучая роза для 
изгороди называется rosa canina, поскольку её корни считались средством от собачьего 
бешенства [9, с. 180].

В английском языке этот же корень прослеживается в слове hound -охотничья соба-
ка, которое восходит к древнеанглийскому hund, соотносимым с древневерхненемецким 
hunt, древнесеверным hundr, готским hunds [8, c. 753]. Немецкому Hund соответствует 
русское слово «сука». Являясь общеславянским, оно образованно при помощи суффик-
са -ка от того же корня, что и латышское suns – собака, армянское šun, латинское canis, 
немецкое Hund, древнепрусское sunis, готское hunds с тождественным значением [4, т. 3, 
с. 798; 6, с. 431]. 

В современном испанском языке используется слово perro (собака), вошедшее в упо-
требление в эпоху средневековья как плебейское, противопоставленное благородному 
can, последний корень восходит к латинскому canis, индоевропейскому kwen [7, с. 104]. 
Слово perro имеет ономатопеическое происхождение от prrr, brrr [7, с. 427]. Отметим, что 
Н.М.Шанский указывает на влияние того же звукоподражания подзыва животных (бар-
бар) в статье о происхождении слова баран [6, с. 36].

Согласно мнению некоторых учёных, в русском языке слово собака является древ-
ним заимствованием из иранского, вероятно, из языка скифов. Ему соответствует авес-
тийское и мидийское spaka [6, с. 419]. О проблематичности данной версии рассуждает О. 
Н. Трубачёв в своём труде ‘Из славяно-иранских лексических отношений’.

Для обозначения данного животного в русском языке также используется слово пёс, 
которое является древнеславянским, произошедшим из праславянского *pьsъ. Нет еди-
ного мнения по поводу его исходного значения. Возможно, оно обозначало ‘сторож’ и, 
таким образом, было связано с латинским specio «смотрю», авестийским spasyeiti «на-
блюдает» и славянским пасти. О славянском «пасти» О. Н. Трубачёв в труде ‘Из славяно-
иранских лексических отношений’ отмечает, что «… из всех древних детерминированных 
вариантов индоевропейской основы ‘охранять, пасти’ *pās- , *pāsk- , *pā- , *pāy- славян-
ский достоверно знал только основу *pаs- », о которой пишет В. В. Иванов [3, с. 71]. Со-
гласно другой версии *pьsъ связано с цветом и развилось из *pьs(t)rъ.. По третьей вер-
сии, это слово соотносимо с древнеиндийским peçús ‘скот’ и латинским pěcus ‘скот, до-
машнее животное’ [5, с. 337]. Два последних предположения Н. М. Шанский считает ме-
нее убедительными [6, с. 335].

Исходя из версии, интерпретирующей слово pěcus как «скот, домашнее животное», 
возможно констатировать, что в современном итальянском языке значение этого корня 
трансформировалось в pecora (овечка), от латинского pecus «скот», которому родствен-
но также древневерхненемецкое fihu, немецкое Vieh, произошедшие, возможно, от кор-
ня *pac- (-объединять) [9, с. 737].

Таким образом, отталкиваясь от слова акула, следуя пути движения корней, возможно 
констатировать существование первокорня *pōi- , транслирующим смысл ‘пить’. В про-
цессе развития его значения трансформировались в «рыба» pesce в итальянском языке, а 
также пир, пиво в русском [5, с. 343]. Связь рыбы с действием пить, очевидно, произош-
ла на основании представлений о том, что рыба живёт в воде. Первокорень *kwen- со-
хранил единство смысла и значения «собака» с небольшим расхождением значений в со-
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временном английском, где производное hound обозначает не всякую, а именно охотни-
чью большую собаку (отметим, что именно это слово фигурирует в названии романа А. 
Конан Дойля ‘Собака Баскервилей’). Первокорень *kwen- транслирует смысл ‘собака’. 
Значения трансформировались, сохраняя связь с этим животным. Большой трансформа-
ции значений не произошло, поскольку слово называет животное, близкое человеку во 
все времена и практически во всех странах.

Корень *pac- транслирует смысл ‘объединять’ (в том числе животных в стадо), значе-
ния которого трансформировались в латыни pěcus ‘скот, домашнее животное’, в итальян-
ском – pecora (овечка), в русском, возможно, именно этот первокорень дал значение, по-
родившее слово ‘пёс’. Последняя версия кажется сомнительной, однако она может слу-
жить примером трансформации значений, которая происходит с первокорнем в разных 
языках. Сложно судить о первичности сем ‘объединять в стадо’ и ‘охранять’, логичен ход 
мысли ‘охранять что’ – ‘объединённых в стадо животных’, однако логика древних носи-
телей языка отлична от современных. Это отличие следует учитывать при интерпрета-
ции смыслов как действия, признака и т. п., в суждениях о первичности и вторичности 
имени, глагола, признака, поскольку у древних не было частиречной классификации, и 
они могли осознавать те или иные смыслы без абстрагирования, но с привязкой к кон-
кретному объекту номинации. Очевидно, в толковании семантических процессов, при-
ближающихся к первичной номинации (следует говорить именно о приближении, по-
скольку прямое соответствие не может быть констатировано с абсолютной точностью), 
следует использовать более общее сочетание ‘объект номинации’, а не ‘предмет или яв-
ление’, ‘действие’, поскольку то, что представляется действием нам, могло быть именем 
действия в сознании древних носителей языка. В подтверждение мысли о несоответ-
ствии частиречного мировосприятия носителями разных языков, возможно, в частности, 
привести пример из грамматики арабского литературного языка, в котором классифици-
руется ‘имя действия’, называемое арабскими грамматистами термином ‘масдар’, что в 
переводе обозначает ‘источник’. Данный факт позволяет предположить, что в арабском 
языке источником значений (но не моделей) других частей речи является наименование 
действия (например, учение, писание, чтение).
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INFORMATION IN EMOTIVE AND EMOTIONAL ENGLISH DISCOURSE

Стаття присвячена розгляду обмеженої та необмеженої інформації в емотивно-
му та емоційному англомовному дискурсі, основним джерелам для отримання необхід-
ної інформації через прямі та непрямі відкриті запитання, закриті, підготовлені та 
буферні питання. 

Ключові слова: інформація, емотивний, емоційний, дискурс, питання. 
Статья посвящена рассмотрению ограниченной и неограниченной информации в 

эмотивном и эмоциональном англоязычном дискурсе, основным источникам получения 
необходимой информации посредством прямых и непрямых открытых вопросов, за-
крытые, подготовленных и буферных вопросов. 

Ключевые слова: информация, эмотивный, эмоциональный, дискурс, вопросы. 
The article deals with the limited and unlimited information in emotive and emotional 

English discourse, the main sources for getting necessary information through direct and 
indirect open questions, closed, prepared and buffer questions. 

Key words: information, emotive, emotional, discourse, questions. 

A verbal world of emotions is one of the aspects of a speaker. It is represented by a 
sophisticated inlay of speakers’ psychological interrelation and information. Means of the 
emotive semantics represent us all the national, psychological, social and cultural sides of a 
speaker. Thus, we may talk about an emotional aura and emotional perception of the person’s 
being. It is explicated through the combination of emotive signs of the language or speech 
and their situational derivation.

The fundamental scientific contribution into investigation of general theoretical aspects 
of emotive and emotional communication is made by the prominent foreign scholars and 
linguists, such as: A. Wierzbicka, J. Barbalet, R. Posner, Ch. Plantin, O. Furmanek, K. 
Bennetti, F. Ungerer; by the following Ukrainian linguists as: I. Mats, G. Kuzenko, I. Brenik, 
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T. Myronenko. Despite their basis, the author of the article thoroughly investigates the role 
of information in emotive and emotional English discourse. 

The purpose of the article is to illustrate linguistics of emotions, principles of emotional 
inference, limited and unlimited information in emotive and emotional English discourse, the 
main sources for getting necessary information in emotive and emotional English discourse 
through factorial and motivated open questions, direct and indirect open questions, closed, 
prepared and buffer questions. 

Emotion in discourse is seen from two distinct angles: the emotional and the emotive. 
Emotion as the ‘’degradation’’ of discourse can be intentionally exploited by the speaker [1: 
45-61]. Emotions within the framework of a ‘’before, during and after’’ emotional scenario 
cover the emotional situation and its developments. The starting point is the idea that an 
emotion is the result of a stimulus and information of discourse. Every individual has unique 
emotional abilities that are employed to read the emotions of others as well as to express 
personal emotions [1: 113-133].

In emotive and emotional English discourse communicative intentions are quite differ-
ent. They vary depending on the circumstances, information and the nature of the discourse. 
Emotive vocabulary, the main part of which is the spoken language, acts as a kind of indica-
tors of the interpersonal relationships between interlocutors [2: 1-2]. Emotivity in the differ-
ent linguistic levels, points out the ability of different words to have emotional and expres-
sive values by which people can express their feelings and emotions [3: 79]. Emotivity acts 
as a semantic component of the word which works for the expression of emotions. 

Emotive connotation which appears emotivity is a logical component of lexical mean-
ing and therefore denotes a certain emotion and information. Words related to this category 
always have a double semantic structure and specific neutral synonyms. Emotive potential, 
spread of the specific word works for the expression of a certain speaker’s emotions, has, as 
well as for identity of new emotional valences [4: 143].

While the interlocutors are, at least to a certain degree, aware of their emotional states, 
even if they do not want to reports on them, there are deviations from neutral coherence that 
are neither the result of strategic intentions nor the expression of a specific emotional state. 
Interlocutors may communicate with each other in a non-cooperative way, using very subtle 
means to hinder their partners from participating in the conversation in an adequate way. It 
may therefore be appropriate to speak of the functional effectiveness of these (unintentional) 
communicative strategies [5]. 

The linguistic approach to emotional discourse differentiates between emotional speech 
(i.e. expression of an experienced emotion) and emotive speech (i.e. expression of a con-
trolled, shaped emotion). The ‘’source – place – emotion’’ relation allows us to understand 
the semantic structure of emotions. The analysis of emotional speech can be undertaken on 
one of the following three levels: expression, pragmatics and interaction [1: 135-163].

According to F. Ungerer’s approach (1997), there are four principles of emotional in-
ference: principles of emotional relevance, a principle of emotional evaluation, a principle 
of intensity of presentation and a principle of emotional content. Plantin Ch. proposes a 
twelve-axis system to organise emotive discourse. These twelve axes are: consent, type of 
event, type of person, quantity/intensity, analogy, time, place, distance, causality/agentivity, 
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consequences, control, and norms [1: 165-183]. The author of the articles offers to add “in-
formation” to this classification. 

Apart from the influence of emotions on the language preference in multilingual individ-
uals, emotions imprint themselves in the development of information in the foreign language 
at any level of proficiency acquisition. The meaning is established in the learner’s dialogue 
with his own previous cognitive baggage under specific spatiotemporal and psychological 
circumstances. 

A speech organization is based on the quality and quantity of the information in emotive 
and emotional English discourse. There are two types of the information: (1) limited, when a 
speaker is interested in getting a definite information or answer “Yes” or “No”; (2) unlimited, 
when a speaker gives an opportunity to the interlocutor to disclose his/her conversation in 
detail.

If interlocutors are unacquainted to each other, a speaker uses a limited type of 
information, mostly such phrases as: please, I’d like etc. 

- Is Miss Gospie in, please? (O. Priestley)
- I’d like to leave a message for one of your guests. (P. Auster)
At first, a speaker uses limited information – emotive or prepared speech in the 

conversation and than he/she can proceed to the unlimited one – emotional or spontaneous 
speech.

- Is that you dear?
- Yes.
- What was Milly shouting about? 
- She’s gone out?
- Well, it looks like it, doesn’t it?
- So, what happened? (C. Snow) 
A speaker uses more indirect narrative expressions than questions to get necessary 

information. He/she should be tactful in the conversation and not show a direct interest in it.
• 	 mother-son, Ex.: You were very late last night. (S. Maugham)
• 	 woman-man, Ex.: We missed you Friday night. (O. Updike)
• 	 men friends, Ex.: I hear you’ve seen Blanche. (S. Maugham) 
A question is the main source for getting necessary information in emotive and emotional 

English discourse. More often a speaker puts emphasis on the open and close questions in the 
speech. He/she uses the following types of questions such as: factorial and motivated open 
questions, direct and indirect open questions, closed, prepared and buffer questions. 

Open questions demand argumentation, motivated and detailed answers. The main types 
are the following: 

1. (Why, What, Where, When, How long/many) + auxiliary V + subject + V +..?
- How long did you stay?
- Oh, about an hour. May be an hour and a half. (J. Updike)
2. (What, Who) + V..?
- Who are you then?
- I’m a writer. (P. Auster)
3. Why + auxiliary V + not + subject + V..?
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- If you wanted to waste your money, why didn’t you ask him?
- He’s dead. He died early this year. His daughter’s supposed to be good too. (J. 

Murdoch) 
Open questions are divided into factorial and motivated questions in emotive and 

emotional English discourse. Factorial questions emphasize a definite event in the speech. 
Motivated questions study a motivated behavior of interlocutors and their values. 

(1)
- Doctor, how is he? What’s the matter with him exactly? Why doesn’t he wake up?
- He’s all right. Nothing to shout about, he could be better, I think. But he’s all right; 

believe me except for the hairline fracture of the skull.
- Oh, no. (R. Carver)
(2)
- But what’s wrong? 
- Nothing wrong. I want to be alone for a while.
- Why didn’t say something before now?
- I didn’t know before now. I’m exhausted. (J. Oates)
Some linguists divide open questions into direct and indirect. Direct questions are 

laconic, concrete, simple, definite and clear to the interlocutors. Indirect questions disclose 
the essence of the problem, a speech process in detail.

- Are you ready to tell me?
- Are you ready to here it?
- Oh, sure.
- Well, I think I’m in love.
- Who’s the lucky girl?
- You must know. You must have guessed. (J. Updike)
Open questions make a person think, analyze and logically argue in emotive and 

emotional English discourse. However, a person uses close questions to solve private affairs. 
They limit “vast” questions, emphasize concrete information and reduce possible answers 
to minimum. In emotive and emotional discourse a close question is a way to define the 
contents of the information.

- Did you by any chance have an affair with her?
- She’s just a kid.
- Yes, but did you?
- Look, I appreciate your help. I don’t think that entitles you to make assumptions 

about my affairs. (R. Bausch)
Close questions demand a definite answer from the interlocutor “Yes” or “No” in emotive 

and emotional English discourse. A speaker gives an opportunity to choose a positive answer 
or a negative one. Close questions can take the following forms of syntactic expressions as: 

1. Auxiliary V + S +V +..?
- Is that all?
- Yes. He gave me some pills (R. Lacy)
2. Auxiliary V + not + S +V +..?
- Didn’t he have a name?
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- That’s the stupidest thing. Margue told Sukie and Sukie told me but something’s 
scared it all right out my head.

3. Affixed (according to Pocheptsov’s terminology):
a) positive assertion
- I hate being slow about things, don’t you?
- Yes. (J. Galsworthy) 
b) negative assertion
- It isn’t because of Mother, is it?
- No, it is not that. (C. Snow)
4. Interrogative sentences without inversion:
a) positive assertion
- He told you just before he went?
- Yeas, and earlier too. (J. Murdoch) 
b) negative assertion
- She didn’t say anything about his going with anyone?
- No. (S. Maugham)
5. Elliptical close questions in unofficial situations:
- Energetic?
- Very
- Fair?
- No, darkish (J. Galsworthy)
Close and open forms of questions complete each other. Their combination let interlocutors 

get a desirable effect for receiving necessary information in emotive or emotional English 
discourse. 

According to the official and unofficial situations in the communication, linguists 
use Averyanova’s terminology who has classified questions into prepared and buffer ones. 
Prepared questions demand more attention, training, some skills to get a sympathy and trust of 
the interlocutor in emotive and emotional English discourse.

- This house wouldn’t work without your niece, Miss Cherrell.
- It wouldn’t Dinny’s wonder.
- Doesn’t she ever think of herself?
- Why no, no more than reason; indeed not so much!
- She looks to me sometimes as if she’d been through sometimes pretty bad. (J. 

Galsworthy)
There is a great number of prepared questions according to the communicants’ acquaintance 

(stranger or unfamiliar man), social status (employer-employee), relations (cold, martial) etc. 
However, a speaker should follow all these communicative strategies to support substantial 
answers to basic questions. 

- Well, at least you got some good of it. It was just on my way to the hotel for a cup of 
tea. I don’t suppose you’d care to join me?

- I’m sorry. I’m going to have tea with my sister-in-law at Sleedon.
- I did here of her. Your brother is lucky to have such a good wife. Did they meet when 

he was in the Army? Was she a nurse? (A. Cronin)
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Buffer questions are used to transfer an interlocutor’s attention to another subject and to 
reduce monotones in emotive and emotional English discourse (Ex.: Do you think it could be 
menopause? Why couldn’t be? Well, how’s Sukie?) 

- What your friend described as the life of pretence?
- Except they’re not pretending. They just are, aren’t they?
- Do you mind if I take my tie off?
- Please. Of course.
- I’ve spent all day dreaming of water.
- Me, too. (J. Fowles)
Speakers’ actual use of affective displays as communicative devices is often strategic. Signs 

of emotion are not always simply outward manifestations of internal states. They are often 
produced intentionally in order to project a particular definition of the situation and influence 
others’ behaviour. Different emotional elements may appear in the utterance depending on its 
character and pragmatic information aspect. 
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СучаСні ЛінгвіСтичні ПідХоди до інтЕрПрЕтаЦіЇ 
ХудоЖнЬого тЕКСту

У статті розглянуто різні підходи до вивчення художнього тексту, представлені в 
сучасній лінгвістичній парадигмі. З’ясовано, що хоча витоки тексту сягають ще праць 
Аристотеля та інших давньогрецьких дослідників, кожна епоха доповнює новим зміс-
том знання про його природу. 

Ключові слова: текст, художній текст, підходи до вивчення тексту, лінгвістика 
тексту, лінгвістичний аналіз тексту.

В статье рассмотрены различные подходы к изучению художественного текста, 
представленные в современной лингвистической парадигме. Выяснено, что, хотя исто-
ки текста восходят еще к трудам Аристотеля и других древнегреческих исследовате-
лей, каждая эпоха дополняет новым содержанием знания о его природе.

Ключевые слова: текст, художественный текст, подходы к изучению текста, 
лингвистика текста, лингвистический анализ текста.

The article focuses on different approaches to the study of literary text, which are presented 
in modern linguistic paradigm. The source of the text is dated from works of Aristotle and other 
Ancient Greek researchers that is defined in the article and each epoch complements with new 
content to the knowledge of its nature.

Key words: text, literal text, approaches in study of the text, linguistic of the text, linguistic 
analysis of the text.

Художній текст як цілісне утворення становить розгалужену структуру зі складною 
внутрішньою організацією. Ступінь складності цієї структури до сьогодні викликає в 
дослідників гарячі дискусії. Серед таких дискусійних проблем залишаються структурно-
семантична організація тексту, актуалізація змісту, забезпечення емоційно-експресивного 
забарвлення тощо. Актуальність теми запропонованого повідомлення визначається його 
спрямованістю на вивчення багаторівневої природи тексту з погляду лінгвістики. 

Дослідженням тексту займалися І. Гальперін, В. Гак, Г. Колшанський, В. Одинцов, 
С. Гіндін, З. Тураєва, О. Москальська, С. Єрмоленко, Н. Сологуб, В. Калашник, В. За-
дорнова, І. Ковалик, О. Семенець  та багато інших. Відомо чимало підходів до розумін-
ня тексту. До них належать синтаксичний, структурно-семантичний, стилістичний, се-
міотичний, комунікативний, когнітивний та ін. Це зумовило велику кількість визначень 
тексту (М. Бахтін, Р. Барт, Г. Сорокін, В. Красних, Ю. Лотман, Н. Слухай, А. Мойсієн-
ко, А. Загнітко, Т. Радзієвська, Л. Мацько). Текст розглядають як спосіб збереження та 
передачі інформації, одиницю комунікації, продукт певного виду діяльності, відобра-
ження психічного життя індивіда, зрештою, як форму існування культури або семіосфе-
ру. З погляду сконцентрованої в ньому інформації, його синтаксичної і лексичної струк-
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тури, просторово-часової і структурної організації, семантичних особливостей, катего-
рій, специфіки його сприйняття та інтерпретації і т. ін. він залишається джерелом різно-
аспектних розвідок.

Слід зауважити, що в останні десятиліття в наукових працях у галузі поетики, лінг-
вопоетики, лінгвістики тексту, а також когнітології, лінгвопсихології, семіотики осво-
юють інші підходи до аналізу художнього тексту, наповнюючи його новим онтологіч-
ним змістом та осмислюючи в ньому природу людського світосприйняття навколишньо-
го світу. Зокрема, особливу увагу приділяють процесам породження та розуміння тексту 
в його когнітивному і соціокультурному аспектах, розглядаючи його з позиції комуніка-
тивного спрямування. Упродовж останніх десятиліть активізувався функціональний під-
хід до тексту, прихильники якого намагаються вирішити питання, пов’язані з суб’єктом 
(автором тексту), адресатом (читачем), а головне – їхньою взаємодією в акті комуніка-
ції. Науковці намагаються встановити різницю між текстом, який має нижню межу, і тек-
стом, який не має верхньої межі, позначивши їх як твір і текст. Перший становить інтер-
ес для «класичного» аналізу, другий – «авангардного», «тому що перший просторово об-
межений, а останній – завжди інтертекст, пов’язаний зі всією попередньою культурою» 
[1: 496-497 ]. На те, що існує два принципово різних розуміння тексту звертає увагу й 
Н. Слухай. З одного боку, текстом є будь-яке висловлення, що складається з кількох ре-
чень і виражає закінчену думку, з іншого – будь-який закінчений твір – повість, роман, 
стаття, монографія і т. ін. [2: 7]. 

Запропоноване дослідження є ще однією спробою осмислення природи художнього 
тексту, що розглядається як цілісна ієрархічна система, образна модель світу, цілісно ор-
ганізований смисл, естетичне явище, що репрезентує індивідуально-авторський стиль. 

Мета статті полягає в тому, щоб розглянути різні підходи до вивчення тексту в сучас-
ній лінгвістиці. 

«Поетика» Аристотеля стала одним із перших творів, що узагальнив певні відомості 
про текст. Тривалий час, передусім у літературознавстві, домінувала посилена увага до 
суспільного значення і соціального аспекту функціонування художнього твору. Дослід-
ники розглядали його системно, послуговуючись при аналізі поняттям поетики. Дум-
ку про те, що справжнє філологічне дослідження художньої літератури обов’язково пе-
редбачає лінгвістичний аналіз художнього тексту обстоювали у свій час В. Виноградов, 
Б. Мейлах, В. Винокур, О. Чичерін, Б. Ларін, Л. Булаховський та інші.

Сьогодні вчені також активно розробляють оптимальні методи аналізу тексту, шука-
ють нові підходи до його вивчення. До таких, зокрема, належать синтаксичний, стилістич-
ний, структурно-семантичний (М. Кожина), або синтаксичний, семантичний, комунікатив-
ний (Г. Колшанський), чи логіко-граматичний, психологічний, структурно-граматичний, 
структурно-семантичний, функціональний, лінгвостилістичний (О. Кострикіна) та ін.

Досягнення функціональної стилістики стимулювали виникнення стилістики тексту. 
У її становленні й розвитку важливу роль відіграла праця В. Одинцова. Основну увагу 
автор приділяє композиційно-стилістичній структурі тексту [3: 46 ]. Із визнанням тексту 
найвищим рівнем мовної організації виникає нова галузь мовознавства – лінгвістика тек-
сту, яка надійно увійшла до інтелектуального універсуму науки та розглядається як одна 
з теорій кінця ХХ ст.



122

Починаючи із середини 70-х рр., актуалізуються різні напрямки розвитку лінгвісти-
ки тексту, а саме:

комунікативно-прагматичний, згідно з яким текст розглядається як засіб соціально-
психологічного, емоційного, естетичного впливу.

З. Тураєва із цього приводу зазначає: «Соціальна взаємодія значною мірою здійсню-
ється через тексти, які породжуються і сприймаються мовною особистістю. Логіка роз-
витку науки кінця другого тисячоліття призвела до активізації досліджень максимальної 
одиниці мовленнєвої діяльності – тексту, вивчення стратегії планування і керування дис-
курсом у широкому соціальному контексті, розуміння тексту як аргументу, за допомогою 
якого змінюється картина світу у свідомості реципієнта» [4: 17];

2) семіотичний, що передбачає дослідження знакових моделей тексту, в основу яких 
покладено взаємодію комунікантів при посередництві тексту (погляди М. Бахтіна, Ю. 
Лотмана, О. Селіванової). На думку Ю. Лотмана, який розглядає текст як семіотичну ка-
тегорію, художні тексти для більшості є незрозумілими і підлягають тлумаченню, бо ху-
дожній ефект загалом виникає із зіставлень тексту і складного компонента життєвих та 
ідейно-естетичних уявлень [5: 25]. Погляди вченого видаються нам більш переконливи-
ми, ніж, наприклад, погляди А. Загнітка, який вважає, що «текст є завжди семантично 
завершеним і вичерпно зрозумілим, в іншому разі він втрачає свою комунікативну і до-
статність, і цінність» [6: 34]; 

3) когнітивний напрям, пов’язаний з іменем Т. ван Дейка, у когнітивний концепції 
якого важливою є розробка стратегій сприйняття дискурсу, когнітивної моделі опрацю-
вання тексту з урахуванням психологічних механізмів, а також соціально-прагматичних 
чинників. 

Т. Радзієвська виділяє п’ять напрямків розвитку лінгвістики тексту в 70-90-х рр.:
1) перший був сформований у ході дослідженням конкретних текстів (наукові, газет-

ні, рекламні, ділові, художні тексти та ін.), завдяки чому значною мірою була розширена 
емпірична база лінгвістики тексту й поглиблені уявлення про комунікативно прагматич-
ні властивості різних текстів, їхню типологію (Ю. Левін, В. Ляпунова та ін.);

2) згідно з другим текст вивчається в рецептивному аспекті, що дає змогу з’ясувати 
його структурно-семантичні особливості та мовностилістичні засоби (Н. Александрова. 
К. Васильєв, С. Максимов та ін.);

3) третій напрям пов’язаний із пошуком та визначенням головних текстових категорій 
– загальнотекстових і часткових, обов’язкових і факультативних, онтологія яких зумовле-
на категоріальними ознаками текстових одиниць – модальністю, референтністю, предика-
тивністю, визначеністю – невизначеністю (О. Воробйова, І. Гальперін, Т. Матвєєва та ін.);

4) у межах четвертого текст розглядається як засіб міжкультурної комунікації, активі-
зуються дослідження тих категорій тексту, що функціонують у різних етнолінгвокультур-
них спільнотах, проте репрезентують один тип дискурсу (Н. Рябцева, О. Швейцер та ін.);

5) п’ятий напрям передбачає вивчення тексту в межах комунікації певного типу у 
зв’язку з певним дискурсом як соціокомунікативною сферою, що детермінує ознаки тек-
сту, які функціонують в ньому (І. Ковтунова, С. Нікітіна, І. Колегаєва) [7: 3].

Розглядаючи питання статусу тексту, розрізняють його писемний та усний різновиди, 
зважаючи на які, визначають підходи до його вивчення. Здебільшого вважають, що текст 
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може існувати лише у письмовій формі. За словами Л. Лосєвої, «текст – це повідомлення в 
письмовій формі, що характеризується смисловою і структурною завершеністю та відповід-
ним ставленням автора до нього» [8: 17]. Хоча сьогодні все більше мовознавців схиляється 
до широкого розуміння тексту, обираючи для дослідження, наприклад, фольклорні тексти.

Крім того, науковці звертають увагу на широке та вузьке розуміння тексту. Широ-
ке пов’язують із загальною тенденцією тлумачення культури як складного семіотичного 
утворення. При вузькому – під текстом розуміють будь-який мовленнєвий вираз, що не 
залежить від обсягу, але завжди характеризується завершеністю та комунікативним зна-
ченням [9: 123–124].

П’ять підходів до вивчення тексту зазначає З. Тураєва: 1) онтологічний, що відобра-
жає характер існування та статус тексту; 2) гносеологічний, який виявляє спосіб відобра-
ження об’єктивної дійсності в тексті, а у випадку художнього тексту – спосіб відобра-
ження реального світу в ідеальному світі естетичної дійсності; 3) власне лінгвістичний, 
що ґрунтується на мовному оформленні тексту; 4) психологічний, зорієнтований на його 
сприйняття і 5) прагматичний, спрямований на визначення ставлення автора до дійснос-
ті та змістового матеріалу тексту [4: 14]. 

 Чотири концепції розуміння тексту виокремлює М. Ляпон: 1) результативно-
статистичну (текст як інформація, відчужена від свого носія послідовність висловлень, 
об’єднаних семантичним зв’язком); 2) процесуальну стосовно адресанта (текст як реалі-
зація мовної здатності індивідуума); 3) каузативну (текст як продукт активної мовної ді-
яльності людини, що передбачає двосторонню зацікавленість автора й читача в переда-
ванні та пізнанні інформації); 4) стратифікаційну (текст як найвищий рівень мовної сис-
теми) [10: 3-4]. 

Сьогодні активно розробляються гіпотези, згідно з якими текст розглядається як акт, 
пов’язаний із процесами комунікації. Відповідно його кваліфікують як продукт і засіб 
комунікативного завдання, що постає одночасно перед автором і реципієнтом та спря-
мований на когнітивне пізнання, як структуру, що складається з трьох компонентів: «ав-
тор – текст – читач», як діалогічну сутність, що спрямована на адресата й передбачає 
певну реакцію з його боку. 

На думку дослідників художнього тексту, чим більше збігаються концептуальні сис-
теми (автора і реципієнта), тим адекватніше сприймається «авторський» зміст тексту. При 
відсутності будь-якої спільності між концептуальними системами інтерпретація художньо-
го тексту також відтворюється, але адекватне розуміння не відбувається. Водночас слід за-
значити, що повного збігу концептуальних систем через їх унікальність принципово не 
може бути, а тому неможливе і розуміння художнього тексту абсолютно тотожне автор-
ському задуму. Проте саме цим і приваблює він читача – прагненням проникнути в його 
суть, інтерпретувати його по-своєму. Художній текст, за словами А. Мойсієнка, завжди пе-
редбачає творче, особистісне прочитання-декодування, в якому значну роль відіграє пев-
ний життєвий культурно-естетичний досвід індивіда [11: 13]. Саме такий комунікативно-
діалогічний підхід і став одним з основних у формуванні нового когнітивного напрямку в 
мовознавстві ХХ ст. ( Н. Купіна, Ю. Марчук, Г. Богін, М. Шахнарович та ін.).

Розглядаючи текст як невіддільний від комунікативного процесу, науковці зазначають 
такі його характеристики: по-перше, він є вербально вираженим, знаково зафіксованим 
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продуктом мовця; по-друге, його утворюють формальні і змістові категорії, які відобра-
жають екстралінгвістичні й власне лінгвістичні реалії; по-третє, текст «живе» саме в ко-
мунікації і насамкінець – текст, залишаючись витвором людини, пов’язаний з особливос-
тями людської свідомості та мислення [12: 23]. 

Підходячи до тлумачення тексту з постструктуралістичних позицій, Р. Барт розширює 
межі поняття «текст» через змішування двох різних категорій (аналізу як об’єктивного 
сприйняття та суб’єктивної рецепції). Для нього основний зміст тексту («культурний код 
тексту») полягає не в самому тексті, а в «його застосуванні до вже відомих текстів» [1: 
424]. Учений пропонує і мовну особистість розглядати як текст [1: 56].

Загалом нові дослідження тексту спрямовані на комплексне використання різних під-
ходів до його вивчення, які тісно взаємодіють і взаємозумовлюють один одного. Поява 
нових напрямків у сучасній лінгвістичній науці в останні десятиліття (комунікативний, 
антропоцентричний, когнітивний та ін.), прагнення до всебічного вичерпного аналізу 
тексту зумовили перегляд усталених поглядів на нього. Аналіз різноманітних підходів до 
розуміння тексту показав, що і сьогодні він тлумачиться неоднозначно, залежно від до-
слідницьких позицій науковців. Прагнення віднайти напрямки, які б забезпечили всебіч-
ний, вичерпний аналіз тексту, визначає перспективність подібних досліджень.
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Статтю присвячено аналізу агітаційних текстів виборчої кампанії партії ЛДПР до 
Обласної Думи Законодавчих зборів Свердловської області 2010 року з позицій наявнос-
ті інвективної лексики. 

Ключові слова: інвективна лексика, лінгвістична експертиза, агітаційний матері-
ал, виборча кампанія.

Статья посящена анализу агитационных текстов избирательной кампании партии 
ЛДПР в Областную Думу Законодательного собрания Свердловской области 2010 года с 
точки зрения наличия инвективной лексики.

Ключевые слова: инвективная лексика, лингвистическая экспертиза, агитационный 
материал, избирательная кампания.

This article is devoted to the analyses of propaganda texts of the Liberal Democratic Party 
election campaign to the Regional Duma of the Legislative Assembly of Sverdlovsk region in 
2010 according to the invective language availability.

Keywords: invective lexicon, linguistic expertise, propaganda material, the election cam-
paign.

Язык – один из источников социальных конфликтов. Конфликты неизбежно возника-
ют при использовании языка его носителями в острых, социально значимых ситуациях, к 
которым относят и предвыборную агитационную кампанию. Способы разрешения таких 
конфликтов выходят за рамки естественно-языковых механизмов (системы языковых и 
этико-языковых норм) и переходят в сферу действия права и законов. Рассмотрение исков 
о защите чести и достоинства личности сопряжено, как правило, с немалыми труднос-
тями, прежде всего потому, что не разработаны его научные принципы. Единственный 
легитимный источник – пометы толковых словарей. Это спорный для юридической 
лингвистики момент. Часть инвективной лексики сознательно не включается в словарь, 
но именно такая лексика часто бывает источником конфликтов. В доступной литературе 
отсутствует анализ места инвективной лексики в языковой системе, не отграничена ин-
вективная лексика, не определены её особенности в различных языках. Такое состояние 
приводит к формированию научного противоречия между потребным знанием и его от-
сутствием. Стоит отметить, что в последнее время возрос интерес к политической линг-
вистике в связи с недостаточной изученностью и спорностью большого количества во-
просов, связанных с определением причин появления в предвыборных кампаниях бран-
ной и инвективной лексики. 

© Полюгова Е.В., 2013



126

Прилагательное «инвективный» – производное от существительного «инвектива». 
Это существительное, означающее «резкое выступление против кого-, чего-либо; оскор-
бительная речь; брань, выпад», восходит к лат. invectiva oratio (бранная речь). Инвек-
тивную лексику и фразеологию составляют слова и выражения, заключающие в своей 
семантике, экспрессивной окраске и оценке оскорбление личности адресата, интенцию 
говорящего или пишущего унизить, оскорбить, обесчестить, опозорить адресата своей 
речи (или объекта оскорбления), обычно сопровождаемую намерением сделать это в как 
можно более уничижительной, резкой, грубой или циничной форме (реже прибегают к 
«приличной» форме – эвфемизмам, вполне литературным) [5: 75].

К инвективной лексике по разным источникам относятся: ругательная нелитератур-
ная лексика, чаще всего взятая из жаргонов и диалектов; обсценная лексика (мат); грубо-
просторечная (ненормативная) лексика; литературные слова и выражения 1, 2, 3 и 5 раз-
рядов (см. ниже) [5: 29].

Внутри инвективной лексики надо различать литературную (относящуюся к рус-
скому литературному языку) и внелитературную или нелитературную, например, жар-
гонную. Ко второй группе относится и обсценная лексика (мат). В рамках «литератур-
ной» инвективной лексики тоже есть различные группы. Во-первых, это книжная лекси-
ка с инвективным значением (мошенник, проститутка). Здесь может возникнуть ситуа-
ция клеветы (так как, назвав человека таким словом, мы обвиняем его в нарушении зако-
нодательства или норм общественной морали; вполне возможно, что это не соответству-
ет действительности). Во-вторых, это эвфемизмы для подобных слов, казалось бы, «ща-
дящие» адресата, но на самом деле несущие такую же инвективную нагрузку (дама лег-
кого поведения). В-третьих, это переносное, метафорическое употребление таких слов 
(ср. бессмертное выражение «политическая проститутка»). Оно чаще связано с ситуаци-
ей оскорбления. Наконец, в-четвертых, есть группа вполне литературных слов инвектив-
ной семантики, однозначно связанных с оскорблением, – вроде стерва, мерзавец, подо-
нок. Таким образом, всю инвективную лексику можно разделить на 8 разрядов [3: 12].

1-й разряд составляют слова и выражения, с самого начала обозначающие антиоб-
щественную, социально осуждаемую деятельность, занятия, поступки, поведение кого-
либо, то есть негативную с точки зрения интересов общества (или его большинства), де-
ятельность, например: бандит, вор, мошенник, педераст, проститутка, фашист, шпион... 
Такие слова к тому же нередко имеют четкую юридическую квалификацию – ср., напри-
мер, о словах-понятиях вор, мошенник, взяточник, сутенер, шулер в Комментарии к УК 
РСФСР. 

2-ой разряд составляют слова с ярко выраженной негативной окраской, составляю-
щей основной смысл их употребления: то есть это слова и словосочетания, в самом зна-
чении которых при констатирующем характере семантики содержится негативная оцен-
ка деятельности, занятий, поведения кого-либо, сопровождаемая экспрессивной окрас-
кой публицистического характера. 

3-й разряд – это нейтральные номинации лица по его профессии, роду занятий, то 
есть названия профессий, употребляемые в переносном значении; например: бюрократ, 
коновал, мясник, чиновник, которые в переносных значениях приобретают резко нега-
тивную оценку, обычно сопровождаемую экспрессией неодобрения, презрения и т.п. 
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4-й разряд – зоосемантические метафоры, отсылающие к названиям животных. Со-
держат, как правило, негативные оценки адресата речи и грубую экспрессию неодобре-
ния, презрения, пренебрежения и т.п.; многие из таких метафор относятся к бранной (ин-
вективной) лексике, оставаясь, впрочем, в рамках литературного языка. См., например: 
быдло, кобыла, рыло, свинья, свиное рыло...

5-й разряд – слова, обозначающие действия или качества, свойства кого-либо или 
чего-либо. Среди таких слов есть слова констатирующей семантики (украсть, убить, 
мучить, издеваться, насиловать, хулиганить, врать, воровать) и слова оценочные, с яр-
кой экспрессивной окраской (хапнуть, двурушничать, лицемерить, лихоимствовать, 
прикарманить). Очень часто подобная характеристика действия переносится на само-
го деятеля.

6-й разряд образуют слова и словосочетания, в самом значении которых заключе-
на негативная (бранная) оценка кого-либо как личности, с достаточно сильной нега-
тивной же экспрессией. Например: дурак, гадина, гнусный (все они – в рамках лите-
ратурного языка).

7-й разряд составляют в основном словосочетания, представляющиеся эвфемизмами 
по отношению к словам-номинациям 1-го разряда. Тем не менее, в эмоционально напря-
женной речи эти эвфемизмы более оценочны, чем соответствующие «прямые» обозначе-
ния адресата. Например: женщина легкого поведения, падшее создание, стоять на пане-
ли, агент иностранных спецслужб. Важно подчеркнуть, что словосочетания этого разря-
да относятся преимущественно к книжной речи.

8-й разряд составляют окказиональные образования (часто построенные на игре 
слов, каламбурах), создаваемые с целью оскорбить, унизить адресата, подчеркнуть со 
стороны говорящего (пишущего) активное неприятие адресата, его деятельности, по-
ступков, презрение к нему и т.п. 

Честь и достоинство – это оценочные и связанные между собой нравственные ка-
тегории. Отрицать или умалять эти качества другого человека – значит позорить его в 
представлении других людей.

Лингвистическая экспертиза – один из видов лингвистического исследования, 
который назначается управомоченным лицом (органом) с целью установления юридичес-
ки значимых фактов. Чаще всего объектами лингвистических исследований становятся 
публикации в печатных или устных средствах массовой информации. Целью экспертизы 
является выяснение истинности/ложности, возможности/невозможности описательных 
высказываний об объекте посредством проведения тщательного исследования. 

Из 8 представленных разрядов инвективной лексики в текстах и речах выступлений 
ЛДПР были найдены инвективы всех разрядов.

1 разряд инвективной лексики (слова и выражения, с самого начала обозначаю-
щие антиобщественную, социально осуждаемую деятельность).

1. Все коммунально-чиновное жулье – под суд! (а.б. от 05.03.2010)
2. Коррупция процветает в стране (а.б. от 05.03.2010)
3. На встрече с избирателями он подтвердил, что чиновники зажрались, ходят в 

золоте, законы бездействуют, повсюду процветает жулье («Три города» №8)
4. Только ЛДПР способна привлечь к ответу коррупционеров (а.б. от 19.02.2010)
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5. Лидер ЛДПР дал указание вывести на чистую воду всех бездельников и коррупци-
онеров (а.б. от 05.03.2010)

6. Хватит грабить и выворачивать карманы простых людей! (а.б. от 05.03.2010)
7. Один их ярких примеров тому – незаконный, грабительский рост тарифов на 

услуги тарифов ЖКХ («Три города» №8)
8. ЛДПР перекроет клапаны вороватым чиновникам (а.б. от 05.03.2010)
9. Чтобы было кому погнать из кабинета заворовавшегося «слугу» (а.б. от 

05.03.2010)
10. ЛДПР уверена: если остановить в ЖКХ воровство – тарифы снизятся в 2 

раза! («Три города» №8)
11. Только ЛДПР защитит граждан России от дальнейшего грабежа! (а.б. от 

19.02.2010)
Все данные примеры предполагают намерение оскорбить или унизить адресата. 

Подобные слова в силу логико-понятийной природы в основном значении имеют уже 
негативную оценку. Таким образом, первый разряд инвективной лексики – один из на-
иболее распространненых приемов (16%). Использование данного разряда свойственно 
как печатным агитационным материалам, так личным формам агитации (теледебатам).

2 разряд инвективной лексики (слова и выражения, в которых содержится негатив-
ная оценка деятельности, занятий, поведения кого-либо, сопровождаемая экспрессивной 
окраской публицистического характера).

1. ЛДПР остановит коммунальный беспредел! (а.б. от 19.02.2010)  
2. Фактов беспредела – тьма! (а.б. от 19.02.2010) 
3. Беспредел и беззаконие творит местная власть! (а.б. от 05.03.2010)
4. Все решения ведут к новому витку обнищания народа (а.б. от 05.03.2010)
5. ЛДПР требует каждую копейку тратить на нужды простых уральцев, а не при-

кормленных бюрократов и олигархов! (а.б. от 05.03.2010)
6. Потому что это обдираловка всех россиян! (а.б. от 05.03.2010)
7. Или ЛДПР, которая противостоит произволу, беззаконию и коррупции (а.б. от 

05.03.2010)
В отличие от слов 1-го разряда эти слова переносного употребления не имеют (ви-

димо, в силу присутствующей уже в номинативном употреблении яркой экспрессивной 
окраски). Такого рода слова, обращенные к какому-либо лицу без достаточного основания 
и доказательства, воспринимаются и расцениваются как клевета. Второй разряд инвектив-
ной лексики – менее распространненый прием в агитационных материалах партии ЛДПР 
(10%). Использование данного разряда свойственно печатным агитационным материалам.

3 разряд инвективной лексики (нейтральные номинации лица по его профес-
сии, роду занятий, которые в переносных значениях приобретают резко негатив-
ную оценку, обычно сопровождаемую экспрессией неодобрения, презрения).

1. ЛДПР – за самые жесткие меры против вороватых чиновников («Три города» 
№8)

2. Наша партия всегда была костью в горле властей всех уровней, занозой в заду за-
жиревшего коррумпированного чиновничества (а.б. от 05.03.2010)
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Все примеры касаются профессии «чиновник». Чиновник – 2. Перен. Человек, ко-
торый ведет свою работу равнодушно, без интереса, бюрократически [Ожегов, с. 882]. 
Третий разряд инвективной лексики – нераспространненый прием в агитационных мате-
риалах партии ЛДПР (3%). Использование данного разряда свойственно печатным аги-
тационным материалам.

4 разряд инвективной лексики (зоосемантические метафоры, содержащие не-
гативные оценки адресата речи и грубую экспрессию неодобрения, презрения, пре-
небрежения).

1. Дойной коровой оборзевшая «Единая Россия» назначила владельцев земельных 
участков (а.б. от 05.03.2010)

2. Жирные московские коты из «Единой России» снова ограбили россиян! (а.б. от 
05.03.2010)

Многие из таких метафор относятся к инвективной лексике, оставаясь в рамках лите-
ратурного языка. Четвертый разряд инвективной лексики – нераспространненый прием 
в агитационных материалах партии ЛДПР (3%). Использование данного разряда свой-
ственно печатным агитационным материалам.

5 разряд инвективной лексики (слова, обозначающие негативные действия или 
качества).

1. «Единая Россия» обдирает уральцев! (а.б. от 05.03.2010)
2. Ободрав как липку уральские метзаводы (а.б. от 05.03.2010)
3. Власть обобрала малый бизнес и садоводов (а.б. от 05.03.2010)
4. Власть окончательно завралась и зарвалась (а.б. от 19.02.2010) 
5. ЛДПР разберется со всеми, кто разоряет заводы опорного края России (а.б. от 

05.03.2010)
6. «Единая Россия» говорит, что делает для жителей области все, что может. 

Врет! (а.б. от 19.02.2010)
7. Нам говорят, что с выборами все давно решено. Врут! Не все! (а.б. от 05.03.2010)
8. Видите, как вас снова обманывают! (дебаты, телеканал «Россия 1-Урал»)
9. Вороватые чиновники обворовали народ (дебаты, телеканал «Россия 1-Урал»)
10.  Оппозиция и народ, мы вместе не дали единороссам повысить транспортный 

налог. Они схитрили. Дали такую возможность регионам (а.б. от 19.02.2010)
11.  ЛДПР не позволит «Единой России» обчистить народ и страну! (а.б. от 

19.02.2010)
12.  ЛДПР выгрызает у власти деньги на детей! (а.б. от 19.02.2010)
13.  «Партия власти» снизошла наконец до проблем человека (а.б. от 05.03.2010)
Среди таких слов есть слова констатирующей семантики (драть, обдирать, об-

чищать, воровать) и слова оценочные, с яркой экспрессивной окраской (выгрызать, 
пухнуть, вранье). Очень часто подобная характеристика действия переносится на 
конкретного человека или партию. Пятый разряд инвективной лексики – самый рас-
пространненый прием в агитационным материалах партии ЛДПР (30%). Использова-
ние данного разряда свойственно и печатным агитационным материалам, и личным 
формам агитации.
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6 разряд инвективной лексики (слова и словосочетания, в самом значении кото-
рых заключена негативная оценка кого-либо как личности, с достаточно сильной 
негативной же экспрессией).

1. ЛДПР не даст сделать из народа безмолвное быдло! (а.б. от 05.03.2010)
2. «Единой России» – пофиг! (а.б. от 05.03.2010)
3. Направляя деньги на эффективные экономические программы, а не на фуфло-

вые проекты и собственный бизнес? (а.б. от 05.03.2010)
4. Зачем «Единая Россия» всучивает народу фуфло? (а.б. от 05.03.2010)
5. Почему тогда уральская промышленность третий год сидит в глубокой задни-

це? (а.б. от 05.03.2010)
6. Гражданам «Единой России» абсолютно по барабану, что жизнь десятков ты-

сяч их сограждан под угрозой! (а.б. от 19.02.2010)
7. Миллиардерам с офисами в Москве и Лондоне по барабану благополучие ураль-

цев (а.б. от 05.03.2010)
8. ЛДПР сумеет остановить надвигающийся кирдык в экономике (а.б. от 

05.03.2010)
9. ЛДПР разобралась с оборзевшими работодателями (а.б. от 19.02.2010) 
10.  Почему правоохранительные органы не ставят на место оборзевших началь-

ников? (а.б. от 19.02.2010) 
Указанные слова и выражения используются в агитационных материалах партии 

ЛДПР в целях нанесения оскорбления представителей партии «Единая Россия». Шестой 
разряд инвективной лексики – очень распространненый прием в агитационных мате-
риалах партии ЛДПР (25%). Использование данного разряда свойственно и печатным 
агитационным материалам, и личным формам агитации.

7 разряд инвективной лексики (словосочетания, представляющиеся метафора-
ми по отношению к словам-номинациям 1-го и 2 разрядов).

1.  Опять липа! (= вранье, обман) (а.б. от 19.02.2010)
2. Наша партия всегда была костью в горле властей всех уровней, занозой в заду 

зажиревшего коррумпированного чиновничества (а.б. от 05.03.2010)
3. 20 лет тщетно обивала она пороги чиновных и депутатских кабинетов с прось-

бой помочь цивильно оборудовать отхожее место в квартире (а.б. от 19.02.2010)
В эмоционально напряженной агитационной речи эти слова и выражения не в мень-

шей степени оценочны, чем соответствующие «прямые» обозначения оппонента (1 и 2 
разряды). Важно подчеркнуть, что словосочетания этого разряда относятся преимуще-
ственно к печатным агитационным материалам и не являются распространенным при-
емом (4%). 

8 разряд инвективной лексики (окказиональные образования, часто построен-
ные на «игре слов», каламбурах).

1. Нано не должно превращаться в бананотехнологии (а.б. от 05.03.2010)
8-й разряд составляют словообразования, создаваемые с целью оскорбить, унизить 

адресата, подчеркнуть со стороны оппонента активное неприятие его деятельности, по-
ступков, презрение к нему и т.п. Это очень редкий прием (1%).Таким образом, в агита-
ционных материалах партии ДЛПР наблюдается использование всех восьми разрядов 
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оскорбительной лексики. Нами замечено 68 примеров инвективов. Частотны в использо-
вании 1 разряд (16 примеров), 5 разряд (20 примеров). 

Общество с опасением констатирует широкую экспансию ненормативной речевой 
стихии, подчеркивая при этом, что она представляет серьезную опасность для стабиль-
ного литературного языка, так как расшатывает сложившуюся систему литературных 
норм, ведет к деградации культуры речи. Ученые отмечают, что это закономерно привело 
к возникновению пустот, заполнившихся инвективами и ненормативной лексикой (слен-
гом, жаргоном, бранными словами, матом). 

В последние годы резко возросло число конфликтных ситуаций, связанных с оскор-
блением чести и достоинства отдельных политических деятелей в прессе и других СМИ. 
Наиболее ярко это проявляется во время предвыборных агитационных компаний. 
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відтЕонімні ПриКмЕтниКи ЯК ваЖЛивий СтиЛіСтичний 
ЗаСіБ уКраЇнСЬКого ПоЕтичного мовЛЕннЯ 

іі ПоЛовини ХХ СтоЛіттЯ

У статті аналізується стилистичний потенціал похідних від теонімів лексем. До-
сліджується поетичне використання таких лексичних одиниць у традиційних значеннях 
та індивідуально-авторських інтерпретаціях.

Ключові слова: онім, теонім, відтеонімна лексема, стилістема, експресія. 
В статье анализируется стилистический потенциал лексем, производных от теони-

мов. Исследуется поэтическое использование таких лексических единиц в традиционных 
значениях и индивидуально-авторских интерпретациях. 

Ключевые слова: оним, теоним, оттеонимная лексема, стилистема, експрессия. 
The article analyzes the stylistic potential of lexemes derived from theonyms. It studies the 

poetic use of such lexical units in traditional meanings and in individual author interpretations.
Key words: onym, theonyms, otheonym lexeme, stilistema, expression.

Одним із найпотужніших засобів художньої експресії, утілення мистецької концепції 
відображення дійсності й узагалі необхідним конструктивним елементом поетичної тек-
стової тканини є власні назви й похідні від них. Останні, виступаючи своєрідним стиліс-
тичним прийомом, поглиблюють так звану «ономастичну гру».

Подібно до теонімних стилістем, деривативні утворення від них стають виразника-
ми авторської концептуальності та, як і будь-які конфесійно марковані слова, часто про-
грамують контекст на загальну урочисто-піднесену тональність. Але оскільки переваж-
на більшість із них виражена прикметниками, то смислові акценти, як правило, переда-
ються позначуваному слову. 

Відтеонімні лексичні утворення є відбитком важливого пункту в системі ціннісних 
координат не тільки митців слова, а й усього українського народу. Свідченням цього є 
входження таких лексичних одиниць до складу фразеологічних сполук, без яких не об-
ходиться й художнє мовлення ІІ половини ХХ століття, наприклад: «...хочу бути відни-
ні / з Божої ласки» (І. Калинець); «Поза очі лиховістять: ота чужоложка, / ота поле-
говиця, та ласолежниця, / оте лежидащо, наша кара Божа, / сторицею їй за те, що на-
лежиться!..» (І. Калинець); «... Мов кара Божа, він (орел – Ю.Б.) готовий / Роздерти 
жертву» (І. Світличний); «Відколи світ стоїть, відколи / Над Божим світом влада є, 
/ Дарма ніхто не віддає» (І. Світличний); «Відтак подибав я з печери / на божий світ і 
посміхнувсь...» (М. Данько).

Найбільшим словотвірним гніздом уживаних у поезії вказаного періоду відтеонім-
них лексем є ряд номенів із твірною основою бог-/бож-: Божий, божеський, безбожний, 
богобоязливий, богоподібний, богорівний, побожний; богоборець, богомолець, богослов, 
богошукач, богослужіння, богохульство; боготворити.

© Браїлко Ю.І., 2013
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А найчастіше в художньому мовленні функціонує лексема Божий та її повні або 
часткові синоніми Господній, всевишній, Христовий. Часто вони виступають повноправ-
ними замінниками своїх твірних онімів із генітивних словосполучень (ім’я Бога – Боже 
ім’я, веління Господа – Господнє веління, дар Бога – Божий дар, длань Господа – Гос-
подня длань, знамення Христа – знамення Христове, вік Христа – Христовий вік, наро-
дження Христа – Христове народження, рани Христа – рани Христові тощо). Тісний 
семантичний зв’язок між такими неузгодженими й узгодженими означеннями дає до-
слідникам підстави кваліфікувати їх як синтаксичні синоніми [1, с. 36]. Проте, як уже 
вказувалося вище, у випадку реалізації в поетичному тексті відономастичного прикмет-
ника відбувається певне зміщення смислового акценту на другий компонент синтагми, 
унаслідок чого така конфесійна стилістема часто позбувається властивого власній на-
зві статусу ключового слова, хоча й зберігає чимало семантичних ознак твірної лексеми. 

Так, за допомогою поєднання з іменниками, що позначають фізіологічні властивості 
людини або її дії, прикметники Божий, Господній акцентують увагу на антропоморфіз-
мі мотивуючих онімів: «І явивсь він перед Господні очі, весь / скулившись, як зацьковане 
цуценя. / ...За ним появився Господнім очам другий / і назвав себе українцем» (В. Стус); 
«Тиша тиш / геть поснувала всі кутки і виходи, / а ми, вивищені Господньою долонею, / 
неначе відірвалися від падолу, / підносимося у надвишшя теміні...» (В. Стус); «Нікого до-
вкруги нема, / лише Господні кроки» (В. Стус); «І, мабуть, пролягла надмірна відстань, 
/ щоб з тисячі твоїх старих подоб / пізнати ту, найпершу, що господнім / високим голо-
сом у світ збудилась» (В. Стус); «Він сміється радо, / для мене прохиляючи світи – / душі 
моєї сховане свічадо, / мов спалах щирості і чистоти – / або господнє всевидюще око – / 
замиготіло раптом з глибини» (В. Стус); «Терпи, козаче, скруху, / настав оглухле вухо / 
до божого чола» (В. Стус); «Але певен я, що кожен / далі в серці береже / жаль до згу-
бленої рожі / і сціління Божий жест» (І. Калинець); «А там перед обличчя Боже / Ста-
вати слід, / Щоб скласти звіт» (М. Руденко). 

Іноді означуваним словом у таких випадках виступає конфесійна лексема 
церковнослов’янського походження, що сприяє посиленню у відонімного означення уро-
чистого забарвлення, вияскравлює його функціонально-стильову належність. Цим ху-
дожнім прийомом часто користується В. Стус, у поезії якого взагалі антропоморфічні 
ознаки відтеонімних слів виявляються найчастіше: «Звелася длань Господня / і кетяг 
піднесла / над зорі великодні / без ліку і числа»; «Глас Господній / начитує старозавіт-
ню книгу...»; «І безоглядно-голі небеса / байдуже задивляються у деко, / а я скажу: то є 
Господній перст».

Зазвичай у поетичних текстах відтеонімні лексеми виступають носіями традиційних 
якісних або присвійних ознак у складі поширених у релігійному мовленні словосполу-
чень з постпозитивними означеннями типу слово Боже/Христове, образ Божий, подо-
ба Божа, воля Божа, заповідь Божа, обітниця Божа, хрест Божий, знамення Боже, ми-
лість Божа/Господня, дар Божий, гнів Божий, престол Божий/Господній, храм Божий/
Господній, кров Господня, гроб Господній, ангел Божий, раб Божий, помазаник Господ-
ній, розп’яття Христове тощо. У поезії такі синтагми, часто у взаємодії з контекстуаль-
ним оточенням, стають, як правило, засобом створення певного піднесено-урочистого 
колориту. Наприклад: «Святість спадає і світить росою. / Молитва довершила все. / 
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Обітниця Божа з тобою!» (І. Сокульський); «Почиє / гнів Божий, як гора / (вивищу-
ється нами, / сягаючи небес)» (В. Стус); «Росли в пустелі сірі піраміди, / як острови 
вулканні із води, / і під звучання стоголосих хорів, / під мелодійний дзвін аж до небес / 
вставали храми божі і собори...» (В. Сіренко). 

Відхилення ж від стилістичної конфесійної норми стосуються насамперед синтак-
сичного рівня й зумовлюються ритмікою чи іншими поетичними потребами, напри-
клад: «Могутність – через Боже Слово, / Через Красу, через Любов» (М. Руденко); «О, 
як нас тяжко мучать супостати, / Щоб обернути в немічних рабів / І Божу волю в ду-
шах потоптати!» (І. Гнатюк); «Нас тут плекає Божа Воля – / для потойбічного жит-
тя лише» (М. Самійленко); «І в чому народились, люди / Увійдуть у святу ріку, / Щоб 
Божий хрест / прийнять на груди – / Родившись вдруге на віку» (М. Руденко); «... То ні-
чого, що вже маловіри ні в диво, / Ні у боже знамення не вірять давно» (І. Гнатюк); «... 
синій верхівець повертає Божу / милість для тебе безхосенно...» (І. Калинець); «Хай 
Божий гнів тиранів не мине, / Коли народ повалить тиранію» (І. Гнатюк); «Стоять 
хрести. Розп’ято сумовиння. / В часі числа. Господній храм» (С. Сапеляк).

Існують нечисленні випадки словотвірних змін означуваних слів таких сполук, у 
процесі чого відтеонімний прикметник може дещо втрачати ознаки слова високого сти-
лю, наприклад: «... май милосердя до нас / темряво-янголе-хоронителю / всього що то-
чить пожирає / різних створіннячок Божих / теж не лишай напризволяще...» (І. Кали-
нець); «летіли бузьки / ранесенько / фартушки у півниках / янгеликів вітати / Божи-
ми ручками» (С. Сапеляк).

Уживаючись із загальними назвами темпоральної семантики, такі конфесійно мар-
ковані лексеми можуть ставати точними часовими конкретизаторами: «відлуння / твого 
імені / я вчув / між високими берегами / юності / і своїм христовим віком...» (І. Кали-
нець); «Походи ж удруге / своєю молодістю і збагни себе / перед народженням Хрис-
товим – / як час потоком римського літочислу / збігає в діл» (В. Стус). А в поезії І. Ка-
линця сполуки відтеонімних слів із такими іменниками мають архаїчне забарвлення, 
що задає відповідну тональність усьому висловлюванню, як-от: «... люди не встига-
ють / відмолювати святці / – року Божого / – анно доміні...»; «літа Божого / 1224 / зі 
сходу сонця / бігло за татарським / копитом / зілля татарське / аїр...».

Відтеонімні лексеми, подібно до власних назв християнських вищих сутностей, 
віддзеркалюють також поетичний асоціативний зв’язок України з Богом, виражений 
у метафоричній формі: «Задивляюсь в очі Батьківщини, – / Дві краплини Божої роси» 
(М. Осадчий); «Неофіти ідуть! / Ідуть і несуть, / Наче рану Христову – Вкраїну» 
(Т. Мельничук).

Актуалізуючи у своїй значеннєвій структурі сему ‘висота’ й позитивно-оцінні 
семи, прикметники з мотивуючою теонімною основою стають одним із важливих ком-
понентів тропів (порівнянь або метафор), що вживаються для опису об’єктів небесної 
сфери: «Палає небо – / наче думка Божа / Поза паркан колючий заглядає» (М. Руден-
ко); «А сонце, мов обличчя Боже, / Понад борами нависа...» (М. Руденко); «у вікно див-
ляться / облизуючи місяць / корови лопухи і хмари / лиликú потурнакú гітари / і Божі 
Очі й Боже Місто – / с т о ж а р и...» (Т. Мельничук); «Місяцю любий, ти Божий 
човне, / Пливи по небу, пливи...» (М. Осадчий). Але ці лексеми є також органічним за-
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собом поетичного змалювання предметів земного пейзажу, а то й самої Землі, напри-
клад: «Земля – мов Господня гучна благостиня» (В. Стус); «Господня благовість над 
прірвою росте» (В. Стус); «Дорога далі неперейдена, / спалахуючи синім жалем, / схо-
валася за ожередами, / мов за Господньою скрижаллю» (В. Стус); «... із зеленого гніз-
да / із сопілчаного горла / стежкою Божого жита / найспівучіша душа землі / із мед-
вяної скрипки...» (І. Калинець). 

Часто найважливішими для поетичного мовлення стають позитивно-оцінні семи 
відтеонімних прикметників, як-от: «Білий колір – божий колір» (М. Осадчий); «Світ 
живе добром / Господніх благ» (В. Стус); «Христове в тебе серце, якщо сльози / трем-
тять дитинно у його очах» (І. Калинець); «Квітка далека, квітка Христова / розкри-
ється в тиші плакать-співать» (І. Сокульський).

Поетичний світ інтерпретує християнське бачення людини як творіння Божого за 
допомогою образного встановлення її різнобічних зв’язків із вищим єством (ієрархіч-
них, подібних чи тотожних). І важливу роль у цьому відіграють не лише теоніми, а й 
похідні від них експресеми, які, стаючи головною вказівкою на ірреальну особу, у про-
цесі художнього осмислення обов’язково зберігають своє аксіологічне позитивне зна-
чення, тоді як образи людини можуть переживати більш чи менш суттєві трансформа-
ції в суто оцінному або іншому плані. Наприклад: «вірую від скорби до скорби / душа 
наша – ім’я Боже» (С. Сапеляк); «І сам ти – Божий перст» (І. Світличний); «Одягни 
їх у себе самих – і нехай вони / Бачать Боже єство і пречистий свій вид» (І. Світлич-
ний); «І ти біліла вся, неначе кість слонова, / точена й молода – господньої роси / тро-
їста барва барв» (В. Стус); «Не хочу буть Божою з’явою, – / Бути б в судьбі посеред-
нім» (М. Осадчий); «Господній післанець, / любов’ю ти спиняв отого вбивцю, / що ці-
лий вік точив із тебе крівцю, / в руці тримавши смертний рішенець» (В. Стус); «Коли 
твої рани як рани Христові / Закровоточать в народі сумлінням?!» (З. Красівський); 
«Оце кружляння / між днем і ніччю, / межи смертями / зоветься горем, зоветься щас-
тям, / а ми – хортами / Господніх вловів» (В. Стус); «Ми, пустоцвіти Божих існувань, 
/ упившися зазиченою кров’ю / чужих чинінь, спливаєм за собою, / чекаючи загублених 
світань / вовіки й віки» (В. Стус).

У поетичних контекстах наявні й прямі зіставлення чи протиставлення понять люд-
ське (або земне) – Боже, через які характеризується конкретна людина, образ котрої ви-
ражений експліцитно («Чи школярик, чи, може, / Пастушок із-за Бугу. / Чи людська, чи 
то Божа / В його постаті туга» (М. Руденко)) або імпліцитно («І плачуть вдови мо-
лоді / За фіолетовою тогою / Земного й божого судді» (В. Стус) (В останньому випад-
ку йдеться про Й. Сталіна, образ якого розкривається в проспекції. Тож відтеонімний 
прикметник божий стає важливим конструктивним елементом метафори)). Ці понят-
тя можуть розкриватися й у більш загальному плані: «Нам пустинь бачиться одна: / 
до надр у суще, вглиб до дна. / До надр, у суще, вглиб, до дна, / до Божої й земної суті» 
(І. Калинець).

Повна ж тотожність людини та Бога виявляється у відтеонімному прикметнику бо-
горівний, її констатує й поетичне світобачення: «... І в цьому світі, що здурів мов, / До-
поки діє дух-творець, / зважай, Людина – богорівна!» (М. Самійленко); «А їх вела не-
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чувана князівна! / До ніг її схилялись вороги, / самі в’язались у вузли тугі – / рубай, січи і 
ріж нас, богорівна!» (О. Різниченко); «Вже не Василь ти – притча во язицех! / У свят-
ці вже записано тебе. / Дрібні й великі, богорівні й ниці / У спільники сусідяться те-
пер» (О. Різниченко). В. Стус установлює цю спільність на рівні однієї властивості лю-
дини: «Єси ти сам – з собою врівень, / один на сотні поколінь / високим гнівом бого-
рівен...» 

За допомогою такої лексеми можуть характеризуватися ще й опосередковані через 
слово або право зв’язки людини з вищою сутністю: «І предок слово богорівне / не тіням 
предків возвістив – / безпам’ятним звістуй і ти, / як предок, слово богорівне» (І. Кали-
нець); «В ньому (світі – Ю.Б.) жити право богорівне / Має той, хто бачить добрі сни...» 
(М. Руденко); «Богорівні / В громади викраде собі права, / Щоб освятить в’язниці та ка-
тівні» (М. Руденко).

Використання відтеонімних лексем у поетичному мовленні може порушувати логіч-
ні зв’язки, створюючи тим самим яскраву художню експресію. Таким порушенням норм 
логіки є стусівська метафора «земля, побожна, наче Будда», де прикметник побожний 
різко змінює своє об’єктне спрямування, унаслідок чого властивість віруючої людини 
надається надприродній вищій істоті – Будді. 

Загалом усі відтеонімні прикметники, що функціонують у поетичному мовленні ІІ 
половини ХХ століття, зберігають свої первісні оцінні конотації, за винятком окремих 
уживань на зразок: «Ідуть на суд і мертві, і живі, / І божим страхом світяться їх лиця» 
(І. Гнатюк).

Отже, відтеонімні лексеми є активним складником українського поетичного слов-
ника досліджуваного періоду. Вони засвідчують великий експресивний потенціал, хоча 
й дещо менший, ніж у мотивуючих слів, з якими мають незаперечний зв’язок, оскіль-
ки їхні поетичні функції подібні. Цей зв’язок актуалізується в контексті не лише ядер-
ними семами твірних онімів, але й їхньою культурно-енциклопедичною інформацією, 
емоційно-оцінними співзначеннями. Останні виявляються для художнього мовлення од-
ними з найвагоміших: потрапляючи в нове семантичне поле, відтеонімні деривати лише 
зрідка змінюють свої аксіологічні конотації у зворотному напрямку. 

ЛітЕратура

1. Чопик Я. М. Неузгоджені означення і принципи їх аналізу / Я. М. Чопик // Україн-
ська мова і література в школі. – 1985. – № 12. – С. 35–41.



137

УДК 811.133.1’271.2(045)
Попко Т.Г.

(Минск, Беларусь)

оСоБЕнноСти ФормированиЯ КуЛЬтурно-ЯЗЫКовой 
КомПЕтЕнЦии у вЗроСЛЫХ 
(на примере французского языка)

Стаття присвячена питанню взаємозв'язку культури і мови, розглядається понят-
тя культурно-мовної компетенції, а також роль країнознавства у формуванні даної 
компетенції.
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Статья посвящена вопросу взаимосвязи культуры и языка, рассматривается поня-

тие культурно-языковой компетенции, а также роль страноведения в формировании 
данной компетенции.

Ключевые слова: культура, язык, компетенция, страноведение. 
The article is devoted to the relationship between culture and language, and to the concept 

of cultural and linguistic competence .
Key words: culture, language, competence.

В настоящее время общепризнанным является тот факт, что язык и культура тесно 
связаны и должны преподаваться вместе. Хорошее владение языком зависит от понима-
ния и знания культуры страны изучаемого языка; в то же время, другая культура может 
быть воспринята теми, кто хорошо владеет языком, на котором говорят носители данной 
культуры. Здесь можно говорить о так называемой культурно-языковой компетенции.

В понятие культурной компетенции включается способность личности к идентифи-
кации по национальному и социальному признаку, разнообразные поведенческие прак-
тики, в том числе их предсказание и понимание их мотивов. То есть речь идет о так назы-
ваемой антропологической культуре, когда человек осознает себя как личность, принад-
лежащую к тому или иному обществу. При изучении иностранного языка, человек выби-
рает себе дополнительную культуру страны, язык которой он изучает. Для эффективно-
го общения с представителями различных культур, классов и сообществ, как внутри сво-
ей страны, так и на международном уровне, необходимо овладеть в достаточной степени 
другой культурой, культурными особенностями той или иной страны. 

Культурно-языковая компетенция – это способность языковой личности соотносить 
языковые единицы с фактами культуры, уметь создавать и интерпретировать культурные 
тексты, продуцированные данной лингвокультурой. Исследователи выделяют несколько 
составляющих культурно-языковой компетенции:

1) владение законами системных отношений между единицами данного языка;
2) знание ассоциативно-образного арсенала языка;
3) знание достаточного набора культурно значимых языковых единиц, выражаемых 

ими оценок и вызываемых ими эмоций;
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4) знание системы культурных установок, действующих как синхронно, так и на ди-
ахроническом уровне;

5) знание артефактов и ментофактов культуры;
6) умение соотносить культурно значимые языковые единицы с со-
7) ответствующими артефактами и ментофактами культуры, культурными установ-

ками;
8) умение использовать культурно значимые языковые единицы.
Отмечается тот факт, что данный тип компетенции тесно связан с семантическими 

правилами, которые для говорящих на родном языке не формулируются, так как для них 
эта система представляется очевидной и часто единственно возможным способом миро-
понимания.

При выборе материалов для формирования культурно-языковой компетенции во 
взрослой аудитории, необходимо принимать во внимание, как нам кажется, следующие 
критерии:

1) существенность. Необходимо обращать внимание на тот факт, есть ли какие-то 
известные слушателям элементы, может ли тот или иной материал предложить 
какую-либо новую информацию и может ли эта информация пробудить интерес 
к дальнейшей работе.

2) пригодность к использованию. Какие упражнения для изучения могут быть 
предложены, учесть интерес данного материала для существующей программы 
обучения, а также мотивацию обучающихся.

Как показывает практика, особый интерес при обучении культуре особое внимание 
уделяется такому аспекту как страноведение. При этом принимаются во внимание та-
кие моменты как: общение (что и как нужно сказать в различных ситуациях, знание не-
вербального общения); система ценностей той или иной страны; социальные условнос-
ти (социальная иерархия, гендерные отношения, отношения между поколениями, этикет 
и т.п.); социальные институты (религия, образование, социальная защита и т.п.); геогра-
фия и окружающая среда; история; литература и искусство. 
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У статті проаналізовано інокультурний лінгвокомпонент у російському художньо-
му тексті, визначено його природу і функції.
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В статье анализируется инокультурный лингвокомпонент в русском художествен-
ном тексте, определяются его природа и функции.

Ключевые слова: русский художественный текст, инокультурный лингвокомпо-
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In the article we analyzed and defined the functions of allo-cultural language component 
in the Russian literary discourse.

Key words: Russian literary discourse, allo-cultural language component, Ukrainian lin-
guo-culture.

Исследование художественного текста в лингвокультурологическом плане имеет не-
сколько аспектов, одним из них является анализ инокультурного языкового знака. Такой 
лингвокомпонент отражает национальное мировосприятие, национально-бытовой уклад 
и может иметь амбивалентную характеристику в зависимости от происхождения, функ-
ционирования / территориального распространения, авторского употребления.

Анализ инокультурного лингвокомпонента производится с учетом близости языко-
вых культур, взаимодействия различных лингвокультур и предоставляет ценные сведе-
ния относительно иной национальной общности.

Украинский лингвокомпонент в русском художественном тексте заключает в себе 
информацию, указывающую на культурно-исторические контакты, этнографические и 
ментальные черты украинского народа, а также обеспечивает соотнесенность текста с 
национально-украинским фоном. Изучение функционирования украинского языково-
го знака в русском тексте не всегда выявляет механизмы реализации его ассоциативно-
оценочных, символических особенностей – отбор национально-культурных компонен-
тов по этому признаку (авторский, во многом – интуитивный) уже осуществлен. Показа-
тельным примером являются художественные произведения А. Куприна, русского клас-
сика, жизнь и творчество которого связаны с Украиной.

В художественном тексте А. Куприна лексема местечко (наряду с культуремами 
хата, бурса) воспроизводит атмосферу «юго-западного» края. Слово является конкрет-
ным примером постоянного культурного обмена, непрекращающегося взаимодействия 
между языком русским и языками украинским и белорусским [4: 72–74]. Соответствуя 
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номинации «городишко», местечко обозначает поселок полугородского типа или боль-
шое селение городского типа в Украине, в Белоруссии, в пограничных с ними областях, 
в южных областях России («украинское местечко») [6 (13: 879); 11: 298; 3: 535]. Лексе-
му местечко фиксирует Словарь русского языка ХІ – XVII вв. и Словарь В. Даля, опреде-
ляя ее значение как «город, городок на западнорусских территориях» [12: 109], «запд. по-
сад, селенье в виде городка, города» [2 (6: 369–370)]. Являясь естественным элементом 
современных украинского [4 (14: 749)] и русского языков, номинация местечко рассма-
тривается в лингвистической литературе, в этимологических источниках как западнос-
лавянское заимствование (польск. miasteczko): «… местéчко “городок” – у Долгорукова 
(1702 г.); … Оно происходит, как и укр. місто “город”, из зап.-слав. и представляет собой 
кальку из ср.-в.-н. stat “место, город”» [17: 608; 18: 526; 1 (2: 124, 181)].

Функционирование лексемы местечко в русском художественном тексте – пример 
вариантности языковых средств для отображения инокультурной общности, тот ред-
кий языковой ресурс, который позволяет передать иной национальный «дух» в преде-
лах одного и того же языка. Такую особенность слова проницательно улавливают писа-
тели при воссоздании украинской среды. В творчестве А. Куприна номинация «городиш-
ко» замещается лексемой местечко, если затрагивается украинская тематика (вербаль-
но устраняется диссонанс с передаваемым местным колоритом). Например: «Местечко 
точно вымерло, даже собаки не лаяли. Из окон низеньких белых домов кое-где струил-
ся… свет…»; «Казармы для помещения полка только что начали строить на окраине ме-
стечка» [3 (9: 329, 380)].

Тенденция к употреблению лексемы местечко отмечается в практике перевода укра-
инского художественного произведения на русский язык, в том числе вне зависимости от 
украинского контекста, примером этого может служить русский перевод романа Ю. Ан-
друховича «Двенадцать обручей»: «Он был родом из местечка Зицграс где-то то ли на 
востоке, то ли на юге Австрии…» [1: 16].

Интересной иллюстрацией девербализации фактов исходной культуры, их приспосо-
бления к нормам русского литературного языка представляются отдельные русские пе-
реводы западноевропейской классики, выполненные носителями белорусского языка. В 
этом случае переводчик, пользуясь русской синонимикой, выбирает из пары подходящих 
эквивалентов (городок / местечко) лексему, более близкую своему этническому «духу», 
собственной культурно-языковой традиции, например: «В этом местечке мы увидали 
харчевню, довольно пристойную для такой дыры»; «– Сеньор кавальеро, вы превозно-
сите город, в котором или, вернее, в окрестностях которого я родился, ибо я уроженец 
местечка Майрена… Знаком там со всеми, начиная от алькальда и до последнего че-
ловека в местечке»; «… рассвет застал нас под Кампильо. Мы немедленно свернули в 
горы, расположенные между этим местечком и Рекеной» [10: 320, 321, 371]. Данный вы-
бор объясняется стремлением адресанта гармонизировать норму оригинала с возможно-
стью ее максимального восприятия с собственных, национально-языковых представле-
ний, идеальным средством для этого избирается номинация, являющаяся «продуктом» 
межкультурной коммуникации близкородственных языковых сообществ. Соответствен-
но в определенных ситуациях употребления слова местечко происходит изменение в его 
смысловой структуре – сема, указывающая на конкретное месторасположение объекта, 
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утрачивается. Значение лексемы приближается к толкованию В. Даля – наименование 
селенья в виде городка, характерное для западного употребления.

Пространственная локализация описываемых событий (Полесье, западные области 
Украины в повести А. Куприна «Олеся» или рассказах «Лесная глушь», «Запечатанные 
младенцы») предполагает необходимость воспроизведения фактов влияния польской куль-
туры на украинскую, что прежде всего отражено на языковом уровне. Употребление лекси-
ческих полонизмов вырисовывает историческую поликультурную панораму Запада Укра-
ины, реализует эстетическую и познавательную функции слова. Номинации костел (/поль-
ский/ католический храм), каплица (католическая часовня), имена лиц ксендз и пробощ (ка-
толические приходские священники) свидетельствуют о равноправном сосуществовании 
православной церкви и «католического обихода» в Украине, культурема шляхтич (наиме-
нование мелкого польского дворянина) локализирует действие в рассказах и во времени, 
лексема банчок («польский банчок» [4 (9: 717)] – разновидность карточной азартной игры, 
семантическое производное от банковско-экономического термина banczek [20: 51; 19: 94]) 
акцентирует внимание на разносторонних украинско-польских контактах.

Польское влияние как следствие общественно-экономических и культурно-
политических условий прослеживается в словах бурса (польск. < лат.), буцыгарня 
(польск. < нем.), гвалт (польск. < нем.), чинш (польск. < нем. < лат.), ясновельможный 
(от польск. jaśnie wielmożny), лайдак («лентяй /разг. лодырь/, пьяница» [3 (7: 185)]: уни-
чижительная лексика польской шляхты, которая отражала ее презрительное отношение 
к «посполитым» крестьянам в ΧVII веке [2 (2: 328)]), чемерка («верхняя мужская одежда 
с талией и сборками сзади; венгерка»), старка («сорт выдержанной крепкой водки»), а 
также в других лексемах, которые воспринимаются как естественные элементы украин-
ского языка (к примеру, шлях, грубка /«голландская печь»/, шмат / шматок).

Полноценное функционирование польских лексических элементов в восточносла-
вянском дискурсе обеспечивается их адаптацией на всех языковых уровнях, в том числе 
и словообразовательном: «Если же ему случится убить что-нибудь, то он несет дичь на 
ксендзовский двор…» [2 (9: 223)].

Особенности поликультурного пространства Украины и межкультурного взаимодей-
ствия подчеркиваются упоминанием еврейских бытовых реалий, для номинирования ко-
торых использовалась украинская лексика, например, бебех /теплый, пуховой, замаслен-
ный/ («перина, подушки, убогая постель, пожитки, тряпье») [3 (9: 98, 108)]. А. Горбач 
определяет лексему бéбехи как славянизм (польск. bebechy), имеющий (в значении «пе-
рины, подушки») признаки арготизма. Такую функцию слову, как и многим германиз-
мам, обеспечивал еврейский язык (точнее: еврейская речь в Украине), который являл-
ся активатором, «распространителем» употребления слова в качестве арготизма [5: 345].

В авторской и прямой речи украинских персонажей еврейского происхождения фик-
сируются лексические единицы, принадлежащие еврейской лингвокультуре (факт рас-
пространения в Украине инокультурных явлений с собственными инокультурными наи-
менованиями): балагула («крытая еврейская повозка», «хозяин такой повозки»), гешефт 
(«сделка»), мишурес («посредник, человек для поручений»), шмуклер (идиш < нем.) 
(«шнуровой мастер»), фиш («рыба по-еврейски»), шабес («/еврейская/ суббота, тради-
ционный еврейский субботний отдых») [2 (9: 231, 578); 3 (9: 92, 96, 218)].
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Вербально-опосредованное описание украинского быта отмечается прежде всего в 
представлении физического и этнографического облика типичного украинца, украинки, 
воспроизведении культурно-бытового и природного окружения. Украинский лингвоком-
понент в этом случае (например, смазные чоботы, свитка, люлька, мазнúца, горилка, 
хата, мазанка, лозняк и т. д.) реализует акцентную функцию отображения инокультур-
ности. Восприятие подобных языковых компонентов как знаков этнокультурной специ-
фикации обеспечивается введением в текст этнонимов (прозвищ, данных русскими укра-
инцам), вкраплением колоритных элементов украинской разговорной речи.

Украинец у А. Куприна – это «хохол в широких белых шароварах», «в смазных са-
погах», «мужик в коричневой /серой, двухцветной, разноцветной/ свитке и в бараньей 
шапке», обладающий отличительными походкой и говором (выговаривает вместо «что» 
– «шо», говорит через губу «эге ж», «хиба»), в добрых голубых глазах которого дрожит 
огонек смешливого задора; «истый хохол», при всей своей кажущейся простоте, очень 
ловкий и практичный малый, с быстрой сметкой и добродушным лукавством, он «дю-
жий», «высокий, крепкий, с меланхолическими черными /карими/ глазами», черными 
бровями, «красным ртом под темными хохлацкими усами», широкими плечами, длинны-
ми и волнистыми волосами; от него веет «черноземной силой, сухим и знойным запахом 
ковыля, простой поэзией тихих зорь», он обладает «неистощимым степным здоровьем и 
свежей наивной непосредственностью»; красавец-украинец – «брюнет украинского ме-
ланхолического типа»; украинка – это чаще всего брюнетка, задорный, лукавый, сочный 
тип малороссиянки, с веселым сверканием белых зубов, со смеющимися розовыми губа-
ми, на голову которой «небрежно накинут белый шелковый платок, надвинутый углом на 
лоб и потому скрывающий волосы и всю верхнюю часть лица» (схожий головной убор 
имеют и волынские девушки в повести «Олеся») («Славянская душа» [1 (9: 143)], «Без 
заглавия» [1 (9: 305)], «Прапорщик армейский» [2 (9: 111, 119, 124)], «Лесная глушь» [2 
(9: 221, 223–224)], «Олеся» [2 (9: 265–266)], «Серебряный волк» [2 (9: 494)], «Жидовка» 
[3 (9: 217)], «Черный туман» [3 (9: 270, 273, 274, 276)], «Запечатанные младенцы» [4 (9: 
717, 719)], «Звезда Соломона» [5 (9: 452)]).

Внешний вид «провинциального юга» наиболее отчетливо вырисовывается в северной 
среде, а натура, манера поведения и собственный быт поддерживают украинцев в суровой 
российской столице. Так, «полтавские хлопцы» на Васильевском острове ходят в «выши-
тых рубашках с ленточками вместо галстуков и в широчайших шароварах, засунутых в са-
поги», курят люльки, демонстративно сплевывая на пол; в них есть что-то «влекущее, ча-
рующее, неотразимое», им «помогают своеобразные черты характера: хитрость, наблю-
дательность, безмятежный и открытый тон речи, природная склонность к юмору, здоро-
вые нервы»; все им «удается шутя, словно мимоходом»; на своих национальных вечерин-
ках они пьют «особенную горилку», привезенную «видтыля», едят ломтями розовое сви-
ное мясо, толстые огромные колбасы с чесноком, которые так велики, что их надо уклады-
вать на тарелке спиралью в десять или пятнадцать оборотов; поют чудесно, «с необыкно-
венной грустью и стройностью», «отчего что-то вздрагивает в груди и хочется плакать»; 
лихо танцуют, присвистывая и притопывая «чоботами» («Черный туман») [3 (9: 274, 276)].

Многочисленное упоминание в тексте рассказов «белых мазаных хатенок Малорос-
сии», «белых мазанок» с «кудрявой зеленью садов» сопровождается взглядом на типич-
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ную «внутренность хохлацкой хаты» («Гамбринус») [4 (9: 157)]. Малорусские хаты – 
опрятны, наполнены душистым запахом чебреца и полыни, стоящих пучками за икона-
ми («Поход») [2 (9: 522)].

Украинцы, тоскующие на чужбине, вспоминают, как весной на Родине «синеют боль-
шие, крупные простые цветы, носящие поэтическое название “сна”» (бот. «сон-трава», 
рус. «прострéл» [5 (16: 410)]), с восторгом рассказывают о том, «как при помощи этих 
цветов у них в Малороссии красят пасхальные яйца»; весна в Полтавской губернии – это 
голубое ласковое небо, пышные, еще не жаркие лучи солнца: «юг возбуждает и радует» в 
сопоставлении с тем же сезонным периодом в Петербурге – с сырыми и холодными дня-
ми, с густым и черным туманом («Черный туман») [3 (9: 281)]; украинские ночи черны, 
«как бывают только черны жаркие безлунные июльские ночи на юге России»; в украин-
ском воздухе, неподвижном, точно ленивом, стоит тягучий, сладкий аромат резеды, на-
полняющий палисадники, и нежный, но приторный запах цветущей липы; реки узки, 
ровной, спокойной, темной полосой протекают «между невысокими, но крутыми бере-
гами, поросшими густым лозняком» («На реке») [1 (9: 500, 502)].

Персонажи А. Куприна (русские военнослужащие) различают «оттенки» в «малорос-
сийском наречии» («Поход») [2 (9: 522)], в нейтральной речи автор употребляет опреде-
ление «малороссийский язык» («Запечатанные младенцы») [4 (9: 717)]; по поводу рас-
пространенной в Западной Украине речи А. Куприн отмечает следующее: «Двадцать лет 
назад я хорошо понимал его («полесский говор». – Т.П.) и легко говорил на нем…» («Се-
ребряный волк») [2 (9: 493)].

Ряд произведений А. Куприна – своеобразная энциклопедия украинского социально-
го быта. Украинские народно-бытовые традиции или обычаи, упомянутые в русском худо-
жественном повествовании, сопровождаются обширным пояснением с указанием локаль-
ного наименования территории (используется характерный для ΧIΧ – начала ΧΧ вв. то-
поним «Малороссия»): «Вдруг визгливый старушечий голос заорал откуда-то позади тол-
пы: “Дегтем ее вымазать, стерву!” (Известно, что в Малороссии мазанье дегтем даже во-
рот того дома, где живет девушка, сопряжено для нее с величайшим, несмываемым по-
зором.). Почти в ту же минуту над головами беснующихся баб появилась мазница с дег-
тем и кистью, передаваемая из рук в руки» [2 (9: 318)]. Из ряда тождественных номинаций 
для обозначения сосуда, вмещающего деготь и кисть, А. Куприн избирает лексему маз-
ница, общую для восточнославянской лингвокультуры и характерную для Украины, ср: 
«Мазнúца… юж. дегтярный лагун, дегтярница, жестянка...» [2 (6: 289)] (ср. подобный ав-
торский выбор: дюжий / дужий из рус. «сильный, дюжий», канюка / (канюк) из рус. «са-
рыч, канюк», лоза из рус. «лоза, ива», лозняк из рус. «лозняк, прутняк» [1 (16: 469); 2 (16: 
307, 456)]).

Поэтический взгляд писателя на украинскую жизнь отразился в использовании этно-
графического, фольклорного и др. материала, связанного с устным народным творчеством.

А. Куприн создает произведение на основе украинских сказаний, наименование кото-
рого соотнесено с этнографическим персонажем («Серебряный волк» – рассказ, повеству-
ющий об украинских вовкулаках), включает фрагментарно указанный компонент в текст 
произведений. Это сказание о божеском проклятии «птахи канюки» и предание о вос-
кресном звоне печаловского колокола, передаваемые полесским крестьянином («Лесная 
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глушь») [3 (9: 228–230, 234–239)]; элементы украинской сказки, воспроизводимые в речи 
солдата-украинца, пребывающего на постое («Поединок») [3 (9: 487)]; сказание о заточен-
ном в Галочьей Скелье разбойнике Булавине, озвученное одним из персонажей со слов 
«хохла»: «рассказывают хохлы…», «хохлы, которые ездили мимо, говорят…» («На реке») 
[1 (9: 504–507)]. Упоминание традиционных мистических фигур украинской демонологии 
(например, вовкулак – рус. «оборотень, вурдалак») фиксируется в произведениях, так или 
иначе затрагивающих украинскую тематику: «Я с жадностью накинулся на Ярмолу. “По-
чем знать, – думал я, – может быть, сейчас же мне удастся выжать из него какую-нибудь 
интересную историю, связанную с волшебством, с зарытыми кладами, с вовкулаками?..”» 
(«Олеся») [2 (9: 255–256)]. Последняя цитата наглядно демонстрирует интерес писателя 
к рассматриваемому аспекту украинской культуры: находясь на Волыни, А. Куприн из-
учал и фиксировал местные элементы этнографического наследия, фольклорные образ-
цы, используя в дальнейшем этот материал в качестве познавательного, художественного 
и композиционного средства (или сюжетного, как в рассказе «Серебряный волк»). Так, в 
рассказе «Бедный принц» воспроизведена украинская этнографическая реалия – святоч-
ное колядование (распространенный обряд хождения по домам под Рождество колядни-
ков со звездой и вертепом, исполнение колядок и кантиков – хвалебных песен для сбора 
денег, пищи и подарков), показаны «древний южный обычай» и отношение к нему жи-
телей Украины в динамике времени, условиях городской цивилизации [4 (9: 386–390)].

Включение в русский художественный текст на украинскую тематику фрагмен-
тов украинского устно-поэтического творчества имеет и другое основание. Нацио-
нальные интерпретации, рецепции на тему демонологии, песенные (фольклорные, 
лиро-эпические) тексты, традиционная обрядность (как факт духовного наследия), 
разговорно-бытовая практика являются компонентом единой народной культуры, ориен-
тированной на национальный психотип, ментефакты, языковую личность [8: 34–35, 37].

Украинское песенно-поэтическое творчество представлено различными видами, писа-
тель неоднократно обращается к нему. Это и слова «грациозной малорусской песенки», и 
строки грустной исторической «думки», которые передают внутреннее состояние – пережи-
вания, предчувствия – действующих лиц («Олеся», «Жидовка») [2 (9: 264); 3 (9: 218, 227)], 
самого автора («Олеся») [2 (9: 319)]. Куплеты нищенских песен, исполняемые украинскими 
простолюдинами, а ранее – нищими и слепцами, украинскими «лирниками», воспроизводят 
историю Украины («Конокрады») [3 (9: 123)], украинские думы повествуют о военных со-
бытиях минувших лет («Олеся») [2 (9: 314, 315)], например: «Ой зийшла зоря, тай вечир-
няя /Над Почаевым стала. /Ой вышло вийско турецкое, /Як та черная хмара…» [2 (9: 314)].

Украинец, живущий в Петербурге, начинает запев старинной казацкой песни («Ой у 
поли жито /Копытами сбито…») или же пускается в пляс с земляками – «вдаряет гопа-
ка»: «Ой, кто до кого, /А я до Параски, /Бо у меня черт ма штанив, /А в нее запаски…» 
(«Черный туман») [3 (9: 276)]. Так, действующее лицо, украинец, привносит иной куль-
турный элемент в жизненный ритм российского города.

Лирическая песня, звучащая в устах «полесского» персонажа, отражает яркие кра-
ски украинского фольклора и является важным структурным (переходным) элементом в 
развитии сюжета – например, сцена гадания на картах, прерываемая появлением нового 
действующего лица: «Вдруг она остановилась, подняла голову, точно к чему-то прислу-
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шиваясь… Чей-то женский голос… пел, приближаясь к хате. Я тоже узнал слова граци-
озной малорусской песенки: Ой чи цвит, чи ни цвит /Калиноньку ломит /Ой чи сон, чи не 
сон /Головоньку клонит…» («Олеся») [2 (9: 264)].

А. Куприн не только цитирует украинские песенные строки, но и фиксирует музы-
кальные мелодии, любимые и исполняемые в домашнем кругу украинских горожан, на-
пример, «Віють вітри» («Будущая Патти») [1 (9: 389)]. Это наименование украинской 
песни является у А. Куприна единственным примером воспроизведения нормированного 
украинского языка в его оригинальной (и отличительной) графической форме.

Обращаясь к украинской городской культуре, а именно – к музыкальному репертуару 
пивных заведений бойких портовых южных городов, писатель упоминает модный и по-
пулярный в конце XIX – начале XX века танец чабан: «… танцевали “Чабана” с визгом 
и щелканьем каблуков»; «… Сашка… засвистел на окарине оглушительно веселого “Ча-
бана”» («Гамбринус») [4 (9: 166, 182, 183)] («Чабаны́ – украинский народный танец… 
Когда-то был только мужским, со временем стал парным. Ведет танец “предводитель ча-
банов”. Отражает быт и обычаи карпатских чабанов» [12 (15: 238)]).

Использование инокультурного языкового знака в русском художественном тексте 
является осмысленным и целенаправленным. Привлечение украинского лингвокомпо-
нента реализует многочисленные функции, более предметно и основательно отражает 
национальное пространство украинского народа.
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УДК 821.10.03
Сквіра Н.М. 

(Київ, Україна)

антагоніСтичніСтЬ у ЛітЕратурі. до ПитаннЯ Про 
ЛітЕратурний Канон 

У статті досліджено рецептивний аспект поняття «канон», звернуто увагу на ме-
ханізми функціонування та творення літературного канону, феномен антагоністичнос-
ті в літературі.

Ключові слова: канон, канонічність, творення канону, антагоністичність, рецепція.
В статье исследован рецептивный аспект понятия «канон», обращено внимание на 

механизмы функционирования и создания литературного канона, феномен антагонис-
тичности в литературе.

Ключевые слова: канон, каноничность, создание канона, антагонистичность, ре-
цепция.

The reception of concept «canon», mechanisms of functioning and creation of literary can-
on, phenomenon of contradiction in literature are investigated in the article.

Key words: canon, canonicity, creation of canon, contradiction, reception.

Видатний німецький філософ Карл Теодор Ясперс, аналізуючи творення історії, за-
значав, що в ній «періодично з’являються часи, коли минуле слабне й забувається, зану-
рюється в небуття, і часи, коли воно знову пізнається, згадується, відновлюється та по-
вторюється» [17: 80]. Подібні метаморфози, згідно з теорією «поля» П’єра Бурдьє, при-
таманні також літературі: є епохи, коли той чи інший твір з’являється, набуває розголосу, 
а згодом поринає у фазу сну, що й підтверджує вислів Юрія Тинянова: «Що сьогодні лі-
тературний факт, те назавтра стає простим фактом побуту, зникає з літератури» [16: 82]. 
Натомість окремі твори привертають до себе увагу читачів ось уже кілька століть, інші 
тільки з часом вміщуються у літературний канон. Таку здатність «літературного поля» 
еволюціонувати, здійснювати відбір високого естетичного взірця Ю. Лотман пояснює 
так: «Актуальні тексти висвічуються пам’яттю, а неактуальні не зникають, а немов зга-
сають, переходячи в потенцію» [14: 201]. 

Ще свого часу Гегель в «Естетиці», кажучи про мистецтво як форму буття і самосві-
домості Духу, вважав його вичерпаним. Філософ, розробляючи концепцію «смерті мис-
тецтва», зазначав: «Ні Гомер, ні Софокл і т. д., ні Данте, Ріосто чи Шекспір не можуть 
знову явитися у наш час. Те, що так значущо було оспіване, що так вільно було вислов-
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лене, – висловлено до кінця; усе це матеріали, способи їх споглядання й досягнення, які 
проспівані до кінця» [6: 614]. Отож, сучасне мистецтво це подальше вимирання цього 
поняття чи необхідний етап його розвитку? За якими законами створюється твір і попо-
внює «лави» канону, у чому естетичний потенціал творів, яке значення має антагоністич-
ність у літературі, чи можна вважати сучасність «кризою канону» (адже відомо, що дру-
гу половину XX ст. у німецькому літературознавстві означили як «кризу канону», осно-
вним фактором якої вважали технічний вплив та, як наслідок, – виникнення нового по-
гляду на мистецтво, руйнування естетики справжнього твору, «перевертання ієрархій» 
(Деріда))? Чи справді канон як такий сьогодні не спроможний оприявнити високу худож-
ню літературу й може розглядатися, за твердженням німецького професора Яна Ассма-
на, лише як «посттравматичний»? Ці та інші питання формують так зване поле літера-
турного канону.

Слово «канон» від давньогрецького «канна» – пряма палиця, складова ткацьких стан-
ків, що слугувала для замірів; kanon (у перекладі «правило», «вказівка») сприймався як до-
сконалий взірець, котрий цілковито реалізує певну норму (у літературі, живописі тощо). 

Проблема канону постала як предмет дискусій лише в теоретичних працях XX сто-
ліття. Так, за визначенням О.Ф. Лосєва, канон – це «кількісно-структурна модель худож-
нього твору такого стилю, котрий, будучи певним соціально-історичним показником, ін-
терпретується як принцип конструювання відомої кількості творів» [12: 15]. Д.С. Лиха-
чов уводить в обіг поняття «літературний етикет», яке суголосне поняттю «канон». Ю.М. 
Лотман акцентує на інформаційно-семіотичному аспектові, зазначаючи, що канонізова-
ний текст будується за принципом музичної структури і тому являє собою не джерело ін-
формації, а є її збудником. 

Як актуалізується питання про літературний канон, зокрема у американському літе-
ратурознавстві? Його виникнення у 80-х рр. ХХ ст. головним чином спровокували сутич-
ки школи професора літератури, 76-річного викладача Єльського університету Гаролда 
Блума з так званою школою неприязні (постструктуралістські та постмодерністські на-
прями: фемінізм, гей-лесбійські студії тощо). Ядром основних дискусій стала теорія Блу-
ма, згідно з якою «автор вривається в канон тільки за допомогою своєї естетичної сили, 
яка перш за все утворюється за рахунок володіння фігуративною мовою, з’єднаною з 
оригінальністю, когнітивною енергією, багатством мови» [5: 215], відкидаючи будь-які 
ідеологічні «натиски». Каноноборці стверджують, що саме владне поле, тобто інститу-
ції (цензура, видавництва, ЗМІ, освітні заклади тощо) впливають на формування канону, 
канонізацію й деканонізацію.

У зв’язку з цим, долучаючись до полеміки навколо поняття «канон», важливо зва-
жати й на дискурс влади, що є одним із рушіїв творення канону. Так, Артур Данто та 
Джордж Дік переконані, що будь-який «текст… являє собою зону зафіксованих владних 
відносин, функцій домінування і підкорення розподілу ролей і позицій, домінуючих у со-
ціальному просторі…» [4: 185], отож цілком залежить від «вироку» влади. Подібної дум-
ки дотримується також Ніла Зборовська, котра зауважує: «Літературна канонізація – це 
редукційна інтелектуальна стратегія, яка спрямована на вибір певного кола авторів, ідей, 
тем, художньої мови. В основі канонізації лежить патріярхальний дискурс влади, оскіль-
ки це, як правило, репресія іншого, центрування за рахунок витіснення марґінального. 
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Канон, як основа модерного мислення, виходить із принципу ієрархійности в культурі, 
посилює відносини нерівности в ній. Фемінізм із його опором одновимірному тотально-
му мисленню, актуалізацією плюральних типів дискурсу, навпаки, визнає наявність ін-
шого, підриваючи в такий спосіб редукційні стратегії канону, якому, до речі, протистоїть 
й сама культурна практика» [9]. 

Німецький професор Ян Ассман означує канон як «таку форму традиції, у якій вона 
досягає вищої внутрішньої обов’язковості і крайньої формальної стійкості» [1: 111].

У визначеннях сучасних дослідників спостерігається зміщення конституюючих озна-
чення у бік індивідуальності творця. Так, М. Павлишин говорить про іконостас, який 
уформовують не стільки твори, як митці. 

Почасти в словникових статтях наголошується, що канон «особливе значення мав 
для органічних культурних епох доромантичного минулого, здебільшого давніх часів і 
Середньовіччя» [10: 343]. Отож, варто зважати й динаміку цього явища, своєрідним ре-
гулятором якої є як ідеологія епохи, так і особливості рецепції. У цьому контексті вар-
та уваги ідея Ю. Лотмана про епохи канонічні (Середньовіччя, класицизм) й неканоніч-
ні (романтизм). Характерними особливостями останніх є деструкція, деканонізація, що 
пояснюється передусім світоглядно-естетичними та культурними змінами у житті всьо-
го суспільства. Окремо слід досліджувати епоху Бароко, естетичні норми якої не завжди 
цілковито бралися до уваги творцями наступних епох, та й канон як такий послабив свої 
функції, порівняно з активними епохами (Відродження, Класицизм), зважати на виник-
нення художніх явищ внаслідок «культурного вибуху» чи «семіотичного зрушення» (Ю. 
Лотман) (маємо на увазі передусім міркування автора щодо випереджання текстами ди-
наміки кодів культурного розвитку) [14].

Еволюційно канон як взірець досягає свого апогею в естетиці класицизму (три єдності, 
поділ на жанри), у романтизмі ж відбувається зміщення парадигми в бік авторського само-
виявлення, коли виникає свого роду «конфлікт» між ідеалом і реальністю. Саме на фоні та-
кої «нестабільності», коли окремі канонічні властивості безумовно притаманні творам (зо-
крема це так звані мандрівні сюжети, архетипи чи архетипні сюжети: добро – зло, викрит-
тя героя, духовна смерть і переродження тощо), але в той же час витворюється інша – ін-
дивідуальна естетика, – і виникає нова літературна епоха. Означені сталі канонічні власти-
вості зазвичай слугують взірцем, хоча інтерпретуються письменниками по-новому. Антаго-
ністичність у цьому разі й передбачає витворення нового твору, в основі якого усталені ка-
нонічні схеми-першообрази. Цим, певне, пояснюється також деструктивне відношення до 
жанру, моделі якого на початку XIX–XX століття втрачають жорсткість, нормативність, за-
знають кардинальних змін, коли у творі акцентованою є лише формально-змістова парадиг-
ма чи певні структурні властивості. Наразі це достатньо висвітлено у рамцях сучасного лі-
тературознавства, а одним з яскравих прикладів такого явища можуть слугувати «Мертві 
душі», названі Гоголем поемою. Слушною вважаємо думку М. Бахтіна про те, що «жанр за-
вжди і той і не той, завжди старий і новий одночасно. Жанр відроджується та оновлюється 
на кожному новому етапі розвитку культури і в кожному індивідуальному творі цього жан-
ру» [3: 122]. Тому ще раз підтверджується відкриття дослідника про канон жанру, пам’ять 
жанру як стале ядро-взірець, який у тому чи іншому вигляді виявляє себе у творах. Некано-
нічні жанри (роман, оповідання, драма) провокують трансформацію інших жанрів, що й до-
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зволяє Бахтіну стверджувати, що історія літератури – це «історична боротьба жанрів, ста-
новлення і зростання жанрового кістяка літератури» [2: 449]. Ученого, зокрема, цікавить ро-
манізація жанрів як така. При деканонізації, за Бахтіним, наявні три конститутивні риси ро-
ману: стилістична тривимірність, докорінна зміна часових координат літературного образу 
та нова зона його побудови. Роман не канонічний за природою, як підкреслює дослідник, 
тільки тому, що «від початку будувався не в дальному образі абсолютного минулого, а в зоні 
безпосереднього контакту з цією неготовою сучасністю» [2: 481]. У широкому контексті 
йдеться про те, що літературні шедеври, перефразовуючи С. Кримського, втілюють «сучас-
ність майбутнього та історичність теперішнього, яка опосередковує істинно великі звер-
шення людського духу, через які світова історія відбивається не тільки як те, що вже мину-
ло, але й те, що продовжує поліфонію часу у всій численності її голосів. Такий зв’язок часів 
і є формою засвоєння абсолютного в культурі, індикатором її нетлінних цінностей» [11: 64].

При цьому цікавою є спроба оприявнити ті засоби майстерності, котрі є дотичними 
до бахтінської «зони безпосереднього контакту» роману, в основі якого – «власний досвід 
і вільний творчий вимисел» [2: 481], прагнення викрити естетичний потенціал твору. С. 
Кримський справедливо зауважує: «У культурі скільки-небудь значний крок у майбутнє 
опиняється можливим лише в міру освоєння минулого і відкриття тих його потенцій, які 
посилюють імпульси руху вперед, розширюють культурний потенціал прогресу. Це озна-
чає, що у векторному уявленні метачас культури має немов два напрями – і вперед, і назад, 
і в центр, і від центру часового потоку. Ось чому в культурі наявні “вічні образи”, так би 
мовити інваріанти історичного процесу її розвитку, які, перефразовуючи Герцена, як земна 
вісь пронизують увесь масив людської цивілізації» [11: 61]. Дотичною до розуміння тво-
рення естетичного взірця є теорія конфліктів Гегеля, котра наразі широко використовуєть-
ся теоретиками сучасного літературознавства В. Халізєвим, Н. Тамарченком.

Теоретики літератури розмежовують поняття «літературний канон» (фольклорний, 
житійний, міфологічний тощо) і «канонічність», розрізняють типи канонів, функції. Так, 
канонічність мистецтва означується як наслідування правил, які гарантують наближення 
до досконалості, котра вважається нормативною художньою символікою.

Прихильник «традиційного канону» Гаролд Блум визначає такі характерні риси ка-
нонічного тексту: «оригінальність, тобто дивність, незвичність, новизна». У центр ка-
нону Блум поставив Шекспіра, який є зразком у творенні «способів репрезентації люд-
ських істот, поясненні ролі пам’яті у пізнанні світу, діапазоні метафорики» [5: 15]. Всі 
сильні автори після нього, на думку Блума, є прикладом подолання попередників, адже 
«сильне письмо – це завжди переписування або перегляд прочитаного, яке дає достат-
ньо місця для самовираження особистості, трансформує старі тексти у наші сьогоденні 
страждання» [5: 16]. Головний постулат літературної творчості константний: «більш по-
тужний творець у літературі все одно поглине меншого». Страх впливу інколи набирає 
прихованого вияву і реалізується, за Блумом, у творчості, наприклад, такого російського 
письменника, як Лев Толстой. У «Елегійному епілозі» дослідник сумно прогнозує: «Я не 
вірю, що літературознавство як таке має майбутнє, хоч це не значить, що помре літера-
турна критика… Ери читання – Аристократична, Демократична, Хаотична – видно, до-
бігають кінця, і Теократична епоха, котра гряде, покладатиметься майже всуціль на усну 
і візуальну культуру» [5: 592].
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Загалом канонічність характеризується такими основними ознаками: повнота мож-
ливих різноаспектних смислів твору; історичний резонанс (експліцитна співвіднесеність 
з іншими творами); включення до критичного дискурсу (актуальність); самодостатність 
(пластичність). Ханс Гюнтер виділяє стабілізуючу та селективну функції канону, а також 
його життєві фази: протоканон як підготовча стадія та резервуар текстів власне канону; 
фазу канонізації, у якій канон формується як більш чи менш системне ціле стосовно ін-
ших традицій; фазу застосування канону, при якій повністю проявляються його механіз-
ми; фазу деканонізації, коли канон розширюється і втрачає свою обов’язковість; постка-
нонічну стадію, яка виникає після розпаду канону [8: 281–282]. М. Григорович у статті 
«Еволюція канону у бронзовій пластиці Беніна» стверджує, що канон не є сталою вели-
чиною і послідовно переживає три стадії: зародження (запозичення з іншої культури); 2) 
становлення й розквіт; 3) формалізацію, перетворення на штамп [7: 255].

Отож, канон є ідеалом, зразком для наслідування, збудником інформації, джерелом 
«культурної пам’яті», адже має здатність повторюватись, відтворюватись, трансформу-
ючись у нових текстах і породжуючи нові смисли. Доцільно говорити і про генератор-
ну функцію канону. Як справедливо зауважує І.Ф. Муріан, канон – це свого роду «вну-
трішній кістяк, пружина, що штовхає уяву глядача і творчість митця у певному напря-
мі» [15: 3].

Аналіз канонічного письма у працях російських і західних дослідників дозволяє 
виснувати, що канони є свого роду продуктом певного типу свідомості й залежать від 
ідеології та багатьох інших факторів. З іншого боку, система канонів еволюціонує, від-
штовхуючись як від ідеологічних змін, так і від своїх внутрішніх законів мистецтва, 
адже в основному орієнтування відбувається з огляду на текстову тканину, а не на уста-
лену «формулу». Канон реалізує себе у двох іпостасях: як корпус взірцевих текстів і як 
регулююча «сила», яка унормовує творення текстів. Канон, перебуваючи в якості ес-
тетичного взірця, регулює відношення між Автором, Твором і Читачем, з іншого боку, 
перебуває у стані постійного «спростування» новим авторським чи читацьким досві-
дом. Ось чому антагоністичність у літературі слід пов’язувати не стільки з теорію літе-
ратурного впливу Г. Блума, а з дотиком до тієї «безодні» (за С. Кримським), відчуваю-
чи яку автор стикається з безкінечною сферою смислів, що згодом втілюються у його 
творі, до культурної пам’яті як першоджерела, при цьому «долаючи» канон зсередини. 
Читач же, зі свого боку, немов виловлює у свідомості знайомий сюжет чи образ, нама-
гається віднайти їх архетипну основу. Звичайно, слід брати до уваги, що між каноном 
і його порушенням існує досить крихка межа, на що свого часу звернув увагу Ю. Лот-
ман, аналізуючи поняття «норми» і її «відхилень»: «Норма та її порушення не проти-
ставлені як мертві даності. Вони постійно переходять один в одного. Виникають пра-
вила для порушення правил і аномалії, необхідні для норми. Реальна поведінка люди-
ни буде коливатися між цими полюсами. При цьому різні типи культури будуть дикту-
вати суб’єктивну орієнтованість на норму (високо оцінюється “правильна” поведінка, 
життя “за звичаєм”, “як у людей”, “за статутом” тощо) чи ж її порушення (прагнення 
до оригінальності, незвичайності, дивацтва, юродства, знецінення норми амбівалент-
ним поєднанням крайнощів)» [13: 26]. 
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СЛов'Яно-румунСЬКі мовні КонтаКти: 
ЗагаЛЬна ХараКтЕриСтиКа

Стаття присвячена аналізу слов'яно-румунських мовних контактів. Досліджується 
особливість семантики запозичених зі слов'янських мов слів порівняно із наявними у ру-
мунській мові лексемами латинського походження. Акцентується увага на можливос-
ті застосування зіставного методу на лексичному рівні у процесі викладання румунської 
мови у вищих навчальних захкладах.

Ключові слова: румунська мова, слов'янізми, мовні контакти, запозичення.
Статья посвящена анализу славяно-румынских языковых контактов. Исследуется 

особенность семантики заимствованных из славянских языков слов по сравнению с су-
ществующими в румынском языке лексемами латинского происхождения. Акцентиру-
ется внимание на возможности использования сопоставительного метода на лексиче-
ском уровне в процессе преподавания румынского языка в высших учебных заведениях.

Ключевые слова: румынский язык, славянизмы, языковые контакты, заимствования. 
The article is devoted the analysis of the Slavonic-Romanian linguistic contacts. The fea-

ture of semantics of loan-words from Slavonic languages is probed as compared to the existing 
in the Romanian language lexemes of the Latin origin. The attention is accented on possibility 
of the use of comparable method on the lexical level in the process of teaching of the Romanian 
language in higher educational establishments.

Keywords: Romanian language, Slavisms, linguistic contacts, loan-words.

Як відомо, сучасна румунська мова походить від народної латини і належить до сім’ї 
романських мов, точніше до її східно-романської гілки.

Від інших романських мов румунська мова відрізняється тим, що лише у румунській 
мові іменники поруч із чоловічим та жіночим родами, мають і середній рід, по-друге, у при-
дієслівній позиції вживається кон'юнктив, як у болгарській, грецькій, сербській та албан-
ській, а не інфінітив, як в італійській, французькій та іспанській мовах (порівняймо: рум. 
vreau să plec «я хочу піти» та італ. vuolo partire), по-третє, означений та неозначений арти-
клі іменника відмінюються за відмінками (un prieten – unui prieten, prietenul – prietenului).

метою статті є дослідити вплив слов'янських мов на румунську мову на лексично-
му та граматичному рівнях. Завдання – з'ясувати особливості семантики запозичених із 
слов'янських мов слів порівняно із наявними у румунській мові лексемами латинсько-
го походження. 
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Поширена на величезній території, латинська мова не могла залишатися унітарною 
протягом довгого часу і вже у першій половині І тисячоліття н.е. можна говорити про іс-
нування низки романських мов, серед яких знаходимо і дакорумунську, яка формується 
внаслідок романізації мови даків (племен фракійського походження), які мешкали на те-
риторії сучасної Румунії, а також на прилеглих до неї землях. Процес романізації цих зе-
мель відбувався з 106 по 271 роки н.е., починаючи від завоювання дакійської держави 
римським імператором Траяном і закінчуючи відходом римських легіонів на південь від 
Дунаю за часів римського імператора Ауреліана.

VII-XII століття були періодом найбільш активних контактів румун зі слов'янами, які 
з'явилися на придунайських землях ще у VI-VII століттях і створили на південь від Дунаю 
Перше Болгарське царство. Після створення Кирилом та Мефодієм (IX ст.) слов'янської 
азбуки, письмова слов'янська мова стає мовою офіційних документів і на придунайських 
землях, хоча і набуває своїх специфічних рис. Лексеми, запозичені у цей час ранніх кон-
тактів зі слов'янами, дали сім'ї слів: bogat, bogătaş, bogăţie, a se îmbogăţi; sărac, a sărăci, 
sărăcie, sărăcios (болг. sirah); a obosi, obosit, oboseală, obositor (болг. oboseja). Запозичен-
ня цього часу торкнулися слів, пов'язаних з релігією: ceaslov, diacon, evanghelie, liturghie, 
popă, blagoslovire, colindă, iad, utrenie; з назвою чинів: boier, voievod, postelnic.

Друга хвиля слов’янських запозичень припадає на XIII ст. – час формування румун-
ських феодальних князівств – Молдови і Валахії. Деяка незначна кількість слов'янських 
запозичень мала місце і після XIII ст.

Таким чином, у різні періоди історії румунської мови слов'янські запозичення потра-
пляли у цю романську мову як шляхом усного, так і шляхом писемного мовлення. 

Оскільки багато століть романізоване населення Траянської Дакії зазнавало значних 
впливів з боку нероманських мов, адже на території сусіднього Балканського півостро-
ва проживали носії грецької, албанської, а також південно-слов'янських мов (болгарська, 
македонська, сербська), то незважаючи на різне походження, мови Балканського півост-
рова і румунська мова характеризуються наявністю певної кількості спільних культурно-
лінгвістичних рис, що дозволяє їм належати до так званого «балканського лінгвістично-
го ареалу». 

Різні аспекти слов'яно-румунських мовних контактів досліджували  Й.О. Дзендзелів-
ський [1], С.В. Семчинський [2], М.В. Сергієвський [3], І. Іонел [4], Р.Я. Удлер, Н.Д. Ра-
евський [5]. Однак, особливості семантики запозичених із слов’янських мов слів порів-
няно із наявними у румунській мові лексемами латинського походження практично не 
досліджені. 

Так як найбільш сприятливою сферою впливу однієї мови на іншу є лексика, саме 
словник перш за все реагує на контакти носіїв різних мов.

Найбільша за кількістю група слов’янських запозичень охоплює іменник: nevastă, 
veselie, jale, cojoc, război, târg, lopată, brazdă, plug, stog, corabie, veac, boală, rană, bivol, 
bob, smoală, glas, stâlp, nadejdă, cârn, clătit, oţet.

На другому місці знаходяться дієслова: a sfârşi, a prosti, a munci, a lovi, а nădejdui.
Результатом проникнення до словника румунської мови слов’янізмів явилася поява 

пар слів різного походження з тим самим або дуже схожим значенням: aer (пор. лат. aer, 
aeris m [6:34]) – văzduh; popor (пор. лат. populus, i m [6:598]) – norod; pulbere (пор. лат. 
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pulvis, eris m [6:636]) – praf; mireasă (Mire + suf. –easă: пор. алб. mirë „bun”) – nevastă; 
ucide (пор. лат. occido, cidi, cisum, ere [6:530]) – omorî; timp (пор. лат. tempus, oris n 
[6:764]) – vreme; secol (пор. лат. saeculum (saeclum), i n [6:680]) – veac; speranţă (пор. лат. 
spero, avi, atum, are [6:721]) – nadejdă та багато інших.

Наведені слова слід використовувати обережно, з’ясувавши спочатку їх точне зна-
чення, сферу вживання тощо. Наприклад, цікавим є для дослідження пара слів mireasă 
– nevastă. У румунській мові mireasă означає наречена [7:802]. Є вирази “se potrivește ca 
mireasa la moară” – пасує як корові сідло, дослівно – пасує, як нареченій фабрика (млин); 
a mânca ca o mireasă – їсти, як наречена на весіллі (тобто мало). Іменник nevastă означає 
“жінка, дружина” [7:855] та є синонімом до soție). Вираз “а lua de nevastă” означає “одру-
жуватися з кимось”.

У парі слів pulbere – praf іменник латинського походження pulbere має технічне зна-
чення, це пил, порошок, порох [7:1076]. А от слов’янське praf має більш широкe сполу-
чуваність – a scutura (ceva) de praf – «вибивати пил з чого-небудь», a șterge praful – «зміта-
ти/стирати пил», «plin de praf” – запилений. У той же час ця лексема має й значення «по-
рошок» – наприклад, lapte-praf – “молочний порошок». Лексема «praf” використовуєть-
ся й у сталих виразах: a face praf din bani – “пустити гроші у трубу”, a arunca praf în ochii 
cuiva “замилювати очі”; n-a invitat el praful de pușcă “він пороху не вигадає”; a se face praf 
sau a se preface în praf – розбитися у прах, або розсипатися прахом. 

Іменник aer використовується у значеннях “повітря, клімат, атмосфера, зовнішність” 
[7:40], наприклад, вирази: a schimba aerul – змінити клімат; presiunea aerului – тиск по-
вітря; pe calea aerului – повітряним шляхом. Слов’янське слово văzduh, uri n вживається 
значно рідше, вважається застарілим. Можемо натрапити на нього у поетичних творах, 
піснях. Знаходимо такі вирази з цим іменником: a se pierde în văzduh – розсіятись у пові-
трі; a se înălți în văzduh – піднятися у повітря. 

У парі слів popor – norod латинське запозичення вживається у таких контекстах: 
poporul român – румунський народ; popoarele lumii – народи світу; popoare care vorbesc 
limbi diferite різномовні народи; poporul de jos – низи; poporul de rând простий народ; 
artist al poporului – народний артист; piața gemea de atâta popor – площа була повна наро-
ду. Іменник norod означає «народ, люди» [6:861], однак є застарілим. 

Слово латинського походження amor має синонім слов’янського походження 
dragoste s. f. «любов, захоплення» [7:423] і вживається, наприклад, у словосполученні 
“amor propriu” – самозакоханість. В румунській мові є ще іменник зі значенням “кохан-
ня, любов” – iubire, ri f [7:631]: “iubire de patrie” – любов до Батьківщини. З цих трьох 
лексем найбільшу сполучуваність має іменник dragoste f, який трапляється у таких ви-
разах: dragoste de mamă – материнська любов; dragoste împărtășită – взаємна любов; a 
prinde dragoste de/pentru/ față de cineva – покохати когось; cu multă /cu toată dragostea – з 
любов’ю, із великим задоволенням. 

Румунський іменник латинського походження amic, că. ci, ce m și f означає “друг, прия-
тель, подруга” [7:70]. Синонімом до нього виступає слово prieten, nă, ni, ne, яке має значен-
ня «друг, подруга, коханець, коханка» [7:1031] і вживається у таких контекстах: un prieten 
vechi face cât zece – старий друг краще нових двох; este prietenul casei – він друг дома; 
prietene de școală – шкільні подруги; un prieten al artei любитель/шанувальник мистецтва.
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Румунський іменник слов’янського походження vreme має значення час, пора, по-
года [7:1478] та вживається у таких реченнях та словосполученнях: am stat multă vreme 
în ploaie “я простояв багато часу під дощем”; n-am vreme “у мене немає часу”; vreme de 
seară “вечірній час, вечірня пора”; în vremurile noastre “у наші часи”; o vreme ploioasă 
“дощова погода”; pe orice vreme “у будь-яку погоду”; s-a îndreptat vreme “погода випра-
вилася, розпогодилося”; de cu vreme “заздалегідь”; de multă vreme або de pe vremuri “з 
давніх давен”; până la o vreme “до якоїсь пори, до якогось часу”; a-și omorî vremea “вби-
вати час”; a fi în pas cu vreme “йти в ногу з добою”; toate la vremea lor “все у свій час”; 
vremea vinde paiele și nevoia le cumpără “усякому овочу свій час”. Синонімом до цьо-
го слова виступає іменник латинського походження timp, -uri n, що означає: час, пора, 
часи, погода, термін [7:1352]: timp astronomic “астрономічний час”; în timpul liber “у 
вільний час”; timpurile moderne “нові часи”; timp senin “ясна погода”; a fixa timpul “при-
значати час/термін”; a acorda un timp “дати час, відстрочити”; nu e încă timpul “ще не 
час”; pe timpul lui Papură Vodă “за царя Гороха”. Однак, він є також і технічним, музич-
ним та граматичним терміном, що означає такт, рахунок: a respecta timpul “дотримува-
тись рахунку”; concordanța timpurilor “узгодження часів”. Як ми бачимо з прикладів ру-
мунські іменники timp та vreme часто є взаємозамінні.

Отже, у процесі викладання румунської мови можливо використовувати зіставний 
метод на лексичному рівні. При цьому слід звертати увагу слухачів по-перше, на се-
мантичні зміни, які відбулися із словами порівняно із мови, з якої їх було запозичено; 
по-друге, слід з’ясовувати відтінки значень та контекст використання наявний у мові 
синонімів латинського походження.

Що стосується граматики, то із слов’янскої мови прийшли у румунську суфікси: 
-că (puică); -iţă (şcolăriţă); - nic (vârstnic); префікси: ne- (nebun); răs- (răsplăti). Елемен-
ти слов’яно-румунського білінгвізму можемо знайти в морфології румунської мови. 
Це такі явища, як: 1. наявність кличного відмінку іменників жіночого роду на -о: soro, 
Anico, fato; 2. рахування від 11 до 19 додаванням «один -до-десяти» (un-spre-zece); ра-
хування від 20 до 99 за схемою «два десяти (дцать)» (două zeci); 3. наявність зворотніх 
дієслів, у яких займенники ставляться перед самим дієсловом, наприклад: mă scol – я 
піднімаюся (від дієслова a se scula підніматися), a se bucura радіти (рос. радоваться).

Таким чином, багатовікові контакти румунів зі слов’янами значною мірою позначи-
лися на лексиці румунської мови. Це призвело до існування у румунській мові пар слів, 
в який одне слово є латинського походження, інше – слов’янського. Проаналізувавши 
семантику таких пар слів, слід зауважити, що не всі вони є абсолютними синонімами. 
Деякі з них у румунській мові набули інші значення порівняно із мовою, з якої їх було 
запозичено. Тому у процесі викладання румунської мови можливо використовувати зі-
ставний метод на лексичному рівні із акцентуванням уваги на семантичних відтінках 
та сфер використання слів слов’янського походження порівняно із словами латинсько-
го походження. Вплив слов’янських мов на граматику румунської мови помітно значно 
менше. Перспективними слід вважати дослідження подальших семантичних змін слів 
у мові й відповідно їх лексикографічне відображення.
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міЖКуЛЬтурна та мЕдійна КомПЕтЕнЦіЯ оСоБи в 
СучаСній КонЦЕПтуаЛЬній та мовній Картині 

У статті розглядається роль міжкультурної та медійної компетенції особи в сучас-
ній концептуальній та мовній картині світу. Наголошується на тому, що володіння осо-
бою цими компетенціями сприяє індивідуальному та суспільному розвиткові індивідуу-
ма, служить взаєморозумінню між індивідуумами різних культур та поглиблює подальшу 
співпрацю між ними. Аналізуються різні аспекти володіння особою такими компетенція-
ми з точки зору практичних та теоретичних надбань сучасної світової думки.

Ключові слова: міжкультурна компетенція, медійна компетенція, індивідуум, сус-
пільство, діалог культур, комунікаційні технології.

В статье рассматривается роль межкультурной и медийной компетенций личнос-
ти в современной концептуальной и языковой картинах мира. Внимание акцентируется 
на том, что владение личностью этими компетенциями способствует личностному и 
общественному развитию индивидуума, а также служит взаимопониманию между ин-
дивидуумами разных культур и укрепляет сотрудничество между ними. Также анализи-
руются разные аспекты владения личностью этими компетенциями с позиции практи-
ческих и теоретических исследований современности.

Ключевые слова: межкультурная компетенция, медийная компетенция, индивиду-
ум, общество, диалог культур, коммуникационные технологии.
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The article deals with the cross-cultural and intermediary competences of the person by the 
modern conceptual and linguistic picture of the world. .

Key words: cross-cultural competence, intermediary competence, individual, society, dia-
log of the culture, communicable technology.

Розвиток концептуальної картини світу в ХХІ ст. диктує необхідність віднесення до 
основних компетенцій людської діяльності, які формувалися, удосконалювалися та до-
сліджувалися не одне десятиліття, ще декілька компетенцій, можна наголосити, актуаль-
них для сучасного функціонування будь-якого суспільства, а саме – міжкультурну та ме-
дійну компетенції, що тісно взаємопов’язані одна з одною і, на перший погляд, демон-
струють відносно ненове коло питань суспільної діяльності людини. Однак «постійні 
пошуки ефективних форм діалогу культур вдосконалюють теорію міжкультурної кому-
нікації, висвітлюють нові аспекти об’єкту її дослідження, встановлюють шляхи взаємо-
дії, взаємовпливу та взаємозбагачення відповідних галузей антропоцентричної науки… 
що відповідає вимогам сучасних досліджень, які розвиваються за законами антропоцен-
тричної комунікативно-когнітивної парадигми» [1: 411].

Міжкультурна компетенція особи – це вміння особи сприймати, поважати, цінувати, 
конструктивно використовувати історію та умови розвитку культури власного народу та 
інших народів, демонструючи толерантність стосовно культури інших народів, викорис-
товуючи при цьому синергетичні шляхи співпраці та співіснування у мультикультурно-
му суспільстві [2: 10]. Міжкультурна компетенція особи – це, насамперед, вміння особи 
застосовувати цю компетенцію в повсякденному житті залежно від життєвої та комуніка-
тивної ситуації, що може виникнути під впливом тих або інших обставин.

Кожна людина зокрема має культурну приналежність, чи ідентичність, включаючи 
різні аспекти людського буття, а саме – географічний, етнічний, історичний, мовний, мо-
ральний, етичний, політичний та релігійний – які формувалися упродовж тисячолітньої 
історії кожного етносу. У мультикультурному, чи багатонаціональному, середовищі під 
час спілкування з представниками інших культур, країн і навіть континентів сучасна лю-
дина має рахуватися з тими цінностями, які сформувалися у представників іншої куль-
тури. Цей процес, як ми розуміємо, має відбуватися у зворотному напрямку, а інколи і в 
багатьох напрямках. Формування міжкультурної компетенції особи обумовлене, насам-
перед, вихованням людини як у родині, так і в навчальних закладах. Особа, яка володіє 
умінням міжкультурного спілкування (у радянські часи це називалося дружбою), співп-
рацює (зараз можна сказати й співіснує) з особами іншої культури, представники якої ма-
ють інколи інший світогляд, інше мислення, інші форми почуттів та демонструють інак-
ші діяння, що відрізняються від звичаєвих, тобто прийнятних для того або іншого куль-
турного ареалу. Наприклад, керівник німецької служби обміну між університетами Кріс-
тіан Боде наголошує, що викладацькі кадри, які працювали за кордоном, насамперед, на-
були досвіду не лише у своїй викладацькій роботі, а й у інших сферах людської діяльнос-
ті. «Побут, культура, стиль спілкування, наукова сфера стали для викладачів контрастни-
ми лініями міжкультурного досвіду… І якраз різність культур для обох сторін навчально-
го процесу послужила поштовхом для створення атмосфери розуміння «незнайомої не-
звичайності» (нім. «vertraute Fremdheit») та побудови діалогу між власною, або рідною, 
культурою та культурою країни, в якій працювали викладачі» [3: 6].
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Міжкультурна компетенція особи є предметом актуальних сучасних наукових дослі-
джень, обумовлених сучасними глобалізаційними процесами розвитку суспільств. На по-
чатковому етапі таких досліджень міжкультурна компетенція особи розглядалася у контек-
сті міжкультурної комунікації, мала чітко виражений міжфаховий характер і досліджувала-
ся здебільшого мовознавцями та психологами. Такі поняття як “intercultural”, “crosscultural 
competence ⁄ communication”, “cross-cultural aspects” [4: 18-19; 5: 7] стали невід’ємною час-
тиною наукової терміносистеми. Нині ці явища суспільного життя у глобальному вимі-
рі досліджуються представниками антропологічних, економічних, культурологічних, лінг-
вістичних, літературознавчих, педагогічних вчень, представниками соціальної психології, 
соціології та філософії. На практиці теоретичні знання щодо цієї компетенції використову-
ються усе інтенсивніше в таких сферах життя як – інженерні науки, гуманітарна допомо-
га країнам, консалтинг, менеджмент, зовнішні відносини, політика, соціальна робота, ту-
ризм, школа та вищі навчальні заклади. Наприклад, «професійно-мовленнєва діяльність ін-
женерних фахівців не обмежується моносоціумною монокультурною комунікацією. У ви-
падку співпраці з іноземними партнерами характер комунікації інженерів змінюється – з 
моносоціумної монокультурної на моносоціумну міжкультурну» [6: 67]. Так, у Німеччини 
займаються дослідженнями принципу формування міжкультурної компетенції в індивіду-
ума, тому що актуальність проведення таких досліджень у вищих навчальних закладах Ні-
меччини пояснюється насамперед тим, що до країни на навчання їде велика кількість іно-
земних студентів [7: 123-124]. Тому, якщо оглянути програмні завдання, чи проекти, ні-
мецьких вузів, то можна дійти висновку, що міжкультурна компетенція досліджується на 
двох рівнях: 1) міжнародному рівні та 2) внутрішньому рівні.

Основними передумовами формування цієї компетенції служать відчуття та самодо-
віра особи, розуміння манери поведінки інших та їх мислення, вміння зрозуміло й чітко 
висловлювати власну позицію, демонструвати власну гнучкість, де це є потрібним, тоб-
то, ситуативно пристосована поведінка виваженості однієї особи відносно іншої під час 
певної життєвої ситуації або комунікативної ситуації, що також відноситься до основної 
загальнолюдської діяльнісної компетенції особи.

На сучасному розвитку суспільства міжкультурна компетенція особи володіє частко-
вими компетенціями [2: 10]:

1) когнітивною компетенцією;
2) афективною компетенцією;
3) прагматично-комунікативною компетенцією.
Когнітивна часткова компетенція міжкультурної компетенції особи передбачає піз-

нання особою реалій іншої культури. Щоб зрозуміти культурні особливості іншого ет-
носу, будь-яка особа має володіти високим рівнем загальних та культурно-теоретичних 
знань. Відповідно, такі знання особи тісно пов’язані з саморефлексією, її вмінням мис-
лити образами категоріальної дійсності, власною позицією у житті, манерами поведінки 
та манерами спілкування з іншими.

Афективна часткова міжкультурна компетенція особи демонструє зацікавленість 
особи в отриманні знань про іншу культуру, особливо її відношення та ставлення до 
представників іншої культури. Такі риси особи як зацікавленість та відкритість відносно 
осіб іншого культурного ареалу є безперечною передумовою для продуктивної міжкуль-
турної компетенції індивідуума будь-якого суспільства. Здатність особи розуміти пере-
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живання іншої особи, а також співпереживати у процесі спілкування підтверджує емпа-
тію однієї особи відносно іншої особи. Толерантне сприйняття та розуміння системи цін-
ностей представників іншої культури є також важливим компонентом афективної част-
кової компетенції особи.

Прагматично-комунікативна часткова компетенція як третя складова міжкультур-
ної компетенції особи – це не тільки процес спілкування з представниками інших куль-
тур, а й вміння спілкуватися, застосовуючи як прийняті, тобто загальновідомі, так і влас-
ні комунікативні стратегії та дієві стратегії уникнення різних конфліктів під час спілку-
вання. Порівняно до двох попередніх часткових компетенцій особи третя характеризу-
ється категорією конкретизації застосування набутих знань (наприклад, форм привітан-
ня чи прощання, існуючих в тому чи іншому культурному ареалі) та зацікавленістю за-
стосування цих знань з метою уникнення будь-яких непорозумінь.

Відповідно, міжкультурна компетенція особи на сучасному етапі функціонування сус-
пільства, окрім виконання нею своїх безпосередніх функцій, має безпосередній зв’язок з 
комунікативною компетенцією особи, що містить взаємопов’язані компоненти комуніка-
тивної компетенції особи, а саме – компетенція особи володіння рідною мовою та компе-
тенція особи володіння іноземними мовами. І хоч ще в 60-ті роки ХХ ст. мовознавці праг-
нули систематизувати комунікативні процеси в суспільстві, виокремивши такі сфери до-
слідження, як мовну сферу (соціолінгвістика, функціональна лінгвістика, семіотика), соці-
альну сферу (соціологія життя, етнологія комунікації), комунікативну сферу (проблема ко-
мунікації, критичний аналіз дискурсу), однак з розвитком нових відносин як в межах одні-
єї країни, так і на світових теренах комунікація потребує зовсім іншого підходу не тільки 
в існуючій концепції розгляду взаємозв’язку двох суб’єктів комунікативної діяльності «Я» 
(«А») та «Іншого» («В»), а й на рівні «сукупності великої кількості «Я» («АА»), що мож-
на позначити як «нація» та «великої кількості «Іншого» («ВВ»), тобто – «інша нація», що й 
надає нових обрисів міжкультурної комунікації, яка, як зазначалося вгорі, відбувається, на-
самперед, у форматі спілкування між індивідуумами та у форматі спілкування сукупності 
цих індивідуумів. Міжкультурну комунікацію не можна повністю уподібнювати з масовою 
комунікацією, оскільки якраз міжкультурна комунікація вимагає «нового мислення» [8: 
109] як одного індивідуума, так і групи індивідуумів. А оскільки міжкультурна комунікація 
на рівні «А» – «В» залежить, значною мірою, від володіння особами з обох боків різного 
роду компетенцій, особливо міжкультурної компетенції особи, то на рівні «АА» – «ВВ» ви-
магає зовсім іншого підходу, оскільки розвиток сучасних комунікаційних технологій став 
причиною не тільки змін у суспільній психології індивідуума, тобто – у способі його мис-
лення, що може бути рівнозначним для обох суб’єктів рівня «А» – «В», а й став причиною 
змін психології суспільства обох рівнів «АА» – «ВВ», на яких відбувається економічний, 
політичний, ідеологічний та культурний вплив у спілкуванні між рівнями «АА» ↔ «ВВ», 
що залежить від економічного розвитку того або іншого суспільства. Тобто, тут знову по-
стає ще одне питання – існування на карті світу держав, або ж супердержав, що є не но-
виною ні для кого, які і диктують, керуючись так званими «національними інтересами», 
всі можливі умови для існування інших держав. І вже не можна говорити про рівноправ-
ний обмін між державами на рівні «АА» – «ВВ», а саме – рівноправну міжкультурну ко-
мунікацію, тому що такий вплив можна детермінувати як різновид односторонньої авто-
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ритарної міжкультурної комунікації – за принципом: «хто має гроші, той і замовляє му-
зику» чи «хто сильніший, той розумніший». І якщо до цього рівня комунікації можна від-
нести як економічний, політичний аспект впливу в міждержавних відносинах, то іншу 
комунікацію можна позначити як невидима авторитарна міжкультурна комунікація, яка 
відбувається, насамперед, на культурному та освітньому рівнях розвитку суспільства під 
час спілкування між індивідуумами та групами індивідуумів (і яку не можна позначи-
ти терміном «когнітивний / когнітивна»), оскільки якраз вона і передбачає безпосеред-
ній вплив, у більшості випадків, на свідомість окремого індивідуума, за допомогою яко-
го можуть і поширюватися не завжди усвідомлено, але інколи ціле направлено, знання 
у групі таких же індивідуумів. І найголовніше, що всі ці різновиди міжкультурної кому-
нікації, зазвичай, здійснюються певною мірою «ненав’язливо авторитарно» за допомо-
гою основного інструменту комунікації людини – мови, тобто на мовному рівні. І такий 
вплив на суспільство здійснюється, здебільшого, через масову, чи групову, комунікацію, 
для якої ще не існує поняття міжкультурної комунікації, тобто, остання передбачає якраз 
індивідуальний підхід у спілкуванні між народами, при якому відсутні будь-які автори-
тарні методи впливу. Міжкультурна комунікація – це гармонійне поєднання загально-
людської моралі у спілкуванні, поваги одного народу до іншого, толерантність у співпра-
ці, взаєморозуміння між ними, довір’я. Можна сказати, міжкультурна комунікація є най-
вищою формою зв’язку між народами. В той же час, існуюча нині форма так званої «між-
культурної» масової комунікації здійснює тотальний вплив на окреме суспільство та на 
всю світову спільноту, зокрема, що й визначає соціальні цінності і стереотипи, культурні 
домінанти в обох просторах існування.

Міжкультурну та комунікативну компетенції особи на сучасному етапі розвитку кон-
цептуальної картини світу не можна уявити без зв’язку з медійною компетенцією особи, 
яка відіграє важливу роль як для розвитку особистості, так і для функціонування та роз-
витку суспільства в цілому, тому що «ми живемо сьогодні в медійному суспільстві гло-
бального виміру, в якому традиційний культурний устрій все більше і більше стає медій-
ною культурою світового масштабу. Така трансформація відбувається поряд з процесом 
розширення світогляду людини, змінами її уявлень щодо суспільного та особистого жит-
тя, її політичних та економічних діянь» [9: 9].

Медійна (лат. medium – нім. „Mittel, Mittler, Vermittelndes“ [10: 476]; укр. „середина, 
щось проміжне“ [11: 525]) компетенція діяльності людини – це здатність особи в сучас-
ному інформаційному та комунікаційному світі встановлювати безпосередні комуніка-
тивні та опосередковані зв’язки за допомогою сучасних засобів комунікації. Ця компе-
тенція вимагає від особи володіння частковими компетенціями:

1) технічною компетенцією;
2) семантичною компетенцією;
3) прагматичною компетенцією.
Технічна часткова компетенція (тобто, технічні навички особи) вимагає від осо-

би вміння володіти сучасними технічними засобами (аудіо- відеотехнічними прилада-
ми, телефоном, факсом, комп’ютером, програмним та системним забезпеченням роботи 
комп’ютерної техніки – (Згадайте оголошення щодо вимог прийому фахівця на роботу як 
загальноприйняті вимоги, так і вузькоспеціалізовані!);
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Семантична часткова компетенція характеризується вмінням особи сприймати та ро-
зуміти той або інший зміст переданої інформації, що вимагає від особи розвивати нави-
чки щодо ролі сучасних медійних засобів, їх можливостей передачі інформації з метою її 
розпізнання, отримання, подальшого застосування й збереження, вмінням критично оці-
нювати форми та зміст інформації та вмінням розумного вибору такої інформації (Зга-
дайте Інтернет-сторінки, до яких фактично не повинні мати доступ неповнолітні особи 
чи маркування доступного перегляду художніх фільмів для тих же неповнолітніх осіб!);

Прагматична часткова компетенція вимагає від особи активного використання су-
часних комунікаційних засобів та отриманої інформації з подальшим її використанням 
для індивідуального розвитку індивідуума та для розвитку суспільства. Також така ком-
петенція вимагає участі особи в творчих процесах розробки новітніх комунікаційних 
технологій [10: 467-478]. 

Технічний аспект володіння сучасними комунікаційними системами індивідуумом сус-
пільства не викликає жодного сумніву, проте творення інформації за допомогою тих же 
систем потребує володіння особою всіма компетенціями життєдіяльності особи, етичними 
нормами й естетичними принципами, які формуються й розвиваються в особи упродовж її 
свідомого самопізнання. Якраз медійна компетенція особи як певною мірою часткова ком-
петенція комунікативної (не з технічного боку) має керуватися певною системою мораль-
них норм, оцінок і принципів у життєдіяльності особи та групи осіб. Вона як опосередко-
вано, так і безпосередньо впливає на формування вище перерахованих компетенцій особи, 
особливо у дитячому та юнацькому віці, та служить важливим інструментом ідеологічно-
го впливу як на одну особу, так і на групу осіб будь-якого суспільства.

Водночас, медійну компетенцію особи не можна класифікувати безпосередньо як ви-
ключно часткову компетенцію комунікативної компетенції, хоча вона й служить усе де-
далі більше найсучаснішим інструментом втілення комунікативної компетенції особи, 
оскільки на теперішньому етапі розвитку суспільства виступає повноправним партнером 
(до речі, як і мовна компетенція) комунікативної компетенції для функціонування загаль-
нолюдської компетенції особи.

Можна додати, медійна компетенція, виконуючи свою посередницьку місію в проце-
сі передачі та сприйняття інформації на сучасному етапі розвитку суспільства, безпосе-
редньо розвиває міжкультурну компетенцію особи, прискорюючи результативний про-
цес отримання особою інформації з різних аспектів людського буття. А оскільки медій-
на компетенція особи здатна, головним чином, прискорювати подачу інформації, що зба-
гачує пізнання людиною світу, то її, як і міжкультурну компетенцію особи, можна від-
нести до рушійних сил розвитку сучасної концептуальної та мовної картини світу та до 
основних чинників толерантного співіснування індивідуумів у мультикультурному сус-
пільстві.
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мЕтаФора ПроФЕССионаЛЬной дЕЯтЕЛЬноСти в 
СоврЕмЕнном руССКом ЯЗЫКЕ

У статті розглядається метафора професійної діяльності в аспекті її функціону-
вання, регулярності використання у сучасній комунікації, а також її ролі у формуванні 
мовної картини світу російського етносу. 

Ключові слова: картина світу, метафора, соціальна оцінка, конотації.
В статье рассматривается метафора профессиональной деятельности в аспекте 

ее функционирования, регулярности использования в современной коммуникации, а так-
же ее роли в построении языковой картины мира русского этноса.

Ключевые слова: картина мира, метафора, социальная оценка, коннотации.
The article studies the metaphor of job names in the aspect of its functioning, frequency of 

use in modern communication, and its role in expressing the worldview of Russian people in 
the language.

Key words: worldview, metaphor, social appraisal, connotations. 

Как отмечают современные исследователи, метафора играет значительную роль в 
формировании языковой картины мира [1: 6; 2: 51]. Особое место в метафорической сис-
теме языка занимает социальная метафора, поскольку продуктивность различного типа 
социальной лексики как источника метафоризации не раз отмечалась в литературе [3: 
17-59; 4: 388-392; 5: 295-336; 6: 72, 92-93; 7: 94-99, 427-432]. Нами для исследования изб-
рана одна из значимых частей социальной метафорической макросистемы – метафора 
профессиональной деятельности.

Материалом для исследования послужили данные толковых, семантических слова-
рей, словарей синонимов, а также база Национального корпуса русского языка (НКРЯ). 
Обращение к корпусным данным помогло обнаружить целый ряд продуктивных метафо-
рических переносов, не отраженных в словарях. 

Результатом анализа языкового материала стало выявление 85 номинаций профес-
сиональной деятельности, которые активно используются носителями русского языка 
в прямом и переносном ЛСВ. В ходе исследования было обработано более 281 тысячи 
вхождений данных номинаций в НКРЯ.

В целом наиболее регулярно метафорические значения развивают единицы трех те-
матических групп: 
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1. «Традиционная профессиональная деятельность», включающая подгруппы (1) 
«земледелие и скотоводство»; (2) «промысел»; (3) «простейшие ремесла, народные 
промыслы; (4) «строительство»; (5) «обслуживание»; (6) «транспорт, перевозки»; (7) 
«медицина, врачевание»; 

2. «Искусство и творчество», включающая подгруппы (1) «архитектура, изобрази-
тельное и прикладное искусство»; (2) «литература и журналистика»; (3) «музыка и пе-
ние»; (4) «театр и цирк»; 

3. «Торговля и финансы».
В число наиболее продуктивных единиц не входят номинации профессий, поя-

вившихся в обществе недавно, относительно новых для носителя языка. Возможны 
отдельные окказиональные примеры, однако они не показательны для изучения 
языковой картины мира этноса. Как правило, источником метафоры выступают номи-
нации деятельности, имеющей длительную историю существования в рассматривае-
мом обществе: сюда могут относится занятия, сохранившиеся на современном этапе, 
а также неактуальные виды профессиональной деятельности (извозчик, пряха и пр.). 
Такой состав источников метафоры позволяет сделать вывод о том, что модели ме-
тафоризации носитель языка усваивает из прецедентных текстов: поэтому активны 
переносы с номинациями устаревших занятий, по-прежнему функционирующие в тек-
стах, и непродуктивны единицы, обозначающие новые виды деятельности.

Показательно, что модулем сравнения при переносе могут служить денотативные, 
сигнификативные и прагматические (культурно-исторические, символические и др.) 
компоненты семантики первичного ЛСВ. Так, метафоризация номинаций професси-
ональной деятельности в современном русском языке регулярно мотивирована харак-
тером определенного вида занятий, особенностями поведения, специфическими дей-
ствиями людей конкретной профессии, а также подобием некоторых внешних дено-
тативных характеристик. Например, Пять тонн от единого верного рывка поверну-
лись с легкостью балерины (движение промышленного агрегата ассоциируется с тан-
цем балерины, характерными признаками которого является легкость и изящество); 
город-купец и промышленник; с ловкостью акробата; вскидывала руку вдохновенным 
жестом дирижера; потянулся большим ладным телом танцовщика; с ловкостью фо-
кусника сворачивая замысловатые кренделя из теста и пр.

Однако характерной чертой метафоры профессиональной деятельности в совре-
менном русском языке является актуализация прагматического компонента в семанти-
ке источника. Так, 55 единиц из 85 выделенных образуют переносные значения на базе 
образно-ассоциативных комплексов. Набор прагматических признаков, выступающих 
основой переноса, может быть весьма предсказуемым (ср.: мясник → ‘жестокий чело-
век’; поэт → ‘личность, обладающая творческим потенциалом, художественным вку-
сом’) или диффузным (ср.: сапожник → ‘грубый, ограниченный, неумелый человек’; 
пианист → ‘физически привлекательный, утонченный человек’).

Безусловно, прагматический компонент является следствием оценочной дея-
тельности индивида. Тип оценки определяется социальными факторами, системой 
национально-культурных ценностей и стереотипов, которые существуют в социу-
ме в конкретный период его развития. По справедливому замечанию Е.М. Вольф, 
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«элементы ценностной картины мира, которые не отражаются в семантике языковых 
единиц, если речь идет о прямых значениях, могут составлять основу метафорических 
концептов, которые реализуются в оценочных смыслах метафор» [8: 56].

Так, в русской лингвокультуре преимущественно положительно оценивается об-
ществом различного рода созидательная деятельность, прежде всего – землепашество, 
строительство, кузнечное дело, что поддерживается традиционными образами. Пе-
реносное значение лексемы пахарь преимущественно используется для обозначения 
‘трудолюбивого, честного, простого, преданного делу человека’ (Они легко двигались 
по служебной лестнице там, где честные пахари шли от ступеньки к ступеньке дол-
гими годами; Булгаков начисто лишен генеральского, парадного лоска. Он действи-
тельно напоминает обычного работягу, «пахаря». Впрочем, он и есть «пахарь» вой-
ны). Метафорические производные лексемы строитель употребляются при характери-
стике процесса развития, создания чего-либо (О море! Души моей строитель!; … мно-
гие из них созданы величайшим строителем природы – водой), при описании социаль-
ных преобразований, причем получающих одобрение общества (строитель социализ-
ма, строитель новой жизни, строитель гражданского общества, великие строите-
ли земли Русской и пр.). Кузнец метафорически также осмысляется как ‘создатель, тво-
рец чего-то хорошего’, однако чаще подчеркивается не масштабность социальных пре-
образований, а изменение личной судьбы человека (кузнец своего счастья и здоровья, 
кузнец своей судьбы, кузнец женского счастья).

Положительно обычно оценивается и деятельность, связанная с врачеванием: ле-
карь – ‘что-либо, помогающее справиться с трудностями’ (Оптимизм – великий ле-
карь; Время – прекрасный лекарь.).

Мелиоративный прагматический компонент регулярно содержат переносы из тема-
тической группы «Искусство и творчество», они дают обобщенную характеристику лич-
ности, обладающей творческим потенциалом, воображением и художественным вкусом. 
Это свидетельствует о положительном отношении русского этноса к наличию творче-
ских способностей. Например: Книга хороша потому, что учит редактора быть ху-
дожником; Значит, ваш любимый – истинный поэт в душе, у него большой творчес-
кий потенциал; Средневековые богословы считали, что архитектор – это композитор.

Интересно, что у носителей современного русского языка формируется система 
устойчивых ассоциаций относительно внешности представителей определенных твор-
ческих профессий. Именно эти признаки регулярно становятся базой для формирования 
образных метафор в предметной сфере, прежде всего – при мелиоративной номинации 
внешности человека. Например: Высокий ясноглазый молодой человек с красивым поро-
дистым удлинённым лицом и светлыми волосами назад. Он походил на поэта; Красивый 
утонченный папа, как музыкант, в народе говорят: как пианист.

Как правило, пейоративную оценку получает деятельность, не связанная с созида-
тельным трудом и производством материальных благ: прежде всего – торговая деятель-
ность, промысел. 

Во многих религиозных текстах купцы, одни из древнейших торговцев, причисля-
лись к «нечистым» профессиям, а Иоанн Златоуст говорил, что «ремесло купца неугод-
но Богу» [9:100]. Сегодня прямое влияние религиозной литературы на формирование 
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переносных значений лексем данной группы утрачено, однако сохраняется пейоратив-
ная оценка торговой деятельности как занятия, преследующего цель наживы, получе-
ния материальных благ без физических усилий.

Особенно продуктивен перенос ‘человек, занимающийся торговлей’ → ‘хитрый, 
мелочный человек, обманщик’. Например: Они – лавочники, вся их политика – бли-
зорукая, трусливая, копеечная; …гибрид, у которого будут чистые руки чеки-
ста и изворотливый ум коммерсанта; …действовал с ловкостью и хитростью, 
проницательностью торговца; …они оказались продавцами воздуха [занимались 
сомнительными сделками]. Часто торговцы воспринимаются носителями языка как 
люди беспринципные, готовые на всё ради наживы: Такие дети такой стране были на 
фиг не нужны – и она толкнула их первому попавшемуся оптовику [иностранному го-
сударству] в числе прочего природного сырья; …давно превратились в лавочников от 
политики, беззастенчиво торгуют брендом Аграрной партии.

Подавляющее большинство переносов из сферы «Торговля и финансы» харак-
теризуется резко негативной оценкой торговой деятельности говорящим. Многие 
метафоры отмечены эмоционально-оценочным отношением презрения. Например: 
Что могут ему сделать жалкие продавцы духовной заразы [служители культа]?; В 
последние годы поток наших новоявленных коробейников [челноков] хлынул в Дубай.

В системе метафор торговых профессий отражено неодобрительное отношение 
русского этноса к излишней расчетливости, корысти, погоне за богатством (ср. пого-
ворки: Большая добыча хуже малой: и люди позавидуют и самому не впрок; Непра-
ведная корысть впрок нейдет). По убеждению носителя языка, истинные ценности 
несопряжимы с деньгами (ср. поговорку: Доброго солдата не покупают, а выбирают). 
Так, обладатели подлинного таланта не станут на нем наживаться. Поэтому достаточ-
но регулярно обнаруживаем перенос ‘человек, занимающийся торговлей’ → ‘бездарный 
творец’: …нужно знать меру и уметь вовремя остановиться. Это и отличает Писа-
теля от коммерсанта; все это от начала до конца выдумано литературными лавоч-
никами [невыдающимися писателями]; …настоящий художник – в отличие от бра-
та, который является образцом творца-коммерсанта.

Рыболовство, подобно вышеперечисленным занятиям, не относится к 
созидательным видам деятельности, оно связано с получением материальных благ пу-
тем использования богатств, существующих в природе. Рыбак метафорически понима-
ется как ‘человек, наживающийся на других, использующий других в собственных це-
лях’ (Он говорил именно об олигархах: в России «есть рыбаки, которые уже много на-
ловили»; Все смешалось в доме Титовых, все заговорили разом, мать заплакала, отец 
утешал ее, прибежал рыбак из «Красной звезды»…), ‘человек, не желающий зараба-
тывать собственным созидательным трудом, предпочитающий ждать прибыли извне’ 
(К «рыбакам» я отношу людей, которые забрасывают свои удочки в мутную водицу в 
надежде поймать огромную «рыбу-удачу»).

Пейоративную оценку получают зрелищные виды искусства, связанные с семанти-
ческой сферой «Игра». Это происходит, поскольку, с одной стороны, результат их тру-
да не имеет «материальной» формы, с другой – они предстают перед зрителями в осо-
бой ипостаси (становятся как бы иными, не равными самим себе). Поэтому в сознании 
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современных носителей языка при формировании переносов актуализируются призна-
ки ‘несоответствие действительности’; ‘несерьезность занятия’. В метафорических 
значениях эти и подобные модули сравнения трансформируются в признаки – ‘ложь, 
обман’, ‘неискренность’, ‘притворство’ и др. Например: В душу закрадывается не-
хорошее подозрение, что мы имеем дело не с верховным правителем России, но с бо-
лее или менее талантливым актером, который перед страной разыгрывает очеред-
ной занятный спектакль; Театр одного актёра, безусловно, жанр интересный, но не 
в политике.

Наиболее последовательно отрицательная прагматическая оценка связана с цир-
ковой деятельностью, причем за счет номинаций таких профессий, в которых призна-
ки ‘несерьезность’, ‘несоответствие действительности’, ‘обман’ входят в когнитивное 
ядро первичного ЛСВ. Например: Они ловко зазывали покупателей, умели всучить то-
вар, как фокусники; Наш советский суд был судом, а не цирковой ареной, где высту-
пают подобные вам клоуны.

Тот факт, что процесс приготовления пищи недоступен глазу наблюдателя, порож-
дает ряд негативных ассоциативных признаков у метафор из кулинарной сферы. Повар 
метафорически осмысляется как ‘ловкач, аферист, обманщик’ (Кабинетного полковни-
ка Путина кремлевские повара политики превратили в Наполеона).

Отрицательно воспринимается деятельность, связанная с убийством животных. 
Например, регулярно пейоративную оценку получают лексемы охотник, мясник: Что 
мёртвые для папарацци, для охотников за сенсациями!; Искусство – это смерть жи-
вой жизни: оно ловит мгновенье, оставляя после встречи с ним памятник, – охот-
ник за жизнью; Вы подумайте, тот мясник, кто меня оперировал, даже не появился!

Кроме того, негативно русским этносом оценивается любая деятельность, связан-
ная с руководством. Например: А.Н. Яковлев, «архитектор «перестройки», обличав-
ший меня тридцать лет тому назад; Война в Чечне и в Ираке, техногенные ката-
строфы, цена на нефть, внешний долг России <…>. Режиссеры [о российских поли-
тиках] и их планы; Отсутствие дискуссии <…> превращает глобализацию в некую 
всемирную пятилетку с дирижерами и нормировщиками; Возрождение Великой Рос-
сии в планы Алексеева и его кукловодов из западноевропейских лож никак не входило. 

Нередко особенности профессионального поведения при метафоризации полнос-
тью нейтрализуются, при этом актуализируется признак социальной оценки предста-
вителя той или иной профессии как личности. Такая оценка основывается на уров-
не квалификации работника, степени сложности работы, престижности или непре-
стижности занятия. Социум склонен «приписывать» всем представителям определен-
ной профессии ряд черт, ориентируясь на перечисленные показатели. Так, появляется 
оценка их личностных качеств, поведения, интеллектуальных способностей, что и ста-
новится базой для переносе (Вы – сапожник в филологии, что вы понимаете?; Я во-
обще не люблю немок, потому что они по натуре – кухарки…; Бабуся только что ру-
галась матом, словно извозчик).

Данный вид оценки особенно характерен для номинаций лиц женского пола по 
профессии, имеющих стилевые ограничения в русском языке: например, лексемы учи-
тельница, повариха, продавщица недопустимы в официально-деловом стиле. Для со-
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временного русского языка нередки следующие переносы: учительница → ‘женщи-
на скромного внешнего вида’ (с волосами, зачёсанными, как у народных учительниц; 
скромно одетая женщина, похожая на учительницу), повариха → ‘полная женщина, 
грубоватого внешнего вида’ (Полнотелые, белозубые, в возрасте – похожие на поварих), 
продавщица → ‘женщина грубого внешнего вида’ (невысокая крутобедрая женщина с 
грубоватым лицом продавщицы).

Необходимо отметить, что для современного русского языка гораздо более харак-
терны переносы с негативной оценкой: из 55 единиц, образующих переносы на основа-
нии прагматического компонента, 41 единица формирует метафоры преимущественно 
на базе негативных ассоциаций.

Итак, анализ языкового материала показал, что номинации профессиональной дея-
тельности в современном русском языке представляют собой продуктивный источник 
метафоризации и играют заметную роль в создании языковой картины мира. В большин-
стве случаев основанием переноса выступает прагматический компонент значения. Кро-
ме того, для современного русского языка характерно преобладание метафор професси-
ональной деятельности с негативной оценкой.
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тиПоЛогIЯ гIБридниХ нЕоЛЕКСЕм в рамКаХ тЕорIЇ нЕоЛогIЇ

Стаття присвячена концептам гібрид та гібридизація у межах теорії неологiї. 
Автором запропонована типологія гiбридних утворень у відповідності до рiзних 
критеріїв, розрiзняються структурнi пiдтипи даних лексем, виокремлюються 
найпродуктивнiшi типи.

Ключовi слова: неологiя, гібрид, гібридизація, конфiкс, афiкс.
Статья посвящена концептам гибрид и гибридизация в рамках теории неологии. 

Автором предлагается типология гибридных образований согласно разным критери-
ям, различаются структурные подтипы данных лексем, выделяются самые продук-
тивные типы.

Ключевые слова: неология, гибрид, гибридизация, конфикс, аффикс. 
The article deals with concepts hybrid and hybridization within the scope of neology the-

ory. The typology of hybrids with accordance to different criteria is proposed by author, struc-
tural subtypes of these lexemes are differentiated, the most productive types are distinguished.

Key words: neology, hybrid, hybridization, confix, affix. 

Гiбридна неологiя сприяє збагаченню лексики рiзних мовних регістрів, особливо во-
кабуляру технолектiв (anticorps, ovocyte), медiа та реклами (pancake), а також словника 
деяких соцiолектiв, наприклад, мови молодi (top-niveau, couillav). Однак, у працях, при-
свячених проблемам лексикології та словотворення, концепти гiбрида та гiбридизацiї є 
нечiткими, i навiть двозначними та головне – обмежуються вивченням структурального, 
класичного типу гiбрида у французькiй мовi (конфiксальний гiбрид). Французькi лінгвіс-
ти рідко беруть до уваги динамічний та змiнний характер феномену гiбридизацiї, а, отже, i 
вiдсутнє вивчення теорії гібридної неологiї. Проте, процеси гiбридизацiї широко вивчають-
ся дослiдниками-славiстами, особливо української, польської та чеської мов (Н.Клименко, 
Є.Карпiловська, Л.Кислюк 2008, D.Buttler 1986, 1990; J.Obara 1986; S.Warchoł 1986). 

метою даної статтi є пропозицiя типології гiбридних утворень за рiзними критерiями. 
Представимо кілька типологій лексичних гібридів у відповідності до різних критеріїв.

Морфологічна типологія. Це – найважливіша класифікація лексичних гібридів, яка 
укладена згідно різних типів морфологічної організації.

1. Гібриди, утворені шляхом словоскладення. Словоскладення, в широкому смислі 
слова, передбачає всі традиційні утворення, такі як синапсії та складні лексеми. Сюди 
також ми вносимо абревіації та телескопізми. Класифікація, що подається далі, охоплює 
тільки регулярні типи, формації фантазійного, оказіонального характеру сюди не вхо-
дять (démmerdenzisich): 1) іменник + іменник: gestalt-thérapie, médecine-ball; 2) іменник 
+ прикметник: french cancan, Clean-émail; 3) іменник + інша частина мови: Café Ludo, 
égo-training; 4) прикметник + прикметник: sanctosépulcral, austro-prussien; 5) синап-
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сія: harpon de spudding, toiture а sheds; 6) lexie nominale complexe: light emitting diode, 
amplificateur de public address; 7) телескопізми : Velourex (velours + rex), Incoloy (incolore 
+ alloy); 8) абревіації: F.I.V. (fécondation in vitro), D.N.S. (“Domaine Name Server”). 2. 
Гібриди, створені з допомогою конфіксації. Серед всіх морфологічних типів гібридів, 
ця класична схема (зокрема, часткова конфіксація) є безсумнівно найпродуктивнішою. 
Розрізняємо гібриди повністю конфіксальні (греко-латинські), частково конфіксальні 
(корінна основа, що поєднується з конфіксом, який розміщується на початку або в кін-
ці), так і всі види конфіксальних розширень: a) повна конфіксація: lactogиne, aéroduc; 
б) часткова конфіксація: néoclassique, cancérologie; в) розширення: hypofifriophobie, 
fruidemérologue. 3. Гібриди, створені з допомогою афіксації. В порівнянні з попе-
реднім типом, дані утворення представляють менше гібридних формантів і їхня про-
дуктивність є незначною: a) гібридні префікси: hypercorrection, infrarouge; б) гібридні 
суфікси: bronzing, tirav. 4. Гібриди-звороти (гібридні висловлювання). Характерні, зо-
крема, для розмовного мовлення, дані гібриди поділяються на два основних підтипи:  
а) дієслівні висловлювання: être croque-love, être low-tech; б) адвербіальні висловлюван-
ня: grosso merdo, what mille de temps.

Гібриди, створені дериваційними засобами та гібриди-запозичення. Гібриди мо-
жуть бути утворені у французькій мові, або запозичені з інших мов. Гібриди, створені 
дериваційними засобами є набагато чисельними, ніж ті, що створені з допомогою запо-
зичення, формуються в процесі гібридизації, який ми розглянули вище. Стосовно дру-
гої категорії гібридів, потрібно розрізняти два випадки. Перший: гібрид може бути ство-
рений в іншій мові, не у французькій. А французькій мові залишається тільки його за-
позичити, асимілюючи даний гібрид на різних рівнях, зокрема, на графо-фонетичному. 
Так, іменник monocle не є гібридом, створеним з допомогою дериваційних засобів в су-
часній французькій мові, а гібридом-запозиченням з латинської мови: mono[s], грець-
кий формант + oculus, латинська основа. Лексема automobile має статус гібрида, ство-
реного з допомогою дериваційних засобів, тільки у мові, де вона була створена (у фран-
цузькій), а у мовах, які її запозичили, є звичайно гібридом-запозиченням (автомобiль в 
українськiй мові, наприклад).

Дещо протилежний механізм спостерігаємо в деяких гібридах, утворених через за-
позичення, наприклад ventôse. Як зазначає А.Лєклєрк [9: 310), дане слово є запозиченим 
з латинської мови, i представлене уже в адаптованій формі. Його етимон ventosus не має 
статусу гібрида. Запозичуваність елемента -ôse є помітною по відношенню до його екві-
валента -eux в лексемі venteux. Проте, nivôse не є гібридом, оскільки його обидва мор-
фемні елементи є sont de type savant, в протилежність до його еквівалентів non savants у 
лексемі neigeux.

Інтерференційні гібриди. Поява деяких гібридів є результатом інтерференції двох 
або більше мов. Ми пропонуємо їх називати інтерференційними гібридами. Такi гібри-
ди охоплюють велику кількість ономастичних утворень. Інтерференційні гібриди оно-
мастичного типу (і, особливо топоніми) перманентно з’являються, даючи географіч-
ні назви (так, англо-французький білінгвізм в Луїзіанні в XVIII-XIX ст. породив чис-
ленну кількість топонімічних гібридних структур, які містять французький формант  
-ville. Наприклад, Greenville, Nashville, Hopkinsville, Huntsville, Kirksville тощо [13: 300); 
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і навпаки, інтерференційні гібриди деномінативного типу є зазвичай оказіональними 
iнновацiями. Наприклад, префіксальний гібрид disconnecté (замість déconnecté) [7: 122).

Французькі лінгвісти вивчають ономастичні гібриди особливо з точки зору діахро-
нії (див. зокрема E.Nègre 1990; H.Dorion et J.Poirier 1975; A.Hamon 1992). Так, E.Негр по-
діляє топонімічні гібридні утворення на гібридні деривати (наприклад, Bugniиres: герм. 
Bunno + романський суфікс жін. мн. -arias; Bunn-arias [terras]: terres de Bunno) та гі-
бридні складені слова (напр.: Basemont: герм. Baso + лат. montem) [11]. Традицiйне ви-
вчення інтерференційних гібридів не є сумісним з нашою теорією. По-перше, в тому, що 
воно є головно діахронічним, зокрема, стосовно ономастичних гібридів, i, по-друге, да-
ний підхід змішує гібриди та асимільовані запозичення на дериваційному рівні.

Деномінативні гібриди та авторські гібриди. У відповідності до функцій неоло-
гізмів, гібриди можна поділити на два основних класи: гібриди деномінативні та автор-
ські гібриди. 1. Деномінативні гібриди. Створені для найменування нових понять, що 
використовуються, зокрема в галузі техніки та науки, ці гібриди запозичують свої ін-
шомовні форманти, зокрема з латинської та грецької мов. Загалом, йдеться про гібриди-
інтернаціоналізми, утворені головно, як: a) засіб міжнародного спілкування; б) для еко-
номії та лаконічності, які забезпечують, зокрема, їхня повністю чи частково нефіксаль-
на структура; в) для семантичної точності (цей аспект підкреслюється, зокрема, Д.Батлер 
та Д.Корбен). Для ілюстрації останнього пункту, згадаємо положення Д.Корбен, яка ви-
окремлює семантичну конкретизацію (особливо класифікуючи функцію) окремих нео-
логізмів з формантом savant (“археоскладник”, як називає авторка), чи префіксальний, 
чи конфіксальний. Саме цей формант виконує функцію класифікатора, уточнюючи різ-
ні характеристики просторової чи часової (transatlantique, exocentrique, intracrânien…), 
кількісної оцінки (monosite, bipolaire, microampиre, nanoseconde…) тощо. 2. Авторські гі-
бриди. Особливо помітні в літературі та у мові різних соціолектів (розмовній мові, арго 
тощо), вони виконують поетичні, сатиричні, експресивні, ігрові функції. Механізм їхньо-
го утворення головно полягає у комбінації стилістично та семантично протилежних еле-
ментів (pluricon, trouillomиtre, toilettologue), елементів, які, зазвичай, повинні бути відо-
кремленими (H.Marchand 1969; J.Cellard et A.Rey 1991; D.Buttler 1986, 1990)

Отже, серед різних структурних типів гібридів, конфіксальна гібридизація залиша-
ється найпродуктивнішою. Також потрібно підкреслити процес часткової конфіксації, 
який є дуже продуктивним, особливо у мові мас-медіа та реклами. Переважна більшість 
даних авторських утворень має оказіональний характер та композитну структуру. Тут 
розрізняємо два структурних підтипи: конфіксальні елементи можуть приєднуватися до 
автономних корінних основ (aéroville, multimodal, médiacratie, toilettologue, sartrophage, 
chocolatophilie), або до усічених корінних основ (publiphobe, télévore, europhile, écocide). 
Серед афіксальних гібридів, найпродуктивнішими є ті, які мають префіксальну структу-
ру (subaigu, ultra-chic, anticorps, hypercorrect, etc.). Серед некласичних формантів, най-
активнішим гібридним суфіксом є англійський -ing, який приєднується до французьких 
основ (ramping, bronzing, frotting). Іншим формантом є -av, флексія походження з циган-
ської мови, що додається до французьких основ, та виконує роль суфікса у французькій 
мові (pourav, couillav, tirav). Інші іншомовні некласичні афікси спостерігаються не так 
часто (overvitaminé, ordurissimo).
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УДК 811.161.2’342
Драпак О.З.

(Чернівці, Україна)

ФонЕтиКо-граФічні ХараКтЕриСтиКи ЛЕКСичного СКЛаду 
уКраЇнСЬКоЇ мови ПоСтрадЯнСЬКого ПЕріоду

Автор подає зведену, адаптовану для іноземців базову фонетико-графічну систему 
української мови пострадянського періоду з поясненням англійською мовою, а також 
вправами для закріплення і легшого (вдалого) подальшого засвоєння матеріалу.

Ключові слова: український алфавіт, букви і звуки, правила вимови, голосний звук, 
приголосний звук, глухий звук, дзвінкий звук, твердий звук, м’який звук, буквосполучен-
ня, апостроф, м’який знак, склад, відкритий склад, закритий склад, складова система, 
типи складів, правила читання, основні правила українського правопису, вправа.

Автор даёт сводную, адаптированную для иностранцев базовую фонетико-
графическую систему украинского языка постсоветского периода с объяснением на ан-
глийском языке, а также с упражнениями для закрепления и дальнейшего более лёгкого 
(удачного) усвоения материала.

Ключевые слова: украинский алфавит, буквы и звуки, правила произношения, глас-
ный звук, согласный звук, глухой звук, звонкий звук, твёрдый звук, мягкий звук, буквосоче-
тание, апостроф, мягкий знак, слог, открытый слог, закрытый слог, слоговая система, 
типы слогов, правила чтения, основные правила украинского правописания, упражнение.

The author gives summary base of phonetic graphic system of Ukrainian language of post-
Soviet period with explication in English adapted for foreigners. The author also gives exercise 
for better consolidation and easier (successful) further mastering of given material.

Keywords: Ukrainian alphabet, letters and sounds, vowel sound, consonant sound, sound-
less consonant, sounded consonant, hard consonant, soft consonant, combination of letters, 
apostrophe, soft sign, syllable, opened syllable, closed syllable, syllabic system, types of syl-
lables, rules of reading, basic rules of Ukrainian spelling, exercise.

Фонетико-графічна складова – це дуже важливий компонент для усного і письмово-
го маркування (позначення) словникового складу будь-якої мови, у тому числі й україн-
ської. У пострадянський період у зв’язку із значним зацікавленням світового співтовари-
ства Україною, українською культурою і як наслідок – українською мовою – питання ви-
вчення лексичного складу української мови досліджуваного історичного періоду стає ак-
туальним не лише на науковому рівні, а й на культурному – на рівні ознайомлення з ба-
гатством лексичного складу української мови іноземними громадянами (для створення 
умов для їхнього ефективного входження в українське мовне середовище та успішної по-
дальшої навчальної, робочої чи іншої діяльності в Україні). Процес знайомства інозем-
ців з українською мовою неможливий без вивчення основних правил читання і правопи-
су, які є дуже важливою складовою мовної грамотності. Необхідними питаннями, якими 
в обов’язковому порядку повинні оволодіти іноземці для вивчення фонетико-графічної 
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бази української мови – у тому числі й пострадянського періоду, – є: алфавіт української 
мови; голосні, приголосні, глухі, дзвінкі, тверді і м’які звуки; вживання м’якого знака 
та апострофа; складова система, типи складів; правила читання; елементарна грамати-
ка та практичне засвоєння набутих знань. У процесі вивчення необхідно звернути увагу 
на особливості вимови букв: я, ю, є, ї на початку слова, після голосних, після апострофа, 
після приголосних; на букви: з, ж, ц, ч, ш, щ; буквосполучення: ьо, йо, дз, дж.

Для кращого засвоєння матеріалу іноземцям потрібно надавати поради щодо пріори-
тетності у засвоєнні поданого матеріалу:

Advice for a person who studies Ukrainian language: read attentively the theses “Phonetic 
peculiarities of modern Ukrainian language”, analyze the table of English and Ukrainian sounds 
correlation, learn attentively Ukrainian alphabet. Study main rules of Ukrainian orthography 
and graphics. Memorize the peculiarities of Ukrainian phonetics: letters: є,ї,ю,я; letters: з, ж, 
ц, ч, ш, щ; combination of letters: ьо, йо, дз, дж; use of ь and ’. Do oral and written exercises 
very attentively.

Необхідно чітко визначити навчальну мету:
Educational aim: To master Ukrainian alphabet, the rules of pronunciation of vowels and 

consonants, voiceless and voiced, hard and soft consonant sounds, main rules of Ukrainian or-
thography and graphics, the rules of reading and stress of Ukrainian words. The main task of the 
person who studies Ukrainian language is to read and write properly in Ukrainian. Besides, while 
mastering Ukrainian alphabet and lot of new Ukrainian words and phrases are learned; this will 
make the essential basis of knowledge of Ukrainian language, the state language of Ukraine.

Услід за навчальною метою необхідно чітко окреслити коло завдань, які будуть вико-
нуватися під час роботи над темою, і подати матеріал про фонетико-графічні особливос-
ті сучасної української мови:

At this set of lesson we are going to speak about: Ukrainian alphabet, letters and sounds, 
consonants and vowels, hard and soft consonants, sounded and soundless consonants, letters я, 
ю, є, ї and combination of дж, дз, дзь, йо, ьо, stress and apostrophe, syllabic system, types of 
syllables, rules of reading.

Alphabet
You will first have to learn to recognize the Cyrillic alphabet which Ukrainians use, and 

the sounds for which the letters stand. The Cyrillic alphabet has a long history and is closely 
linked to the spread of Orthodox Christianity. Other languages that use the Cyrillic alphabet are 
Belarusian, Russian, and Serbian.

The Ukrainian alphabet has thirty three letters in general
The first group of letters includes those which are either identical or nearly so in both shape 

and sound, and those which are identical in shape to their English counterparts but represent 
an entirely different sound: а [a], в [v or w], Е [e], и [i], і [ee], К [k], м [m], н [n], о [o], р 
[r], С [s], т [t], у [oo], Х [kh].

The remaining twenty letters all differ significantly from anything in the English alphabet: 
Б [b], Г [h], Ґ [g], Д [d], Є [ye], Ж [zh], З [z], Ї [yee], Й [y], Л [l], П [p], Ф [f], Ц [ts], Ч [ch], 
Ш [sh], Щ [shch], Ь [-], Ю [yoo], Я [ya].

Letters and sounds in Ukrainian 
Letters  English equivalent  Word  Transcription  Translation
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Printed Written1 Sound Word
а а a bus автомобі́ль [awtomobíl`] car
Б б b bush брат [brat] brother
в в v\w* veal вікно́ [veeknó] window
  will вчора [wchóra] yesterday
   любо́в [l’oobów] love
г г soft g ghost га́рний [g’árniy] beautiful
                   ([hárniy])
Ґ ґ   Ґ ґ g gang га́нок [gánok] porch
д д d do друг [drooh] friend
Е е e let де́рево [dérevo] tree
Є є ye yes Євге́н [yewhén] Eugene
Ж ж zh measure журналі́ст [zhoornal’eést] journalist
З з z zoo зеле́ний [zeléniy] green
и и i bit кни́га [kníha] book
і і ee beat кві́тка [kveétka] flower
Ї ї ji yeast ї́жа [yeézha] food
й й y boy  чо́рний [chórniy] black
К к k kitten кіт [keet] cat
Л л l lamp ла́мпа [ĺámpa] lamp
м м m more мо́ре [móre] see
н н n net не́бо [nébo] sky
о о o pot оліве́ць [oleevéts`] pencil
П п p spit папі́р [papeér] paper
р р r roof ру́чка [roóchka] pen
С с s sell село́ [seló] village
т т t tart та́то [táto] daddy
у у oo/w* tooth зуб [zoob] tooth
Ф ф f photo фо́то [fóto] photograph
   will учо́ра [wchóra] yesterday
Х х kh loch хло́пчик [khlópchik] boy
Ц ц ts tsar це́рква [tsérkva] church
ч ч ch church чолові́к [cholovík] husband, man
Ш ш sh shine ша́пка [shápka] hat
Щ щ shch fresh кущ [kooshch] bush
ь only soft низьки́й [niz’kíy] low
Ю ю yoo youth юна́к [yoonák] young man
Я я ya yard я́блуко [yáblooko] apple

*The sound в is pronounced [v] before a vowel, and [w] before a consonant or at the end 
of a word. Another example: the city of Львів in Western Ukraine is pronounced [l’veev]. The 

1 The empty blanks are given to be filled in written form.
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letter у is pronounced [oo] between consonants, and [w] when it stands at the beginning of a 
word before a consonant. You will find that the letters в and у can be interchanged in the same 
word (e. g. вчора and учора above) when they have the same pronunciation [w].There are 
certain rules that govern whether you use в or у; they will be introduced later.

Note on transcription: Letters within square brackets will always represent a transcription 
of the Ukrainian Cyrillic letters into the closest English equivalents that are given in this list. 
You will sometimes see combinations of letters in the transcription of Ukrainian words that 
represent quite a different sound from that which the same letters would stand for in an English 
word. The Ukrainian word гай [hay] means “grove of trees”. The sequence [ау] has more or 
less the same sound as the letters “ie” in “lie” or “y” in “my”.

Consonants and vowels
We can now divide the alphabet into consonants: Б б, В в, Г г, Г г, Д д, Ж ж, З з, Й й, К 

к, Л л, М м, Н н, П п, Р р, С с, Т т, Ф ф, Х х, Ц ц, Ч ч, Ш ш, Щ щ and vowels: А а, Е е, Є 
є, И и, І і, Ї ї, О о, У у, Ю ю, Я я (letters Є, Ї, Ю, Я are diphthongs; letters а, Е, и, і, о, у 
are monophthongs). Note that the letters Є, Ї, Ю, Я, listed as vowels above, in fact stand for 
the consonant й followed by the vowels Е, і, у, а. In other words these letters stand for two 
sounds. Each letter has two forms: capital letter and small letter; and two types: printed and 
written. Exception ь, which has one form – small letter; and two types: printed and written.

Here is the complete Ukrainian alphabet:

а а, Б б, в в, г г, г г, д д, Е е, Є є, Ж ж, З з, и и, і і, Ї ї, й й, К к, Л л, 
м м, н н, о о, П п, р р, С с, т т, у у, Ф ф, Х х, Ц ц, ч ч, Ш ш, Щ щ, 
ь, Ю ю, Я я

Hard and soft consonants
Consonant can be pronounced either hard and soft. Take the Ukrainian letter т; if you 

pronounce it with the tip of your tongue against your top teeth, you produce the hard sound/ 
If you try to pronounce the same sound with the tip of tongue against the palate, you will 
automatically produce the soft sound. Try the same thing with some other Ukrainian consonants: 
л, ц, н. First try to say the hard sound followed by the vowel а: та – ла – ца – на. Now try the 
soft equivalent with the same vowel sound, but look at how we write them together: тя – ля – 
ця – ня. The difference between hard and soft consonants can also occur at the end of words 
or in front of another consonant inside a word. Try to pronounce the vowel а before the hard 
consonants: ат – ал – ац – ан. Now look at how we write the soft equivalent; try to read the 
following sequences: ать – аль – аць – ань.

The letter ь is called the “soft sign”; it has no sound of its own, but is used to show that the 
consonant that stands before it is a soft one. The letter will be represented in transcription by 
an inverted comma [‘]. Just to make matters more complicated the soft sign normally appears 
as an ordinary apostrophe [‘] or as an acute accent [ ́] or is omitted entirely when Ukrainian 
words (most frequently, place names and personal names) are written in the Latin alphabet. 
The female first name ольга will appear as [ól’ha] as guide to understanding the Ukrainian 
letters in this chapter, but would normally be written as Ol’ha, Ol ́ha or Olha. The city of Львів 
appeas as [l’veev] in our transcription system in this chapter, but normally looks like L’viv, L 
́viv or Lviv. In later units, when the transcription system is no longer being used, you will find 
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Ol’ha and L’viv. Here are some examples of actual Ukrainian words: день [den’] day, учитель 
[wchítel’] teacher, до́нька [dón’ka] daughter, низьки́й [niz’kíy] low. Note that the handwritten 
form of the soft sign looks something like the English “b”, but has a shorter downward stroke.

Ukrainian alphabet has some pairs of sounded and soundless consonants like:
б-п [b-p] (б’ю – п’ю), д-т [d-t] (дім – тин), ж-ш [zh-sh] (жінка – шинка),з-с [z-s] (озон – 

сон), дж-ч [dzh-ch] (джемпер – чорний), дз-ц [dz-ts] (дзига – цунамі), 
г-х [g’-h] (голод – холод), ґ-k [g-k] (ґрунтуватися – кохатися), ф [f] (фільм).
A very speсial case in pronunciation is letter в [v]. In Ukrainian, it is a labiodental. For 

instance: він, вона, вони, Володя.
Some Ukrainian consonants such as ж, х, ч, ш, щ are called sibilants because they are 

pronounced with some hissing: ж [zh] піджак, х [kh] холод, ч [ch] часник, ш [sh] швидко, щ 
[shch] щастя.

Ukrainian is one of the synthetic types of languages. It means that while making phrases 
and sentences we combine words together with the help of endings and by means of changing 
some grammar forms of the words. Therefore in such cases some of Ukrainian consonants may 
alternate in one and same word. Like г-з (одяг –у одязі), к-ц (склянка – у склянці), х-с (по-
верх – на поверсі).

Letters я, ю, є, ї, щ and combination of letters дж, дз, дзь, йо, ьо
Let’s look again at the vowel letters that denote sounds beginning with й [y]: я [ya], ю 

[yoo], є [ye], ї [yee]. When we read the letters in the alphabet, they denote two sounds: [y] 
followed by a vowel. This combination of sounds occurs very frequently in Ukrainian words: 
я́блуко [yáblooko] apple, Євге́н [yewhén], юна́к [yoonák] young man, ї́жа [yeézha] food. Three 
of these letters (є, ю, я) can also be used to show that a consonant occurring before them is to be 
pronounced soft, e.g. тя [t’a], лю [l’oo], нє [n’e]. As you can see, the [y] sound before the vowel 
[a, oo, e] disappears. The letter ї is best described as lazy; it can only stand for the sounds [y + ee].

Let’s go over this ground again. How do we know when to read the letters я, ю, є as two 
sounds when they occur inside a word, and when to read them as one? They are read as two 
sounds when they occur after a vowel, e.g. пое́зія [poézeeya] (poetry), ши́я [sheéya] (neck). 
We also read them as two sounds when between a consonant and one of the letters я, ю, є, 
ї you see an apostrophe [’] (not the reverse one [‘] that we are using in the transcription to 
denote soft consonants). This denotes that the consonant is to be pronounced “hard” with a 
following clear “y” sound before the vowel. Here are some examples: ім’я́ [eemyá] name, 
здоро́в’я [zdoróvya] health, прем’є́ра [premyéra] first night of a play, інтерв’ю́ [eentervyoó] 
interview, сі́м’ї [símyi] families.

The phonemes [дж] and [дз] do not have corresponding letters in Ukrainian alphabet and are 
reproduced with the combinations of letters дж and дз (джаз, джем, джемпер, джентльмен, 
джерело джин, джинси, дзеркало, дзузьки, дзюдо, дзюдоїст, дзвінок, дзиґа). The phoneme 
[дз’] is soft variant of [дз] ( дзьоб, дзьобик, дзьобатий).

The combination of letters йо and ьо are pronounced as [jo:], but йо has two sounds and ьо 
– is only one sound. йо can be used in the beginning, and in the middle of a word (його, серйоз-
ний, майор), ьо can be used only after consonant (сьогодні, льодяник, Альоша).

Now let’s look at how these letters work together to form words. In Ukrainian we say most 
words just as we write them, and write them just as we say them. This phonetic principle in 
Ukrainian works most of the time.
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Stress
The stressed part of the word will also be marked in transcription by an accent mark [‘] over 

the vowel that bears the stress. All Ukrainian words have one stress. Stressed syllables are read 
more attentively and loud. Remember that the stress mark will appear on the second letter, e. g. 
ру́́чка [roóchka]. You have to learn the stress position of each new word in Ukrainian; there are 
no rules to help, unfortunately. Remember that the stress marks are intended as a guide to help 
you with pronunciation. They are not used in everyday printed texts, and you do not need to write 
them except as a means of helping you memorize the position of the stress in each new word that 
you meet.

Syllabic system, types of syllables. Rules of readings
A syllable is a unit of organization for a sequence of speech sounds. Syllables are often 

considered the phonological “building blocks” of words. There are to tipes of syllables in 
Ukrainian language: opened and closed. The opened syllable always ends in a vowel letter. For 
example, ла, ло, лу, де, до, ду, ма, мя, мю. The closed syllable always ends in a consonant letter. 
For example, стіл, дід, плащ, ключ.

Now let’s look at how these letters work together to form words. In Ukrainian we pronounce 
most words just as we spell them, and write them just as we say them. This phonetic principle in 
Ukrainian works most of the time.

Для закріплення розробленого матеріалу особам, що вивчають українську мову, необ-
хідно запропонувати виконати певні усні і письмові вправи, на зразок таких:

Phonetic exercise 1. Read: ма, мо, му, ме, ми, ам, ім., ум, ем, им, та, то, ту, те, ти, ат, от, 
ут, ет, ит, да, до, ду, де, ди, ад, од, уд, ед, ид, ва, во, ву, ве, ви, фа, фо, фу, фе, фи, фа-ва, ва-фа, 
ава-афа.

Phonetic exercise 2. Read: за, зо, зу, зе, зи, аз, оз, уз, ез, из, са, со, су, се, си, ас, ос, ус, ес, 
ис, са-за, за-са, аза-аса, со-зо, зо-со, осо-озо, су-зу, зу-су, усу-узу, се-зе, зе-се, есе-езе, си-зи, 
зи-си, иси-изи.

Phonetic exercise 3. Read: ца-цо-цу-це-ци, ац-оц-уц-ец-иц, ві-ви, ів-ив, ти-ті, іт-ит, на, 
но, ну, не, ни, ні, ан, он, ун, ен, ин, ін. ка, ко, ку, ке, ки, кі.

Phonetic exercise 4. Read: ма-ма, та-то, сес-тра, брат, син, доч-ка, дядь-ко, тіт-ка, 
пле-мін-ник, пле-мін-ни-ця, дід, ді-дусь, ба-ба, ба-бу-ся, о-нук, о-ну-ка.

Written exercise 1. Write syllables into your note-books: то, та, ка, доч, пле, ник, мін, ця, 
дусь, нук, ся, ба, слов, руч, гум, пап,ле, фо, те.

Phonetic exercise 5. Read: ла-ло-лу, ал-ол-ул, ла-ля-л’я, ал-ял-ял, жа-же-жу, аж-еж-уж, 
фа-фя-ф’я, аф-яф, па-пя-п’я, ап-яп, лі-ле-л’ї, іл-ел-їл, в’ю-ф’ю, уф-юф, фу-фю-ф’ю.

Written exercise 2. Write syllables into your note-books: ло, лоб, бо, бод, ді, дід , лі, лід, 
ні, ніс, сі, сів, па, ап, та, так, ко, кож, сі, сіс, ра, ар, кі, кіт, ла, склад, ге, ди, ід, яс, ул, ва, ри, 
ол, та, встань.

Phonetic exercise 6. Read: д, з, дж, дз, дзи, джи, дзь, джі, джу, йо, є, ю, у, ой, льо, лю, ля, 
дзо, джо, ди, жи, ді, жі, но, то, ло, льо, ол, оль, ще, що,щу.

Written exercise 3. Write words into your note-books: Джозеф, Джия, Джіл, Жозефіна, 
Джек, джокер, дзига, щодня, навіщо, щоденний, ще, що.

Phonetic exercise 7. Read: д, з, дж, дз, дзи, джи, дзь, джі, джу, йо, є, ю, у, ой, льо, лю, ля, 
дзо, джо, ди, жи, ді, жі, но, то, ло, льо, ол, оль, ще, що,щу.

Written exercise 4. Write words into your note-books: Джозеф, Джия, Джіл, Жозефіна, 
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Джек, джокер, дзига, щодня, навіщо, щоденний, ще, що.
Phonetic exercise 8. Read: д, з, дж, дз, дзи, джи, дзь, джі, джу, йо, є, ю, у, ой, льо, лю, ля, 

дзо, джо, ди, жи, ді, жі, но, то, ло, льо, ол, оль, ще, що,щу.
Written exercise 5. Write words into your note-books: Джозеф, Джия, Джіл, Жозефіна, 

Джек, джокер, дзига, щодня, навіщо, щоденний, ще, що.
Phonetic exercise 9. Read: н-нь-день-тінь, т-ть-батько-п’ять-лікоть-ніготь-скажіть, с-сь-

ось-дідусь, д-дь-відповідь, л-ль-сіль-портфель-їдальня, ц-ць-олівець–стілець-палець.
Phonetic exercise 10. Read: м’я, м’ю, м’є, п’я, п’є, п’ю, в’я, в’ю, в’ї, в’ю, м’я, м’ю, м’є, 

м’ї, ф’, ф’є, ф’ї, ф’ю, ж’я, ж’є, ж’ю, ж’ї, л’я, л’є, л’ю, л’ї.
Written exercise 6. Write words into your note-books: мама, тато, брат, сестра, племінник, 

онука, онуки, дідусь, бабуся, батьки, родичі.
Phonetic exercise 11. Read: дід, ніс, лоб, так, як, ні, не, му, то, ел, в’я, в’ю, жі, ап, р’я, в’є, 

те, ле, фон, ві, зор, стіл, м’яч, ключ, бал, кон, по,верх, слов, ник, пе ,ре, кла, дач.
У межах конкретного блоку тем корисним буде також запропонувати прочитати і за-

вчити подані з перекладом необхідні у повсякденному житті слова і фрази, на зразок:
Everyday Communicative Phrases. Variants of greetings and farewells:
– Здрастуйте! (Здрастуй!) (How do you do!)
– Привіт! (Hello!)
– Добрий ранок.( Доброго ранку!) (Good morning !)
– Добрий день. (Доброго дня!) (Good afternoon!)
– Добрий вечір. (Доброго вечора!) (Good evening!)
– Радий (рада) вас бачити. (Glad to meet you / Glad to see you.)
– Ми давно не бачились. (It’s long time since we met last.)
– Я (дуже) сумував (сумувала) за вами. (I was missing you.)
– Вибачте, я повинен (повинна) іти. (Excuce me, I must be going.)
– До побачення! (Goode-bye!)
– Зустрінемося. (See you later (soon).)
– До завтра. (See you tomorrow.)
– До швидкої зустрічі! (Until we meet again!)
– Всього найкращого! (Good luck!)
– Щасливої дороги! (Bon voyage!)
– Спокійної ночі! (Good night!)
– Передайте привіт...(Say hello to…)
– Не забиратиму більше ваш час. (I won’t take up any more of your time.)
– Дуже приємно було вас зустріти. (It’s been nice meeting (seeing)you.)
– Мені було приємно. (It’s been a pleasure.)
– Як ви поживаєте? (How are you?)
– Дякую, добре. (Fine, thank you.)
– А ви? (And you?)
– Також добре, дякую. (I am fine too, thank you.)
– Непогано. (Not bad.)
– Так собі. (So-so.)
– Більш-менш. (Middling.)
– Дякую. (Thank you!)
– Будь ласка! (1.You are welcome. 2.Please.)
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– Велике вам спасибі! (Thanks so much.)
– Я вам дуже вдячний (вдячна). (I am very grateful to you.)
– Дякую за запрошення! (Thank you for the invitation.)
– Дякую за допомогу! (Thank you for your hospitality.)
– Дякую за послугу! (Thank you for the help.)
– Нема за що! (Don’t mention it.)
Requests.
– Можна? (May I?)
– 1.Можна увійти? 2. Дозвольте увійти! (May I come in?)
– Чи не могли б ви мені допомогти? (Could you help me, please?)
– Чи не можу я попросити вас про одну послугу?(May I ask a favour of you?)
– Проведіть мене, будь ласка! (Please show me on my way.)
– Прошу вас почекати (зачекати) мене. (Please wait for me.)
– Почекайте мене, будь ласка! (Wait for me, please.)
– Подзвоніть мене, будь ласка! (Зателефонуйте мені, будь ласка!) (Call me up,please!)
– Не кладіть слухавку (трубку), будь ласка! (Hold the line, please! / Don’t hang up, please.)
Replies
– Звичайно. (Certainly /Of course.)
– Із задоволенням. (With pleasure.)
– Гаразд (добре). (All right / O.K.)
– Так (я це зроблю). (I will.)
– На жаль, я не можу. (I’m afraid I can’t / Sorry I can’t.)
– Це мій тато. (This is my father).
– Це моя мама. (This is my mother).
– Це мій брат. (This is my brother).
– Це моя сестра. (This is my sister).
– Це моя тітка. (This is my aunt).
– Це мій дядько. (This is my uncle).
– Це мій племінник. (This is my nephew).
– Це моя племінниця. (This is my niece). 
– Це мій син. (This is my son).
– Це моя дочка. (This is my daughter).
– Це мій онук. (This is my grandson).
– Це моя онука. (This is my granddaughter).
– Це мій дідусь. (This is my grandfather).
– Це моя бабуся. (This is my grandmother).
Remember questions:
– Як ваше прізвище?  What is your surname? (formal).
– Як твоє прізвище?  What is your surname? (informal).
– Як вас звуть?  What is your name? (formal).
– Як тебе звуть?  What is your name? (informal).

Також, для закріплення матеріалу, дуже корисним буде запропонувати відповісти на 
такі запитання:
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Control questions:
– What do know about Ukrainian alphabet?
– Haw many letters are there in Ukrainian alphabet?
– How many vowels does Ukrainian alphabet have?
– How many consonants does Ukrainian alphabet have?
– How many consonants are there in Ukrainian alphabet?
– What hard consonants do you know?
– What soft consonants do you know?
– What sounded consonants do you know?
– What soundless consonants do you know?
– What do you know about alternation of consonants?
– What is a stress?
– What do you know about stress and unstressed vowels and syllables in Ukrainian language?
– What letters do you know, which have two sounds?
– How many sounds can have letters: я, ю, є, ї, щ?
– In which case do they have two sounds?
– In which case do they have one sound? 
– How many sounds does combination of letters: дз, дзь, дж, йо, ьо have?
– What do you know about soft sign?
– What do you know about apostrophe?
– What is a syllable?
– How do we read stressed syllables?
– What do you know about open syllable?
– What do you know about closed syllable?
– How do you introduce members of your family?
– What is Ukrainian for “how are you?”
– What is Ukrainian for “Please” and “You are welcome?”

Таким чином, фонетико-графічна складова української літературної мови пострадян-
ського періоду є дуже важливою частиною комплексної словникової системи мови. Най-
важливішими елементами цієї ланки маркування словникового складу української мови є: 
алфавіт, правила читання і основні правила українського правопису. Особлива увага у про-
цесі оволодіння матеріалом (засвоєння азів української грамотності іноземними громадя-
нами) повинна бути звернута на: особливості вимови букв: я, ю, є, ї на початку слова, після 
голосних, після апострофа, після приголосних; на букви: з, ж, ц, ч, ш, щ; буквосполучення: 
ьо, йо, дз, дж; на вживання м’якого знака та апострофа; а також на складову систему, типи 
складів, правила читання в українській мові і на практичне застосування набутих знань.
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анаЛитичЕСКиЕ КоЛоративЫ в руССКом ЯЗЫКЕ

В статті розглядаються кольоративи в системі аналітичних прикметників, аналі-
зуються особливості їх функціонування в сучасній російській мові.

Ключові слова: кольоратив, аналітичні прикметники, запозичення.
В статье рассматриваются колоративы в системе аналитических прилагатель-

ных, анализируются особенности их функционирования в современном русском языке.
Ключевые слова: колоратив, аналитические прилагательные, заимствования.
The article deals with coloratives in the system of the analytic adjectives. Some features of 

their functioning in Modern Russian are analyzed.
Key words: colorative, analytic adjectives, loanwords.

Прилагательные, выполняющие функцию определения при существительных, при 
этом не имеющие морфологической оформленности, и характеризующиеся, как прави-
ло, закрепленной позицией к определяемому слову, принято называть аналитическими 
или неизменяемыми. Появление в русском языке неизменяемых прилагательных являет-
ся следствием распространения заимствований, не приспособившихся к русской слово-
образовательной и словоизменительной системе. 

На рубеже тысячелетий под влиянием английского языка аналитические прилага-
тельные закрепляют свои позиции в русском языке и употребляются как в обиходно-
разговорной речи, так и в дискурсе различных масс-медиа, интернет-коммуникации. 
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Особое распространение они получили в терминосистемах различных сфер человече-
ской деятельности, о чем свидетельствуют исследование Л.А. Ким и Т.С. Пристайко [4]. 
Главными причинами увеличивающегося проявления аналитизма в русском языке, со-
гласно М.В. Панову, является общая развивающаяся тенденция к грамматическому лако-
низму, экономии языковых средств [12: 107].

Несмотря на распространенность аналитических прилагательных, по причине отсут-
ствия у них морфологической оформленности, определение места рассматриваемого клас-
са слов в системе частей речи русского языка у многих лингвистов вызывает вопросы.

По «Русской грамматике», неизменяемые слова иноязычного происхождения, назы-
вающие свойство, принадлежат к качественным прилагательным, и «значение признака 
в них обнаруживается синтаксически, в сочетаниях с существительными: брюки клеш, 
юбка плиссе» [13: 538].

Однако весьма распространено и другое мнение относительно частеречной принад-
лежности таких заимствований. М.Ф. Лукин считает, что неизменяемые слова типа беж 
в категорию прилагательных вообще включать нельзя [6: 76]. Согласно А.И. Молоткову, 
все доводы в пользу выделения заимствований как самостоятельной грамматической ка-
тегории, а именно неизменяемых прилагательных, – неубедительны. Например, по мне-
нию учёного, не может быть категориальным признаком синтаксическая функция пост-
позитивного определения, поскольку в русском языке в этой функции может выступать 
и существительное, в том числе несклоняемое [8: 69]. В. Н. Немченко рассматриваемые 
заимствования классифицирует как особую категорию несклоняемых существительных 
[9: 66 – 68]. Л.В. Кнорина причисляет все неизменяемые заимствования или к существи-
тельным, или к наречиям [5]. Мы придерживаемся взгляда относительно языкового ста-
туса заимствованных слов, называющих признак, излагающегося в трудах, прежде все-
го, М.В. Панова [11; 12], а также Е.А. Земской [3], И.Г. Милославского [7], и считаем, что 
одной из возможных причин причисления таких неизменяемых прилагательных к суще-
ствительным является омонимия, характерная многим словам, например, словом индиго 
обозначаются и предметы – растение, краска и, в тоже время, признак предмета – цвет, 
маренго тоже – и ткань, и цвет.

Свое место в системе аналитических прилагательных занимают и неизменяемые ко-
лоративы типа беж, бордо, индиго, маджента, маренго, массака, металлик, перванш, са-
фари, сомо, сомон, ультрамарин, фрез, хаки, шамуа, электрик. Особенностью заимство-
ванных неизменяемых прилагательных со значением цвета является то, что многие из 
них имеют зарегистрированные словарями дублеты – цветообозначения, образованные 
от аналитических адъективов и приобретшие облик русских прилагательных в результа-
те присоединения суффиксов и окончаний, характерных словам соответствующей части 
речи, например, бежевый, бордовый, индиговый, массаковый, сомонный, фрезовый. Такие 
производные цветовые прилагательные имеют одинаковое значение со своими производя-
щими, что, кстати, фиксируется в толковых словарях современного русского языка:

БЕЖ, неизм.; в зн. прил. [франц. beige].= Бежевый. Туфли цвета б. [1: 64].
БОРДО, неизм. и БОРДОВЫЙ, -ая, -ое. Тёмно-красный [10: 56].
В то же время, следует отметить, что не только заимствованные неизменяемые колора-

тивы всё чаще замещаются изменяемыми дублетами, но и они оказывают свое влияние на 
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русские цветообозначения. В некоторых сферах человеческой деятельности, существует 
тенденция к употреблению цветонаименований, преимущественно не образующих форм 
русских прилагательных. А.П. Василевич в «Каталоге названий цвета в русском языке» 
приводит «термины цвета по названию предметов», среди них 183 колоратива типа агат, 
азалия, арбуз, барвинок, баклажан, вереск, воск, джут, желток, ил, иней, лимон, лютик, 
мята, солома, черника [2: 131 – 132]. Таким образом, традиционные русские цветообозна-
чения заменяются аналитическими, к примеру, вместо агатовый – агат, арбузный – ар-
буз, баклажанный – баклажан, восковой – воск, желточный – желток, лимонный – лимон, 
коралловый – коралл, соломенный – солома. Другие неизменяемые прилагательные обра-
зуются по такой же модели: указывается название предмета, соответствующего цвета (бо-
бер, дюна, синичка, пеликан, фольга). Кроме того существуют колоративы, указывающие 
на цвет ассоциативно, так как они образованы от названий предметов и явлений, непо-
средственно не обладающих каким-то определённым цветом. Например, в каталоге назва-
ний цветов российских автомобилей приводятся следующие названия красок (по совме-
стительству абстрактные названия цветов): адриатика, аккорд, амулет, бургундия, вави-
лон, валентина, валюта, виктория, дефиле, кардинал, кармен, корсика, магия, майя, маль-
боро, мираж, монте-карло, моцарт, мулен-руж, нептун, нефертити, апатия, петергоф, 
престиж, приз, ривьера, романс, сафари, сочи, торнадо, фея [14]. Заметим, что аналити-
ческими прилагательными представленные цветообозначения являются только в условиях 
употребления, характерных рассматриваемому грамматическому классу слов, например, 
в сочетаниях типа ткань цвета ультрамарин, машина цвета кардинал, паркетная доска 
(цвета) махагон, но не шляпка цвета соломы, или паркет цвета красного дерева, (послед-
ние примеры выходят за рамки данного исследования). Эти и другие неизменяемые цве-
товые прилагательные мы видим, как правило, в каталогах названий цветов автомобилей, 
тканей, красок, различных косметических средств, стройматериалов. 

Имеются в «Каталоге» А.П. Василевича и заимствованные неизменяемые цветовые 
прилагательные: амаретто, безе, божоле, бренди, каберне, какао, киви, кьянти, манго, 
мокко, пепси, фламинго, шеншеля, шерри, шоссе [2: 131 – 132]. Из чего можно заключить, 
что тезис М.В. Панова относительно непродуктивности первой группы аналитических 
прилагательных (в классификации лингвиста), которые даются в сочетаниях «форма хаки, 
язык хинди, коми литература» [12: 153], уже не касается цветообозначений, функциони-
рующих в русском языке в конце ХХ и начале ХХІ веков.

Согласно данным Р. Вашневской, в современных публицистических текстах преоб-
ладают неизменяемые прилагательные, располагающиеся в препозиции (94,5 %) и все-
го лишь 5,5% – находятся в постпозиции [15: 58]. Отличительная черта аналитических 
прилагательных со значением цвета, как заимствованных, так и имеющих русское про-
исхождение, заключается также в их, как правило, постпозиционном расположении: 
цвет мокко, лак коралл.

Таким образом, в русистике оформилось две точки зрения относительно языкового 
статуса неизменяемых заимствований, называющих признак предмета: в соответствии с 
одним из них это – новый грамматический класс слов – аналитические прилагательные, 
по другому мнению такие слова к прилагательным не относятся вообще. Заимствованные 
неизменяемые прилагательные со значением цвета отличаются наличием синонимов, 
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имеющих формы нормальных русских прилагательных. Лексико-грамматическая груп-
па аналитических цветовых прилагательных расширяется за счет иноязычной и исконно 
русской лексики. Особенностью неизменяемых прилагательных со значением цвета яв-
ляется их постпозиционное расположение.
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ономаСтична тЕрміноЛогіЯ уКраЇнСЬКоЇ мови в 
аСПЕКті ПроБЛЕми гармоніЗаЦіЇ

У статті зроблено огляд основних праць, які стосуються ономастичної терміноло-
гії української мови, та наголошено на важливості вирішення низки питань, пов’язаних 
із гармонізацією ономастичних термінів.

Ключові слова: термін, ономастична термінологія, термінологічний словник, гармо-
нізація термінів, переклад ономастичних термінів.

В статье представлен обзор основных работ, касающихся ономастической терми-
нологии украинского языка, а также подчеркнута важность решения ряда вопросов, 
связанных с гармонизацией ономастических терминов.

Ключевые слова: термин, ономастическая терминология, терминологический сло-
варь, гармонизация терминов, перевод ономастических терминов.

The article presents an overview of works concerning the Ukrainian onomastic terminology, 
and stresses the importance of solving a number of issues, connected with harmonization of 
onomastic terms.

Keywords: term, onomastic terminology, terminological dictionary, harmonization of 
terms, translation of onomastic terms.

У сучасному термінознавстві утверджується когнітивно-дискурсивний підхід як один 
із перспективних напрямів наукових досліджень, який дозволяє багатоаспектно розгляну-
ти одну з центральних проблем сучасної лінгвістики – проблему стратифікації національ-
ної мови й форм її існування, і, в межах цієї проблеми, – взаємодію загальнонародного сло-
ва і терміна [1: 172]. Термінологічна одиниця виконує свої безпосередні функції – імену-
вання певного термінопоняття – лише тоді, коли вона, по-перше, чітко відмежована від не-
термінологічної лексики, і, по-друге, має чітко окреслене місце в певній терміносистемі. В 
будь-якій галузі знань, яка розвивається, відбувається постійна ревізія наявної терміноло-
гії. Це пов’язано з новими дослідженнями, з переоцінкою тих чи тих наукових понять і того 
місця, яке вони посідають у системі, зі зміною наукових підходів до висвітлення об’єкта 
науки тощо [2: 223]. Тому надзвичайно важливим аспектом побутування спеціального сло-
ва в мові є робота з упорядкування термінів. У науковій літературі для позначення різнови-
дів термінологічної діяльності, кінцевою метою якої є створення несуперечливої впоряд-
кованої сукупності термінів окремої галузі знань, існує низка термінів: уніфікація, упоряд-
кування, стандартизація, нормалізація, гармонізація [3; 4; 5; 6].

Початковим етапом термінологічної роботи є інвентаризація термінів, тобто збиран-
ня й опис усіх термінів, які належать до певної галузі знань. Це перший, попередній 
етап роботи з упорядкування термінології, практичним результатом якої є термінологіч-
ні словники [7: 27]. Упорядкування розглядаємо як основний складник практичної робо-
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ти з уніфікації термінології, пов’язану з її систематизацією. Уніфікація покликана забез-
печити однозначну відповідність між системою понять і терміносистемою. Робота з уні-
фікації проводиться на всіх рівнях – змістовому, логічному й лінгвістичному [Там само].

Важливим складником уніфікації є кодифікація, яка проводиться на останньому етапі 
упорядкування. Вона здійснюється або у формі збірника рекомендованих термінів (слов-
ника), або у формі державного (чи галузевого) стандарту на терміни та визначення.

Особливим різновидом уніфікації термінів є їхня гармонізація. На думку З.І. Кома-
рової, проблема гармонізації постає однією з найсуттєвіших проблем сучасності, що зу-
мовлено суперечливою ситуацією в країні й у світі загалом. “З одного боку, – зазначає 
дослідниця, – глобальна інтеграція людства й розвиток інформаційних технологій вима-
гають адекватних, гармонійних способів мовного спілкування в усіх сферах людської ді-
яльності, а особливо – в науковій, оскільки наука в наш час стала вирішальним чинни-
ком власне цивілізації й визначальним чинником успішності чи неуспішності існування 
того чи того суспільства. З іншого боку, людство вступило в системну глобальну кризу, 
пов’язану з наростанням внутрішньої ентропії, що не могло не позначитися на кризі на-
уки і призвело до десемантизації наукової мовної системи” [1: 173].

Усе це зумовило гостроту проблеми гармонізації термінів, яка полягає в узгоджен-
ні термінів на національному й міжнародному рівнях [8: 38]. Наукові проблеми гармоні-
зації термінів, питання транстермінологізації (міжмовного запозичення термінів) протя-
гом останніх десятиліть перебувають у полі зору дослідницької уваги в багатьох країнах. 
Польський учений З. Стоберськи створив Міжнародну організацію з уніфікації терміно-
логічних неологізмів, яка потім була реорганізована в Міжнародну організацію спеціаль-
ної термінології з відділеннями на всіх континентах [4: 211]. 

Саме аспекти гармонізації як на національному, так і на міжнародному рівнях є пред-
метом нашого дослідження. Об’єктом обрано лінгвістичну термінологію, зокрема той її 
фрагмент, який стосується ономастики. Ономастичну термінологію залучено до аналі-
зу не випадково, оскільки не існує іншої термінологічної підсистеми лінгвістики, до якої 
було б прикуто більше уваги з боку фахівців. Кодифікація української ономастичної тер-
мінології започаткована “Проектом української ономастичної термінології” (1966) В.В. 
Німчука [9]. Це “своєрідний підсумок роботи вітчизняних ономастів, виконаної за по-
передній період” [10]. У цьому проекті засвідчено основний недолік наявної на той час 
ономастичної терміносистеми – “певна неусталеність і розмаїтість термінології, часом ба-
гатозначність або неоднозначність термінів у працях українських ономастів” [9: 25], і саме 
цей недолік автор спробував усунути в зазначеній праці. За даними М.М. Торчинського, у 
300 словникових статтях описано передусім загальні особливості онімів (34 дефініції), а 
також денотатно-номінативні (89), словотвірні (29) і мотиваційні (45) типи власних назв 
[10: 302]. Після ІІІ Міжнародної конференції в м. Лібліце (Чехія) було опубліковано зміни 
й доповнення в списку ономастичних термінів [11].

“Проект української ономастичної термінології” (1966) В.В. Німчука згодом увійшов 
до відомого міжнародного словника ономастичних термінів Я. Свободи, В. Шмілауера, 
Л. Оливової-Незбєдової [12] та укладеного на його основі словника “Основная система 
и терминология славянской ономастики” (1983) [13]. У цій лексикографічній праці наве-
дено основні ономастичні терміни та їхні відповідники 12-ма мовами (чеською, словаць-
кою, польською, серболужицькою, російською, українською, білоруською, сербською / 
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хорватською, словенською, білоруською та німецькою) із дефініціями. Словник поділено 
на дві частини: в першій представлено терміни, які стосуються об’єктів і явищ позамовної 
дійсності (денотатів), позначених власними іменами; в другій подано терміни, які відбива-
ють лінгвістичний аналіз власних імен, тобто належать до метамови ономастики. У зазна-
ченій праці корпус українських ономастичних термінів, необхідні коментарі та приклади 
також підготував В.В. Німчук [Там само: 61–62].

Цей проект також був урахований при укладанні “Словаря русской ономастической 
терминологии” Н.В. Подольської (1978) [14], яким і зараз активно користуються не лише 
російські, а й українські ономасти. Праця Н.В. Подольської – це найповніше зібрання оно-
мастичних термінів уже впродовж понад трьох десятиліть, яке містить близько 700 термі-
нів. У цьому словнику дослідницею задекларовано певні об’єктивні критерії для оцінки 
термінів: віддається перевага однослівним (одно-, двох- чи навіть трьохосновним) термі-
нам, на зразок оронім, космонім, генонім, хрематонім, етнотопонім, гідроойконім тощо; 
бажано, щоб термін мав грецьку / латинську основу, що забезпечує інтернаціональне ро-
зуміння терміна навіть за умови його національного оформлення; побудова терміна пови-
нна базуватися на певній моделі з урахуванням системності структури ономастичних тер-
мінів. У словнику подано, крім дефініції терміна, бібліографічну довідку про його вжи-
вання, інформацію про походження, а також різні допоміжні відомості, зокрема енцикло-
педичні (щодо творення терміна), відповідники в різних мовах тощо. Українська ономас-
тика останнім часом збагатилася новим словником української ономастичної термінології, 
який, власне,є першим справжнім термінологічним словником цієї галузі мовознавства в 
Україні, авторами якого є Д.Г. Бучко та Н.В. Ткачова [15].

Термінологічним проблемам української ономастики присвячено праці видатного 
українського мовознавця А.О. Білецького [16; 17], М.М. Торчинського [10; 18] та інших 
дослідників. Серед численних статей, у яких розглядаються різні аспекти створення інтер-
національних словників ономастичних термінів, варто зазначити розвідки Я.П. Редькви 
[19] та М. Гарвалика [20].

Активізація вивчення проблем загальної теорії ономастики зумовлює поглиблення до-
сліджень у галузі міжнародної ономастичної термінології. Тісніші взаємні контакти оно-
мастів ускладнені неоднаковим ступенем розпрацювання теоретичних підходів до власних 
назв, що створює суттєві перешкоди як для міжмовних контрастивних досліджень, так і 
для подальшого розвитку принципів загальної теорії ономастики [Там само: 6].

Гармонізація ономастичної терміносистеми на національному рівні полягає передусім 
у виробленні єдиної системи ономастичних термінів української мови та єдиних правил 
передавання українською мовою запозичених термінолексем. Аналіз близько 800 ономас-
тичних термінів і терміносполук, вибраних із словників та авторитетних наукових джерел, 
дозволив виокремити такі напрями їх гармонізації:

1. Укладання зведеної класифікаційної схеми понять, відбитих в українській ономас-
тичній термінології. В цьому різновиді гармонізаційної діяльності варто зосередитися на 
двох аспектах – класифікації власне онімів української мови, тобто об’єктів уваги ономас-
тів (у межах когнітивної ономастики це в загальних рисах здійснено О.Ю. Карпенко, яка 
з огляду на загальні закономірності ментальної категоризації власних назв виокремила 9 
фреймів – антропонімний, топонімний, теонімний, ергонімний, зоонімний, космонімний, 
хрононімний, хрематонімний та ідеонімний із подальшим поділом кожного фрейму на суб-
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фрейми, слоти або домени [2: 7]), і класифікації термінопонять, які належать метадіалек-
ту термінознавчої ономастики й досі не поставали об’єктом вивчення ні ономастів, ні тер-
мінологів (ідеться про такі терміни, напр., як антропонімний формант, топонімійна анке-
та, апелятивація, гідронімізація тощо).

2. Вироблення єдиних правил перекладу та написання українською мовою інтернаці-
ональних ономастичних термінів. Цей аспект гармонізаційної діяльності потребує деталі-
зації, пов’язаної з великою кількістю тиражованих у багатьох наукових працях та словни-
ках відхилень від словотворчих та правописних норм української мови. Гармонізація в цій 
сфері передбачає розв’язання таких невідкладних завдань:

1) чітке розрізнення в похідних ономастичних термінах твірних основ, від чого зале-
жить вибір форманта (див. таблицю), напр.:

російський термін український тер-
мін

твірна база типовий 
контекст

антропонимический

антропонімний антропонім а. суфікс
антропонімійний антропонімія (сукуп-

ність антропонімів) 
а. явище

антропонімічний антропоніміка (нау-
ка про антропоніми) 

а. анкета

Отже, відповідники російського терміна антропонимический в терміносполуках 
української мови виглядатимуть так:

антропонімна калька
антропонімна лексема
антропонімна модель
атропонімна основа
антропонімна система
антропонімна формула [імені]
антропонімний суфікс
антропонімний формант

антропонімійне явище
антропонімійний факт 

антропонімічна анкета
антропонімічний ареал
антропонімічний атлас
антропонімічний термін

Традиція вживання українських ономастичних термінів, які в російській мові мають 
відповідники з фіналлю –ический, передбачала спочатку лише форми на –ічний, напр.: 
відантропонімічні топоніми, відетнонімічні топоніми, відтопонімічні прикметники [9: 
28–29]; потім паралельні форми, напр.: відантропонімний // відантропонімічний топо-
нім [21: 287]. 

У “Словнику лінгвістичних термінів” Д.І. Ганича та І.С. Олійника є словникова 
стаття ТОПОНІМÍЧНИЙ із російським відповідником топонимический, у якій укла-
дачі цілком слушно обмежують сферу вживання цього слова: “Прикм. до топонíміка. 
Т о п о н і м í ч н і д о с л і д ж е н н я. Топонімíчна ізоглóса – лінія, що нанесена на топо-
німічну карту і показує територіальне поширення того чи іншого топонімічного явища. 
Топонімíчний ареáл – територія поширення якогось топонімічного явища. Топонімíчний 
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субстрáт – елемент або елементи мови, яка зникла на певній території, в топоніміці наро-
ду, що населяє цю територію в досліджуваний період” [Там само: 310].

Наголосимо, що свого часу на розмежуванні цих та подібних до них термінів напо-
лягав І.І. Ковалик: “Від назв ономастичних дисциплін на –ік-а слід утворювати відносні 
прикметники за допомогою прикметникового суфікса – [іч] – н – ий (антропоніміка – ан-
тропонімічний), і одночасно у відносних прикметникових утвореннях до назв типу ан-
тропонім приєднувати прикметниковий суфікс – н – ий (антропонім – антропонім ний). 
У результаті такого паралельного ономастичного похідного термінотворення складеть-
ся така систематизована картина термінних найменувань: антропонімія – антропоніміч-
ний, антропонім – антропонімний; топоніміка – топонімічний, топонім – топонімний; 
гідроніміка – гідронімічний, гідронім – гідронімний; зооніміка – зоонімічний, зоонім 
– зоонімний та ін. Цим самим ми термінно розмежовуємо обʼєктивні і лінгвальні факти 
із лінгвістичними поняттями про них. У результаті утворюватимуться словосполучення 
типу антропонімні, топонімні, гідронімні, зоонімні утворення, але антропонімічні, топо-
німічні, гідронімічні, зоонімічні дослідження тощо” [22: 25].

У сучасних наукових працях з ономастики такі терміни вживаються не завжди послі-
довно: поряд із нормативним терміном гідронімна основа фіксуємо антропонімний факт 
(правильно – антропонімійний факт = факт антропонімії, а не антропоніма). Пор., напр., 
метронімічні утворення (від метронім, матронім) [12: 342].

“Відсутність національного (на інтернаціональній основі) кодифікованого словни-
ка веде до того, що навіть досвідчені ономасти в Україні сплутують у термінах україн-
ську словотвірну морфему –ік(а) (для назв наукових розділів ономастики): антропонімі-
ка, гідроніміка, ойконіміка з формантом –і(я) (сукупність власних назв, що вивчаються в 
одному з розділів ономастики): антропонімія, гідронімія, ойконімія. А це своєю чергою 
веде до збільшення помилок при творенні похідних прикметників від цих термінів: на 
місці гідронімічний (належний до розділу ономастичної науки гідроніміка) маємо гідро-
німний (що стосується сукупності назв водних об’єктів), замість ойконімний (від ойко-
нім) – ойконімічний (від ойконіміка), антропонімний (від антропонім) – антропоніміч-
ний (від антропоніміка) і т. ін.” [19: 128–129]. З огляду на неусталеність українського пе-
рекладу російських термінів наводимо список їх рекомендованих відповідників: гидро-
нимическая лексема – гідронімна лексема; гидронимическая основа – гідронімна осно-
ва; гидронимический ареал – гідронімічний ареал; гидронимический атлас – гідроніміч-
ний атлас; гидронимический контекст – гідронімічний контекст; гидронимический суф-
фикс – гідронімний суфікс; гидронимический термин – гідронімічний термін; гидрони-
мический формант – гідронімний формант; матронимическая фамилия – метронімне, ма-
тронімне прізвище; ойконимичные сокращения [собств. имен] – ойконімні скорочення 
[власн. назв]; онимический (проприальный) – онімний; отантропонимический зооним 
– відантропонімний зоонім; патронимический топоним – патронімний топонім; топони-
мическая (топонимная) калька – топонімна калька; топонимическая (топонимная) лексе-
ма – топонімна лексема; топонимическая (топонимная) лексика – топонімна лексика; то-
понимическая (топонимная) основа – топонімна основа; топонимическая изученность 
территории – топонімічна вивченість території; топонимическая модель – топонімна мо-
дель; топонимическая паралель – топонімна паралель; топонимическая среда (топони-
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мический ландшафт, топонимический контекст) – топонімне середовище (топонімний 
ландшафт, топонімний контекст); топонимическая система – топонімна система; топо-
нимическая терминология – топонімічна термінологія; топонимическая универсалия – 
топонімічна універсалія; топонимическая формула [имени] – топонімна формула [іме-
ні]; топонимическая этимология – топонімна етимологія; топонимический ареал – топо-
німічний ареал; топонимический атлас – топонімічний атлас; топонимический процесс 
– топонімічний процес; топонимический ряд – топонімний ряд; топонимический суб-
страт – топонімічний субстрат; топонимический суффикс – топонімний суфікс; топони-
мический термин – топонімічний термін; топонимический тип – топонімний тип; топо-
нимический формант – топонімний формант; топонимический этимон – топонімний ети-
мон; топонимическое поле – топонімне поле; топонимическое пространство – топонім-
ний простір; топонимическое слово – топонімне слово; топонимическое словообразова-
ние – топонімний словотвір; топонимическая стратиграфия – топонімна стратиграфія; 
эпонимическое имя – епонімна назва; этнонимический топоним – етнонімний топонім;

2) певні труднощі складає переклад українською мовою російського ономастично-
го терміна имя, оскільки в українській мові він має три відповідники: назва, ім’я, на-
йменування (имя собственное – власна назва; имя рода – найменування для всієї роди-
ни; иноязычное // экзогенное имя – екзогенне // іншомовне ім’я). Традиційно в україн-
ській ономастиці термін ім’я вживається на позначення різновидів особових імен люди-
ни. Пор.: чоловіче ім’я, жіноче ім’я, дитяче ім’я, хлоп’яча форма імені, дівоча форма іме-
ні, екзогенне // іншомовне ім’я, здрібніла // пестлива форма імені, часте // популярне ім’я, 
модне ім’я, хресне ім’я, календарне ім’я тощо. Кількісно ці терміни формують невелику 
групу. Здебільшого російський термін имя перекладаємо як назва. Пор.: имя собствен-
ное – власна назва, имя нарицательное – загальна назва, имя-калька – перекладена назва, 
искусственное имя – штучна назва, исчезновение имени – зникнення назви, перенесение 
имени – перенесення назви, метафорическое имя – метафорична назва, экспрессивное 
имя – експресивна назва і т. ін.

У тому разі, якщо російський термін имя в складі термінологічного сполучення сто-
сується як людини, так і “не-людини”, в українській мові він має два відповідники: назва 
та ім’я. Напр.: официальное имя – офіційна назва // офіційне ім’я, двойное имя – подвій-
на назва // подвійне ім’я, раритетное имя – раритетна назва // раритетне ім’я, стратигра-
фия имен – стратиграфія назв // стратиграфія імен.

Описані приклади ілюструють лише один із аспектів проблеми, пов’язаної з гармоні-
зацією термінів на національному рівні, проте її вирішення сприятиме збереженню жит-
тєздатності ономастичної терміносистеми. Вирішення проблемних питань, пов’язаних із 
перекладом ономастичних термінів, є необхідною умовою укладання відповідного галу-
зевого термінологічного словника.
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ФунКЦіонуваннЯ оЦінниХ ЛЕКСичниХ одиниЦЬ 
у тЕКСті науКовоЇ рЕЦЕнЗіЇ 

(на матеріалі німецької мови)

Стаття присвячена визначенню та аналізу мовних засобів оцінки й способів їх реа-
лізації в текстах наукових рецензій німецькою мовою. Характеризуються також осно-
вні типи оцінної інформації. 

Ключові слова: науковий дискурс, наукова рецензія, оцінна семантика, лексико-
синтаксичні засоби оцінки, прагматична інформація.

Статья посвящена определению и анализу языковых средств оценки, способов их 
реализации в текстах немецких научных рецензий. Характеризуются также основные 
типы оценочной информации.

Ключевые слова: научный дискурс, научная рецензия, оценочная семантика, лексико-
синтаксические средства оценки, прагматическая информация. 

The article is devoted to the definition and the analysis of the language means of assess-
ment, methods of their implementation in the texts of German scientific reviews. The character-
istic of the main types of evaluative information is also presented.

Key words: scientific discourse, scientific review, evaluative semantics, lexical and syntac-
tic means of assessment, pragmatic information. 

Комунiкацiя в сфері науки складається з комплексу завдань, до яких належить про-
дукування, передача та критичне осмислення наукової інформації. Кожне з цих завдань 
характеризується своїми комунікативними функціями, серед яких основними є функція 
повідомлення та пояснення (інформативна), апелятивна функція та функції встановлен-
ня контакту й оцінювання (прагматична) [11:24]. 

Процеси створення, осмислення та обміну науковою інформацією представляють со-
бою багатоаспектну діяльність в рамках наукового спілкування. Пропозиціональна скла-
дова тексту при цьому виконує роль інформативного базису та структурується й синтезу-
ється за допомогою лінгвістичних одиниць, що реалізують (формують) різні види праг-
матичної інформації у наукових текстах відповідно до їх жанрової спеціалізації. При 
цьому оцінка, як специфічна категорія, виконує роль рушійної й творчої сили, що здатна 
забезпечити повноцінну реалізацію та ефективне сприйняття наукових творів, адже ін-
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формативний компонент тексту наукової рецензії, вбираючи в себе одночасно як пропо-
зиціональну, так і прагматичну складову, завжди позначений присутністю основної ін-
тенції будь-якого критичного тексту – оцінки [13]. 

Наукова рецензія є особливим типом текстів наукової інформації, що забезпечує не 
тільки виконання основної – пізнавальної – функції, але й функції накопичення та пові-
домлення інформації, що є характерною для кожного наукового тексту, функції оцінки, 
зумовленої введенням нового та трактуванням проблеми в тексті рецензії, його інтерпре-
тації та оцінці інформації, що передається, на тлі загального повідомлення змісту рецен-
зованого видання.

Рецензія як тип наукового тексту досліджувалася науковцями насамперед з огляду на її 
семантико-композиційну організацію [8, 12; 4; 5], екстралінгвістичні аспекти функціонування 
[2] та лінгвостилістичні особливості, що зумовлюються реалізацією науково-термінологічної 
лексики при створенні наукових текстів [3;8]. Проте досі недостатньо уваги зверталось на 
вивчення особливостей вираження та функціонування оцінно-кваліфікаційного компонен-
та лексико-синтаксичного складу тексту німецькомовної наукової рецензії. Отже, актуаль-
ність даного дослідження зумовлена необхідністю комплексного аналізу рецензії, яка є од-
нією з форм реалізації наукового дискурсу усіх галузей науки, її лінгвостилістичного аналізу 
з огляду на ті комунікативно-прагматичні завдання, що вона виконує як текстотип науково-
го дискурсу. Одним з них є завдання визначення основних лексичних засобів оцінювання та 
способів їх реалізації в тексті наукової рецензії. 

новизна даного дослідження полягає у тому, що проблема оцінного лексичного ін-
струментарію текстів наукових рецензій вивчалась переважно на матеріалі англійської та 
російської мов. У пропонованому дослідженні увага спрямована на визначення та ана-
ліз мовних засобів оцінки й способів їх реалізації в текстах наукових рецензій німець-
кою мовою.

Предметом дослідження в статті є специфіка вираження оцінної семантики в тексті 
наукової рецензії, об’єктом виступає сукупність лексико-синтаксичних засобів оціню-
вання, притаманних текстам німецьких наукових рецензій. Тому цілі й завдання спря-
мовані на виділення основних оцінних лексико-синтаксичних клішованих (сталих) оди-
ниць та визначення способів їх реалізації у референційній основі текстів наукових ре-
цензій.

матеріал дослідження представлено науковими рецензіями гуманітарного циклу 
українською мовою з психології („Психологія і сіспільство”, „Соціальна психологія”,), 
педагогіки („Педагогіка”), філології „Мовознавство”, „Лінгвістичні студії Донецько-
го національного університету”, „Українське літературознавство”, „Вісник Львівського 
Університету”, „Стиль і текст”, „Вісник нац. ун-ту „Львівська політехніка”) за період з 
1985 по 2008 рік.

Вивчення наукового стилю мовлення зводиться до виявлення лексико-синтаксичних 
особливостей створення текстів, що обслуговують сферу науки та освіти. При цьому ви-
діляються три підстилі: власне науковий, науково-популярний та науково-навчальний, 
котрі, в свою чергу, мають певного адресата та вбирають ті виражальні засоби (певні 
лесико-синтаксичні конструкції), що уможливлюють здійснення певних цілей та завдань 
при створенні текстів відповідних жанрових типів.
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Лексичний склад наукової мови, котрий є чітко регламентованим та сформованим 
традицією наукового спілкування, що складалася впродовж віків, представлений трьо-
ма рівнями: термінологічний (регулює визначення понять та явищ, що досліджують-
ся в певній науково-професійній сфері), загальнонауковий (літературно-книжна лекси-
ка, професіоналізми) та рівень, що охоплює мовні засоби загальновживаної літературної 
мови (слова, що набувають узагальненого значення). 

У сфері наукового спілкування показовим є переважне використання клішованих 
(усталених) лексико-синтаксичних засобів вираження інформації в критичних текстах, 
в тому числі й – оцінної [7, 101-102]. Така тенденція сприяє появі стереотипних мовних 
формул, реалізація яких зумовлює усталеність, чіткість та логічність повідомлення, а від 
цього й – ефективність сприйняття наукової інформації.

Оцінні дії рецензента, як правило, реалізуються завдяки таким мовним засобам, що 
виражають кваліфікацію предмета дослідження в РТ, якості дослідної діяльності авто-
ра РТ та ситуації, в якій безпосередньо відбувається дослідження (їй властива галузе-
ва ознака, визначений історичний період реалізації та рівень складності й актуальності 
проблеми). До цих мовних засобів (оцінні слова та вирази) можна насамперед віднести 
кваліфікативні предикати (прикметники, дієприкметники та прислівники), що відобра-
жають „оцінку денотативної ситуації або її елементів мовцем відносно якісних та кіль-
кісних ознак” [1, 29]. В цю групу можуть входити й іменники, які в своїй основі вже ма-
ють оцінну сему та кваліфікують, як правило, статус автора РТ, рівень його наукової ком-
петентності та ерудиції.

Численні екстралінгвістичні фактори, серед яких насамперед ‒ мовленнєва ситуація 
(рецензування, зв’язок з певною предметною областю, належність рецензента до певної 
наукової спільноті, наявність певних традицій наукового письма, а також індивідуально-
го стилю рецензента) зумовлюють лексико-семантичну структуру наукових рецензій, що 
виявляють себе у виборі різнорідних одиниць при лексичному наповненні даних текстів. 

Представлене дослідження аналізує лише один тип оцінної інформації – денотативно-
оцінна (експліцитна), яка присутня в текстах наукових рецензій, поряд з конотативно-
оцінною та підтекстово-оцінною (імпліцитною). До денотативно-оцінної лексики нале-
жать такі одиниці, оцінний компонент значення яких наявний в семантичній структурі сло-
ва, поряд з іншими (дескриптивним, модальним тощо) та пов’язаний з різним сприйнят-
тям оцінної інформації: стереотипним, емоційно-оцінним та інтелектуально-оцінним [6].

Інтелектуально-оцінна лексика представляється в рецензії за допомогою таких лек-
сичних одиниць, що слугують для підкреслення істинності (scharfsinnig; eigenständig), 
значущості й корисності дослідження, проведеного автором РТ (reichhaltig, ausführlich 
erörtert, ertragreich, gründlich; verdienstvoll, sehr nützlich, detailliert; federführend), на-
приклад: Der Schriftlinguistik hat er mit dieser verdienstvollen Arbeit zweifellos neue, 
richtungweisende Impulse gegeben (ZPSK, Band 43, №6, 1990:836), 

Рецензент також виділяє позитивні якості рецензованого тексту, вказуючи на доціль-
ність вибору автором певного підходу до вивчення проблеми, напр.: Bei der Bestimmung 
der semantischen Werte, die die einzelnen syntaktischen Funktionen annehmen können, greift 
Cuartero Otal punktuell auch in fruchtbarer Weise auf die internationale Diskussion zurück, etwa 
bei der Abgrenzung von agentiven und nicht-agentiven Subjekten (PhiN, №24, 2005:100).
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Якість рецензовного твору та відповідно науково-творча діяльність його автора ви-
значається також за допомогою одиниць інтелектуально-оцінної лексики. Наприклад: 
Es ist Verdienst des Autors, theoretische und praktische Fragen der Pädagogikausbildung 
für Lehrer aufgearbeitet und zusammenhängend dargestellt zu haben (Pädagogik, Jahrgang 
45, 1990:443).

Аналіз недоліків у РТ може бути представлений висловленнями з актуалізацією лек-
сем – носіїв негативної оцінки, напр.: Das Fehlen eines Sachindexes stellt m.E. den einzigen 
größeren formalen Mangel der Arbeit dar, weil das Operieren mit mehreren teilsynonymen 
Schichten von Termini die gesamte Argumentation durchzieht und ihr ohne Register bisweilen 
nur schlecht zu folgen ist (ZPSK, Band 43, №6, 1990:838).

Поряд із інтелектуально-оцінним лексичними одиницями у текстах німецьких науко-
вих рецензій функціонують й такі, що слугують елементами виразності, суб’єктивного 
оцінювання, а тому й емоційності (faszinierend, warmherzig, eindrucksvoll). Необхід-
но також зазначити, що використання подібної лексики не є типовим явищем в прак-
тиці рецензування німецьких наукових текстів на відміну від українських, або, скажі-
мо, російських. Емоційний відгук у рецензії може стосуватися безпосередньо харак-
теристики змісту тексту, що підлягає рецензуванню, коли йдеться про важливе над-
бання в сфері науки, або навіть характеристика сучасного стану вирішення проблеми, 
що розглядається в рецензованому творі, наприклад: Der Band 40 der Diskussionsreihe 
eine eindrucksvolle positive Bilanz pädagogischer Theorieentwicklung in der Deutschen 
Demokratischen Republik und orientiert zugleich auf wichtige ungelöste Fragen dieses 
Prozesses (Pädagogik, Jahrgang 44,№3, 1989:256).

Оцінка за аспектами корисності та „успішності”/„вдалості” РТ можна продемон-
струвати наступним прикладом: Dem Rezensenten ist bekannt, mit welcher Sorgfalt und 
wissenschaftlichen Akribie die Herausgeber gearbeitet haben; Ergänzungen, Erläuterungen, 
Fußnoten für das Verständnis der deutschen Leser sind hilfreich, aber Kürzungen der 
Originalausgabe, sei es auch „nur“ auf Kommentare bezogen, sind immer „ein empfindlich 
Ding“ (P, Jh.44, №3, 1989:255). 

Усталеним засобом позитивної або негативної експліцитної оцінки виступають ді-
єслова на позначення кваліфікаційних дій (dem Autor hohe Anerkennung zollen, würdigen, 
qualifizieren), дієслова або іменники, що позначають певні різновиди позитивно або не-
гативно оцінюваних дій та їх результати (das Verdienst; der Gewinn, der Mangel), а також 
словосполучення з ними. 

Функціонування лексичних засобів оцінки у текстах рецензій демонструє, що в своїй 
актуалізації в реченні-висловленні вони характеризуються різним ступенем аксіологіч-
ної інтенсивності. Семантика оцінки має виражений інтенсивний характер у висловлен-
нях при входженні лексичної одиниці до складу рематичного компоненту висловлення, 
до його асертивної частини. Інший тип реалізації оцінного значення представляють ви-
словлення з інформативною функцією до складу яких входять одиниці оцінної семанти-
ки як додаткова предикація. У цьому випадку оцінний компонент не належить до асер-
тивної частини висловлення і його оцінне значення дещо знижується, „гаситься”. До 
лексико-синтаксичних засобів вираження інтенсивної оцінки передовсім належать оцін-
ні висловлення, які можна назвати оцінними мовленнєвими актами. 
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Типовий випадок власне оцінних висловлень становлять речення, де засоби оцінки 
входять до логічного предикату, який згідно з порядком слів досліджуваних мов займає 
другу позицію після логічного суб’єкта, наприклад: Für Leser in unserem Lande hat ein 
solches Buch seine besondere Bedeutung vor allem darin, daß es nicht nur interessant ist, ein 
Stück Kulturgeschichte eines anderen, noch dazu befreundeten Lande zu erfahren, sondern daß 
es für den eigenen Weg auch wichtig ist,… (P, Jh. 44, № 3, 1989:261).

Досить типовим для тексту німецької рецензії є випадок, коли оцінне словосполучен-
ня, що входить до рематичного компоненту висловлення, з’являється перед тематичним 
компонентом, утворюючи емфатичну конструкцію: Sinnvoll für diese Leserinnengruppe 
ist auch das umfangreiche Glossar der verwendeten Fachtermini;… (FQS, Vol.1, No.2, 
2000); нім.: Als großes Verdienst der vorliegenden Literaturgeschichte sei hervorgehoben 
die Berücksichtigung der „Dichtung aus der Bukowina” im Kontext der Lyrik der fünfziger 
Jahre sowie der „rumäniendeutschen Lyrik” der achtziger Jahre, vor allem auch deshalb, weil 
nicht nur die Namen der Großen, Paul Celan, Rose Ausländer beziehungsweise Herta Möller, 
Richard Wagner und Oskar Pastior, genannt werden, sondern auch weniger bekannte Autoren 
und Autorinnen ins Blickfeld rücken wie der bedeutende Literaturvermittler Alfred Margul-
Sperber oder die achtzehnjährig im KZ umgekommene Lyrikerin Selma Meerbaum-Eisinger 
(237) oder der früh in die Bundesrepublik übersiedelte, dennoch von seinen Erfahrungen 
in Rumänien geprägte Lyriker Dieter Schlesak und die früh verstummte Lyrikerin Anemone 
Latzina (843f.). Warum allerdings die beachtenswertenswerte Erzählprosa von Herta Müller 
und Richard Wagner ignoriert wird, ist unverständlich (SK, Jh.26, №2, 1995:379).

Для досліджуваних рецензій більш типовим є таке функціонування одиниць оцін-
ної семантики (іменників, прикметників, прислівників, певною мірою дієслів), при якому 
створюються контексти, які „знижують” аксіологічне значення певного слова чи словоспо-
лучення, знижують його інтенсивність. До таких контекстів належать контексти, утворе-
ні актами повідомлення, в яких, зокрема, оцінна одиниця входить до складу референтної 
групи, особливо, якщо у синтаксичній структурі речення вона займає позицію другорядно-
го члена речення, належного до периферії синтаксичної структури. Це також висловлення-
повідомлення, де лексема оцінного значення входить до складу предиката, утворюючи сло-
восполучення та вводячи додаткову інформацію оцінного-характеризуючого типу. Безпе-
речно, це пов’язано з етикетним аспектом наукового дискурсу, який уникає застосування 
експресивних засобів вираження, доречних, наприклад, у публіцистичних текстах. 

При аналізі лексичної складової текстів наукових рецензій виявлено групу слів, що ре-
алізують конотативно-оцінну (слова з периферійною оцінною семою) інформацію та пред-
ставляють характеристику предмету та об’єкту рецензування за такими параметрами: 

а) творчі здібності та професіоналізм автора рецензованого тексту; доцільність вибору 
певних підходів у дослідженні: нім: jung, talentvoll, professionell, berufsmäßig.

б) значимість, цінність, актуальність, новизна, цільність РТ; повнота вирішення по-
ставлених завдань та відповідність очікуванням щодо тексту обраного типу: нім.: groß, 
reichhaltig; ausführlich, wichtig, auffällig, eindrucksvoll; positiv; scharfsinnig; ertragreich, 
eigenständig; neu, interessant; erstaunlich; zahlreich; verdienstvoll; profund; gründlich; 
nützlich; faszinierend; förderungwürdig; eigenständig; detailliert; federführend; überzeugend 
wirken; originelle Vorschläge; überraschend; 
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в) чіткість, логічність, точність, сумлінність, послідовність викладу матеріалу, досто-
вірність фактів, висновків, наприклад: deutlich, ausgewogen. 

За допомогою одиниць даної лексичної групи оцінна інформація до тексту наукової 
рецензії вводиться імпліцитно, при цьому їх семантичні значення створюють конотації 
з тими параметрами оцінювання, що представляють функціонально-стилістичні, психо-
лінгвістичні та хронотопні особливості наукового твору, що рецензується.

Підводячи висновки, зауважимо, що лексичний склад текстів німецьких наукових ре-
цензій, зумовлений певною структурною організацією та прагматичною спрямованістю 
на оцінювання, представлений широким спектром власне оцінних одиниць (стереотип-
ними, емоційно-оцінними та інтелектуально-оцінними), та тих, що реалізують імпліцит-
ну оцінну інформацію. 

ЛітЕратура

1. Аликаев Р. С. Язык науки в парадигме современной лингвистики / Р. С. Аликаев. – 
Нальчик : Издательский центр „Эль-Фа”, 1999. – 318 с.

2. Арутюнова Н. Д. Дискурс / Н. Д. Арутюнова // Лингвистический энциклопедический 
словарь. – М., 1990. – С. 136-137. 

3. Арутюнова Н. Д. Национальное сознание, язык, стиль / Н. Д. Арутюнова // Лингвис-
тика на исходе XX века : тез. докл. междунар. конф. – М., 1995. – Т. 1. – С. 99–103.

4. Арутюнова Н. Д. Предложение и его смысл (логико-семантические проблемы) / 
Н. Д. Арутюнова. – М. : Едиториал УРСС, 2003. – 384 с. – (Серія „Лингвистическое 
наследие ХХ века”).

5. Арутюнова Н. Д. Стоки, проблемы и категории прагматики / Н. Д. Арутюнова, 
Е. В. Падучева // Новое в зарубежной лингвистике. – 1985. – Вып. 16. – С. 8–42.

6. Арутюнова Н. Д. Типы языковых значений. Оценка. Событие. Факт / Н. Д. Арутюно-
ва. – М. : Наука, 1988. – 338 с.

7. Бабенко Л. Г. Филологический анализ текста. Основы теории, принципы и аспекты 
анализа: учебник [для студ. высш. учебн. завед.] / Л. Г. Бабенко. – М. : Академический 
проект ; Екатеринбург : Деловая книга, 2004. – 464 с.

8. Баженова Е. А. Научный текст как система субтекстов : автореф. дис. на соискание 
науч. степени д-ра филол. наук : спец. 10.02.02 “Русский язык” / Баженова Елена 
Александровна. ; Урал. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Екатеринбург, 2001. – 42 с.

9. Баранов В. И. Литературно-художественная критика / В. И. Баранов, А. Г. Бочаров, 
Ю. И. Суворовцев. – М. : Высшая школа, 1982. – 207 с.

10. Голуб И. Б. Русский язык и культура речи : учеб. пособ. / И. Б. Голуб. – М. : Логос, 
2002. – 432 с.

11. Гришечкина Г. Ю. Коммуникативный аспект научной рецензии / Г. Ю. Гришечкина 
// “Коммуникативные практики в образовании”: материалы круглого стола ; под ред. 
С. И. Дудника. – СПб. : Санкт-Петербургское философское общество, 2004. – С. 22–25.

12. Демьянков В. З. Интерпретация / [Е. С. Кубрякова, В. З. Демьянков, Ю. Г. Панкрац, 
Л. Г. Лузина] ; под общ. ред. Е. С. Кубряковой // Краткий словарь когнитивных терми-
нов. – М. : Филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, 1996. – С. 31–33.



199

13. Ляшенко Т.С. Структурно-композиційні, лінгвостилістичні та прагматичні особли-
вості тексту мистецтвознавчої рецензії (на матеріалі німецьких газет): автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 „Германські мови” / Т.С. 
Ляшенко – Л., 2004. –19 с.

УДК 811.161.1:811.581
Кралевич Н.В.

(Минск, Беларусь)

СПЕЦиФиКа градаЦии ПриЗнаКа, вЫраЖЕнного 
аБСтраКтнЫм имЕнЕм 

(на материале русского, китайского и английского языков)

Стаття присвячена розгляду специфіки градації ознаки, вираженої абстрактним 
ім’ям. Здійснюється аналіз лексичного наповнення квантитативних конструкцій з аб-
страктними іменами на матеріалі трьох разноструктурних мов: російської, китай-
ської та англійської.

Ключові слова: квантітатів, абстрактне ім’я, кількість, градація, ознака.
Статья посвящена рассмотрению специфики градации признака, выраженного аб-

страктным именем. Осуществляется анализ лексического наполнения квантитатив-
ных конструкций с абстрактными именами на материале трех разноструктурных язы-
ков: русского, китайского и английского.

Ключевые слова: квантитатив, абстрактное имя, количество, градация, признак.
The article is devoted to the grading of the feature expressed by the abstract name. The 

analysis of the lexical content of quantitative constructions with the abstract names on the 
material of the Russian, Chinese and English languages is carried out.

Keywords: quantitative, abstract name, quantity, grading, feature.

Количественная определенность в современной философии включает, с одной сто-
роны, дискретное количество, а, с другой – недискретное. Первое определяется посред-
ством счета, второе – посредством измерения. В мыслительной категории количества, 
соответственно, также выделяются два главных момента – число и величина [1], для вы-
ражения которых служат различные языковые средства: число описывается с помощью 
числительных, а величина – посредством других, лексических и грамматических средств.

Выбор языковых средств для выражения количества происходит в зависимости от 
объекта измерения. Объектом нашего внимания являются абстрактные имена и языко-
вые средства, с помощью которых они «квантифицируются», соответственно. 

Языковые способы, посредством которых происходит процесс квантификации аб-
страктных имен, частично становились объектом исследований Савельева Л.А. [2], Ху-
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дяковой А.А. [3], Ухиной Ю.Л. [4], Шершуковой  О.А. [5] и др., однако, описанные ав-
торами языковые средства рассматривались отдельно, вне их сочетаемости с абстракт-
ным существительным. 

Целью данной статьи является выявление специфики квантификации абстракт-
ных имен в русском, китайском и английском языках. Поставленная цель предполага-
ет решение следующих задач: 1) описание семантики квантитативов, входящих в кван-
титативные конструкции в русском, китайском и английском языках; 2) построение и 
сравнительно-сопоставительный анализ градуальных шкал в русском, китайском и ан-
глийском языках.

Языковым средством выражения квантификации абстрактного имени является кван-
титативная конструкция: квантитатив + абстрактное существительное, например, 
воз счастья, чаша любви, доза страха, капля гордости, сгусток доброты, доля уверен-
ности, чад раздумья, часть ума.

Материалом для нашего исследования послужили 3013 конструкций с абстрактными 
именами: 1007 в русском языке, 1002 в китайском языке и 1004 в английском языке. Ма-
териал исследования был получен методом сплошной выборки из Национального корпуса 
русского языка, Национального корпуса китайского языка (现代汉语语料库在线), Нацио-
нального корпуса английского языка (British National Corpus), Корпуса английского языка 
(Bank of English), Корпуса китайского языка, разработанного Пекинским лингвистическим 
университетом (CCL语料库), Компьютерного корпуса текстов русских газет конца ХХ-ого 
века, Большого корпуса русского языка, Корпуса русского литературного языка.

Количественная характеристика абстрактного имени может быть дана посредством 
градуирования, определения степени признака, им выраженного.  

Градуирование некоторого признака происходит посредством различных языковых 
средств. Квантификаторы, входящие в исследуемые конструкции с абстрактным суще-
ствительным, различны в русском, китайском и английском языках и описывают разную 
степень выраженности того или иного признака сооответственно, например, воз счастья 
и глыба счастья в русском языке, 一滴注意 ‘yī dī zhǔyì’ капля внимания и一堆注意 ‘yī 
duì zhǔyì’ куча внимания в китайском языке, cloud of desire ‘облако желания’ и handful of 
desire ‘горсть желания’ в английском языке и др.

Степень градации признака определяется нами посредством семантики квантитати-
ва: по словарным идентификаторам в дефинициях квантитативов, входящих в исследу-
емые сочетания с абстрактными понятиями в русском, китайском и английском языках.    

рисунок 1 – градуальная шкала (русский язык).
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Для построения градуальных шкал мы проанализировали словарные идентифика-
торы в дефинициях квантитативов, входящих в исследуемые сочетания с абстрактны-
ми именами в русском, китайском и английском языках. 

На основании этого, в русском языке нами выделены 8 семантических групп (СГ) 
квантитативов: 1) лексемы, имеющие в своей словарной дефиниции идентификато-
ры «мельчайший», «ничтожный» (частица, крупица, капелька, крошечка); 2) лексемы, 
имеющие в своей словарной дефиниции идентификаторы «малый», «мелкий», «ма-
ленький» (крошка, капля, зерно, пузырек); 3) лексемы, имеющие в своей словарной 
дефиниции идентификатор «небольшой» (кусочек, остаток, пригоршня, горсть, гор-
стка, осколок, инъекция, комок); 4) лексемы, не имеющие в своей словарной дефини-
ции идентификаторов количества (слой, кусок, связка, мешок, часть, порция, ведро, 
доза, отрезок, обломок); 5) лексемы, имеющие в своей словарной дефиниции иденти-
фикаторы «скопление», «масса» (куча, облако, сгусток); 6) лексемы, имеющие в сво-
ей словарной дефиниции идентификатор «множество» (гора, туча); 7) лексемы, имею-
щие в своей словарной дефиниции идентификаторы «большое количество/нагромож-
дение/ скопление/ масса» (груда, воз, телега, машина, бочка, град, сугроб, чан); 8) лек-
семы, имеющие в своей словарной дефиниции идентификаторы «чрезвычайно боль-
шой», «крупный» (глыба, море).

В китайском языке нами выделены 3 семантические группы квантитативов: 1) лек-
семы, имеющие в своей словарной дефиниции идентификаторы «小 ‘xiǎo’ малый», «
一点 ‘yìdiǎn’ немного/мало» (滴 ‘dī’ капля, 粒 ‘lì’ частица); 2) лексемы, не имеющие в 
своей словарной дефиниции идентификаторов количества (层 ‘céng’ слой, 片 ‘piàn’ ку-
сок, 份 ‘fèn’ порция, 分 ‘fēn’ сегмент); 3) лексемы, имеющие в своей словарной дефи-
ниции идентификаторы «多 ‘duō’ много», «大 ‘dà’ большой» (堆 ‘duī’ куча) (см. рис. 2). 

рисунок 2 – градуальная шкала (китайский язык)

Небольшое количество семантических групп в китайском языке объясняется прежде все-
го меньшим количеством и разнообразием самих квантитативов с абстрактными именами 
по сравнению с русским и английским языком.

В английском языке градуальная шкала образована 6 семантическими группами кван-
титативов: 1) лексемы, имеющие в своей словарной дефиниции идентификаторы «very 
small», «very small amount» (residue ‘остаток’, handful ‘горсть’, grain ‘зерно’); 2) лек-
семы, имеющие в своей словарной дефиниции идентификаторы «small», «small amount» 
(spot ‘пятно’, cup ‘чаша’, pinch ‘щепотка’); 3) лексемы, не имеющие в своей словарной 
дефиниции идентификаторов количества (layer ‘слой’, dose ‘доза’, part ‘часть’, package 
‘упаковка’, fragment ‘фрагмент’); 4) лексемы, имеющие в своей словарной дефиниции 
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идентификаторы «a lot of something» (heap ‘кипа’); 5) лексемы, имеющие в своей словар-
ной дефиниции идентификатор «large amount of something», «large» (mountain ‘гора’, sea 
‘море’, reservoir ‘резервуар’); 6) лексемы, имеющие в своей словарной дефиниции иден-
тификатор «large mass of something» (cloud ‘облако’).

рисунок 3 – градуальная шкала (английский язык)

Квантитативы, сочетающиеся с абстрактными именами, в русском языке образу-
ют градуальную шкалу, изображенную на рисунке 1. Центральную часть шкалы (40% 
от общего количества квантитативов) составляют квантитативы, принадлежащие к се-
мантической группе 4 (русский язык), т.е. это лексемы, не имеющие в своей словарной 
дефиниции идентификаторов количества. Сочетания с таким типом лексем не дают 
точного конкретного представления о количестве/степени выражения какого-либо при-
знака, например, слой памяти, кусок счастья, доза радости, порция восторга, пласт 
сознания, доля истины и др. Соответственно 60% единиц являются «количественно» 
маркированными, причем 39% из них представляют левый полюс шкалы, т.е. «ничтож-
ное» (СГ1) / «малое» (СГ2) / «небольшое» (СГ3) проявление признака (кусочек меч-
ты, крошка добра, пригоршня мысли, капля интереса, комок отчаяния, зерно правды, 
частица зла, крупица ума, осьмушка кокетства и др.); 21% – правый полюс, «множе-
ство» (СГ5) / «скопление» (СГ6) / «большое количество» (СГ7) / «чрезвычайно боль-
шое количество» (СГ8), например, куча удовольствия, гора стыда, груда чувства, воз 
счастья, глыба отчаяния, машина воображения, туча уныния, сугроб непонимания, 
чан нежности, сгусток тоски, облако пессимизма, море мучения и др.

В английском языке, также, как и в русском языке, количество квантитативов, входя-
щих в исследуемые конструкции, которые «количественно маркированы», превышает со-
ответствующее число немаркированной лексики: в состав 57% квантитативных конструк-
ций входят лексемы, выражающие неопределенно большое/малое количество, 43% кон-
струкций составляет «количественно» немаркированная, нейтральная лексика (см. рис. 3). 

Однако в китайском языке в 81% конструкций с абстрактными именами входят 
квантитативы, которые количественно не маркированы и представляют нейтраль-
ную лексику (см. рис. 2), например, 一分把握 ‘yī fēn bǎwò’ сегмент понимания, 一分生
气‘yī fēn shēngqì’ сегмент злости, 一份快乐‘yī fèn kuàilè’ порция радости, 一份心意‘yī 
fèn xīnyì’ порция намерения, 一份爱‘yī fèn ài’ порция любви, 一股豪情‘yī gǔ háoqíng’ 
струя гордости, 一股强劲‘yī gǔ qiángjìng’ струя силы, 一股无名的怒火‘yī gǔ wúmíng 
de nùhuǒ’ струя гнева, 一片孤寂‘yīpiàn gūjì’ кусок одиночества, 一片失望‘yīpiàn 
shīwàng’ кусок разочарования.
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«Количественно» немаркированные квантитативы входят в состав конструкций с 
абстрактными именами, относящимися к разным лексико-семантическим классам.

В русском языке наиболее часто «квантифицируемые» абстрактные имена в кон-
струкциях с квантитативами, не имеющими в своем значении идентификаторов ко-
личества, могут быть отнесены к таким лексико-семантическим классам, как «Созна-
ние. Ум. Разум. Интеллект», «Отступление от правил морали, противоречие нормам 
нравственности», «Отчаяние. Печаль. Уныние», «Надежда. Вера. Сомнение», «Шут-
ка. Острословие. Насмешка», «Восторг, радость, веселье», «Любовь, нежность, распо-
ложение, привязанность», «Восприятие. Интерес. Внимание. Воображение. Память», 
например, слой сознания, кусок радости, мешок юмора, часть ума, порция восторга, 
доза горечи, доля иронии и др. 

В китайском языке «количественно» немаркированные квантитативы входят в 
состав конструкций с абстрактными именами, которые составляют такие лексико-
семантические классы, как «Любовь, нежность, расположение, привязанность», «От-
чаяние. Печаль. Уныние», «Чувства, эмоциональные состояния», «Восторг, радость, 
веселье», «Сознание. Ум. Разум. Интеллект», «Соответствие правилам морали, нрав-
ственным нормам», «Мужество, решимость, твердость, выдержка», «Порядочность, 
честность, искренность, ответственность», например, 一把心酸 ‘yī bǎ xīnsuān’ горсть 
печали, 一层意思 ‘yī céng yìsi’ слой смысла, 一段感情 ‘yī duàn gǎnqíng’ доля чувства, 
一份快乐 ‘yī fèn kuàilè’ порция радости, 一份责任 ‘yī fèn zérèn’ порция ответственно-
сти, 一股凛凛正气 ‘yī gǔ lǐnlǐn zhèngqì’ струя правды, 一股伤心 ‘yī gǔ shāngxīn’ струя 
печали, 一片希望 ‘yī piàn xīwàng’ кусок надежды и др.

В английском языке абстрактные имена в сочетании с квантитативами, в значении 
которых нет идентификаторов количества, относятся к лексико-семантическим клас-
сам «Страх, тревога; нетерпение», «Мысль. Замысел. Заблуждение, незнание», «Чув-
ства, эмоциональные состояния», «Воля. Желание. Влечение. Наклонность», «Шутка. 
Острословие. Насмешка», например, layer of fear ‘слой страха’, dose of knowledge ‘доза 
знания’, package of emotion ‘упаковка эмоции’, injection of humor ‘укол юмора’ и др. 

В русском и английском языках абстрактные имена чаще «квантифицируются» с 
помощью лексем, выражающих определенное, малое/большое количество. Более того, 
следует отметить, что существует тенденция во всех трех исследуемых языках чаще 
описывать некие абстрактные идеи через квантитативы, отражающие м а л ы й признак 
проявления некоторого абстрактного имени, нежели б о л ь ш о й. 

Например, в русском языке даже если рассмотреть не всю группу квантитативов, 
описывающих неопределенно малое/большое количество, а взять только семантиче-
скую группу 1 и семантическую группу 8, самые крайние группы, два противополож-
ных полюса оппозиции, то мы заметим, что количество лексем, описывающих наи-
меньшее количество чего-либо, в два раза превышает соответствующее количество 
лексем, выражающих идею наибольшего количества.

В китайском языке, несмотря на то, что 81% квантитативов «количественно» ней-
тральны, количество конструкций, выражающих меньшее проявление того или иного 
признака, превышает соответствующее количество конструкций, с помощью которых 
выражается большая степень проявления признака: 12% и 7% соответственно.
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Тенденция чаще «квантифицировать» абстрактные имена с помощью лексем, выра-
жающих неопределенно малое количество, которая характерна для русского и китай-
ского языков, прослеживается также и в английском языке: словосочетания с лексема-
ми, описывающими м а л у ю степень проявления признака составили 33% от общего 
количества, а б о л ь ш у ю – 24%.

Абсрактные существительные, входящие в состав конструкций с квантитативами, 
описывающими малую степень выражения признака, могут быть отнесены к разным 
лексико-семантическим классам. 

В русском языке абстрактные имена, наиболее часто «квантифицируемые» с помо-
щью лексем, относящихся к семантической группе 1 могут быть отнесены к лексико-
семантическим классам «Восторг. Радость. Веселье», «Сознание. Ум. Разум. Интел-
лект», «Надежда. Вера. Сомнение», например, крупица надежды, капелька счастья, 
частица радости, крупица ума, крупица веры, частица сознания и др.

Лексемы, входящие в состав семантической группы 2, чаще всего встречаются в со-
четаниях с абстрактными именами, которые относятся к таким лексико-семантическим 
классам, как «Любовь, нежность, расположение, привязанность», «Мысль. Замысел. 
Заблуждение, незнание», а также «Восторг, радость, веселье» и «Отчаяние. Печаль. 
Уныние» (капля любви, крупинка мысли, зерно счастья и др.).

Абстрактные имена, входящие в лексико-семантические классы «Любовь, неж-
ность, расположение, привязанность», «Страх, тревога, нетерпение», «Сознание. Ум. 
Разум. Интеллект», наиболее часто являются компонентами квантитативных конструк-
ций с лексемами, составляющими семантическую группу 3, например, комок страха, 
остаток идеи, горстка тревоги и др.

В китайском языке абстрактные существительные, наиболее часто «квантифициру-
емые» с помощью лексем, имеющих в своей словарной дефиниции идентификаторы «
小 ‘xiǎo’ малый», «一点 ‘yìdiǎn’ немного/мало», могут быть отнесены к таким лексико-
семантическим классам, как «Любовь, нежность, расположение, привязанность», а 
также «Надежда. Вера. Сомнение», например, 一滴爱 ‘yì dī ài’ капля любви，一粒希望 
‘ yí lì xīwàng’ зерно надежды.

В английском языке квантитативы, которые могут быть отнесены к СГ1 – СГ2, т.е. 
описывающие «малое количество», наиболее часто входят в квантитативные конструк-
ции с абстрактными именами, которые составляют такие лексико-семантические клас-
сы, как «Отчаяние. Печаль. Уныние», «Отступление от правил морали, противоречие 
нормам нравственности», «Восторг. Радость. Веселье», «Сочувствие. Жалость», на-
пример, a cup of sorrow ‘чаша печали’, a spot of tension ‘пятно напряжения’, a box of 
anger ‘коробка злости’, a box of fear ‘коробка страха’ и др.

Квантитативы, описывающие большую степень выраженности некоторого призна-
ка, также сочетаются с относящимися к разным лексико-семантическим классам аб-
страктными именами.

Так, в русском языке лексемы, в значении которых имеет место сема «чрезвычайно 
большое количество», чаще встречаются в конструкциях с абстрактными именами, ко-
торые могут быть отнесены к таким лексико-семантическим классам, как «Восторг, ра-
дость, веселье» и «Отчаяние. Печаль. Уныние» (глыба счастья, глыба отчаяния, глы-
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ба горя, море страха, море печали, море счастья и др.). Семантическая группа 6, куда 
вошли лексемы, имеющие идентификатор «множество», сочетаются с абстрактными 
именами, относящимися к лексико-семантическому классу «Отчаяние. Печаль. Уны-
ние», например, туча отчаяния, туча тоски, гора уныния и др. Абстрактные имена, 
которые наиболее часто «квантифицируются» с помощью лексем, входящих в состав 
семантической группы 5, также могут быть отнесены к лексико-семантическому клас-
су «Отчаяние. Печаль. Уныние» (сгусток тоски, облако грусти, куча горечи и др.). Аб-
страктные имена, относящиеся к лексико-семантическому классу «Любовь, нежность, 
расположение, привязанность», чаще сочетаются с лексемами, входящими в семанти-
ческую группу 7 (лексемы, имеющие в своей словарной дефиниции идентификаторы 
«большое количество/ нагромождение/ скопление/ масса»), например, машина любви, 
град добра, чан нежности, сугроб любви и др. 

В китайском языке абстрактные имена, которые наиболее часто «квантифици-
руются» с помощью лексем, входящих в состав семантической группы 3 (лексемы, 
имеющие в своей словарной дефиниции идентификаторы «多 ‘duō’ много», «大 ‘dà’ 
большой»), могут наиболее часто входить в состав лексико-семантического класса 
«Восприятие. Интерес. Внимание. Воображение», например, 一大堆注意 ‘yí dà duī 
zhǔyì’ куча внимания.

В английском языке квантитативы, выражающие значение неопределенно большо-
го количества (СГ4 – СГ6), чаще входят в конструкции с абстрактными именами, отно-
сящимися к лексико-семантическим классам «Восторг. Радость. Веселье», «Отступле-
ние от правил морали, противоречие нормам нравственности», «Страх, тревога; нетер-
пение», «Чувства, эмоциональные состояния», «Обида, досада, недовольство», «Со-
чувствие. Жалость», например, a heap of fun ‘куча веселья’, a cauldron of anger ‘ко-
тел злости’, a cloud of cynicism ‘облако цинизма’, a cloud of fear ‘облако страха’, a 
mountain of worries ‘гора беспокойств’, a mountain of complaints ‘гора жалоб’ и др. 

Таким образом, определение «количества» в отношении абстрактного имени означает 
градуирование некого признака, им выражаемого. Градация признака, осуществяемая раз-
личными языковыми средствами в китайском, русском и английском языках, демонстри-
рует специфику отношения носителей вышеназванных языков к тем или иным абстракт-
ным именам и их градуированию. Тенденция чаще описывать малую степень проявле-
ния признака нежели большую, которая прослеживается во всех трех исследуемых языках, 
показывает особую важность для носителей русского, китайского и английского языков 
«квантификации» чувств, эмоций, душевных состояний посредством небольшого, неже-
ли большого «количества».
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(Гродно, Беларусь)

уСЕчЕниЕ КаК морФоноЛогичЕСКоЕ СрЕдСтво отСуБСтантив-
ной дЕриваЦии СуЩЕСтвитЕЛЬнЫХ С СуФФиКСом -Ств- 

 (на материале белорусского языка)

Стаття присвячена розгляду УСІКАННЯ як лінійного морфонологічного засобу де-
ривату іменників з суфіксом –ств- в сучасній білоруській мові. Здійснюється аналіз в ас-
пекті операційної (динамічної) морфонології.

Ключові слова: усікання (елізія), морфонологічний засіб, дериват, фономорфологіч-
не усікання, фонологічне усікання.

Статья посвящена рассмотрению усечения как линейного морфонологического 
средства деривации существительных с суффиксом -ств- в современном белорусском 
языке. Проводится анализ в аспекте операционной (динамической) морфонологии.

Ключевые слова: усечение (элизия), морфонологическое средство, деривация, фоно-
морфологическое усечение, фонологическое усечение.

The article is devoted to consideration of truncation as a linear morfonological means of 
derivation of nouns with the suffix of -stv- in the modern Byelorussian language. The analysis 
in the aspect of operational (dynamic) morfonology is conducted. 

Key words: truncation (elision), morfonologic means, derivation, fonomorfological trun-
cation, fonological truncation.

В современном белорусском языке при образовании существительных среднего рода 
с помощью суффикса -ств- используются разнообразные морфонологические средства 
формальной модификации как производящей (мотивирующей) основы, так и словоо-
бразовательного форманта для обеспечения их сочетаемости в структуре производной 
основы. По характеру частеречной принадлежности производящего слова существи-
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тельные с суффиксом -ств- могут быть мотивированы: 1) существительными: мастáк 
→ мастáцтва; 2) прилагательными: харóшы → хараствó; 3) глаголами: абавязáць → 
абавязáцельства; 4) числительными: пéршы → першынствó; 5) наречиями: мнóга → 
мнóства. При этом многие производные существительные с суффиксом -ств- в совре-
менном белорусском языке выявляют множественность мотивации, результатом кото-
рой оказывается множественность словообразовательной структуры таких существи-
тельных [1: 28-29] и нетождественность морфонологических средств, используемых 
в словообразовательных парах с различными производящими основами, например: 1. 
бадзяг-а → бадзяж/ніц/тва (бадзяг- + /-нік-/ + -ств-); словообразованию сопутству-
ют интерфиксация, чередование г → ж на стыке производящей основы и интерфикса 
-ник- и чередование к + с → ц на стыке интерфикса и суффикса -ств-; 2. бадзяжніча-ць 
→ бадзяжніцтва (бадзяжніч- + -ств-); словообразованию сопутствуют усечение про-
изводящей основы и чередование ч + с → ц на стыке производящей основы и суффикса 
-ств-. В связи со сказанным представляется целесообразным учитывать в лингвистиче-
ском представлении морфонологических средств словообразования существительных с 
суффиксом -ств- все возможные случаи мотивации каждого конкретного субстантивного 
деривата для того, чтобы сделать такое представление максимально полным, выявить за-
кономерности формальной модификации производящих основ и словообразовательного 
форманта, определить степень продуктивности и регулярности морфонологических мо-
делей в пределах каждого словообразовательного типа. 

Цель этой статьи – представить систематизированное описание усечения как линей-
ного морфонологического средства отсубстантивной деривации существительных с суф-
фиксом -ств- в современном белорусском языке. Материалом исследования являются 
720 словообразовательных пар, установление которых происходило с опорой на лекси-
кографические источники различных типов – словообразовательные, морфемные, нор-
мативные и толковые словари белорусского и русского языков [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 1]. В 
большинстве словообразовательных пар производные слова подпадают под суффиксаль-
ный или приставочно-суффиксальный способы словообразования, однако из исследова-
ния не исключаются и такие пары, в которых производные существительные являются 
сложно-суффиксальными дериватами, например: адзíная вéра → адзінавéрства, “Змéна 
вех” (название сборника) → зменавéхаўства и под. 

Согласно проведенному исследованию 10% производных отсубстантивных существи-
тельных с суффиксом -ств- имеют в современном белорусском языке усеченную произво-
дящую основу. Иначе говоря, усечение, или элизия [10: 55] производящей субстантивной 
основы перед суффиксом -ств- наблюдается в каждой десятой словообразовательной паре. 
В абсолютном большинстве случаев усекаемые финали производящей основы являются 
морфами или субморфами, а само усечение, по терминологии Д. Ворта [11], имеет статус 
фономорфологического. Регулярно перед суффиксом -ств- усекается морф -эц(-ац) (при-
мерно 50% от всех случаев усечения субстантивных производящих основ), например: 
ашукáн-ец → ашукáнств-а; бéжан-ец → бéжанства; вегетарыя =-ец → вегетарыя 
=AB20; канфуцыя =-ец → канфуцыя =AB20; марнатрáв-ец → марнатрáўства; ніканія 
=-ец → ніканія =AB20; паражэ =-ец → паражэ =AB20; утрымáн-ец → утрымáнства; 
якабíн-ец → якабíнства; духабóр-ац → духабóрства. Усекаемыми финалями – мор-
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фами или субморфами – могут также быть -ін, -#к и в единичных случаях – ік, -нік, 
-асць, -ц: дваран-íн → дварáнства; ніканія =-ін → ніканія =AB20; пурытáн-ін → 
пурытáнства; славян-íн → славя =AB20; хрысція =-ін → хрысція =AB20; двóе, жóн-
к-а → дваяжэнства; аднá дýм-к-а → аднадýмства; патóм-ак → патóмства; жýл-ік 
→ жýльніцтва; начáль-нік → начáльства; злáя рáд-асць → зларáдства; прамóў-ц-а → 
прамóўніцтва. 

Усекаемые финали производящих основ являются посткорневыми и 
субститутивными, иначе говоря, такими, которые в структуре производной основы за-
меняются на другой морф, а именно, на суффикс -ств- [12: 99]. В некоторых случаях 
(выявлено 6 словообразовательных пар) усечению производящих основ сопутствует 
интерфиксация, которая приводит к расширению производящей основы за счет асеман-
тической прокладки, занимающей в структуре производной основы место усекаемой 
финали: дабравóл-ец → дабравóль/ніц/тв-а (дабравóль[нік-ств]-а); жýл-ік → жýль/ніц/
тв-а (жýль[нік-ств]-а); прадпрыéм-ец → прадпрыéм/ніц/тв-а (прадпрыéм[нік-ств]-а); 
прамóў-ц-а → прамóў/ніц/тв-а (прамóў[нік-ств]а); сва[й-á]к (орфогр. свая´к) → сва[й]/
[а]ў/ств-ó (орфогр. сваяўствó); паслýш-нік → паслуш/э =/ств-а. Во всех приведенных 
примерах, кроме последнего, интерфиксация не является фонологически обусловлен-
ной, иначе говоря, не зависит от фонологической характеристики ауслаута производя-
щей основы, ср.: бабыльства и дабравóль/ніц/тва или геройства и сва[й]/[а]ў/ствó, и 
действует по аналогии, ср.: вершавальніцтва (от вершавáльнік) и дабравóльніцтва (от 
дабравóлец) или кумаўствó (от кум) и сваяўствó (от свая :). И только в структуре произ-
водного существительного паслуш/э =/ства интерфиксация позиционно обусловленная: 
она используется как морфонологическое средство устранения сочетания согласных фо-
нем на морфемной границе. При этом очевидно, что сам интерфикс не предсказывается 
фонологическим окружением и выбирается по аналогии, ср.: паслушэ =AB2а как вылучэ 
=AB2а, перараджэ =AB2а, летуцéнства, непраціўлéнства. 

В единичных случаях отсубстантивного словообразования существительных с суффик-
сом -ств- наблюдается так называемое фонологическое усечение [11]. Суть этой разновид-
ности усечения заключается в том, что при присоединении словообразовательного форманта 
производящая основа теряет одну (последнюю) фонему или сочетание фонем, которые не 
соотносятся с экспонентом какого-нибудь морфа. Такое усечение является в большинстве 
случаев корневым несубститутивным, вызывается действием фонологического фактора и 
по функции является морфонологическим механизмом компрессии (упрощения) [13: 564] 
консонантных групп, возникающих на стыке производящей основы и словообразовательного 
форманта. Как правило, под фонологическое усечение перед суффиксом -ств-подпадают та-
кие основы производящих существительных, которые оканчиваются на щелевые согласные 
фонемы – заднеязычные или переднеязычные шипящие и свистящие: манá-х → манá-ств-а, 
схамарó-х → скамарó-ств-а, стальмá-х → стальмá-ств-а, кня-зь → кня́-ств-а, тавáры-ш 
→ тавары -AB2-0. Нетрудно заметить, что причина элизии производящей основы во всех 
приведенных случаях одинакова: ликвидация сочетания тождественных по способу образо-
вания фонем на стыке производящей основы и суффикса -ств-. 

Нестандартные для лингвистической интерпретации случаи усечения производя-
щей основы представлены в словообразовательных парах свіння  ’ A2í=AB20, клікýша → 
клікýнства, рамéснік → рамяствó. 
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Статус усекаемого сегмента производящей основы свін’н’- определяется в зависимос-
ти от того, как характеризуется данная основа с точки зрения ее членимости. Если счи-
тать эту основу нечленимой, то надо признать: усекаемый перед суффиксом -ств- сегмент 
является одной (последней) из двух одинаковых согласных фонем /н’н’/, что оформляют 
ауслаут данной производящей основы, а само усечение имеет статус фонологического 
(ср.: сві/н’н’-á/ и свíн-ств-а). Если же рассматривать основу существительного сві/н’-н’-á/ 
как формально членимую, в структуре которой выделяется субморф -н’- (ср.: свінапáс, 
свінáр, свíнскі, свíнтус, свінýшнік), восходящий к суффиксу -н’-, имеющему место в осно-
ве существительных женского рода, производных от существительных мужского рода, на-
пример, бягý/н’-н’-а/ ← бягýн (ср.: сві/н’-н’-á/ ← *свін), то надо признать, что образованию 
существительного свíнства, как, впрочем, и образованию других однокоренных слов, со-
путствует фономорфологическое усечение производящей основы. 

В словообразовательной паре клікýша → клікýнства наблюдается фонологическое усе-
чение производящей основы клікуш-, однако, в отличие от других случаев фонологической 
элизии, данное усечение является субститутивным: усекаемая переднеязычная шипящая 
фонема ш производящей основы замещается в производной основе фонемой н, которую 
с морфонологической точки зрения целесообразно признать экспонентам позиционно не 
обусловленного интерфикса: клікý/н/ств-а (ср. с формально и семантически оправданным, 
но нереализованным *кликýства). Понятно, что такое лингвистическое решение может 
вызвать вопрос: почему фонему н в экспоненте основы производного существительного 
кликýнства следует рассматривать как интерфикс, а не как сегмент производящей основы 
кликýн (ср.: клікýнства ← клікýн как дзікýнства ← дзікýн)? На этот вопрос можно дать сле-
дующий ответ: существительное кликýнства не может мотивироваться существительным 
кликýн, потому что между этими словами нет никакой семантической связи: клікýн – ‘один 
из видов лебедей’, а кликýнства – ‘нервное истерическое заболевание женщин, которое 
выражается в судорожных припадках и визжании’; это значит, что мотивирующим для сло-
ва кликýнства может быть только существительное кликýша, которое имеет значение ‘нерв-
нобольная женщина, истерические припадки которой сопровождаются резкими криками, 
визжанием’ [7 (2: 699)]. Приведенный случай еще раз подтверждает одно из положений тео-
рии морфонологии: лингвистическая интерпретация морфемных модификаций, сопутству-
ющих словообразовательным процессам, в значительной степени зависит от установления 
отношений производности между единицами словообразовательного гнезда. 

Производное существительное рамяствó ← рамéснік имеет затемненную слово-
образовательную структуру, что является результатом неоднократного – фономорфо-
логического и фонологического – усечения производящей основы. Так, присоедине-
нию суффикса -ств- к основе производящего существительного рамéснік сначала пред-
шествует усечение финали -нік, состоящей из двух морфов (ср.: рамéс-н-ы, рамéсн-ік). 
В результате этого усечения на стыке производящей основы и словообразовательного 
форманта возникает неудобное для произношения сочетание двух одинаковых щелевых 
свистящих фонем: рамяс- + -ств-ó, которое ликвидируется за счет последней фонемы 
производящей основы, и словообразовательная структура производного существитель-
ного приобретает вид рамя-ств-ó (ср.: кня -AB2-0 :=O [с]- + -ств-а). 

Итак, при отсубстантивном словообразовании существительных с помощью суффик-
са -ств- наблюдаются усечения принципиально разных видов. Фономорфологические 
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усечения являются средством организации морфемной последовательности в пределах 
основы мотивированного слова, иначе говоря, маркируют сферу синтагматики языковых 
знаков. Фонологические усечения по характеру реализации приближаются к чередо-
ванию фонем, и в первую очередь, к чередованию материально выраженной фонемы 
с фонологическим нулем. Усечения этого вида не только обеспечивают синтагматику 
морфем в пределах производной основы, но и предопределяют явление алломорфии, 
ср.: князь – кня ства, тавáрыш – тавары ства, свіння свíнства и под. Иначе говоря, 
фонологические усечения маркируют как сферу морфемной синтагматики, так и сферу 
морфемной парадигматики. 

Отсубстантивному словообразованию существительных с суффиксом -ств- сопут-
ствует в основном фономорфологическое усечение производящих основ, регулярное в 
таких словообразовательных парах, в которых производящее слово имеет основу с фи-
налью -эц(-ац). В словообразовательных парах с другими структурными характеристи-
ками производящих основ фономорфологическое усечение – непродуктивное и нерегу-
лярное явление. Очевидно, что на продуктивность и регулярность усечения этого вида 
влияют особенности деривационной структуры производящего слова, а это значит, что 
основным фактором его реализации является словообразовательный фактор. 

Фонологическое усечение имеет низкую степень продуктивности в сфере отсуб-
стантивной деривации существительных с суффиксом -ств-. Однако при этом оно 
оказывается абсолютно регулярным. Регулярность усечения данного вида обеспечи-
вается его позиционной обусловленностью и фонологическим фактором реализации: 
оно неизбежно происходит в тех случаях, когда производящая основа с определенными 
фонологическими характеристиками ауслаута оказывается непосредственно перед 
словообразовательным суффиксом. Регулярность фонологического усечения дает осно-
вание сформулировать морфонологическое правило использования этого морфоноло-
гического средства в сфере отсубстантивной деривации существительных с суффиксом 
-ств-: при образовании существительных от существительных с помощью суффикса 
-ств- последняя согласная фонема производящей основы перед данным суффиксом усе-
кается, если это фонема г, или х, или з, или з’, или с, или с’, или ж, или ш. 
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ФунКЦіонуваннЯ СКЛадниХ мовЛЕннЄвиХ аКтів у 
СтароуКраЇнСЬКиХ діЛовиХ доКумЕнтаХ

Стаття присвячена розгляду характерних семантичних звязків у текстах старо-
українських ділових документів. Поділення довгого синтаксичного періоду на коротші 
елементи допомагає глибше зрозуміти зміст кожного конкретного висловлення.  

Ключові слова: зв’язність тексту, староукраїнська ділова документація, складні 
мовленнєві акти.

Статья посвящена рассмотрению характерных семантических связей в текстах 
староукраинских деловых документов. Разделение долгого синтаксического периода на 
более короткие элементы помогает глубже понять смысл каждого конкретного выска-
зывания.

Ключевые слова: связность текста, староукраинская деловая документация, 
сложные речевые акты. 

The article deals with characteristic semantic connections in the texts of the old Ukrainian 
official documents. Division of a long syntactic period into shorter elements enables a better 
understanding of each utterance.

Key words: textual cohesion, old Ukrainian official documents, complex speech acts. 

Зафіксовані усталеним чином на папері розпорядження влади, договори між грома-
дянами, судові протоколи формують поняттєвий апарат правотворчості і регулюють пра-
вотворчі процедури. Ці документи є основою для постання позитивного права у держа-
ві і, відповідно, прагматична спрямованість текстів ділових документів є регулятивною.

Жанрова система діловодства у XVI-XVII ст. була повністю сформована, ці докумен-
ти впорядковували відносини між державою та громадянами. Українські ділові докумен-
ти створювалися на базі універсальних традицій, з іншого боку, у них прослідковують-
ся також особливості, що пояснюються історією, специфікою формування держави та лі-
тературної мови. Загальне оформлення офіційних документів, і особливо їх змістовної 
частини, зазнавало певної модифікації як з власне лінгвістичних, так і з екстралінгваль-
них причин. Для літературної мови XVI-XVII ст. характерними є граматично складні пе-
ріоди, переважно – складнопідрядні речення, що утворюють текст. Описуючи мову лис-
тів Б. Хмельницького до Росії, У. Єдлінська зауважує, що у них часто вживалися “довгі, 
розповідні, із спокійною дипломатично-стриманою інтонацією” [1: 63] речення, була ви-
соко розвинена система сполучників і сполучних слів, які пов’язували окремі елементи 
між собою. Найчастіше у текстах листів та актових документів вживалися складні син-
таксичні конструкції з різними видами зв’язку.

Для нашого дослідження закони побудови зв’язного тексту становлять значний ін-
терес, оскільки обрана автором послідовність речень зумовлюється передаваною за її до-
помогою послідовністю мовленнєвих актів. Широке застосування складних конструкцій 
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з кількома підрядними частинами в усіх документах досліджуваного періоду вказує на 
прагнення адресантів реалізувати в межах кожного текстового фрагмента якомога біль-
ше комунікативних цілей. На думку І.С. Шевченко, така спрямованість може бути розці-
нена як своєрідна економія у мовленні, яка не протирічить основним постулатам спілку-
вання, і перш за все вимозі висловлюватися коротко [2]. У подібних випадках можемо го-
ворити про вживання адресантом складних мовленнєвих актів. 

Типологія складних одиниць мовлення була детально розроблена В.І. Карабаном [3] і 
широко застосовувалася у подальших дослідженнях з лінгвістичної прагматики (Л.Р. Без-
угла [4], Л.В. Михайлова [5], І.І. Морозова [6], І.С. Шевченко [2]). Згідно з цією класифі-
кацією, виокремлюються три типи складних мовленнєвих актів – комплексні, композитні 
і складені, що об’єднуються в єдине ціле за допомогою семантико-прагматичних зв’язків. 
Між компонентними простими актами комплексного мовленнєвого акту існують відношен-
ня субординації, у композитному акті компоненти пов’язані відношеннями координації, у 
складеному акті компонентні акти пов’язані за допомогою відношень сприяння [3:12-13]. 

У комплексних мовленнєвих актах домоміжний акт, як правило, обґрунтовує голо-
вний. У такі відношення вступають переважно директиви та репрезентативи, коли адре-
сант має на меті вказати на логічність, раціональність або виправданість дії, зазначеної 
у головній частині.

Директив, обґрунтований за допомогою репрезентатива, найчастіше висловлює про-
хання, наказ чи попередження. Виконання вказаного в основному мовленнєвому акті 
може не збігатися з інтересами адресата, і адресант намагається таким чином компен-
сувати негативне звучання свого висловлення, хоча б теоретично зменшуючи втручан-
ня у справи адресата. 

Прохання і накази в актовій документації (протоколах, універсалах, вироках суду) 
мають силу розпорядження, і тому введені до їх структури пояснення вказують на пра-
вомірність винесеного рішення, напр.: “Кгды жъ не о(дщ)но(и) особе, але двема тымъ 
листомъ комъпромисомъ, албо и(н)те(р)цызою нашою мо(ц) судити, права, листы и 
слушности границъ узнавати есть дана, справуючисе в то(и) справе во(д)ле того на-
шого листу и во(д)ле декрету трибуналъского, яко судья полюбовны(и) и компромиса(р), 
зобу(д)ву(х) сторон доброво(л)не обраны(и)… тое, што естъ в томъ описе нашомъ 
вашим(м) мл(с)тя(м) злецоно и провероно, и в мо(ц) дано, тое розсудити и справо-
вать, листы, права, приви(л)я и хто чого старожи(т)не во вживаню е(ст), жебысте 
вм. декретомъ свои(м) узнавши, тую справу нашу водле декрету трибуна(л)ского ско(н)
чити и во(д)ле листу, албо и(н)те(р)цызы нашое, рачили” [7: 145].

Оскільки правова база на той час не була ще остаточно сформована, обґрунтування рі-
шень влади містило переважно висловлення особистої думки короля чи, пізніше, гетьмана: 
“Ино тобе самой добре явно ест, ижъ мужъ твой, небощик панъ Янушъ, держачи от нас 
тые дворы, немалую суму п(е)нязей выбрал, а однако жъ мы, хотячи тобе в томъ ласку 
нашу учинити, половицу гуменъ в тыхъ дворех наших .. тобе даем держать и вживат(ь), 
а другую половицу тых гумен ажбы еси казала заховати у целости” [8: 274];

Як обґрунтування для директива часто використовується повідомлення або припу-
щення: “А я вскорЂ при инных дЂлех черезъ почту к великимъ государемъ писать буду: 
покорне бьючи челомъ чтобъ онъ ротмистръ от той казнЂ былъ воленъ: о что и повто-
ре прилЂжно просячи отдаюся пилно звиклой вашой милости ласце” [9: 390].
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Порада може поширюватися пропозицією або застереженням. Таке поєднання фраз на 
позначення некатегоричного спонукання вказує на те, що виконання дії, названої у вислов-
ленні поради, буде виключно в інтересах адресата: “Вы, то собе гараздъ розсудивши, пе-
чалуйте о томъ, какъ бы подъ Ругодевъ, и нигде в границы земли Ифлянское войско Госпо-
дара вашого не приходило, вспоменувши, што перво сего малого часу не пожданье пословъ 
его Королевское милости, пана нашого, а за втягненьемъ з войски вашого Господара в зем-
лю Ифлянскую, много зла сталося и не борздо се успокоило” [10: 247].

Пропозиція поєднується з обіцянкою для підкреслення взаємної вигідності передба-
чуваних дій: “А в Батурине с ними так поступити прикажу как наставит меня милос-
тивой монаршеской их царского пресветлого величества указ которого я, по преждере-
ченному письму моему к вашей княжой милости писанному вскоре надеюсь которого и 
ныне покорно прошу, дабы своим доношением у великих государей исходотайствовати 
изволил” [9: 345].

Готовність піти на поступки адресант висловлює також за допомогою прохання, по-
єднаного з пропозицією:“…прениско вашему свЂтейшеству кланяючися, сыновско по-
корно прошу: изволь, святЂйший отче … от тых посланных старцев приносимые книги 
неотвратно приняти, и… трудолюбному старцу Димитрiю игумену архипастирско бла-
гословити починатъ намЂренное дЂло, в каком для вящего исправленiя книг четiй трех 
на время повели ваше святЂйшество через сих старцов прислати, а оные четiи по вре-
мени не долгом обЂщаюся я прислати” [11: 184].

Порядок головного та допоміжного мовленнєвого актів прагматично зумовлений – 
частини розташовуються за пріоритетністю для висловлення.

Директиви, обґрунтовані репрензентативами (як у препозиції, так і у постпозиції) ма-
ють на меті збільшення вірогідності виконання каузованої дії, причому пояснення міс-
тить її причини чи можливі наслідки. Репрезентативи-обґрунтування можуть бути як 
прямі, так і непрямі.

Репрезентативи для посилення звучання також часто містять пояснення. Між тезою 
та її обґрунтуванням найчастіше існують відношення причини, темпоральності, допо-
внення. У межах комплексного мовленнєвого акту можуть сполучатися репрезентативи 
як одного, так і різних видів:

• Комплексне повідомлення, що складається з двох простих повідомлень: “Не раз пи-
салисмо до полковников порубежных, жеби справедливост з тих чинил, на которих бис 
показало, же с нашоє сторони якиє забойци знаходетсе, теди ми ведлуг договору, на 
горле кажем карати, і тепер писалисмо до полковника полтавского, жеби з тих забой-
цов справедливост учинено і всі животи, коториє забрано, жеби поворочано” [12: 209];

• Повідомлення і прийняття пропозиції: “Изволили вы великіе государи по превеликой 
своей монаршой милости, на мое донесенье чрез дяка Бориса Михайлова учиненое, при-
слати мнЂ милостивый свой монарший указъ, который я выразумЂвши и радостно во-
сприявши, премного под ногы пресвЂтлого вашего монаршого престола упадаючи, по-
корственно вашему царскому пресветлому величеству челомъ бю” [9: 391].

Вказівка на причину – частотний прийом у листуванні при передачі інформації най-
різноманітнішого характеру. Це має надавати адресатові підставу вважати повідомлення 
істинним. Висловлення рішення підкоморського суду мотивується достатністю повнова-
жень, наданих автору-урядовцеві, відповідністю його дій обійманій посаді:“В чомъ я ба-
чечи речъ слушную а повинность вряду моего по(д)комо(р)ского належачую, тые копцы 



215

комо(р)нику моему киевскому пану Семену Уруцкому по ты(х) урочисчахъ и знакохъ, от 
его мл(с)ти пана ма(р)шалка показаны(х), усыпати казалъ” [7: 162-163].

В універсалах, привілеях висловлення причини їх видання має позитивне оцінне зву-
чання: “…ознаймуемъ, ижъ хотячи мы цЂлорочные ваши ку его царскому пресвЂтлого 
величества маестатови, и реементу нашому зычливе роненые працы ласкою нашою ре-
ементарскою нагородити, посылаем од боку нашого пана Iвана ЛомЂковского, товари-
ша значного войскового, которому з скарбу нашого войскового, давши певную суму, зле-
цилисмо оному, абы онъ грошовым всЂх вас, уважаючи по годности и заслугах, уконтен-
товал датком” [13: 756].

Якщо описувані події, навпаки, викликали незадоволення автора, ці емоції теж мо-
гли бути висловлені у частині обґрунтування: “То пак, дей, вы через тые листы н(а)ши 
предся тые вины и презыски тымъ кореневскимъ на немъ сказываете и за то, дей, хо-
чете его грабити, чому ж ся велико дивуемъ, ижбы напротивку листовъ и розсказан(ь)
ю н(а)шому г(оспо)д(а)рскому таковую смелость маете, а своимъ упорством тые вины 
и презыски через листы наши тымъ кореневскимъ на немъ сказуете, чого ж бы есте не 
мели чинити” [8: 166].

Інколи висловленню причини надається додаткове темпоральне звучання: “Теди ми 
склонившиеся на тое его отца iгумена з братіею прошеніе, уважаючи же ест слушное и 
ку мноможенъю хвали божой потребное, велЂлисмо видати с канцеляріи войсковой ему 
отцу, ігумену и всей братіи, сей нашъ виразний потвержателний унЂверсалъ” [14: 318]. 

Типові висловлення-доповнення функціонували в закінченнях записів у актових 
книгах як висновок до вищенаведеного тексту:“И просил слуга пана Яслико(в)ского … 
абы тое очевистое созна(н)е ввозного в книги замковые житомерские было записано, 
што-(м) записати казалъ” [15: 131].

Отже, повідомлення нової інформації, ознайомлення з рішеннями влади наводилося 
переважно із зазначенням причин. Обґрунтовані репрезентативи характеризуються наба-
гато більшим ступенем перлокутивної сили, ніж прості, тому протягом усього досліджу-
ваного періоду ця стратегія була поширена у текстах документів для підвищення вірогід-
ності виконання вказаної дії. 

Композитні мовленнєві акти складаються з елементів, які доповнюють один одного, 
між ними існують відношення координації.

Композитний репрезентатив – “це такий композитний мовленнєвий акт, в якому по-
єднуються прості репрезентативи, що виконують дискурсивну функцію координованих 
мовленнєвих актів, і який характеризується складеною локуцією, композитною іллокуці-
єю та перлокуцією” [3: 71]. Композитні репрезентативи виконують функцію опису, озна-
йомлення з обставинами справи. Саме цими стандартними фразами починалися судові 
документи, внесені до Литовської метрики та замкових актових книг: “Смотрели есмо 
тог(о) дела с п(а)ны радами н(а)шими, стояли перед нами очевисто, жаловали нам боя-
ре Вилен(ь)ского повета…” [8: 43].

Деталізований виклад обставин справи вважається стильовою особливістю тогочас-
них ділових документів Великого князівства Литовського. Характерним є і вживання ком-
позитних директивів у тій частині тексту, де йдеться про бажані чи обов’язкові дії з боку 
адресата (адресатів). Композитний директив утворюється з двох простих директивів (од-
ного і того самого або, рідше, різних підвидів), що об’єднуються в межах висловлення на 
основі загальної комунікативної мети. 
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Композитне прохання поєднує у своїй структурі два простих прохання: “…со уни-
жением прошу покорно дабы яко книга оная милостиво у премилосердейших монархов 
наших их царского величества была принята так и нуждныи их желания о которых 
слушне занесут челобитье или те на которые укажут наши универсальные листы были 
исполнены…” [9: 198].

Композитна пропозиція може поширюватися обіцянкою, вказівкою на серйозність на-
мірів адресанта: “И мы, Богдан Хмелницкий, гетман Войска Запорожского и все Войско 
Запорожское иному неверному царю служити не хочем, только тебе, великому государю 
православному, бьем челом, чтоб твое царское величество не оставляли нас” [12: 298].

Отже, у композитних директивах реалізується спільна для обох частин висловлен-
ня перлокутивна мета, а складники (прості директиви) найчастіше належать до одного 
і того самого прагмасемантичного різновиду. У результаті в тексті утворюються компо-
зитні прохання і накази.

Складені мовленнєві акти В. Карабан вважає найбільш “прагматизованими” складни-
ми мовленнєвими одиницями, оскільки “вони, на відміну від комплексних і композитних 
мовленнєвих актів, де між компонентними мовленнєвими актами-функціями існують як 
семантичні, так і прагматичні дискурсивні відношення, утворюються лише на основі праг-
матичних перлокутивних відношень, встановлюваних між їх компонентами” [3: 79]. 

Складені мовленнєві акти будуються за допомогою одиниць метамови, що сприяють 
більш точному розумінню (і майбутньому виконанню) основного мовленнєвого акту у 
висловленні: “О чом жебы вашей милости было вЂдомо, даемъ тутъ знати, зычучи при 
томъ доброго здоровья” [16: 177].

Метамовні одиниці у закінченні дипломатичних листів часто поєднуються з репре-
зентативами, що у вигляді дієприслівникових зворотів коротко підсумовують сказане у 
тексті: “А мы, и повторное наше низкое чоломъбите з покорною прозбою до вашого цар-
ского величества о ратунокъ внесшы и жадаючы о прудкую пословъ отправу, … наше 
подданство предъ маестатомъ вашого царского величества покладаемъ … и на врагы 
победы зычимъ” [17: 435].

Метамовні функції (привертання уваги, підтримання контакту) виконують і типо-
ві звертання: 

• “…и перво сего ознаймилъ ты, братъ нашъ, намъ, яко тобе Богъ пощастилъ надъ 
войскомъ Князя Великого Московъского…” [18: 136];

• “…извол ваша милост такъ учинити, дабы по приказу вашой милости тыхъ 
запорозцовъ лошадемъ там в СЂвску прокормлене могло быть оказано…” [9: 431].

У закінченні листів-наказів, написаних гетьманами до полковників, “комунікативна 
рамка” значно коротша, але теж обов’язково наявна: “О що все пилно приказавши, зичим 
в.м. доброго здоровья” [16: 149].

Етикетні мовленнєві одиниці орієнтовані на полегшення комунікації шляхом вислов-
лення поваги до адресата, підвищення його “обличчя” у суспільстві, тому вони входять 
до складу листів і є їх визначною жанровою ознакою.

Прості мовленнєві акти поєднуються у складні за допомогою прагматичних та праг-
масемантичних зв’язків, характеризуються єдиною перлокутивною метою. Вивчення не-
елементарних одиниць мовленнєвої діяльності чітко висвітлює сутність взаємодії осо-
бистостей у спілкуванні. З одного боку, простежуються особливості сприйняття адре-
сантом комунікативної ситуації як цілого комплексу взаємозумовлених подій, а з іншо-
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го боку – роль безпосереднього контексту для декодування змісту висловлення адреса-
том. Крім того, широке використання складних мовленнєвих актів у досліджуваних до-
кументах вказує на високий рівень розвиненості мови, зокрема поняття сурядності і під-
рядності при побудові речення. 
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УДК 811.222.1-119
Мазепова О.В.
(Київ, Україна)

оПоЗиЦіЯ «Свій–чуЖий» у ПЕрСЬКій мовній СвідомоСті
(на матеріалі фразеології перської мови)

 
У статті розглянуто та інтерпретовано в термінах кодів культури особливості 

мовної репрезентації концептуальної опозиції “СВІЙ–ЧУЖИЙ” у фразеологічному фон-
ді перської мови.

Ключові слова: код культури, мовна свідомість, мовна репрезентація, фразеологізм.
В статье рассмотрены и проинтерпретированы в терминах кодов культуры осо-

бенности языковой репрезентации концептуальной оппозиции “СВОЙ–ЧУЖОЙ” во 
фразеологическом фонде персидского языка.

Ключевые слова: код культуры, языковое сознание, языковая репрезентация, фра-
зеологизм.

In the article the particularities of lingual representation of the conceptual opposition of 
“ONE’S OWN–ANOTHER” in the Persian phraseological fund are researched and interpreted 
within the terms of cultural codes.

Key words: cultural code, lingual consciousness, verbal representation, phraseological unit.

Антропоцентричний характер сучасної лінгвістики, зумовлений зростанням інтере-
су до статусу людини, проблем її взаємодії з навколишнім світом та собі подібними, ви-
магає всебічного вивчення бінарних концептуальних опозицій, притаманних свідомос-
ті представників різних лінгвокультур, та їх мовної репрезентації. Однією з таких опози-
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цій є опозиція “свій–чужий”, психологічної основою якої є аксіологічне протиставлення 
в архаїчній свідомості людини свого як позитивного, безпечного, добре відомого чужому 
– негативному, небезпечному і невідомому [1: 197]. Значення цієї опозиції для будь-якої 
лінгвокультурної спільноти важко переоцінити, оскільки вона істотно впливає як на по-
ведінку окремого індивіда-представника цієї спільноти, так і на політичне життя, еконо-
міку, міждержавні відносини цілих народів. Однак, можна припустити, що в кожній лінг-
вокультурі ця опозиція буде мати свій набір концептуальних ознак – універсальних і ет-
носпецифічних, які можна виявити шляхом аналізування відповідного мовного матері-
алу. Структурувати отримані дані зручно шляхом їхньої інтерпретації в термінах кодів 
культури, що і зроблено в межах даної розвідки на матеріалі перської мови. 

метою дослідження є визначення набору специфічних когнітивних ознак опозиції 
“свій–чужий”, притаманних перській мовній свідомості і об’єктивованих у фразеоло-
гічному фонді перської мови. об’єктом дослідження є лексико-семантичні особливос-
ті мовних засобів, що репрезентують указану концептуальну опозицію в перській мові. 
Предмет дослідження становить культурна семантика відповідних фразеологічних оди-
ниць перської мови. матеріалом дослідження послужили 135 перських фразеологіч-
них і пареміологічних одиниць, вибраних методом суцільної вибірки з лексикографіч-
них джерел перської мови. наукова новизна дослідження зумовлена відсутністю праць, 
присвячених реконструкції концептуальних опозицій на матеріалі перської мови.

Опозиція “свій-чужий” разом з такими опозиціями, як “верх-низ”, “далеко-близько”, 
“гарно-погано”, “багато-мало”, “право-ліво” тощо, відносяться до базових опозицій 
культури, які сходять до найдавніших, архетипових уявлень. З цими уявленнями співвід-
носяться так звані “коди культури”, які, на думку В.В. Красних, “кодують” ці уявлення і 
створюють певну систему координат, яка визначає еталони культури. Отже, код культу-
ри – це макросистема характеристик об’єктів картини світу, об’єднаних спільною катего-
ріальною властивістю; це певна понятійна “сітка”, яку культура “накидає” на навколиш-
ній світ, і за допомогою якої представник культури членує, категорізує, структурує і оці-
нює навколишній і свій внутрішній світи [2: 297–298; 3: 125].

 Дослідники виділяють велику кількість різноманітних кодів культури, зокрема: рос-
линний, зооморфний, перцептивний, антропоморфний, соматичний, предметний, харчо-
вий, кольоровий, дименсіональний, просторовий, часовий, ціннісний, теоморфний (релі-
гійний) та ін. [3: 127–128]. З-поміж усіх цих кодів базовими В.В. Красних пропонує вва-
жати такі: соматичний, просторовий, часовий, предметний, біоморфний, духовний [2: 
297]. Аналіз нашого матеріалу показав, що опозиція “свій–чужий”, об’єктивована у фра-
зеологічному фонді перської мови, може бути представлена переважно через п’ять ко-
дів культури: соматичний, зооморфний, просторовий, антропний та релігійний. Були та-
кож зафіксовані фраземи, в яких указана опозиція представлена через знаки предметно-
го коду, але через низьку частотність вони були вилучені з аналізу. Крім того, було від-
значено явище накладання кількох кодів в межах однієї фразеологічної одиниці (ФО), 
що ускладнювало її віднесення до тієї чи іншої групи для здійснення відповідних ста-
тистичних обчислень. 

Опозиція “свій–чужий” у свідомості людини пов’язана з категорію посесивності, яка 
має широкий діапазон об’єктів приналежності і в більшості мов представлена конструк-
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ціями з присвійними займенниками або іншими засобами, що виражають відповідні від-
ношення. У перській мові приналежність собі виражається конструкціями з особовими 
займенниками, займенниковими енклітиками і зворотними займенниками xod, xiš сам, 
свій, а приналежність іншій людини, тобто чужому – ізафетними конструкціями з нео-
значеним займенником kas-i хтось, словами digar(ān) інший(-і), mardom люди та ін. 

У межах цієї розвідки ми зосередимося переважно на аналізі ФО, в яких відношення 
“свій–чужий” осмислені через частини тіла людей (соматизми) або тварин (партоніми), 
тобто через знаки соматичного та зооморфного кодів культури. Інші коди ми залучатиме-
мо для ілюстрації явища накладання кількох кодів у межах однієї ФО.

Соматичний код культури є найдавнішим з усіх, оскільки вважають, що людина по-
чала осягати оточуючий її світ з пізнання самої себе і вже потім екстраполювала ці зна-
ння на навколишню дійсність [2: 297]. Найбільшу роль в актуалізації розглядуваної нами 
опозиції відіграють перські соматизми pā нога, pošt спина, dast рука, gardan шия. 

У групі перських ФО із соматизмом pā нога і відповідним посесором (своя, чиясь 
нога) було виявлено низку етичних уявлень. Так, позитивно оцінюється отримання осо-
бою незалежності, прагнення покладатися на власні сили, міцно стояти на своїх ногах, 
напр.: pā-ye xod-rā mohkam kardan зміцнювати своє становище (букв. зміцнювати 
свої ноги). Негативну оцінку має втручання в справи інших людей: pā az hadd-e (xatt-e, 
andāze-ye) xod birun nehādan (букв. висувати ноги далі своєї межи (лінії, розміру); pā 
az gelim-e xod derāztаr kardan (birun nehādan) (букв. висувати ноги далі свого килима) 
[4: 86]. Можна помітити, що образ двох останніх ФО крім соматичного співвідноситься і 
з просторовим кодом: у першій фраземі “свій” простір “кодується” словами hadd межа, 
xatt лінія, andāze розмір, у другій – обмежується розміром килима, на якому сидить лю-
дина. Негативно оцінюється і намагання втягнути інших в неблаговидні справи, напр.: 
pā-ye kas-i-rā be miyān kešidan втягувати когось у щось (букв. втягувати чиюсь ногу 
всередину чогось) [4: 90]. Ідея невтручання в справи інших може бути осмислена і через 
залучення знаків предметного коду, зокрема, слова kafš взуття: pā-ye xod-rā az kafš-e 
man birun kon! Не втручайся! Залиш мене у спокої! (букв. Вийми ногу з мого взуття!) 
[4: 86]. Як відомо, українці і росіяни також негативно оцінюють безцеремонне втручан-
ня сторонніх людей у власні справи, але використовують при цьому ФО з соматизмом 
ніс (пор. укр. сунути носа до чужого проса; рос. совать свой нос в чужие дела). Цю саму 
ідею зафіксовано у перській фраземі з соматизмом angošt палець: angošt be šir-e kas-i 
zadan (букв. совати палець у чиєсь молоко) [4: 49].

Кілька ФО з соматизмом pā нога передають ідею поваги до іншої людини: be pā-ye 
kas-і narasidan не дотягуватися, не бути достойним когось (букв. не досягати чиєїсь 
ноги) [4: 92], pā-ye kasi nešastan завойовувати чиєсь гарне ставлення (букв. сидіти у чи-
їхось ніг), pā-ye kasi istādan підтримувати когось (букв. стояти біля чиїхось ніг) [4: 90].

Соматизм pošt спина в перській мовній свідомості асоціюється з підтримкою і до-
помогою іншої людини, яка сприймається як “свій”: pošt-aš garm-ast він розраховує на 
підтримку (букв. його спина тепла); pošt-e kas-i-rā dāštan захищати когось, надавати 
заступництво комусь (букв. мати чиюсь спину); pošt-aš be šāh kuh (be kuh) ast він має на-
дійну опору (букв. його спина спирається на (велику) гору); na pošt dārad na mošt у нього 
немає ані підтримки, а ні кулаків (букв. ані спини у нього немає, ані кулаків) [4: 107–108]. 
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Ідею підтримки і допомоги від “свого” передають і ФО з соматизмом dast рука (інколи 
у сполученні із соматизмами sar голова, pošt спина, ru обличчя): dast dāštan мати “руку”, 
зв’язки; dast-e yāri derāz kardan простягати руку допомоги; dast pošt-e sar dāštan мати 
заступництво, підтримку (букв. мати руку під головою); dast-aš be pošt-aš nemirasad він 
нічого не може зробити сам (букв. його рука не дістає до спини) [5: 632–633]. Щоб надати 
“своїй” людині підтримки, потрібно “торкнутися її самої, її голови або обличчя рукою”: 
dast bar sar-o ru-ye kas-i kešidan (букв. провести рукою по голові і обличчю когось) [4: 
241], dast ru-ye kas-i gozāštan (букв. покласти руку на когось) [4: 257]. “Попрохати ко-
гось про допомогу” можна через елемент предметного коду – полу одягу, напр.: dast be 
dāman-e kasi zadan (букв. чіпати когось за полу одягу); dast-am be dāman-at! Допоможи 
мне! Захисти мене! (букв. моя рука [тягнеться] до твоєї поли) [4: 242].

За допомогою соматизма dast рука перси осмислюють і негативні сторони взаємо-
дії “своїх” і “чужих”. При цьому часто має місце накладення в межах однієї ФО кіль-
кох культурних кодів. Так, у перському еквіваленті українського звороту “чужими рука-
ми жар вигортати” – be dast-e digar-i (digarān) mār gereftan (букв. хапати змію чужи-
ми руками) [5: 633] – соматичний код сполучається з зооморфним. Перський еквівалент 
українського звороту “і нашим і вашим” – dast-aš be arab-o ajam band šode у нього всю-
ди зв’язки (букв. його рука прив’язана і до арабу і до не-арабу) [4: 258] – демонструє за-
лучення антропного коду і відсилає до прецедентної ситуації, яка сходить до епохи араб-
ських завоювань і має у своїй основі культурне й ідеологічне протистояння арабів (arab) 
і не-арабів (ajam), якими називали передусім персів. 

Негативно сприймають перси і порушення “чужими руками” особистого простору, 
про що свідчать такі ФО: dast tu āstin-e kas-i zadan пліткувати (букв. просовувати руку 
в чиїсь рукав) [6: 207]; dast derāz kardan be kas-i, čiz-i зазіхати на щось, когось (букв. 
простягати руки до чого-/кого-небудь) [4: 257]; dast az sar-e (kačal-e) kas-i bar-nadāštan 
(букв. не забирати руку від чиєїсь (лисої) голови); dast az yaqe-ye kas-i bar nadāštan 
(букв. не забирати руку від чийогось коміра) – набридати, докучати комусь [4: 253]. 

Звичайне для української свідомості уявлення про обов’язки, які можна “взя-
ти на себе”, “на свої плечі”, виражається в перській мові через соматизм gardan шия: 
be gardаn gereftan брати на себе (букв. брати на шию) ; haqq be gardаn-am dārid Я 
Вам дуже зобов’язаний (букв. Ви маєте борг на моїй шиї); bār-e gardаn-е kas-i šodan 
нав’язуватися комусь (букв. ставати вантажем на шиї когось) [4: 59]. Можна і звалити 
відповідальність на “чужу шию”, про що йдеться у крилатому вислові Моуляві:. 

 ندرگ هب ار تسکش یئاوسر و دنک دوخ بيصن ار حتف راختفا دنک یم یعس ... سک ره
 .دزادنيب نارگيد

Кожен намагається гордість перемоги приписати собі, а безчестя поразки скинути 
на інших (букв. на шию інших) [4: 414].

Специфіка залучення зооморфного коду у процесі концептуалізації опозиції “свій–
чужий” полягає в тому, що як знаки донорської сфери використовуються переважно не 
назви самих тварин, а частин їхній тіл – партоніми. Так, партонім bāl крило служить для 
передавання ідеї надання допомоги – не чужої і для української мовної свідомості: bāl 
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be bāl-e kas-i dādan підтримувати когось (букв. підставляти своє крило під чиєсь кри-
ло), zir-e bāl (par-o bāl) gereftan брати когось під своє опіку (букв. брати когось під своє 
крило) [4: 62]. Проте народна мудрість застерігає проти повсякчасного користування до-
помогою інших людей: be bāl-e digarān parvāz nemitavān kard Не можна літати на 
чужих крилах [7: 130]. Цікаво, що за допомогою партоніма par крило, перо може пере-
даватися значення небезпеки, що виникає під час протистояння з “чужим”: bepā par-eš 
nagirad-et! Дивись, щоб його гнів не обрушився на тебе! (букв. дивись, щоб його кри-
ло тебе не зачепило!); par-aš be par-e folān kas gereft / par-aš folān kas-rā gereft його 
гнів обрушився на когось (букв. його крило зачепило когось) [4: 102]. Очевидно, що при 
аналізі внутрішньої форми цих ФО в уяві виникає картина птахів, що б’ються у повітрі. 

Під час протистояння з “чужим” у перській свідомості актуалізуються і інші сце-
нарії, що мають місце у царстві тварин і лежать в основі образності ФО з партонімами 
dandān зуби, nāxon кігти, šāx роги, dom хвіст та ін. Так, у значенні “залякувати когось” 
використовуються фраземи: dandān nešān dādan (namudan) (букв. показувати зуби) [4: 
291] та šāh-o šāne kešidan barāye kas-i (букв. витягувати роги и плечі) [4: 387], які від-
творюють пози, властиві тваринам у момент їхнього протистояння з “чужаком”. За учас-
ті партонімів dandān зуби та nāxon кігті може передаватися ідея “зазіхати на чуже до-
бро”: dandān tiz kardan barāye (be) čiz-i / nāxon tiz kardan barāye čiz-i (букв. точити 
зуби / кігті на що-небудь) [4: 291, 578]. Фразема з партонімом šāx роги: šāx dar jib-e kas-i 
gozāštan (букв. покласти роги до чиєїсь кишені) передає значення провокувати, підбу-
рювати, спокушати когось [4: 386]. ФО з партонімом dom хвіст: pā ru-ye dom-e kas-і 
gozāštan (букв. поставить ногу на чиїсь хвіст) – значення дражнити, сердити когось [4: 
287]. Слово panje лапа с кігтями; кігті також бере участь у формуванні фразем з нега-
тивною семантикою: panje tiz kardan шукати сварки, ворожнечі (букв. точити кігті) [6: 
387], panje be ru-ye kas-i zadan вчиняти грубо, нечемно (по відношенню до людей похи-
лого віку) (букв. устромляти кігті комусь в обличчя) [4: 111].

Ще один партонім тваринного світу – pust шкура – на відміну від слов’янського 
культурного ареалу, де він найчастіше співвідноситься з негативною оцінкою (пор. укр. 
уболіває за власну шкуру; рос. трясется за свою шкуру), у перській фразеології, спо-
лучаючись із партонімами gušt м’ясо, ostoxān кістки и nāxon кігті, використовуєть-
ся для передавання ідеї нерозривного зв’язку з близькими людьми, тобто зі “своїми”: 
pust-o gušt-rā az ham jodā kardan розлучати близьких людей (букв. відділяти шкіру від 
м’яса) [4: 112]; gušt-rā az ostoxān nemitavān jodā kard не можна сіяти розбрат між 
близькими людьми (букв. не можна відділяти м’ясо від кісток) [4: 517]. Враховуючи, що 
в перській мові слово pust має значення шкура і шкіра, а слово nāxon – кігті і нігті, ці 
фразеологізми можуть бути віднесені до групи соматичних ФО, а не зооморфних. Саме 
у значенні шкіра слово pust вжито у дещо сумнівному з погляду сучасної моралі вислові 
Сааді, який радить:

 نيتسوپ ار ناتسود نک رب تسوپ ار نانمشد          هدم زجعب نت یتخسب ینام ورف نوچ

Коли опинишся у скрутному становищі, не піддавайся слабкості: з ворогів здирай 
шкіру, з друзів знімай кожух [4: 113].
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Просторовий код, пов’язаний із членуванням простору, також займає помітне місце в 
реалізації опозиції “свій–чужий”. Часто його важко розвести з соматичним кодом культу-
ри, оскільки численні антропоморфні метафори “обслуговують” просторовий код [2: 299]. 
Накладання просторового коду на соматичний демонструють, зокрема, такі ФО: dam-e 
dast під рукою, dast-aš nemirasad йому це не під силу (букв. його рука не досягає) [4: 113], 
tā češm kār mikonad скільки око сягає (букв. наскільки працює око) [5: 113]. Крім того, ми 
вже бачили, яким чином поєднані ці два коди у соматичних фраземах: pā az hadd-e (xatt-e, 
andāze-ye) xod birun nehādan (букв. висувати ноги далі своєї межи (лінії, розміру); pā 
az gelim-e xod derāztаr kardan (birun nehādan) (букв. висувати ноги далі свого килима). 
Ключову ідею, що виражає відношення персів щодо “свого” і “чужого” простору, знахо-
димо у ФО: har kas bāyad ru-ye marz-e xod rāh beravad Кожен повинен ходити уздовж 
свого кордону [Голева 2000, 553]. Таким чином, смисли, які можна вичленувати з “просто-
рових” фразеологізмів, зводяться до таких: людина має знати своє місце, притримуватися 
своєї території і не виходити за межі того, що вона може собі дозволити.

Звичайно, в перському фразеологічному фонді наявні й одиниці, що засвідчують 
ставлення персів до свого будинку, свого міста, своєї країни як до найкращих у світі, 
напр.: hič jā behtar az xāne-ye xod-e ādam nemišavad Немає кращого для людини місця, 
ніж його домівка [8: 60], be šahr-e xiš har kas šahriyār-ast Кожен у своєму місті царевич 
[7: 256], hič jā dar jahān behtar az vatan nist Немає краще місця у світі, ніж батьків-
щина [8: 60]. При цьому осмислення “своєї території” може відбуватися через знаки зоо-
морфного коду, напр.: har sag-і dar xāne-ye sāhеb-aš šir-ast Кожен собака в будинку сво-
го господаря – лев [8: 88]; har sag be lāne šir nar ast Кожен собака в своєму будинку смі-
лива, як лев [8: 193], kalāq-i sar-e lāne-ye xod qār qār nemikonad Ворона не каркає у сво-
єму гнізді [7: 256]. За народними рекомендаціями, потрапляючи до території “чужих”, не 
варто привертати до себе увагу і виділятися з натовпу: rafti be šahr-e kurān didi hame 
kur-and to ham kur šow Пішов до міста сліпих, побачив, що всі сліпі, і сам стань сліпим 
[7: 212]. В українській мові, як відомо, цей культурний смисл передається за допомогою 
зооморфного коду: З вовками жити, по-вовчому вити.

Всередині групи ФО, віднесених до антропного коду, ми виділили чотири підгру-
пи стосунків типу “свої–чужі”: 1) стосунки з людьми взагалі; 2) стосунки з сусідами; 3) 
стосунки з родичами; 4) стосунки “друзі–вороги”. Детальний аналіз цієї групи ФО, яка є 
найчисельнішою з усіх, виходить за межі нашої статті, тому обмежимося кількома заува-
женнями, що стосуються накладання інших кодів на антропоморфний. Сааді так визна-
чає правила поведінки і характер взаємовідносин з іншими людьми: 

راخ راخ یاج و شاب لگ لگ یاج             کين ناکين اب شاب دب نادب اب   

Зі злими будь злим, з добрими – добрим / Серед троянд будь трояндою, серед шипів 
– шипом [7: 165]. 

Як бачимо, в цьому крилатому вислові задіяний біоморфний (точніше – рослинний) 
код. Знаки зооморфного коду присутні у ФО, що є еквівалентами українського прислів’я 
Свій своєму мимоволі брат: zabān-e morqān morqān midānand (букв. Мову птахів розу-
міють птахи) [4: 335]; kabutar bā kabutar, bāz bā bāz Голуб з голубом, сокіл з соколом з 
повною формою – бейтом Незамі:
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 زاورپ سنجمه اب سنجمه دنک       زاب اب زاب ،رتوبک اب رتوبک      

Літають разом лише птахи одного польоту: голуб з голубом, сокіл з соколом [4: 611].
Деякі аспекти відносин із сусідами також осмислюються через елементи зооморф-

ного коду. Так, сусіда потрібно поважати і не обвинувачувати у своїх проблемах: рā-ye 
morq-at-rā beband-o hamsāye-rā dozd makon! (букв. Зв’яжи ноги своїй курці і не роби 
з сусіда злодія!) [4: 91]. Майно сусіда викликає заздрість: āš-e hamsāye rowqan-e qāz 
dārad В юшці сусіда є гусячий жир; morq-e hamsāye qāz-ast / morq-e hamsāye be nazar 
qāz miāyad Сусідська курка здається гускою [4: 611; 7: 207] (пор. укр. У чужих руках 
завжди більший шматок). Негативно оцінюється бажання мати користь за рахунок су-
сіда: mār-e xāne be dast-e hamsāye gereftan хапати змію, що завелася в будинку, рука-
ми сусіда [7: 273]. 

Зафіксовано кілька ФО зі знаками зооморфного коду і у підгрупі “стосунки з роди-
чами”. Уявлення про те, що своя дитина – краща у світі, передається фраземою, яка апе-
лює до прецедентного тексту – казки про Тітоньку-Тарганшу: xāle suske be bačče-aš 
miguyad: qorbān-e dast-o pā-ye boluri-at Тітонька-Тарганша говорить своїй дитинці: 
Які ж у тебе гарні кришталеві лапки! [7: 184]. З арабської мови запозичене прислів’я, в 
якому відносини між родичами аксіологізуються вкрай негативно: al-aqāreb al-`aqāreb 
Родичі – це скорпіони [7: 248]. Однак інша ФО, хоч і в дещо різкій формі, засвідчує, 
що родичі, навіть якщо й сваряться між собою, ніколи не залишать один одного в біді: 
qoum-o xiš gušt-e ham boxorand, ostoxān-ešān-rā piš-e sag-e (qaribe) nemiandāzand Ро-
дичі, якщо навіть з’їдять м’ясо одне одного, кістки (чужим) собакам не кинуть [7: 248]. 
У цій ФО також можна вичленити той культурний смисл, що міститься в українських 
фраземах на кшталт: виносити бруд з хати; виносити на люди хатні справи тощо. 

 Отже, ми розглянули, яким чином реалізується опозиція “свій–чужий” у фразеоло-
гічному фонді перської мови, і як отримані дані можна інтерпретувати в термінах кодів 
культури. Був зафіксований факт поєднання двох і більше кодів у межах однієї ФО, що 
ускладнювало відповідні статистичні підрахунки. У межах цієї статті ми зупинилися пе-
реважно на фраземах, в яких задіяні знаки соматичного та зооморфного кодів, проте до 
статистичного обчислення включили весь проаналізований матеріал. На мал. 1 представ-
лено ідіограму співвідношення п’яти культурних кодів у процесі концептуалізації опо-
зиції “свій–чужий” у перському лінгвоментальному просторі, представленому фразеоло-
гічним фондом перської мови. Як можна бачити, найчисельнішу групу складають фра-
зеологізми, в яких опозиція “свій–чужий” реалізована через антропний код (42,7%). Од-
нак, якщо поєднати соматичний (29,8%) і зооморфний (14,5%) коди на тій підставі, що 
зооморфний код у процесі концептуалізації переважно представлений не назвами самих 
тварин, а назвами їхніх тіл (партонімами), то кількісно вони переважать антропний і 
складуть 44,3%. У цьому, на нашу думку, полягає яскрава етноспецифіка мовної репре-
зентації опозиції “свій–чужий” у фразеологічному фонді перської мови. 

Звичайно, за межами нашого дослідження залишилося багато питань, пов’язаних з 
опозицією “свій–чужий” у перському лінгвоментальному просторі. Зокрема, було б ці-
каво дослідити, яким чином репрезентована ця опозиція в різних типах дискурсу, зокре-
ма художньому і політичному, а також вивчити особливості етнономінацій, в яких вияв-
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ляються стереотипи сприйняття персами інших народів. У цьому ми вбачаємо перспек-
тиву подальших досліджень. 

Мал.1. Співвідношення культурних кодів у мовній об’єктивації 
опозиції “свій-чужий” в перській фразеології 
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СЕмантична ХараКтЕриСтиКа ПриКмЕтниКа 
ЧОРНИй у діаЛЕКтному тЕКСті 

(на матеріалі українських східнослобожанських говірок)

У статті на матеріалі записів діалектного мовлення, здійснених в українських схід-
нослобожанських говірках, описано структурно-семантичні особливості прикметника 
ч о р н и й; виявлено полісемантичну структуру колоратива залежно від його сполучува-
ності з певними групами іменників: визначено основні семи й додаткові; з’ясовано осо-
бливості семантичного наповнення ад’єктива ч о р н и й у фольклорному тексті й діа-
лектному тексті-оповіді.

Ключові слова: прикметник (ад’єктив), колоратив, сема, семантика, сполучува-
ність, східнослобожанські говірки, діалектний текст, фольклорний текст.

В статье на материале записей диалектной речи, осуществленных в украинских 
восточнослобожанских говорах, описаны структурно-семантические особенности при-
лагательного ч ер н ы й; выявлена полисемантическая структура колоратива в зависи-
мости от его сочетаемости с определенными группами существительных: обозначены 
основные семы и дополнительные; установлены особенности семантического наполне-
ния адъектива ч е р н ы й в фольклорном тексте и диалектном тексте-сказе.

Ключевые слова: прилагательное (адъектив), колоратив, сема, семантика, сочетае-
мость, восточнослобожанские говоры, диалектный текст, фольклорный текст.

The structural and semantic peculiarities of the adjective b l a c k based on the material of 
dialect speech made on East-Ukrainian dialects are described in the article; the polyseman-
tic structure of the analyzed adjective depending on its combinability with definite groups of 
names has been revealed; the basic and additional semes have been defined; the peculiarities 
of the semantic meaning of the adjective b l a c k in a dialect text and in a dialect text-narrative 
have been found out.

Key words: adjective, colorative, seme, semantics, combinability, East-Slobozhan dialects, 
dialect text, folk text.

Почуття кольору – це складне сприйняття світу людиною, яке пов’язують з емоцій-
ним, соціально-культурним та естетичним аспектами. Речення чи текст, у складі яко-
го функціонує колоратив, ширше розкриває культурні компоненти мови, детальніше ін-
формує про спосіб життя, менталітет і цілої нації, й окремого регіону. Колірні відчут-
тя можуть викликати спогади та пов`язані з ними емоції, образи, психічні стани. Протя-
гом тривалого часу історично-культурного розвитку в свідомості людства закріплюва-
лися певні асоціативні зв’язки різноманітних кольорів або колірних сполучень з явища-
ми та подіями життя. Семантика прикметників кольору в діалектному тексті ще не була 
предметом спеціального дослідження. Цим зумовлено актуальність пропонованої статті.

© Ковтун В.В., 2013
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Колоративна лексика неодноразово привертала увагу науковців різноманітних галу-
зей знань. Колір у межах діахронічного підходу вивчали С. Кезіна [1], О. Дзівак [1], у 
синтагматичному аспекті – О. Дівіна [3], з погляду особливостей вияву ментальності ет-
носу з допомогою колірної лексики – А. Вежбицька [4], Г. Яворська [4], С. Григорук[6], 
І. Герасименко [7] та ін.

Мета статті – дослідити семантичну структуру прикметника чорний в українських 
східнослобожанських говірках. Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань: 
виявити асоціативне підґрунтя прикметника в межах східнослобожанської діалектної 
зони; виконати семний аналіз значень ад’єктива; визначити референтну сферу аналізова-
ного прикметника в діалектному тексті-оповіді й у фольклорному тексті.

У статті використано матеріали історичної праці В. Іванова "Жизнь и творче-
ство крестьян Харьковской губернии: очерки по этнографии края" [Иванов], матеріали 
фольклорно-діалектологічних експедицій ([УССГ]; [Сватівщина]), а також власні запи-
си діалектного матеріалу.

Мовці прикметник чорний, як характеризатор кольору, сполучають з низкою імен-
ників на позначення одягу, взуття, виробів з певного матеріалу, ниток (чоботи, туф-
лі, нитки, костюм тощо): |Кирзов·і ў |мене бу|ли |ч᾿оботи / |кирзов·і |ч᾿орн᾿і (Сл); 
Виши|вала нит|ки мул᾿і|не / зеи|лен᾿і / |жоўт᾿і / к|расн᾿і / |ч᾿орн᾿і / |б᾿іл᾿і (Сл); Одт 
|бабушки дос|талос᾿ нам руш|ник |вишитиǐ / так там |ч᾿орн᾿і і к|расн᾿і нит|ки (Сл); 
Руш|ник виши|вайец·:а ч᾿ер|воними / |ч᾿орними нит|ками / |дол᾿а / і |гарна |дол᾿а / і 
бу|вайе сум|ні еп·і|зоди (Гар); То|д᾿і |нач᾿али / йак у нас та|к᾿і д|жинси те|пер᾿ішн᾿і / а 
то|д᾿і нази|валис᾿а нет᾿і|хати / так |точно |вистроч᾿ка бу|ла по бо|ках |жоўтоǐ |ниткоǐ 
/ ма|терійа та|ка бу|ла |ч᾿орна / та|ка прос|та / цуп|ка прос|та |ч᾿орна / а |вистроч·еино 
і кар|мани тут з|боку і по бо|ках бу|ло |вистроч·еино (Піс); На ба|зар᾿і під|жак ку|пили / 
та|к᾿і |ч·орн᾿і пове|лис᾿а (Піс). В ілюстрованих прикладах ад’єктив чорний протистав-
ляється слову білий, позначає колір „сажі, вугілля, найтемнішийˮ [СУМ ХІ: 352] і реалі-
зує пряме номінативне значення.

Чорний костюм нареченого, на противагу білому вбранню нареченої, звичайно 
пов᾿язують з елегантністю, має деяку ауру сили і тим самим робить чоловіків сильні-
шими. У контексті за прикметником чорний закріплюється поряд з кольоровою семанти-
кою, ще й оцінне значення, напр.: У муш|ч᾿іни |должен бут᾿ |ч᾿орниǐ кос|т᾿ум / |ч᾿орн᾿і 
|туфл᾿і (Міс). На переконання мешканців досліджуваної діалектної зони не тільки чорний 
колір може виступати атрибутом весільного костюму чоловіка, пор.: У ч᾿оло|в·іка |ч᾿орниǐ 
кос|т᾿ум а|бо |б·ілиǐ кос|т᾿ум / і |б·іла со|роч᾿ка (Виш); У ч᾿оло|в·іка вс᾿ег|да |должен 
бут᾿ |іл᾿і |т᾿омно-|т᾿омно виш|н᾿овиǐ кос|т᾿ум і|л᾿і |ч᾿орниǐ / |б·іла со|роч᾿ка (Ново-
бор). Цей ряд колоративів є незамкненим і може поповнюватися новими лексемами, за-
лежно від індивідуальних уподобань мовця, що зрештою не призводить до якихось суттє-
вих семантичних зрушень.

Зафіксовано приклади, які виражають у своїй семантиці номінацію кольору, а також 
мають додаткові смисли: одяг ‘несвятковий’, ‘буденний’, ‘ненарядний᾿, пор. у діалектно-
му тексті: У ш|колу ми хо|дили у |формі / бу|ли два |фартуки / о|дин |ч᾿орниǐ / і |б·ілиǐ / |б·ілиǐ 
/ на с|в·ато / |ч᾿орниǐ / на |буден᾿ ден᾿ (Гар); у фольклорному тексті: По тимъ боци , по то-
лоци, / Тамъ дивчата, хлопци; / Мене мама не пуска, / Що въ чорний сорочци [Иванов:165].
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Як показує проаналізований матеріал, у текстах східнослобожанських говірок при-
кметник чорний набуває таких смислових відтінків, що викликані асоціаціями й емоцій-
ністю.

Для опису зовнішності людини, частин тіла „народнопісенна мова використовує ти-
пові звороти-формулиˮ [8: 93], ад’єктив чорний і семантично близькі йому відповідни-
ки діалектоносії сполучають з іменниками брови, вуса, кучері / кудрі, волосся, напр.: У 
ёго губы пышнесеньки, / А бривочки чорнесеньки, / И словечки вирнесеньки [Иванов: 
148]; Ой, грай, колы граешь, / Колы чорни бровы маешь, / Колы таки, якъ у мене, / То и 
сядь биля мене [Иванов: 151]; Кругом парня оглядилы, / Й чорни кучэри забрылы [Ива-
нов: 642]; Якъ будуть ховаты, / Вы й мэнэ кладитэ, / Щобъ нижэньки купочкамы, / Й 
чорни бровы зъ бривочкамы!.. [Иванов: 648]; А я жъ пиду, та й выгляну / На чорныйи 
вусы [Иванов: 648]; Ой, тамъ ходывъ раздобрый молодчыкъ / По крутый горы. / Й 
завывавъ винъ та чорни кудри / На свойий голови [Иванов: 652]; Осеннии ночки темни 
/ Все пролывный дощъ идетъ; / А въ мылого чорни бровы, / Онъ спокою не даеть [Ива-
нов: 146]; Ка|жу / ма / ну йак меи|н᾿і |жалко мо|йе во|лос᾿:ач᾿ко / во|но куч᾿іер᾿ав·ін᾿ке 
бу|ло / |ч᾿орн᾿іен᾿ке [УССГ: 335]. Сполучення чорні кудрі закріпилось у вжитку пара-
лельно з чорні кучері внаслідок впливу суміжних російських говірок. Ад’єктив чорний у 
цих текстах функціонує у своєму прямому значенні – ‘чорний’, а також вербалізує додат-
кові семи ‘красивий᾿, вродливий’, ‘гарний’. Нерідко колоративи чорний і білий ужива-
ють в одному контексті: Та було бъ тоби, матусю, / Щастя, долю даты, / А ты жъ ёму 
та й нэ дала / Й ны щастя, ны доли, / Тико и дала билэ лычко, / Та чорни бровы [Иванов: 
673]. З-поміж розглянутих прикладів за частотою вживання найбільше навантаженими є 
словосполучення чорні брови, так само, як сполучення з прикметником білий – білі руч-
ки, біле личко: Ой, ты, богачу, / Я жъ тэбэ давно бачу: / Що въ тэбэ волы, / А у мэнэ ко-
рови, / Щэ й билэ лычко / Та й чорнэньки бровы [Иванов: 674]. Ці мовні одиниці відо-
бражають стереотипні уявлення українців про зовнішність жінки чи чоловіка. Є випад-
ки, коли „еталонˮ краси репрезентують усі ці названі лексеми: Брала вона, выбэрала / 
Й до лычэнька промовляла: / Лычко й ручки билэсэньки, / Й бривки мойи чорнэсэньки! 
[Иванов: 663]. Демінутивна форма прикметників посилює позитивно-оцінне звучання.

Маніфестантами семи ‘красивий᾿ виступають також утворення з суфіксом -ав- чор-
нявий (фонетичний варіант чернявий), з компонентом бров- чорнобривий (фонетичний 
варіант чорнобровий), пор. у діалектному й фольклорному текстах: |Д᾿едушка ви|сокиǐ 
буў / сп|раўниǐ / ч᾿ор|н᾿авиǐ (Сл); Б|рови вс᾿ег|да |ч᾿орн᾿і / |війі |ч᾿орн᾿і / то|д᾿і кра|сива 
|ж·інка (Новобор); |Наш·і укра|йінс᾿к·і / розовош|ч᾿ока / кругло|вида / |оч᾿і |йасн᾿і / 
|с᾿ір᾿і / |ч᾿орн᾿і чи голу|б·і (Виш);Ой, мамаша, мамаша ! / Купы мини жиниха, / Хочъ 
дорого денегъ дай, / Чорнявого выбырай. / Щобъ чорнявый, щобъ хозяинъ, / Щобъ и водо-
чки не пывъ [Иванов: 146]; Ой отдайте мене / За Волошина, / Щобъ була я чорнявая, / Та 
хорошая [Иванов: 160]; То чернява / Молода дивчына / дорижку втоптала, / Та дориж-
ку втоптала [Иванов: 20]; Есть у мэнэ жинка, / Молода, хороша, / Щэй диточок двое, / 
Й чорняви обое [Иванов: 662]; Жыто мате, жыто мате, / Жыто не полова, / Чом див-
чину не любыть: / Вона чорноброва [Иванов: 165]; Бо сяду и пойиду / До роду – родыны, 
/ До мылойи въ гости: / Здоровъ, скажу, мыла, / Моя чорнобрива! [Иванов: 661]; Козакъ 
чорнобровый дивку спрашуе: чого дивка, плачешъ, дрибны слезы льлёшъ? [Иванов: 857].
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В усному мовленні респонденти східнослобожанського краю оцінне значення ‘краси-
вий᾿, на відміну від фольклорних текстів, передають не тільки лексемами з колористичним 
компонентом чорний, а також виражають уособлення жіночої і чоловічої вроди з допомо-
гою інших лексем, напр.:|Сестри / а |р᾿ізн᾿і / о|на ч᾿ор|н᾿ава / а йа б·і|л᾿ава (Сл); Кра|сива 
|ж·інка-укра|йінка / це б·іло|лиц᾿а / ч᾿орноб|рова / |розов᾿і ш|ч᾿оки / |гарн᾿і |губи / |б᾿іле 
|лич᾿ко / ч᾿ор|н᾿ава / |можна ру|с᾿ава (Виш); Кра|сива |ж·інка / ў |нейі |волос вол|нистиǐ 
|ч᾿орниǐ / |іл᾿і блан|д᾿інка/ |б·ілиǐ (Новобор); Чор|н᾿авиǐ / б|рови |чорн᾿і / ну бу|вайе |рижиǐ 
(Новобор).

В усному мовленні відображено й автостереотипні, й гетеростереотипні уявлення 
українців: То бувъ народъ соби муженный, чорный, ажъ засмальцёваный на выду; а 
цыганка, було, якъ гляне тоби въ вичи тики, такъ такъ , якъ воко влипе: все роскрие, шо 
було, та ще й загоди узна, шо буде [Иванов: 409]; Ну ос᾿ за|ход᾿ат᾿ ци|ганки ч᾿ор|н᾿ав·і 
/ кра|сив·і / та|к·і ў них бар|вист᾿і |йубпки / |ч᾿орн᾿і во|ни са|м·і / куч᾿е|р᾿ав·і (Сл). У мов-
ній свідомості українців для характеристики циганської народності „індійського похо-
дження, що живе невеликими групами майже в усіх країнах світуˮ [СУМ ХІ: 208] закрі-
пилася асоціація кольору шкіри як ознака, притаманна з народження.

Нерідко прикметник чорний уживають з метою вияскравлення портретних деталей – з 
позитивною чи іронічно-негативною оцінкою: |Тас᾿а ч᾿ор|н᾿ава / ко|ли бу|ла ма|лен᾿ка / 
бу|ли йак теир|нинки |ч᾿орн᾿і-|ч᾿орн᾿і та|к·і бу|ли г|лазски / і ў|с᾿і ка|зали / це / ма|бут᾿ /
не |ваша / це йа|кас᾿ ци|ганка / ци|ганс᾿койі по|роди (Сл). Аналізований ад’єктив у поданих 
контекстах виражає денотативне значення.

Є випадки, у яких прикметник чорний так само є характеризатором зовнішнос-
ті людини, але характеризує тимчасово набуту ознаку, відповідно семи ‘брудний’, ‘за-
мурзаний’ вербально експліковано в контекстах: А шч’е ў нас йак бу|ло поло|вод’ійе // 
Пеит|ро |Волиек розд’і|вайец’:а і ў ту |воду / а во|да бу|ла |мутна / і вие|лазе вес’ |ч’орниеĭ / 
до|дому п|риĭде / а |мати йо|го ру|гайе [УССГ: 14-15]); За|ход’у / си|дит’ у йіх / муш˙|ч’іна 
/ |ч’орниĭ / об|рош:иĭ [УССГ: 339]; |Лізе в |хату / |хата неиви|сока / да|ваǐ |сажу тру|сит᾿ 
/ сам |ч᾿орниǐ / при|л᾿ізе і ўсе |ч᾿орне / ўсе в |саж·і (Сл).

Прикметник чорний у текстах аналізованої діалектної зони мовці використовують 
як мовленнєвий актуалізатор чорного кольору забарвлення тварин, птахів і комах. Ре-
гулярно маркованими виступають іменники кури, кішка, корова, вутка тощо: |Чапа 

чоар|нен᾿киǐ та|киǐ (Сл); |Кури і |б·іл᾿і / і |с᾿ір᾿і / і |ч᾿орн᾿і / і ч᾿ер|вон᾿і |кури (Виш); 
|Чисто |ч᾿орн᾿і йест᾿ |тоже ко|рови (Виш); Г|раки |ч᾿орн᾿і (Новобор); |Вутка бу|ва 
ўс᾿ака / бу|ва |ч᾿орна / бу|ва |р᾿аба (Новобор); |Ч᾿орниǐ клоп / с|в·етлиǐ / к|руглиǐ (Виш); 
|Ч᾿орна |к·ішка (Гар); Йак |ч᾿орна |к·ішка / то |ч᾿орна / |с᾿іра / то |с᾿іра (Бул). Часто 
мовці дають кличку тваринам за кольром, напр.: Бу|ли |ч᾿орн᾿і [коні] / |Циганами з|вали 
/ |Циган і Ци|ганка / по ц|в·ету Ци|ганка / |Циган кон᾿ // ко|рова / |йеслі |ч᾿орна / Ци|ганка 
(Бул); |Ч᾿орна ко|рова / Ч᾿ор|нуха / |Н᾿іч᾿ (Зак); Йакш|ч᾿о ко|рова |ч᾿орна а|бо |ч᾿орно-
|р᾿аба / |йіǐ да|йут᾿ ім|йа Ци|ганка а|бо Р᾿а|б·іна (Піс); Ко|ли |дек᾿іл᾿ка кол᾿о|р᾿іў / |б·іла 
ǐ |ч᾿орна нази|вайут᾿ йі|йі |ч᾿асто р᾿а|ба (Гар). Характеризуючи природний колір забав-
лення означеної групи тварин, прикметник чорний вербалізує спектральну семантику. 

Загалом чорний колір може передавати і позитивну, і негативну семантику, репре-
зентовану в широкому контексті, це залежить зазвичай від задуму мовця й сфери функ-
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ціонування названої одиниці. Так, зафіксовано вирази з ад’єктивом чорний у народно-
пісенних текстах, де, окрім „кольоровогоˮ, реалізовано й додаткові значення. 

Водночас при сполученні з іменником ворон за ад’єктивом чорний в етнокультурі 
слов’ян закріпилася негативна асоціація, напр.: Середъ поля кустъ ракытовъ, / Подъ 
тымъ подъ кустомъ, / Младъ сызой орелъ; / А въ кигтяхъ держить / Чорного ворона, 
/ Брата родного [Иванов: 163]. Як відомо, чорний ворон у фольклорі означає не тільки 
конкретну реалію навколишнього світу, а й має символічне значення: символізує нещас-
тя, печаль, горе.

Шанованим птахом у лінгвокультурі східнослобожан є галка, ця лексема відрізняєть-
ся високою частотою вживання, про що свідчить низка таких прикладів: Галочка моя, га-
лочка чорненька, / Скажи, галочка, де моя мыленька? / А моя мыла въ лузи надъ водою, 
/ Умываецьця холодною водою [Иванов: 21]; Галочка моя, / Галочка чорненькая! / Ска-
жи, галочка, / Де моя мыленька? / Твоя мыла / у лузи надъ водою / Умываецьця горячею 
слёзою, / Утыраецьця русою косою [Иванов: 160]; Чорнэнькии галэнята, / Пиднимицьця 
въ гору; / Молодийи нэкрутыки, Вэрницьця до дому! […] Чорнэнькийи галэнята, / Пид-
нимицьця выщэ, – / Молодэнькимъ нэкрутыкамъ / До домоньку блыжче [Иванов: 673]; 
Галочка жъ моя, / Галочка чорнэнькая! / Скажи, галочко, / Дэ жъ моя мылэнькая? /- Ой, 
твоя мыла / Та въ лузи надъ водою, / Малюе брови / Чорною ожиною [Иванов: 674]. У 
пестливих звертаннях марковані демінутивні утворення реалізують виключно позитив-
ну семантику, вони регулярно використовуються мовцями з номінативним смислом, а 
також із метафоричним значенням: чорна галка уособлює уявного співрозмовника. Це 
сполучення вживають з негативно-оцінним значенням у замовляннях. Пор. Отъ бельма: 
Ишло тры соколы черезъ клены – мосты. Первый сокилъ кровъ хлябае, другый сокилъ 
бильмо зганяе, третий сокилъ чорную галку чыстыть съ раба Божого [Иванов: 8]. Лек-
сема чорний виступає метафоричним уособленням поганого, темного, шкідливого. Ймо-
вірно, під впливом загального сприйняття чорного, як кольору негараздів, біди, збереже-
но в пам’яті слобожан негативний відтінок конотативного значення прикметника чорний, 
який відбивають замовляння аналізованого мовного ареалу.

Семантика домашньої тварни – курки – має різкий контекстуальний контраст. За-
мовляння від безсоння малої дитини характеризуються „зверненням до курей з прохан-
ням забрати крикливиціˮ [9: 80]. Аби приспати немовля, його несуть до хліва, де знахо-
дяться кури, проговорюючи замовляння, де на перший план „виступає ідея обміну" [Там 
само: 80], при цьому звертаються до курей різного забарвлення, у тому числі й чорного: 
Отъ нишныць (безсонницы): „Чорнии куры, били куры, зозулясти куры и семенасти та 
сидласти, возьмите крыклывця, плаксывця […] Куры, курыци, возьмить отъ хрещенои, 
молытвянои (имя) нишныциˮ [Иванов: 36]; Отъ безсонницы у детей: „Добрый вечеръ, 
добрячкы – чорненькии, биленькии й рябеньки курочкы. Возьмить у насъ крыклывыци, 
а намъ дайте сонлывыци. Куры чорнии, куры били, куры ряби, мы до васъ прыйшлы 
на вечорныци, возьмить изъ нашого нарожденного, молытвеного, крещеного (имя) 
плаксывыци, крыклывыци […], а нам пошлить сонъ со всихъ чотырёхъ сторон [Ива-
нов: 9].: Добры вечиръ вамъ, куры! Здорово! Чы вы спыте? – Спымо. Чорни, ряби, по-
пильнасти, били, возмить у насъ крыклывци и плаксывци а намъ дайте сонлывцивъ, 
дрымлывцивъ, ноорожденому, хрещеному, молытвяному [Иванов: 171]. У межах виді-
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лених сполучень спектральна семантика ускладнюється позитивною конотацією. Чорні 
кури у зазначених контекстах виступають у ролі „добрих помічниківˮ, відповідно, реа-
лізовано семи ‘хороший’, ‘добрий’, на противагу замовлянням, які з компонентом чорна 
галка, набирають негативного оцінного звучання. 

У народних повір’ях та са́ма домашня тварина – чорна курка – в уяві слобожан уо-
соблює нещастя, лихо і може безпоседньо вплинути на долю родини: Шобъ нышкомъ 
зробыты въ який симни бучу, мижъ чоловикомъ и жинкою, треба понести йимъ ударо-
вану чорну курыцю [Иванов: 469]. Так само колоратив чорний у сполученні з іменником 
півень виражає аналогічну семантику: Чорного пивня ниякъ не слидъ держаты у двори, 
бо тамъ, де винъ йе, николы не живуть въ сомыри чоловикъ зъ жинкою, а все миж ными 
распря [Иванов: 469]. Отже, з допомогою ад’єктива чорний респонденти вербалізують 
загальну негативну семантику ‘поганий’, а в контексті уживають із конкретною семою 
‘який приносить нещастя, сварки’. 

У замовляннях Одъ бильма на оци прикметник чорний у сполученні з хорти і пси 
мовці вживають у комплексі з іншими прикметниками – білий, сірий, сивий, пор.: Помо-
лись Богу й кажы: „Господы, поможи! – Бижить тры псы – билый за билымъ, сирый за 
сирымъ, чорный за чорнымъ, и бижить вы и злыжить вы у Луки бильмо зъ окаˮ [Иванов: 
438]; Стойить тры хорты на Осияньський гори; одынъ чорный, другий сирый, а третий 
билый. Зложить бильмо такому то молытвяному, хрещеному рабу Божому [Иванов 438]; 
Ийшла свята Покрова черезъ живый мистъ, за нею ийшло тры хорты („псыˮ); одынъ 
сывый, другий чорный и третий билый. Сывый ийшов кровы замовляты, а чорный – пе-
релоги здийматы, а билый ийшовъ бильма збираты, злызаты и щищаты молытвянному, 
хрещеному рабу Божому (меньня), й на помищъ составляты, и дай ёму, Господы, здреныйе 
и очищеныйе и виденыйе [Иванов: 438-439]. Поряд із спектральним закріпилося й симво-
лічне значення. У виділених сполученнях чорні хорти / пси мають чарівні властивості, на-
ділені лікувальними здібностями. Тож ілюстровані замовляння наповнені позитивною се-
мантикою, ад’єктив чорний вербалізує семи ‘хороший’, ‘який лікує’.

Нерідко в східнослобожанських говірках лексема чорний, субстантивуючись або по-
єднуючись з іменником, стає засобом створення чогось страшного, поганого, нещасли-
вого. Особливо в розповідях про демонологічних істот, пов’язаних з потойбічним світом. 
У таких текстах ад’єктив чорний виступає як характеризатор усього, що пов’язано з не-
чистою силою. Увесь контекст набуває різко негативної семантики, у якому прикметник 
чорний реалізує сему ‘небезпечний’: А йа / |каже / прос|нулас᾿а і шос᾿ меи|не за г|руди 
|давит᾿ / а то |ч᾿орне / воло|хате за|л᾿ізло [УССГ: 300]. Слобожани здавна засуджували 
чаклунство, вважаючи відьом та відьмаків небезпечними людьми, які доїли вночі корів, 
а при цьому, щоб їх не вирахували, мали здібність перетворюватися на кішку / кота, со-
баку, свиню чорного кольору: А во|на / |в·ід᾿ма / перет|вор᾿увалас᾿ у клу|бок го|р᾿аш·ч᾿іǐ 
і п·ід |ноги ки|далас᾿а / і на ко|та |ч᾿орного |тоже перет|вор᾿увалас᾿а [Сватівщина: 40]. 
Виходячи з контексту, семантичне значення прикметника чорний у сполученні з іменни-
ком кіт, може бути розширено. У цьому випадку до кольорової семантики прикметника 
чорний додається і ‘диявольський’, ‘пов’язаний з нечистою силою᾿.

Особливістю замовлянь східнослобожанського ареалу є схильність до надмірної 
деталізації описуваних предметів, явищ, подій. Так, у замовлянні Отъ бешихи читає-
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мо: „Ихавъ чорный чоловикъ у лисъ, запригъ чорны волы, надивъ чорнэ ярмо, узявъ 
чорну сокиру, а у сокири чорнэ топорыще. Пойихавъ у чорный лисъ и зрубавъ чорне 
дерево, покурывъ нарожденному, молытвьяному, хрещеному бышихуˮ [Иванов: 1004]. 
Гротескне змалювання динамічної картини замовляння використано, на нашу думку, 
щоб підкреслити негативну сутність, надати більш зловісного й емоційно-гнітючого 
звучання, можливо, аби „відігнатиˮ хворобу і пришвидшити одужання хворого.

У текстах аналізованої діалектної зони лексема чорний виступає як мовленнєвий 
актуалізатор кольору природних об’єктів. Регулярно маркованими виступають іменни-
ки ніч, хмара, пісок, глина, земля, пор.: Н᾿іч᾿ |темна / ўсе |ч᾿орне (Міс); Ч᾿ас|т᾿іше 
|темн᾿і |ноч᾿і бу|вайут᾿ у г|рудн᾿і (Гар); |Сонц᾿а шч᾿е не|майе / а|ле ўже |небо на 
с|ход᾿і ста|йе в·іт |ч᾿орного / спо|ч᾿атку во|но бу|ло |ч᾿орне / ко|ли |темна бу|ла н᾿іч᾿ 
/ ста|йе си|н᾿ішим / св·іт|л·ішим (Гар), у народно-поетичних текстах: Чорна корова 
всихъ людей зборола, сирый вилъ всихъ людей звивъ (пидвивъ) (День и ничъ) [Иванов: 
381]; |Ч᾿орне сук|но |л᾿ізе в·:ік|но (Ніч) (Гар); Летивъ шпакъ черезъ макъ / Темнень-
койи ночи, / Уморывся , тай прысивъ / И заплющивъ очи [Иванов: 473]. Ад’єктив чор-
ний визначено як „найтемніший з кольорів, проявляється там, де не падає або не від-
бивається світлоˮ [Огієнко ІV: 493]. Пор.: Темний – 1. „Позбавлений світла; погано 
освітленийˮ; 2. „Кольором близький до чорного; не яснийˮ [СУМ Х: 67]. Тому чорний 
у свідомості діалектоносіїв асоціюють з темним часом доби, темінню. У семантично-
му плані відбувається суміщення значень чорна ніч і темна ніч. Як наслідок, лексеми 
чорний і темний стають семантично тотожними. У цьому випадку ми можемо говорити 
про явище семантичної дифузності слів. Д. Шмельов наводить думку про наявність у 
структурі слова проміжних значень або вживання слова в такому смислі, який утворю-
ється ніби суміщенням виділених значень. Але подібна дифузність окремих значень не 
утворює перешкод для мовленнєвого спілкування, не робить висловлювання двознач-
ним [10: 86–87]. Лексеми чорний – темний утворюють синонімічну пару з можливістю 
суміщення значень у визначених для них контекстах. 

Спостерігаємо смислову еквівалентність прикметників чорний і темний у сполучен-
ні зі словами туча і небо, але на відміну від попередніх прикладів, ад᾿єктив чорний ін-
тенсивніше передає емоційну експресивність: справляє враження ефекту зорових від-
чуттів, що підсилюється вживанням інших прикметників на позначення кольору, напр.: 
[…] йа з|найу / шо та|ка |бур᾿а / та|ка |туч᾿а ǐш|ла / страш|на / |ч᾿орна [УССГ: 109]; А 
|небо |син’е / |син’е і |темне / |темне / п|росто т|рудно шос’ |бач’іти і / на жал’ / бу|ли |ви-
патки / ко|ли |ч’уйемо / ш˙ч’о н’і|мец’киĭ л’і|так ўже дес’ неида|леко / б|лиз’ко / гу|де / але 
йо|го т|рудно знаĭ|ти [УССГ: 166]; Ко|ли і|де дошч᾿ / |небо аж |ч᾿орне / х|марами вк|рите 
/ аж |ч᾿орне (Виш); |Темного / аж бу|вайе |темно-|син᾿ого а|бо |темного / до |ч᾿орного 
|б·іл᾿ше (Гар). Ужите сполучення чорна хмара в фольклорній тканині твору, сприймаємо 
як передвісник небезпеки, лихої години, напр.: Выступала чорна хмара, / Ще й другая 
сыня. / Спородыла стара маты / Хорошого сына. / Та було бъ тоби, матусю, / Щасьтя, 
долю даты, / А ты жъ ёму та й нэ дала / Й ны щасьтя, ны доли [Иванов: 673]. 

Респонденти, накладаючи смисли, співвідносять чорний з темний, тим самим вкла-
дають у зміст мовлення не тільки кольорові, але й негативні асоціації. Тож ілюстровані 
приклади вербалізують спектральну семантику, а також семи ‘дощовий᾿, а у фольклор-
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ному тексті – ‘поганий’, ‘загрозливий’, ‘небезпечний᾿. Негативні конотації реалізовано 
і в текстах, де лексема чорний виступає в складі образного порівняння як чорна хмара: 
[…] Та кохалыся / Якъ голубивъ пара. / А теперыча / Розійшлыся / Якъ чорная хмара, / 
Та якъ чорная хмара [Иванов: 21]; Ой, любылыся, / Та кохалыся, / Якъ голубивъ пара, / 
Якъ голубивъ пара, / Та потимъ того, / Та розийшлыся, Якъ чорная хмара, / Якъ чорная 
хмара [Иванов: 670-671]. 

Традиційно слобожани використовували глину і пісок як будівельний матеріал, а та-
кож використовували чорну землю для декорування приміщення, напр.: У нас |ч᾿орниǐ 
п·і|сок / о|це во|на |ч᾿орна г|лина / во|на / г|лини |ч᾿орнойі / це |т·іки |ч᾿орниǐ п·і|сок у нас 
/ в·ез|д·е це тут у нас на Дон|бас᾿і |тутечко |ч᾿орниǐ п·і|сок (Новобор); А ми / прос|т᾿і 
|л᾿уди зем|лейу п·ід|водили / |земл᾿у роз|водили / ч᾿ор|нен᾿ку шу|кали там / шч᾿об бу|ла 
|ч᾿орна / бу|вайе зем|л᾿а |с᾿іра / а ў нас ў палі|садн᾿ік·е бу|ла |ч᾿орна зем|л᾿а / і от-
то кови|р᾿айемо / накови|р᾿али / розмі|шали во|дичкойу і п·ід|водили |кажду су|боту / 
с|мазували пол / |ран᾿ше |полу неи бу|ло / а бу|ла зем|л᾿а ріў|ненко |мазана / а то|д᾿і ж о|це 
|ч᾿орне п·ід|водимо і с|мазуйеимо |ч᾿орне (Бул). В ілюстрованих прикладах аналізований 
прикметник вербалізує кольорову семантику без додаткових смислів. 

Також ад’єктив чорний у сполученні з іменником земля, окрім спектрального значен-
ня, може передавати й додаткові смисли ‘родючий᾿, ‘більш придатний для використання᾿, 
тим самим з нейтрального набуваючи позитивного оцінного звучання, напр.: Ро|д᾿уч᾿а 
зем|л᾿а |ч᾿орна / і ў нас во|на ро|д᾿уча / а йест᾿ |жоўта зем|л᾿а / г|лина нази|вайец᾿:а / 
во|на г|лин᾿ана |жоўта неро|д᾿уч᾿а зем|л᾿а / а ч᾿орноз᾿ом / ч᾿орна земл᾿а дуже хоро-
ша на разн᾿і ролини (Новобор); Поло|вина сеи|ла |ч᾿орна зеим|л᾿а / ч᾿орно|зем нази|ваўс᾿а 
/ а поло|вина сеи|ла п·іш|ч᾿аник / жоуўту|вата / |м·ішана // шч᾿об ро|дила / з|м·ішували 
/ неиро|д᾿уч᾿а г|лин᾿ана ў сеи|л᾿і бу|ла / роз|м·ішували / за|возили |земл᾿у б|рали / брали 
ч᾿орно|зем / м·і|шали / шч᾿об |т᾿іки ро|дила (Бул).

За нашими спостереженнями, респонденти, сполучаючи прикметник чорний з іменни-
ком ліс, вкладають різні смисли: характеризують пору року, напр.: Зеи|л᾿ониǐ л᾿іс кра|с᾿івиǐ 
/ |л᾿ітом ў|се зеи|л᾿оне / |ч᾿орниǐ л᾿іс / к·і|нец᾿ |осен᾿і / зи|ма / не|майе |лист᾿іў / |холодно 
(Міс); |Ч᾿орниǐ л᾿іс / це з·і|ма / сто|йат᾿ де|рева |гол᾿і / нази|вайец᾿:а |ч᾿орниǐ (Виш), акту-
алізовано семи ‘зимовий᾿, ‘осінній᾿, ‘без листя᾿; характеризують чорний від пожежі ліс, 
напр.: |Ч᾿орниǐ л᾿іс / це л᾿іс пого|р᾿ілиǐ (Гар), актуалізовано семи ‘чорний᾿, ‘згорілий᾿, і 
навпаки, описують красивий зелений ліс, напр.: Зеи|лениǐ л᾿іс та |дуже |гарне з|р᾿ел᾿ішч᾿е 
/ йа л᾿уб|л᾿у зеи|лениǐ л᾿іс / зеи|лениǐ та|киǐ / ажш |ч᾿орниǐ / зеи|лениǐ л᾿іс (Виш); актуалізо-
вано семи ‘красивий᾿, ‘зелений᾿, ‘густий᾿. Марковане сполучення, зафіксоване в остан-
ньому висловленні, виражає індивідуальну оцінку діалектоносія, загалом несе позитив-
ну конотацію. 

Отже, проведене нами дослідження показало, що прикметник чорний в українських 
східнослобожанських говірках має розгалужену семантику, яка повною мірою може 
розкритися саме в тексті. Інтерпретація фактичного матеріалу засвідчує взаємозалеж-
ний зв’язок: сприйняття певних реалій навколишнього світу через зоровий канал, спо-
гади та інше пов’язане з кольоровими асоціаціями, свідомо чи підсвідомо викликає, як 
один з основних, чорний колір – позитивні чи негативні асоціації. Слобожани сполуча-
ють ад’єктив чорний з іменниками на позначення зовнішності людини (очі, брови, куче-
рі тощо), на позначення одягу, взуття, виробів з певного матеріалу (чоботи, туфлі, нит-
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ки, костюм тощо); з назвами природних об’єктів (ніч, хмара, земля тощо) та ін. Аналіз 
діалектних текстів східнослобожанського ареалу виявив, що прикметник чорний у спо-
лученні з іменниками вербалізує і спектральне значення, і додаткові смисли. Функціону-
ючи в складі фольклорного тексту й діалектного, ад’єктив чорний несе і позитивні, і не-
гативні конотації. 

Перспективу подальших наукових досліджень убачаємо в аналізі семантичної струк-
тури прикметника чорний у сполученні з іншими групами іменників (приміщення, його 
елементи, предмети побуту, рослинний світ, харчові продукти тощо).

Список умовних скорочень обстежених населених пунктів Луганської області
Бул. – с. Булавинівка Новопсковського р-ну; Виш. – с. Вишневе Старобільського 

р-ну; Гар. – с. Гармашівка Біловодського р-ну; Зак. – с. Закотне Старобільського р-ну; 
Міс. – с. Містки Сватівського р-ну; Новобор. – с. Новоборовиці Свердловського р-ну; с. 
Піс. – с. Піски Новопсковського р-ну; Сл. – смт Слов᾿яносербськ.
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оСоБЛивоСті ЗвЕртаннЯ в унівЕрСитЕтСЬКому
і науКовому СЕрЕдовиЩі 

(на матеріалі німецької та англійської мов)

У статті розглядаються форми звертання, вживані в університетському і науко-
вому середовищі, визначаються їх особливості та чинники, що впливають на вживан-
ня тих чи інших форм.

Ключові слова: (шанобливі) форми звертання, титул, університетське та науко-
ве середовище.

В статье рассматриваюся формы обращения, которые употребляются в универси-
тетской и научной среде, определяются их особенности и факторы, которые влияют 
на употребление тех или иных форм.

Ключевые слова: (почтительные) формы обращения, титул, университетская и на-
учная среда. 

The article focuses on the forms of address in the university and scientific environment. It 
defines the speciality of address and reasons that influence the usage of these or those forms 
of address.

Key words: forms of address, honorable forms of address, title, university and scientific 
environment. 

Під мовленнєвим етикетом традиційно розуміють мікросистему національно спе-
цифічних стійких формул спілкування, прийнятих і приписаних суспільством для вста-
новлення контакту між співрозмовниками, підтримання спілкування у певній тональ-
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ності. Систему мовленнєвого етикету нації складає сукупність усіх можливих етикет-
них формул. Незважаючи на чимало спільних рис, мовленнєвий етикет кожного народу 
є своєрідним, неповторним. Для кожного народу характерними є свої специфічні риси, 
що залежать від специфіки форм вираження, властивих членам конкретного національно-
мовного колективу. У мовних стереотипах поведінки концентруються елементи на-
ціональної вдачі, національного характеру, що формувалися століттями під впливом 
соціально-економічних і політичних зрушень. 

Однією з найуживаніших мовних універсалій, пов’язаних із мовленнєвим етикетом, 
є звертання. Звертаннями насамперед служать імена людей, назви осіб за спорідненіс-
тю, положенням у суспільстві, професією, заняттям, посадою, званням, національною 
або віковою ознакою, взаєминами між людьми. Без них важко уявити собі комунікацію. 

Університетське та наукове середовище охоплює викладачів, студентів, ректорів, де-
канів, студентів, професорів, докторів та інших співробітників. Залежно від посади, на-
укового ступеня, звання, стажу та інших чинників слід використовувати ті чи ті форми 
звертання. Кожна країна має свої особливості звертання в університетських та наукових 
осередках, що знаходить відображення у виборі його форм. Соціальна структура сус-
пільства, відносини та зміни також позначаються на структурі звертання. 

Звертання регулюється такими соціолінгвістичними і контекстуальними параметра-
ми, як стать, соціальний статус, клас, природа взаємин між співрозмовниками і ситуація, 
в якій використовується звертання [ 9: 1080]. 

Сучасні лінгвісти досліджують форми звертання в різних сферах та ситуаціях, чи-
мала частка таких досліджень припадає на академічні кола. Увагу дослідників привер-
тають, зокрема, звертання, якими користуються професори, лектори, інструктори та їхні 
студенти. Так, було встановлено, що студенти найбільше використовують щодо лекторів 
такі форми звертання як:

1.титул і прізвище;
2.форми, що виражають повагу; 
3.ім’я.
Для початку розгляньмо детальніше форми звертання у Німеччині. Цікаво, що про-

фесор – це не титул, а насамперед посада. Університети та федеральні землі можуть при-
судити звання професора навіть тим особам, що не захистили дисертацію, але це є зага-
лом винятком. Більш престижним є отримання звання почесного професора за професій-
ні, педагогічні та особисті якості. 

Щодо докторів та професорів у Німеччині використовуються такі форми звертання: 
Doktor / Doktorin та Professor / Professorin, наприклад: Herr Professor, wir schieben...‘Пане 
професоре, ми йдемо…’ [8: 65]. 

Поширеними є форми звертання на зразок sehr geehrter Herr Professor ‘вельмишанов-
ний пане професоре’ або sehr geehrter Herr Professor Meyer ‘вельмишановний пане профе-
соре Майєр’. Щодо жінок-професорів використовуються форми sehr geehrte Frau Professor 
‘вельмишановна пані професоре’ або sehr geehrte Frau Professorin Kaminski ‘вельмишанов-
на пані професоре Камінскі’ [4: 49]. Допустимими є скорочення Dr., Prof. у документації. 

Професор не є академічним ступенем, залежно від федеральної землі після підтвер-
дження професори отримують звання Privatdozent    ‘приват-доцент’ або Dr. habil. ‘док-
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тор наук’, наприклад: Das werde ich tun, Herr Dozent ‘я це зроблю, пане доценте’ [8: 301].
За розпорядженням міністра культури звання професора можуть отримувати особи, 

що не належать до академічної сфери. Щодо таких осіб використовуються такі форми 
звертання: sehr geehrter Herr Professor ’вельмишановний пане професоре‘ або sehr ge-
ehrter Herr Professor Ravensburg ’вельмишановний пане професоре Равенсбурґ‘ [4: 50].

Професорів жіночої статі ділять на дві групи: 
1) одні наполягають на використанні звертання Frau Professorin ‘пані професорко’;
2) інші ж дозволяють величати їх Frau Professor ‘пані професоре’.
У звертанні до ректорів університетів можливе використання багатьох форм: sehr 

geehrter Herr Professor ’вельмишановний пане професоре‘, sehr geehrter Herr Professor 
Winter ’вельмишановний пане професоре Вінтер‘, sehr geehrter Herr Rektor ’вельмиша-
новний пане ректоре‘; до жінок: sehr geehrte Frau Professorin ’вельмишановна пані про-
фесорко‘, sehr geehrte Frau Professorin Müller ’вельмишановна пані професорко Мюл-
лер‘, sehr geehrte Frau Rektorin ’вельмишановна пані ректорко‘ [4: 50]. На письмі, зверта-
ючись до ректорки чи до ректора, можна також використовувати форму звертання Eure/
Euer Magnifizenz ‘Ваше превосходительство’. Деканів університетів величають Frau Pro-
fessorin ‘пані професорко’ / Herr Professor ‘пане професоре’ чи Eure / Euer Spektabilität 
‘Ваша поважність’ [2: 158].

У звертанні слід називати докторський титул. Можливим є також використання звер-
тання Doktor ‘докторе’, що у суто офіційному контексті поєднується з Frau та Herr, які 
нерідко доповнюються прізвищами, зокрема коли згадуються відповідні особи: Ah, der 
älteste vom Herrn Doktor, wenn ich mich nicht irre? ‘А, найстарший від пана доктора, якщо 
не помиляюся?’ [8: 43].

У таких випадках (на письмі) прийнятним є скорочення Dr.: sehr geehrter Herr Dr. 
Müller ‘вельмишановний професоре докторе Мюллер’ / sehr geehrte Frau Dr. Steinbach 
‘вельмишановна пані докторко Штайнбах’ [4: 51].

Нерідко щодо докторів використовується форма звертання sehr geehrte Damen und 
Herren Doktoren ‘вельмишановні пані та панове доктори’, якщо звертання стосується 
лише чоловіків sehr geehrte Herren Doktoren ‘вельмишановні пани доктори’. 

За наявності двох докторських ступенів необхідно, коли називається адресат, вказу-
вати обидва ступені: Dr.phil. Dr.med. Helga Berner ‘доктор філософських наук, доктор 
медичних наук Хельґа Бернер’. Звертаючись до такої особи, прийнято називати ступінь 
один раз: sehr geehrte Frau Dr. Berner ‘вельмишановна пані докторе Бернер’. Наявність 
двох ступенів є досить поширеним явищем у Німеччині [4: 51].

Там не прийнято відображати у звертанні звання, що отримуються після закінчен-
ня вищих навчальних закладів: sehr geehrter Herr Meister ‘вельмишановний пане Май-
стер’, sehr geehrte Frau Raddenhaus ‘вельмишановна пані Раденхаус’. Звання вказуються 
на письмі, скажімо, коли називається адресат у листі: (букв.) Herrn Dipl.-Ing. Karl Meister 
‘пану дипломованому інженеру Карлу Майстеру’, Frau Dipl.-Ing. Elke Raddenhaus ‘пані 
дипломованій інженерці Елке Раденхаус’ [4: 51]. 

У Німеччині випускники, склавши іспити в магістратурі, отримують диплом із записа-
ми на зразок “магістр гуманітарних наук”, в Австрії вказується титул Herr Magister ‘пані 
магістр’ або Frau Magistra ‘пані магістр’. Випускники, що вивчають гуманітарні, соціальні 
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та природничі науки, по закінченні вищих навчальних закладів отримують звання магі-
стра. Випускники вищих професійних училищ отримують звання магістрів професійних 
училищ. Колишні студенти економічних та технічних університетів отримують звання 
Herr Diplomkaufmann ‘дипломований комерсант’ або Frau Diplomingenieur ‘пані з дипло-
мом інженера’. Цікавим є те, що такі академічні звання в Австрії входять до складу імені 
і мусять вноситися до офіційних документів, зокрема це записується в паспорт [10]. Ав-
стрійські особливості у звертанні можуть зазнати змін під впливом норм Європейського 
Союзу. Як і переважній більшості країн, Австрії доведеться прийняти єдину систему 
видачі дипломів бакалаврів та магістрів. У європейських дипломах не вказується форма 
звертання, що є характерною австрійською особливістю. 

У звертанні до жінки-керівника університету чи іншого вищого навчального закладу 
використовується форма Frau Präsidentin ‘пані президентко’ або Frau Professorin‘пані 
професорко’, до чоловіка – Herr Präsident ‘пане президенте’ або Herr Professor ‘пане 
професоре’. 

У Німеччині дедалі менше уваги приділяється звертанням зі званнями, порівняно з 
тим, як було раніше. В Австрії ситуація інша. Знецінення професорських титулів при-
вело до того, що викладачі вищих навчальних закладів відрізняються від нештатних та 
почесних професорів звертанням до них Universitätsprofessoren ‘університетські про-
фесори’. Проте нікому не спадає на думку звертатися до них Herr Universitätsprofessor 
‘пане університетський професоре’. Цілком вистачає звертання Herr Professor ‘пане про-
фесоре’. Звертання не виконують у таких випадках функції розрізнення за рангом. Проте 
це не стосується військової сфери, де звертання віддзеркалює вищий чи нижчий ранг, а 
неправильно вжите звертання розцінюватиметься як недостойне та неприйнятне [10].

В Австрії вчителів, що працюють у гімназії, також величають професійним званням 
Professor ‘професор’, викладачів вищих навчальних закладів – Universitätsasistent ‘асис-
тент в університеті’, Universitätsdozent ‘доцент університету’ або Universitätsprofessor 
‘професор університету’. 

Що стосується ситуації в США та Англії, то лише невелика кількість студентів на-
зиває лекторів на ім’я, більшість із них схильна називати лекторів професором чи док-
тором. Отже, можна зробити висновок про те, що використання у звертаннях титулу 
та прізвища лектора або шанобливої форми вказує на повагу студентів до викладачів. 
Використання ж імені у звертанні до лектора свідчить про стирання граней у стосунках 
обох сторін і є сигналом підвищення рівня фамільярності [7: 189].

Звертаючись до педагогів, студенти використовують такі форми [1: 96]:
1. ім’я;
2. титул і прізвище або ім’я;
3.шанобливу форму звертання.
При звертанні до невідомих викладачів, спілкуючись із ними за допомогою електро-

нної пошти та по телефону, студенти використовують звертання ‘професоре, докторе’. В 
особистому спілкуванні з викладачами вони також користуються такими формами. Ви-
користовувати ім’я дозволила собі невелика частка студентів, це стосується лише спіл-
кування віч-на-віч.

Звертаючись до відомих професорів, студенти використовують при електронному 
листуванні та розмовляючи по телефону в особистому спілкуванні, вокативи ‘профе-
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сор’, ‘доктор’ та ім’я [9: 2011]. 
Студенти називають причини використання тих чи тих форм звертання. Так, напри-

клад, Professor звучить для них як скоромовка, Doctor – дивно, надто формально, вико-
ристання загальних універсальних звертань виражає неповагу, є допустимим лише щодо 
вчителів старшої школи та викладачів коледжів, є дуже неформальним, використання 
імені у звертанні до викладача показує неповагу, є дуже некомфортним, не є дозволеним 
культурою спілкування та потребує визначеності ролей співрозмовників  [3: 256].

Що стосується факторів, які впливають на вибір звертання, то серед них виокрем-
люють такі: 

1.стать;
2.вік; 
3.особистість; 
4.близьке спілкування;
5.природа взаємодії;
6.тип занять;
7.інші (серед них – звертання ‘професор’ – менш формальне, є належним у вищих на-

вчальних закладах; ‘доктор’ – вимога викладача; загальні форми – звичка; ім’я – вимога 
викладача, спілкування на рівних, більш дружнє, простіше).

Коли викладач, представляючись, використовує титул ‘професор’, у студентів скла-
даються такі враження про нього: освічений, розумний, має науковий ступінь. Курс, що 
веде цей викладач, буде цікавим, приноситиме задоволення, проте студенти будуть зму-
шені добре працювати. Студенти сприймають викладачів, які, представляючи себе, вико-
ристовують слово ‘доктор’, певною мірою негативно, недружньо, щодо викладача скла-
дається враження про те, що він – невпевнений, їхній курс буде напруженим, цікавим, 
проте нудним. Звертання загального характеру навіюють думку про те, що викладач не 
має наукового ступеня, є старомодним [3: 258].

Цікавими на нашу думку є ті звертання, які використовує викладацький склад сто-
совно студентів. Деякі професори, щоб бути ближчими до студентів, використовують 
форми звертання, що виражають дружні стосунки, наприклад: ‘молодий чоловіче, юна-
че, юна леді’ та інші. Асиметрія у використанні звертання виражає неоднакові рівні фор-
мальності / неформальності. Студенти, звертаючись до лекторів із використанням фор-
мальних вокативів (титул і прізвище чи шанобливі форми звертання), отримують у від-
повідь неформальні вирази. Використання титулу та прізвища у звертанні та шанобли-
вих форм звертання виражає формальність та дистанцію щодо адресата мовлення, що 
має вищий соціальний статус, проте такі форми звертання можуть використовуватися у 
спілкуванні між друзями в жартівливому тоні [7: 182]. У такому випадку звертання вира-
жатиме солідарність. Ненормативні слова та інвективи в такій ситуації будуть показни-
ком дружніх стосунків серед подружок чи братерства в чоловічому колі. 

Найпоширенішою формою звертання є титул та прізвище. Стать, вік, особистість, 
близьке спілкування, природа взаємодії та тип заняття впливають на вибір тих чи тих 
форм звертання. Звертання регулюється такими соціолінгвістичними і контекстуальни-
ми параметрами, як стать, соціальний статус, клас, природа взаємин між співрозмовни-
ками і ситуація, в якій використовується звертання.
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ЭтнонимЫ КаК СрЕдСтво дЕмарКаЦии вариантов 
ангЛийСКого ЯЗЫКа 

Стаття присвячена вивченню етнолінгвістичних, етимологічних та семантичних 
особливостей функціонування дерогативно маркованих етнонімів в американському та 
канадському варіантах сучасної англійської мови з позицій соціальних та міжетнічних 
установок. 

Ключові слова: етнонім, етнолінгвістика, демаркація, соціальна установка, міжет-
нічна установка, англійська мова.

Статья посвящена изучению этнолингвистических, этимологических и семантичес-
ких особенностей функционирования дерогативно маркированных этнонимов в амери-
канском и канадском вариантах современного английского языка с позиций социальных 
и межэтнических установок. 

Ключевые слова: этноним, этнолингвистика, демаркация, социальная установка, 
межэтническая установка, английский язык.
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The article is devoted to the study of ethnolinguistic, etymological and semantic peculiarities 
of functioning of the derogatory marked ethnonyms in American and Canadian English in 
terms of social and interethnic attitudes. 

Key words: ethnonym, ethnolinguistics, demarcation, social attitude, interethnic attitude, 
the English language.

Изучение особенностей межэтнических отношений является актуальной проблемой 
этносоциологии и этнолингвистики. Именно межэтнические и социальные установки 
определяют позицию личности и группы в дихотомии «свой-чужой». Вслед за Г. Олпор-
том, социальная установка рассматривается в данном исследовании как «состояние со-
знания и нервной системы, выражающее готовность и организованное на основе пред-
шествующего опыта» [1 : 798]. 

В 1947 году М.Б. Смит выделил 3 основные структурные составляющие установки:
1) когнитивный компонент (мысли, утверждения, знания об объекте);
2) аффективный/эмоциональный (оценочная составляющая: мысли и чувства в отно-

шении к объекту);
3) поведенческий (готовность к действиям по отношению к объекту установки) [2 : 

507-523].
Межэтнические установки определяются Ю. В. Арутюняном в исследовании 

«Этносоциология» как установки на взаимодействие (отрицательное либо положитель-
ное) с другими этническими общностями в любой сфере жизнедеятельности и в любом 
виде – от личностного общения с людьми иной национальности до восприятия явлений, 
элементов истории, культуры, типов социально-экономического развития [3 : 11]. 

Этнонимы, представляя эмпирический уровень познания, помогают исследовать 
вариативность межэтнических установок на основании определения особенностей 
их функционирования в разных вариантах одного языка. 

Таким образом, демаркация вариантов английского языка ((от лат. demarcatio – «раз-
граничение») – разграничение различных областей знания или бытия [4 : 562]) мо-
жет быть осуществлена с помощью дерогативно маркированных этнонимов, которые 
выступают индикатором социальной стратификации общества, отражая гетерогенный 
характер его структуры.

актуальность работы обусловлена универсальностью явления этнонимизации, 
масштабностью проблемы этно-расовой политкорректности в условиях глобализации и 
расширения кросс-культурных коммуникаций второго десятилетия XXI века.

Целью является выявление этнолингвистических, этимологических и семантичес-
ких особенностей функционирования дерогативно маркированных этнонимов в амери-
канском и канадском вариантах современного английского языка. 

Постановка цели определила решение следующих задач: 
1. Определить роль этнонимов в речи жителей США и Канады.
2. Выявить географические границы их употребления.
3. Определить сходства и различия между этнонимами, называющими племена США 

и Канады.
Исследование этнонимов и этноцентризма нашли отражение в работах У.Г. Самне-

ра, Л. Гумпловича, М.Б. Брюэра, Д.Т. Кэмпбелла, Т. Шибутани, В.А. Никонова, А.И. Гри-
щенко, И.Б. Андрущак и многих других.
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В американском варианте английского языка употребляются следующие дерога-
тивные этнонимы как оскорбление представителей коренных племен: Indian Crab – а 
racial slur for Native Americans that essentially means a native that has “red” skin, and is 
“white” inside [5] – американский индеец, поведение которого напоминает человека 
европейского типа; Prairie Nigger, Dumpster Nigger – a racial slur for Native Canadian 
or Native American [5] – расистское оскорбление для американского индейца или 
индейца Канады (от dumpster – мусорный контейнер + Nigger; dumpster усили-
вает дерогативный этноним nigger, указывая таким образом, на более высокую 
степень пренебрежения к американским индейцам, чем к афроамериканцам) ; 
Injun – a derogatory term for Native Americans [5] – дерогативная номинация амери-
канских индейцев (первые европейцы, прибывшие в Америку, полагали, что плыли в 
Индию, поэтому назвали коренное население Indian (индейцы) или искаженно Injun; 
теперь используется редко, как правило, намеренно неполиткорректно) [5]; Chug – a 
racial slur referring to people of Native American or Canadian descent. It is based on the 
disproportionately high prevalence of alcoholism among Native Americans communities, 
and the resulting stereotypes of Native Americans as frequent consumers/abusers of alcohol 
[Urban Dictionary [5] (от сленг. to chug – «пить в больших количествах») – основа-
но на ассоциации индейцев с людьми, злоупотребляющими алкоголем; Indigen – an 
ethnic slur against people of Native American decent; а corruption of the word “indigenous” 
[5] – этимология понятия восходит к искажению и игре слов indigenous – «коренной 
житель» и indigence – «нищета» и может быть переведено как «нищий абориген»; 
Cowboy Killer – a racial slur that refers to Native Americans [5] – дословно «убийца 
ковбоев» (этнономинация выполняет роль демаркационной линии, отделяющей дан-
ный этнос от американской нации, подчеркивая невозможность ассимиляции корен-
ных племен вследствие возникающей ассоциации с убийствами ковбоев; указывает на 
четкое размежевание в оппозиции «свой-чужой», в роли последних выступают корен-
ные племена).

Итак, подводя промежуточный итог, стоить отметить, что дерогативная этноними-
зация коренных племен Америки основана на наложении целого ряда межэтнических 
установок. Цвет кожи (Nigger в дополнении к широко известному red-skinned), алкого-
лизм и нищета соотнесены нами с когнитивной компонентой; убийства ковбоев и необу-
зданность нрава соотнесены с эмоциональной составляющей структуры установки, раз-
работанной М.Б. Смитом. Кстати, межэтническая установка крайней несдержанности в 
проявлении порывов коренных американских племен перекликается с установкой неу-
кротимости ирландцев в представлении англичан [6 : 138]. 

Массовая послевоенная иммиграция из опустошенных войной стран значительно 
разнообразила этническую вариативность населения Канады. Следует выделить следу-
ющие этнографические группы отрицательно маркированных этнонимов на основании 
этнической принадлежности населения страны:

Франкоговорящее население: Pepsi – a derogatory Anglo-Canadian name for a 
francophone Quebecer. Based on Pepsi’s early marketing as a cheap drink – «пэпси» – 
так англоязычные жители Канады называют франкоязычных представителей про-
винции Квебек; основанием послужила ранняя реклама «Кока-Колы» как дешевой 
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замены других газированных напитков [5]; Coon Ass – French-Canadian exile who 
migrated to Louisiana. Fur trader [7] – этнономинация относится к франкоговорящим 
депортированным жителям Канады, занимавшимся торговлей мехом, которые имми-
грировали в Луизиану после Второй мировой войны (от coon – «енот» и ass – «зад»); 
Peasouper – late 19th, early 20th century slur, refers to the fact that pea soup was a popular 
food amongst the people of Quebec [8] – «гороховый супчик» – оскорбление появилось 
в конце XIX – начале XX века, основано на том факте, что гороховый суп являлся 
любимым блюдом жителей Квебека; Queeb – French Canadians who come from Quebec 
[8] – «квиб» – франкоканадцы родом из Квебека.

Этнономинации франкоязычного населений Канады с компонентом frog: Bay Frog – 
specifically refers to French descendents from Quebec [8] – «заливной лягушатник» – отно-
сится исключительно к этническим французам из Квебека (от Hudson Bay Frog – «лягуш-
ка Гудзонова залива»); Frozen Frog – «замерзший лягушатник» (frozen – «замерзший», 
т.к. в Канаде холодные зимы); Snowfrog – «лягушатник в снегу» [9].

1. Коренные племена Канады: Prigger – Prairie Nigger. They are called priggers 
because they resemble America’s Black population, living in ghettos of poverty and violence 
with the highest crime rate in Canada. Prigger usually means a native aboriginal in Alberta, 
Saskatchewan, or Manitoba, the 3 prairie provinces [8] – «приггер» – словосложение Prairie 
«прерия» и Nigger; так оскорбительно называют коренные племена трех провинций Ка-
надских Прерий – Альберта, Саскачеван и Манитоба вследствие схожести с афроаме-
риканским населением США (и те, и другие, живут в трущобах, страдая от бедности и 
жестокости, там самый высокий процент преступности в стране); Chug – a racial slur 
referring to people of Native American or Canadian descent [5] (от сленг. to chug – «пить в 
больших количествах») – основано на ассоциации индейцев с людьми, злоупотребляю-
щими алкоголем; данное этническое оскорбление можно также услышать в США по от-
ношению к американским индейцам.

2. Этнические азиаты: Canasian – used in the U.S. to describe annoying Asians that come 
down from Canada to shop [8] – «каназиат» – используется для номинации этнических ази-
атов, приезжающих из Канады в США за покупками (словосложение Canadian + Asian = 
Canasian); CBC – Canadian Born Chinese [5] – этнический китаец, родившийся в Канаде.

3. Эммигранты из США: Cankee/Cankie – «канки» – сложение Canadian-Yankee [8] – 
канадский амриканец.

4. Евреи: Canadian Goose – refers to Jews being loud and foreign (as the geese are in 
Massachusetts), and having big noses [8] – «канадский гусь» – относится к евреям (основа-
но на когнитивной установке о шумности и большом носе).

5. Афроамериканцы: Nigloo – in Northern Canada, it refers to Blacks living way up north 
in the cold with the Eskimos [8] – этническое оскорбление для афроамериканцев, живущих 
на севере Канады бок-о-бок с эскимовами (от Nigger – «афроамеринец» и Igloo – «иглу» 
– жилище эскимосов); Canigger – combination of Canadian and Nigger for black Canadians 
[8] – афроамериканцы, живущие в Канаде (от Canadian + Nigger).

выводы и перспективы исследования. Проанализированный выше материал позволя-
ет аргументировать тезис о том, что дерогативно маркированные этнонимы выполняют роль 
лакмусовой бумаги в обществе, становясь причиной, а иногда и обостряя, этно-расовые раз-
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ногласия в стране. Использование этнонимических реалий демаркирует один вариант ан-
глийского языка от других (Frozen Frog – «замерзший лягушатник» указывает на суровый 
климат Канады, в то время, как Cowboy Killer – «убийца ковбоев» указывает на жестокое про-
тивостояние американских ковбоев и индейцев). Иногда один этноним используется для но-
минации этноса в двух странах (Chug – коренное население Канады и США, сходство: силь-
ное алкогольная зависимость; Prairie Nigger – коренное население Канады и США, сходство: 
наличие прерий в Канаде и США). Перспективы исследования заключаются в выявлении 
этнолингвистических, этимологических и семантических особенностей функционирования 
дерогативно маркированных этнонимов в британском и австралийском вариантах внглий-
ского языка в сопоставительном аспекте. 
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УДК 81’373.23=161.2=17
Вакулич М.

(Київ, Україна)

двооСновні ЛитовСЬКі імЕна в уКраЇнСЬКому 
антроПоніміКоні 

(на матеріалі «словника староукраїнської мови xiv-xv ст.»)

У статті робиться спроба виокремити зі «Cловника староукраїнської мови XIV-
XV ст.» антропоніми, які, на нашу думку, мають східнобалтійське (литовське) похо-
дження, однак їхня етимологія не фіксується у словникових статтях. Безпосередньо 
аналізуються двоосновні особові назви.

Ключові слова: антропонім, литовський, особова назва, композит, патронім, ойко-
нім. M. Vakulych

В статье делается попытка выделить из «Словаря староукраинского языка XIV-
XVвв.» антропонимы, которые, по нашему мнению, имеют восточнобалтийское (ли-
товское) происхождение, однако их этимология не фиксируется. 

Ключевые слова: антропоним, литовский, личное имя, композит, патроним, ойконим.
The article focuses on the anthroponyms, presented in «The Dictionary of the Old Ukrainian 

Language of the XIV-XV centuries», that we conrider to be East Baltic (Lithuanian) origin, 
but their etymology is not fixed in the dictionary. The research presents the analysis of the 
binominal personal names.

Keywords: patronym, Lithuanian, personal name, composite, patronym, oiconym.

Cеред багатого поліетнічного корпусу власних назв, що подаються окремими 
статтями «Словника староукраїнської мови XIV-XV ст.»[6](далі ССУМ. – М.В.), осо-
бливий інтерес становлять антропоніми литовського походження, які репрезентують 
князів та шляхту Великого князівства Литовського Здебільшого це патроніми, утво-
рені від двоосновних архаїчних балтійських імен за допомогою суфікса -ович; власне 
імена-композити балтійського походження (н-д, Dedyhołda,Корьятъ,Сурь#тъ) в ста-
роукраїнському мовному середовищі досить малочисельні з-за домінуваня християн-
ського антропонімікону. Незважаючи на окремі публікації, присвячені вивченню та-
ких особових назвв українських грамотах[3, 4], питання їхньої ідентичності, мовно-
го оформлення, функціонування в староукраїнському середовищі потребує подаль-
ших ґрунтовних досліджень.

Укладачі ССУМлише 29особових назв виводять зі східнобалтійських імен.Однак у 
великої групи антропонімів, які у багатьох випадках без сумніву можна вважати балтій-
ськими, відсутнє пояснення етимології. Для встановлення і підтвердження походження 
цих форм, окрім звернення до спеціальної літератури, доцільними видалися пошук їх-
ніх ідентичних та похідних варіантів в історичних документах, співвіднесення з відпо-
відниками в прусській мові.

© Вакулич М., 2013
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У цій статті зосередимо увагу на аргументації литовської етимології ряду двооснов-
них особових назв, лишаючи питання аналізу їхньої мовної асиміляції на староукраїн-
ському ґрунті завданням наступних публікацій.

Твірним антропонімом дляст.-укр. Висовидови(ч)[7 (1: 176)]є лит.Vіsvydas<vis- (лит. 
visas, visai ‘увесь, усе’) + vyd- (лит. iš-vyd-o, iš-vy-sti ‘бачити, побачити’) [13: 378, 468], до 
якого приєднано патронімічний суф. -ович.

К. Кузавініс та Б. Савукінас форму Vìsvydas вважають литуанізованим пруссизмом 
[14: 380], що, до речі, підкріплюється фіксацією прус. Wisse-wit[33: 120]. В. Мацеяус-
кєне у литовських історичних документах віднаходить особові назви Wiszowidі Висви-
дович[29: 21, 218].

Патронім Кгедеминовичъ [7(1: 271)] утворено від литовського імені Gediminas<ged-
(лит. gedėti‘тужити’) + -min (лит. minti,minėti‘пам’ятати’) [15(1: 639; 2: 249)] за допомо-
гою форманта-ович.

В історичних джерелах фіксуються такі форми: Нарко Кгидминович (1510 р., Пет-
рков) [23: 96], Гедминъ Довгинайтис (1528 р.), Кгедимин Пацович(1537 р.), Кедмин Ста-
нийтис Кивайтя(16 ст.) [29:182,33,43]та ін. Серед від антропонімних ойконімів зна-
ходимо Gedminiai (Kelmė, Kražiaiap.),Gedminaičiai (Šilutėsr., Švėkšnosap.), Gedminiškė 
(Šilalėsr., Kaltinėnųap.); у районі Плунге (Литва) –Gedmino ežerėlis[28: 79, 110].

Особові назви Dedyhołda[7 (1: 291)] та Кгедикгелдовичъ[7 (1: 271)]є похідними 
від лит. Gedgaudas (пор.прус.Ged-e-gaude) [ 33 30] <ged- (див.Кгедеминовичъ) +-gaud 
(лит. gaudus‘дзвінкий, гучний’)[15(1: 632)]; патронім Кгедикгелдовичъ ускладнено 
афіксом -ович.

У литовських документах трапляються особові назви: Giedgowdde Giedwidze 
[36:141],Georgioalias Gedigoldo (15 ст.), Кгедкговтъ (16 ст.), Gudgowd(16 ст.) [29: 
32, 24, 98].Форма Дєдикголдъ фіксується також В. М. Русанівським у грамотіXV ст. 
[11:35] (пор. маєток Дедигольдишки[8:68, 93]). До від антропонім них ойконімів на-
лежать: Gẽdgaudiškė(Tauragėsr. Skaudvilėsap.), Gedgaudìškė (Raseinių r. Pagojukų ap.), 
Gedgaũdžiai(Kretingosr. Imbarėsap.) [35:68]. 

Вихідним для утворення ст.-укр. Кгезгайловичъ[7 (1: 171)]є лит.Kęsgaila<kęs- (лит. 
kęsti‘терпіти, витримувати’) + -gail(лит. gailas‘суворий, сильний’) [15 (1: 196, 957)], до 
якого приєднано суф. -ович.

В історичних документах вживаються форми: пан Ян Кезгайлович(1501 р.), 
Kinzgalo(1413 р.), KezigalWostoltowicz(1434 р.)[12:244], Kiezygal, capitaneoSamogitarum 
(до 15 ст.), NicolausKyesgal (до 15 ст.) [29:26, 32].

ПатронімДовгайлович[7 (1: 311)] походить від литовського імені Daugailas<dau(g)-
(лит. daug‘багато’) + -gail(див. Кгезгайловичъ)[36: 133], словотворчим формантом є па-
тронімічний суф. -ович.

Фіксуються такі випадки поширення імені: Dowgojł Možytewicz(1528р.), Dawgal(1433 
р.)[12:243], Довгаило(1510 р., б.м.н.)[23:242],Довкгалович Сташыс,(1507р., Вільно)
[20: 209] та ін.Серед литовських ойконімів–Daugalioniai (Pakruojor., Lauksodžioap.), 
Daugalaičiai(Joniškior., Stupurųap.), Daugaliai (Ukmergėsr., Atkočiųap.), Daugailiai 
(Utenosr., Daugailiųap.) [28: 55)].В.М.Топоров наводить курш.Dovsegayle (1355-1362 рр.) 
(= лтс. *Daudzi-gailis< *Daugi-gailis) [9 (1: 308)].
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Особові назви Довковдовичь [7 (1: 312)] таДолголдатъ[7 (1: 314)]є дериватами від 
лит. Daugaudas<dau(g)-(див. довгайлович) +-gaud (див. Кгедикгелдович); патроніміч-
на форма утворена за допомогою суф. -ович.

Звернімо увагу на комбінацію саме композита із суфіксом -аt-, адже, наприклад, 
К. Буга наводить виключно одноосновні балтійські похідні із цим словотвірним за-
собом: Kun-ota, Bul-ota, Gyni-otas, Vaid-otas, Baid-otai,Vain-očiaiі т.д.[12:237].Д. Сін-
кевічуте, пов’язуючи між собою корені gud-igaud-, наводить приклади сучасних ли-
товських прізвищ: Daugudis (похідний ойконім Daugùdžiai,Ukmergėsr., Želvosap.), 
Daugaudas [32:302].У Литовській Метрицітрапляються: Довкговт,Довкгод, Глебъ 
Довголдовичъ,Довкгутис(між 1440 – 1492, б. м. н.) [17:49, 50, 54]. Оскільки у ССУМ 
відсутня етимологія цих особових назв, то й,відповідно, немає перехресного посилан-
ня між статтями.

Для патроніма Довойновичъ[7(1: 312)]вихідним є лит. Dovainas<do-(лит. dotas, 
dovis‘дар, подарунок’) + -vain (лит. vaina ‘причина, провина’)[36: 212], до якого приєд-
нується суф. -ович.

Дослідникифіксують такі випадки вживання особової назви: Довойнович(1537 р.), 
[29: 216], DowoynowiczAndreas(1508 р., Берестя) Тютилович Довоин(1511 р., Берес-
тя), Нарутьевич Довоинос (1510 р., Краків)[20: 256, 369, 446].У литовській ойконі-
мії знаходимо такі похідні: Davainiškės (Alytausr., Alovėsap.), Davainių Giria (Utenosr., 
Pakalniųap.), Dovainiai (Plungėsr., Plateliųap.), Dovainiškis (Molėtų r., Suginčių ap.), 
Dovainonys(Kaišiadorior., Rumšiškėsap.) [28:58, 64].

ФормуКоиликикович[7 (1: 486)], гадаємо, можна тлумачити якКоиликинович, яка у 
свою чергупоходить від лит. Galiginas<gail- (див. Кгезгайловичъ) + -gin (лит. ginti ‘захи-
щати, обороняти’)[15(1: 668)], що в староукраїнській мові ускладнена суф. -ович.

На користь цьогоприпущення свідчить також ім’я згадуваного у грамоті князя – 
Монивидъ. Малоімовірно, що батько Монивида наприкінці XIVст. міг називатися нели-
товським (бо християнство з його новим іменословом було впроваджене у Литві зага-
лом у 1387 р., а у Жемайтії зокрема – аж у1413 р.) і не двочленним ім’ям. Щодо остан-
нього цікавою є думка про те, що «у документах згаданого періоду (тобто до XVIст. 
– М.В.) більшість людей, названих двоскладовими іменами, мали, вочевидь, благород-
не походження»[2:219].К. Буга, зазначаючи можливість переходу gail- у gal-, наводить 
композити: «Gal-ginai ̃Gudelių val., Golgen Goslywoynowich 1432 , Голь-гин-ишки – им. в 
Ошмен. пов., Goli-gin 1401, GoliginuOstikowiczu 1446»[12:247].У Литовській Метриціз-
гадуються Михаило Кголикгиновичъ (Троки, 1486 р.)[18:125]; Ондрушкo Коликиновичъ(б. 
м. н., 1440 – 1498 рр.),Олехно Кголикгиновичъ(б. м. н., 1440 – 1498 рр.)[17:51, 55].

Базовою основою для ст.-укр. Корьятъ[7 (1: 501)]іКорьятовичь[7 (1: 501)] єлит.
Karijotas<kar- (лит. kãras, karỹs‘війна, воїн’) + -і-+ -jot (лит. jóti‘їхати верхи’) [15(1: 847, 
925)]; патронім Корьятовичьутворено за типовою схемою «композит + суф. -ович».

Р. Траутман наводить цілий ряд прусських форм: Karioth 1399, Carioth 
1392, Korioth1540, Karyothen 1359, Kariote 1335і т.д. [32:43].Серед ойконімів 
виокремлюютьсяCariotkyem 1539, Cariotkeim1540, Kariothkeim 1549, Cariotkym1555 
(<Karijotas+ *kaim-, *kiem-, із лит. kaimas‘село’)[12: 155].У Литві існує село 
Kariotiškės(Trakų r., Kariotiškėsap.) [28: 123].
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У грамотах 2-ї половини XVст. згадується луцький староста то як Михайло Мин-
товтович [7 (1: 594)], то як Михайло Монтовтович [7 (1: 613)] (відповідно і у СCУМ 
створено окремі статті, хоча, на нашу думку, їх потрібно було б об’єднати або ж, принай-
мні, дати перехресне посилання). 

Твірним антропонімом для ст.-укр. Минтовтовичстав лит. Mintautas<min- (див. 
Кгедеминович)+ -taut(лит. tauta‘народ’) [15(1:1028)]. У документах згадуються Мин-
товт Доркгович [29: 33], Минтовтович Войтко (1539 р., Краків)[22: 286], у Литві іс-
нує с.Mintaũičiai (Molėtųr., Suginčiųap.), Mintaušis (Panevėžior., Upytėsap.) [28: 187].Осо-
бова назва Монтовтовичпоходить від лит. Mantautas<man(t)-(лит. manyti‘думати’) [15 
(1: 153)]+ -taut(див. Минтовтович). У джерелахвіднаходимоМонтовтович Якуб (1533 
р., Берестя) [24:144], Монтовтович Дим (1525 р., Краків) [21:324], MontoltowiczTotfil 
(1481 р., Вільно)[16:52], (пор. прус. Mantawte [33:55]). В ойконіміїфіксуютьсяМонтов-
тишки, Монтовтовичи[8: 195], Монтаўты (Свіслоцький р-н Гродненської обл.)[1:95].У 
складі форм МинтовтовичіМонтовтович наявний патронімічний формант-ович.Ці-
каво, що в книгах Литовської Метрикизгаданий вище луцький староста здебільшого 
іменується саме Монтовтовичем:MontowtowiczMichal (1536 р., б.м.н.) [16:441], Миха-
ило Монътовтовичъ (між 1440 – 1492 рр., б. м. н.) [17: 27], пана Михаиловымъ сыном 
Монътовътовича (1485 р., Городно) [18: 59].

В особових назвахМонтикгирдович/Монтикгордович[7 (1: 613)]теж простежується 
варіативність однієї з основ двочленного композита, однак, на відміну від попереднього 
випадку, вони розглядаються в одній словниковій статті, тобто розцінюються як форми 
одного антропоніма, а не як різніантропоніми. 

Патронім Монтикгирдовичъутворено за тією ж словотвірною моделлю, що й по-
передні особові назви – від лит. Mantigirdas<man(t)-(див. монтовтович)+ -і-+ -gird(лит. 
girdėti‘чути’) [15(2:674)]+ суф. -ович.

У досліджуваних нами першоджерелах не зафіксована форма Монтикгордович (що 
опосередковано говорить про нетиповість уживання такої власної назви), яка за частот-
ністюпоступається формі Монтикгирдович: Петрашь Монтикгирдовичь(б. м. н., 1440 
– 1498 р.) [17: 32], Петръ Монъдикгирдовичъ (Вільно, 1452)[23:290].

Вихідним для утворення ст.-укр. Наримонътовичь[7(2: 24)]став лит. Norimantas<nor- 
(лит. norėti, noras‘хотіти, бажання’) [15 (2:297)] + -i- +man(t)-(див. монтовтович), до 
якого приєднано суф. -ович.

В історичних документахзгадуються: GeorgNarimuntsSohn(до XVIст.),Нармонт (1537 
р.),Narmont(XVIIст.),[29:27, 13, 75], Narmontowicz(1660-1669 pp.), Narmontowiczowa (1659-
1663 рр.) [30: 118]. Ученими відзначаються ойконімиНармонтишкя,Нармонтойти [8:200].

Твірним для патроніма Олкимонтовичь[7(2: 82)] вважається лит. Algimantas<alg- 
(лит. alga‘плата’)[14 (1: 84)] + -i- + man(t)-(див. монтовтович),до якого додається типо-
вийсуф. -ович.

Упершоджерелах особова назвапереважно стосується князяІвана Олкимон-
товича: IwanvonGalschanOugemundesson(1390 р.), IwanenAwmuntenson(1398 р.), 
IwanAwgmentenson(1379 р.), YvanusOlgimunti(1401 р.)[12: 267)]. Серед ойконімів відзна-
чимо Algimantai(Ariogalaap., Raseiniair.) [28: 7)].

Особові назви Радивиловичъ[7 (2: 285) іРадивилъ [7 (2: 285)]є похідними від лит.
Rad(i)vilas<rad- (лит. rasti(‘знаходити, набувати’) + (-i-) + -vil(t) (лит. viltis‘надія’) [15 (2: 



249

554, 1211)]; патронімічна форма утворена афіксальним способом.
У литовському історичному та сучасному ономастиконі трапляються: Радвил(1537 

р.), Родвил Контовтович(1537 р.) [29: 25, 34], Скобеикович Радивил (1488 р., Вільно)[18: 
74], Радивилович Матей (1524 р., Краків) [21: 320] та ін.; Radviloniai k. (Radviliškio r., 
Alksnupių ap.), Radviliukai k. (Raseinių r., Vosiliškio ap.) [28: 255], Radviliškio kalvagūbris, 
Radviliškio pelkė (Radviliškio r.) [37]; Radvilos upelis (Semeliškės)[34: 270],Радвілоніс, Ра-
дзівілавци, Радзівілки (Білорусія)[1: 49, 96].

Твірним антропонімом дляст.-укр. Судимонтовичъ[7 (2: 398)]став лит. Sud(i)
mantas<sud-(походження нез’ясоване) [15(2: 835)] + -mant(див. Монтовтович)до якого 
приєднано патронімічний суфікс -ович.

Зафіксовано такі форми антропоніма: Sudzymontowyczy(XVст.), Sudmontis(XVIст.) [29: 
55, 227]; Урженевич Судимонт(1523 р., Петриків)[21: 263], Судмонтойтис Сакто, Суд-
монтович Наргал (1528 р.) [6: 168, 169]. Серед відантропонімних ойконімів «Малої Лит-
ви» зазначаютьсяPeterZudmunten (1717 р.), PeterSudmundten (1722 р.), PeterSudtmandten 
(1723 р.)[13: 372]. У районі Клайпеди (Sendvarioap.) і сьогодні існує село Sudmantai[287: 
294].

Патронім Сурвилович [7 (2: 402)]утворено від лит. Survilas<sur- (прус. sur-gi‘про, 
довкола, біля’) [15 (2:859)] + -vil(див. Радивилъ) за допомогою суф. -ович (пор. прус. 
Surwille [33: 151]).

У книгах Литовської Метрикизнаходимо: СурвиловичСтрочус (1516р., Вільнюс) 
[23:147], Назко Сурвиловичъ (б. м. н., між 1440 – 1498 рр.) [17: 22], Воитко Сурвилович 
(1522 р., Вільно) [21: 120]і т.д. У сучасних дослідженнях аналізуються особові назви: 
Surwiłaytys, Surwiła[29: 233, 239], Surwiłł, Surwilis [31: 104, 123]. Серед ойконімів відзна-
чимо Survilai (Raseinių r., Ariogalos ap.), Surviliškis (Anykščių r., Debeikių ap.) [28: 295], 
Сурвілішки(Білорусія) [1: 32] і т.д. 

Антропонім Сурь#тъ[7(2: 402)]походить від лит. *Surjotas<sur-(див. Сурвилович) + 
-jot (див. Корьятъ).

Композит активно не обговорювався у науковій літературі. Однак, гадаємо, його 
можна поставити в один ряд із іменами, наведеними К. Бугою: «… Kari-jotas, Min-
iotas, Sir-iotas, Skir-jotas, Skur-jotas, Tar-iotas, Tau-jotas…»і т.д[12: 238]. Антропонім 
СурьятовичъзауважуєтьсяН. М. Тупиковим (1554 р.) [10: 770], зустрічається також і в 
Литовській Метриці:СурятовичМихаил, Сурятович [24: 162],СонбутовичСурыят (1510, 
Петрків) [23: 96].

Твірним для ст.-укр. Товдикинович [7 (2: 434)]став лит. Tautginas<taut- (див. Мин-
товтович) + -gin(лит.ginti‘захищати’) [15 (1: 303], повторюється патронімічна модель 
із суф. -ович

Звертає на себе увагу фіксація патроніма: Товтигинович [29: 217],Товтгинович Ан-
дрей, Товткиновичъ Миколаи(1528 р.) [6:71],Андреевая Товтьгиновича Альжбета (1541 
р., б.м.н.) [24: 176].У Литві існує село Taũtginiai(Joniškio r., Šiaulių ap.)[38].

ПатронімЯдукговичь[7 (2: 578)]утворений від лит. Jodaugas<jo- (див. Корьятъ) + 
-daug(див. Довгайлович) шляхом приєднання до композита суф. -ович.

В історичних документах трапляютьсянечисленні форми: Ядовкгович[29: 217], Ядов-
кович Венцслав, Ядовкович Миколай(1547 р., Вільно) [27: 107].
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Доречно буде звернути увагу і на ті антропоніми литовського походження, ети-
мологія яких засвідчена у ССУМ. Вокремих випадках існує проблема співвіднесен-
ня їх із вихідними іменами-композитами, які або мають з’єднувальний голосний, або 
ні. Н-д, ім’яМинигайлоу ССУМ зіставляється з лит. Mingaila[7: (1: 594)], хоча правиль-
но було б Min(і)gaila,адже навіть уприкладах з грамот наводиться формаМинигайло. 
Монивидъвиводиться з лит. Man(i)vydas[7: (1: 613)], хоч логічнішою видається форма 
Manivydas, бо у прикладахім’я фіксується виключно як Монивидъ. 

Загалом ССУМ міг би стати своєрідним підсумком роботи українських учених на 
середину-другу половину XXст., але, на жаль, зіставлення статей словника з публіка-
ціями українських грамот XIV ст. (упорядник М. М. Пещак)[5] та XV ст. (підготував 
В. М. Русанівський)[11] показує, що значна частина текстів із цих видань не увійшла до 
джерел ССУМ. Н-д, тут могли би бути словникові статті про антропоніми, які представ-
лені у публікації М. М. Пещак – Воишвилтъ, Довквидовичь, Довнаровичь, Єнюли, Жос-
товтовичь[5: 25, 26, 75] та ін. –щоб відчутно збагатило«литовський»компонент у видан-
ні. Із видання грамот XV ст. бракує тексту, де згадується пан Бутрим[11: 35]. 

Однак навіть згадані окремі прогалини не применшують значущості «староукраїн-
ського тезаурусу».«Словник староукраїнської мови XIV-XV ст.» ще має бути оцінений 
як потужне лінгвістичне джерело, зокрема, й литуаністами, а потому плідно використа-
ний у балтистичних дослідженнях.
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Борщевський С. В.

 (Київ, Україна)

доіндоЄвроПЕйСЬКий СуБСтрат
СЛов’ЯнСЬКиХ, гЕрманСЬКиХ та романСЬКиХ мов

і його ПоЗамовна БаЗа
 

Статтю присвячено проблемі співвіднесення мовних (типологічних) та позамов-
них (генетичних, антропологічних й археологічних) свідчень про наявність доіндоєвро-
пейського субстрату в слов’янських, германських і романських мовах. Постулюється 
участь неіндоєвропейського (баскського, фіно-угорського, кавказького) компонента у 
процесах лінгво- й етногенезу на території доісторичної Європи.

Ключові слова: доіндоєвропейський субстрат, фонетична типологія, позамовні 
свідчення, слов’янські мови, германські мови, романські мови, лінгвоетногенез, неіндо-
європейський компонент.

Статья посвящена проблеме соотнесения языковых (типологических) и внеязыковых 
(генетических, антропологических и археологических) свидетельств о наличии доиндо-
европейского субстрата в славянских, германских и романских языках. Постулирует-
ся участие неиндоевропейского (баскского, финно-угорского, кавказского) компонента в 
процессах лингво- и этногенеза на территории доисторической Европы. 
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Ключевые слова: доиндоевропейский субстрат, фонетическая типология, 
внеязыковые свидетельства, славянские языки, германские языки, романские языки, 
лингвоэтногенез, неиндоевропейский компонент.

The article is devoted to the problem of correlating linguistic (typological) and extralin-
guistic (genetic, anthropological and archaeological) evidence for pre-Indo-European substra-
tum presence in the Slavic, Germanic and Romance languages. The participation of non-Indo-
European (Basque, Finno-Ugric, Caucasian) component in linguo- and ethnogenic processes 
on the territory of prehistoric Europe is postulated. 

Key words: pre-Indo-European substratum, phonetic typology, extralinguistic evidence, 
Slavic languages, Germanic languages, Romance languages, linguoethnogeny, non-Indo-Eu-
ropean component. 

Постановка проблеми в загальному вигляді, її актуальність та зв’язок із науко-
вими завданнями. Сучасна компаративістика характеризується тенденцією до зближен-
ня типологічного мовознавства з порівняльно-історичним [14; 22; 24], продовжуючи ана-
ліз структурно-функціональних особливостей мов світу через зіставлення окремих мов-
них систем, підсистем та рівнів у діахронічному і синхронічному, зокрема й лінгвогео-
графічному, аспектах. Такий підхід сприяє з’ясуванню дискусійних питань лінгвоетно-
генезу, дозволяючи синтезувати класичну індоєвропеїстику (Ф. Бопп, О. Х. Востоков, 
Я. Грімм, Р. Раск, А. Шлейхер), метою якої була реконструкція індоєвропейської прамо-
ви, зі здобутками неолінгвістів (М. Бартолі, Дж. Бонфанте, В. Пізані, Б. Террачині, А. 
Тромбетті) та представників суміжних напрямів (Й. Шмідт, Г. Шухардт), які визнава-
ли пріоритет етномовних контактів у процесах мовної дивергенції й конвергенції. Осо-
бливе місце в загальній теорії мовних контактів та етнічних впливів належить теорії субстра-
ту (Г. І. Асколі), під яким розуміють сукупність рис мовної системи, що їх неможливо вивес-
ти з внутрішніх законів розвитку даної мови. Такі риси пов’язані з асимільованою міс-
цевою мовою, яка раніше була поширена на цій лінгвогеографічній території [9: 497].

Незважаючи на широкий спектр студій, у яких компаративісти припускають доіндо-
європейське походження помітного шару лексем із давніх середземноморських мов, дис-
кусійним залишається питання про співвіднесення лінгвістичних гіпотез та позамовних 
свідчень про доіндоєвропейський субстрат, фактологічна база яких дозволяє наблизити-
ся до розв’язання багатогранної проблеми як слов’янського лінгвоетногенезу, так і похо-
дження мов інших народів Європи. Брак комплексних, інтегративних праць у цій галузі 
негативно позначається на об’єктивності результатів субстратологічних досліджень і зу-
мовлює актуальність нашої розвідки.

метою статті є системна ідентифікація мовних (типологічних) і позамовних (гене-
тичних, антропологічних та археологічних) свідчень про доіндоєвропейський субстрат у 
слов’янських, германських та романських мовах. 

Завдання статті: 
1) визначити теоретико-методологічні засади вивчення феномена субстрату в 

контексті лінгвістичної контактології;
2) проаналізувати останні дослідження та публікації, що їх присвячено проблемі 

кореляції лінгвістичних гіпотез та позитивних позамовних даних про давнє 



254

перебування неіндоєвропейських етносів на території Північної, Центральної та 
Західної Європи; 

3) ідентифікувати лакуни в етимологізації типологічних свідчень про можливий 
вияв доіндоєвропейського субстратного впливу в сучасних європейських мовах й 
окреслити на цій основі перспективи дальших наукових розвідок. 

виклад основного матеріалу. наукові результати. Теоретико-методологічна кон-
цепція нашого субстратологічного дослідження базується на таких положеннях: 

1) субстрат є наслідком глибинних мовних контактів і має вивчатися в контексті су-
часної лінгвістичної контактології (В. М. Ярцева [23]) шляхом синтезу мовознавства із 
суміжними науками (У. Вайнрайх [6]); 

2) явище субстрату передбачає етногенетичний процес, що супроводжується певни-
ми мовними наслідками (В. І. Абаєв [1: 58], О. Б. Ткаченко [20: 4]);

3) субстратні риси можуть виявлятися на будь-якому мовному рівні і діяти у фор-
мі тенденцій на різних етапах розвитку мови-переможниці (А. Мейє [13], Ю. Покорний 
[30]), проте дані кожного з мовних ярусів мають відзначатися системністю (Б. О. Сере-
бренников [17: 152]).

У лінгвістичній контактології й донині науковці не дійшли одностайності у 
розв’язанні питання про роль давніх субстратів у розвитку мов.

Перлиною аргументації на користь доіндоєвропейського субстрату в слов’янських 
мовах виступає фонетична типологія праслов’янської мови, основною фонетичною ри-
сою якої вважають так званий закон відкритого складу [2: 44, 183; 3: 107–108; 12: 18; 
15: 25; 16: 38, 41] на тлі наявності помітного шару неетимологізованих лексем з елемен-
тами сингармонізму (напр. *lada “дівчина”, *kobyla “кобила”, *mogyla “могила”, *matoga 
“страховисько; привид”, *norava “назва рослини”, *menina “сережка; перстень” та ін.). 

Відомо, що за милозвучністю українську мову часто порівнюють з італійською, яка 
містить потужний долатинський шар, залишений реліктовими мовами середземномор-
ського регіону. Класичній латині були властиві спрощення в консонантних сполуках, а 
також гармонічність і рівномірність у звучанні складу (відсутність різкого перериву ви-
східної та низхідної ліній звучності) [21: 100–101]. Для сучасної італійської мови ха-
рактерними є чергування варіантів прийменників, майже суцільна відсутність слів, що 
закінчуються на приголосний, асимілятивні процеси, наслідком яких стало спрощення 
у групах приголосних (avvocato “адвокат”, direttore “директор”). В іспанській та фран-
цузькій мовах певні сполучення приголосних не сприймаються мовою під впливом суб-
страту. Ця теза підтверджується доіндоєвропейською баскською мовою, в якій скупчен-
ня приголосних (особливо в анлауті) не допускаються значно частіше, ніж у вищезгада-
них романських мовах. 

Середземноморський (басксько-кавказький та близькосхідний) вплив простежується 
не лише в романських, а й у германських мовах, причому як у давніх запозиченнях із не-
відомого праджерела, напр.: прагерм. *silbr- “срібло” з балто-слов’янськими паралелями 
[8: 451], так і в кардинальних змінах, що їх зазнала спільногерманська система приголо-
сних фонем. Вичерпний огляд історико-фонологічних досліджень, присвячених еволю-
ції германської фонологічної системи, див. у ґрунтовній монографії українського герма-
ніста Р. В. Васька [7: 74–93], який, зокрема, зазначає, що “перебудова спільногерманської 
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системи фонем була зумовлена глибокими змінами в типологічній характеристиці індо-
європейських мов у порівнянні зі спільноіндоєвропейською прамовою” [7: 80]. 

Відомо, що причиною першого германського пересуву приголосних деякі компарати-
вісти, зокрема А. Мейє та Дж. Хокінс, уважали вплив фонетичних навичок носіїв догер-
манської субстратної мови. Таке припущення дало підстави певний час сумніватися в ін-
доєвропейському походженні германських мов [9: 119–120]. 

Деякі сучасні германісти, зокрема Р. Майльхаммер [28], зосередили увагу на пошу-
ку можливих морфонологічних свідчень про доіндоєвропейський субстрат, до яких від-
носять наявність сильних дієслів, що належать до базисної лексики й не мають надійних 
відповідників за межами германських мов. 

Не знаходить задовільного індоєвропейського пояснення така типологічна риса ан-
глійської мови, як наявність помітного корпусу т. зв. “коротких слів” – одноморфемних 
лексем з CVC-структурою (напр. pig “свиня”, dog “собака”, cat “кішка”), що поряд із низ-
кою інших граматичних характеристик зближує англійську з мовами ізолятивного типу й 
може розглядатися в контексті контактологічної континентальної доісторії германських 
мов. На потужний доіндоєвропейський шар у лексиці цієї групи мов неодноразово вка-
зували В. Брім, В’яч. Вс. Іванов, М. Я. Марр та ін. [4; 9: 97; 11], генеалогічно пов’язуючи 
його насамперед із мовами кавказької сім’ї. Останнім часом висловлюються цікаві, але 
надто сміливі припущення   (Ю. Л. Мосенкіс) про зв’язок догерманського субстрату, а 
саме мови найдавніших історично засвідчених мешканців Британських островів – піктів, 
з єнісейськими мовами [5: 16–17, 40, 42–44, 50–52, 57, 61, 75]. Пор.: [18: 41]. Такі лінг-
вістичні гіпотези видаються перспективними, проте потребують уточнення на базі більш 
системної аргументації, що має підтвердити їх наукову коректність. 

Вартим уваги є той факт, що доіндоєвропейський субстрат як гіпотетично реконстру-
йованих, так й історично засвідчених прамов Європи системно функціонує в сучасних 
європейських мовах і має надійну позамовну базу.

Зі слов’янським глото- та етногенезом фахівці різного профілю так чи інакше 
пов’язують давньоземлеробську трипільську культуру (V-III тис.   до н. е.), хоча її лінгвіс-
тична атрибуція залишається проблематичною, а раннє поширення неіндоєвропейських 
народів у Західній Європі часто співвідносять із доіндоєвропейськими мегалітичними 
культурами. Максимальна концентрація загадкових поховальних споруд спостерігається у 
середземноморсько-кавказькому регіоні та пов’язується з пращурами сучасних басків [10: 
50]. Уважають, що такі споруди виступали не тільки місцем ритуальних церемоній і похо-
вань, але й астрономічних спостережень [18: 13]. Сказане вище повною мірою стосується 
найвідомішого британського мегаліта Стоунхендж, спорудження якого проходило в кілька 
етапів і супроводжувалося послідовною зміною гіпотетично гетерогенних археологічних 
культур – Пітерборо, Віндміллхілл, а також культури дзвоноподібних келихів.

Особливої ваги для субстратологічних пошуків набувають новітні дослідження у галузі 
інших суміжних із мовознавством наук – краніологічної антропології (Е. Варрен, Е. Манкер) 
та палеогенетики, якими встановлено належність кельтів Британських островів до фінонор-
дичного антропологічного типу [19: 56]. К. М. Тищенко, оминаючи питання про існування 
неіндоєвропейського погляду на мову трипільської культури і не пов’язуючи (на відміну від 
Ю. Л. Мосенкіса) праслов’янську відкритоскладовість з давньокрітськими писемностями, 
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догрецьким чи дошумерським (прототигрським) субстратом [15], припускає фінський фо-
нетичний вплив як один із головних чинників диференціації праслов’янської мови [19: 78].

У світлі новітніх даних не викликає сумніву той факт, що носіями неолітичних 
культур Європи були племена різної етномовної належності. Це підтверджується фак-
том зміни антропологічних типів при просуванні давньобалканських культур у райо-
ни Південно-Західної Європи, зокрема й на території сучасних Іспанії та Великої Бри-
танії, що зазнали помітного впливу давніх цивілізацій Близького Сходу та Східного 
Середземномор’я [26: 50;  29: 108]. М. Гімбутас, В’яч. Вс. Іванов, Ю. Л. Мосенкіс та 
ін. пов’язують індоєвропеїзацію з розселенням прийшлих зі Сходу (Анатолія, Середня 
Азія) етнокультурних масивів, що в ІІІ тисячолітті до н. е. нашарувалися на доіндоєвро-
пейський субстрат (швидше за все, субстрати) Балканського півострова, а згодом під-
корили всі інші райони Європи, крім Басконії. Це припущення знаходить підтверджен-
ня у працях західноєвропейських лінгвістів (J. Hubschmid, M. Wagner) та генетиків (L. 
Cavalli-Sforza, P. Menozzi, A. Piazza), які, з одного боку, постулюють участь північноаф-
риканського (субстратного) компонента в етногенезі басків [27], а з другого – констату-
ють спорідненість популяцій басків, сардів та етносів Кавказу щонайменше у двох базо-
вих генетичних компонентах [25: 272–276]. 

висновки та перспективи подальших досліджень. У ході дослідження з’ясовано, 
що методологічно правильно організоване вивчення субстратного матеріалу передбачає 
обов’язкове дотримання принципів системності, історизму та синтезу суміжних із мо-
вознавством наук. 

Результати субстратологічних розвідок, що ґрунтуються як на мовних (типологіч-
них), так і позамовних (генетичних, антропологічних та археологічних) свідченнях, да-
ють підстави переглянути низку постулатів класичної індоєвропеїстики (зокрема, сла-
вістики) на користь урахування участі неіндоєвропейського компонента у процесах лінг-
во- та етногенезу на теренах доісторичної Європи. Важливим джерелом вивчення харак-
теру мовно-культурних контактів індоєвропейських племен із носіями давніх субстрат-
них мов є транс’європейські й транс’євразійські ізоглоси, що вказують на доцільність за-
лучення широкого лексичного матеріалу мов Євразії та Північної Африки. Таким чином, 
до перспектив подальших досліджень зараховуємо:

1) з’ясування походження низки германських та кельтських лексем, що не мають за-
довільної індоєвропейської етимології, передусім в аспекті гіпотетичного зв’язку догер-
манського і докельтського субстратів з єнісейськими мовами; 

2) системне дослідження слов’яно-тюркської та слов’яно-фіно-угорської міжмовної 
взаємодії найдавнішої пори;

3) поглиблене діахронічне вивчення характеру басксько-фіно-угорських контактів, 
з одного боку, та фіно-угорсько-кавказьких, з другого, що були можливі до появи індоєв-
ропейців у Західній Європі.

Залишаючи за собою право не погоджуватися з конкретними етимологіями, ми під-
тримуємо загальний напрям етимологічних пошуків, в основі яких – визнання факту 
давньої культурної місії неіндоєвропейських народів на Європейському континенті, що 
здобуває дедалі потужнішу доказову базу у світлі новітніх наукових досліджень.
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аКСіоЛогічні оСоБЛивоСті ЛітЕратурно-КритичниХ 
Жанрів мЕдійного диСКурСу 

(на матеріалі англійської мови)

Стаття присвячена аналізу аксіологічних особливостей літературно-критичних 
жанрів сучасного англомовного медійного дискурсу.

Ключові слова: медійний дискурс, літературно-критичний жанр, аксіологічна мар-
кованість. 

Статья посвящена анализу аксиологических особенностей литературно-критических 
жанров современного англоязычного медиа-дискурса.

Ключевые слова: медиа-дискурс, литературно-критический жанр, аксиологическая 
маркированность.

The article highlights the axiological peculiarities of the genres of literary criticism in 
modern media discourse (based on the English language).

Key words: media discourse, genre of literary criticism, axiological attributes.
 
Однією з основних ознак літературної критики є оцінність. Оцінка – логічний висно-

вок про твір, визначення його сильних та слабких сторін; вона охоплює такі аспекти: за-
гальну оцінку твору (позитивну або негативну), оцінку окремих його аспектів, оцінку у 
статтях інших критиків.

Звернення до літературно-критичних жанрів сучасного медійного дискурсу є осо-
бливо актуальним, оскільки сучасний літературно-критичний медійний дискурс є сво-
єрідним синтезом модерністського та реалістичного наративу. Однією з найважливіших 
ознак літературно-критичних жанрів медійного дискурсу, разом з інформативністю, ар-
гументативністю, каузативністю, поліадресатністю, є саме оцінність. 

мета статті – проаналізувати аксіологічні особливості літературно-критичних жан-
рів англомовного медійного дискурсу (літературної анотації, літературної рецензії, про-
блемної статті, інтерв’ю з письменником, читацького відгуку). 

об’єктом дослідження є літературно-критичні жанри англомовного медійного 
дискурсу. Предмет дослідження – мовні одиниці вираження оцінності у літературно-
критичних жанрах англомовного медійного дискурсу.

матеріал дослідження – тексти літературно-критичних жанрів у таких англомовних 
друкованих виданнях за 2003-2012 рр., як Journal of Modern Literature, The New Yorker, Twen-
tieth Century Literature, а також Інтернет-сайтів (www.amazon.com, www.bookslut.com).
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Згідно з М. Беднарек, оцінними параметрами є набір цінностей, якими мовець оцінює 
аспекти світу: параметр емотивності (хороший/ поганий); параметр важливості (важли-
вий/ неважливий); параметр очікуваності (очікуваний/ неочікуваний); параметр засвою-
ваності (зрозумілий/ незрозумілий); параметр можливості/ необхідності (можливий/ не-
можливий, потрібний/ непотрібний); параметр достовірності (справжній/ несправжній); 
параметр стилю; параметр ментального стану; параметр очевидності [1: 3-4].

Підстава оцінки – це позиція, докази, які схиляють суб’єкт до схвалення, осуду або 
вираження байдужості у зв’язку з різними речами [2: 21-25]. В залежності від виражен-
ня оцінка може бути експліцитною та імпліцитною [3: 79]. Експліцитна оцінка – оцінка, 
при якій перевага предмета оцінювання або його судження відбувається зі значень мов-
ної одиниці, які використовуються. При цьому використовуються лексичні одиниці, які 
містять оцінний компонент в одному зі своїх значень. У цих одиниць оцінка є їхньою 
основною функцією під час їхньої комунікативної реалізації. Імпліцитна оцінка – оцін-
ка, при вираженні якої перевага певного денотату або його судження не відбувається без-
посередньо з семантики використаної лексичної одиниці. При аналізі імпліцитні засо-
би оцінки потребують експлікації, більш детального опису їхнього зв’язку з оцінним су-
дженням [4: 9].  Імпліцитні оцінки представлені на прагматичному рівні (у контексті ви-
словлювання, усього тексту) [5: 8].

Один з найважливіших елементів гіпертексту комерційних літературно-критичних 
жанрів є короткий виклад тексту, який включає одне або два речення, насичені оцінною 
лексикою та експресивними прикметниками та, у сукупності, мало що кажуть про зміст 
та якість книги, наприклад:

A love story, a mystery, a fantasy, a novel of self-discovery, a dystopia to rival George 
Orwell’s—1Q84 is Haruki Murakami’s most ambitious undertaking yet: an instant best seller 
in his native Japan, and a tremendous feat of imagination from one of our most revered 
contemporary writers (Amazon.com). Критик використовує оцінні прикметники з метою 
зацікавити та здивувати читача.

Ставлення до об’єкту реклами найпростіше передати за допомогою прикметників. 
Частина прикметників належить до дескриптивних слів, які не містять жодної оцін-
ки. Власне оцінні прикметники називають тільки оцінку зі знаком “+” (clear, excellent, 
interesting, valuable, effective) або “-“ (difficult, poor, old-fashioned, unattractive, unnecessary, 
confusing). Та тільки частина прикметників має суто оцінне або суто дескриптивне зна-
чення, більшість прикметників їх поєднують (serious, surprising, unusual). Наприклад,

Krakauer is himself a bestselling author (Into the Wild, Into Thin Air), with a well-deserved 
reputation for penetrating nonfiction (Amazon.com). Позитивна оцінка у даній рекламній 
анотації надається прикметниками bestselling, well-deserved.

Оцінність є важливою особливістю і некомерційних літературно-критичних жанрів 
медійного дискурсу, оскільки завданнями критика є дати оцінку літературному твору, 
персонажам, подіям тощо, що виражається за допомогою використання оцінних при-
кметників і прислівників. Наприклад,

Opening in gritty, nineteen-seventies Buffalo, Baxter’s suspenseful fifth novel concerns 
a mild-mannered graduate student, Nathaniel, who falls under the spell of a cerebral but 
affected outsider, the aptly named Coolberg (The New Yorker, March 24, 2008). У даному 
прикладі використовуються прикметники з позитивною оцінкою gritty, mild-mannered.
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Особливістю некомерційних літературно-критичних жанрів є те, що вони можуть 
містити негативну оцінку. Наприклад, проблемна стаття “Newly Discrepant Engagements: 
A Review of Three Recent Critical Works in Modernist Postcolonial Studies”:

He doesn’t give adequate attention to the individual nature of those responses, nor to 
the alliances and animosities that developed out of them, though. Consequently, he does not 
account for the richness of such debates during the late twenties and early thirties between 
adherents to W.E.B. DuBois’s “Talented Tenth” ethos and those Zora Neale Hurston dubbed 
“Niggerati” (including Bruce Nugent, Langston Hughes, and Wallace Thurman), debates 
about the relationship between race and class, labor politics, the folk, vulgarity, sexuality, 
nativism, and internationalism (Journal of Modern Literature, Apr 1, 2006). Негативна оцінка 
представлена запереченнями doesn’t give adequate attention, doesn’t account for richness of 
such debates, і підсилюється прислівниками though, consequently.

Theroux’s first novel to appear in twenty years concerns the reclusive Eugene Eyestones, a 
sex columnist for the magazine Quink, who becomes entangled with his corpulent, eructating 
boss’s equally repulsive ex-wife – the titular Laura Warholic, nee Shqumb, a “homely, long-
shanked, bony, spindle-nosed slattern of crucial need, low hopes, impoverished account, and 
undisguised but pathetic greed” (The New Yorker, January 7, 2008). У даному прикладі при-
кметники homely, long-shanked, bony, spindle-nosed, crucial, low, impoverished, pathetic ма-
ють негативну конотацію.

Літературній рецензії притаманний параметр достовірності, який вербалізується 
за допомогою конструкцій з maybe, probably, certainly, might, may, possibly, undoubtedly, 
surely, must, should, presumably, can, could, would тощо. Наприклад,

But there is surely a second joke in this exchange, which is the suggestion in the portrait 
– tall, stovepipe hat – of another President, who will presently save the Union, and rid the 
country of that moral blight which so consumed the real Tocqueville (The New Yorker, May 
17, 2010).

Параметр очевидності реалізується за допомогою конструкцій з seem, evidently, 
people say, they say, I’ve been told, told me, see, hear, feel. Наприклад,

What is truth? I could have realized these people with my fun and games with their real-life 
stories, while Sir Quentin was destroying them with his needling after frankness. When people 
say that nothing happens in their lives I believe them (The New Yorker, April 5, 2010).

Жанр проблемної статті характеризується параметром очікуваності, який вербалізу-
ється за допомогою конструкцій of course, oddly, enough, in fact, actually, at least, even, 
only, but, however, nevertheless. Наприклад,

A hothouse flower never well acclimatized to English soil, British modernism may have 
actually fared better when the winds of censorship blew hot then when they blew cold (Twentieth 
Century Literature, April 1, 2008).

Жанру інтерв’ю з письменником притаманні динамічні оцінні висловлювання – ви-
словлювання, де оцінюється виконання якої-небудь дії, процесу. Вибачення, вжите на 
початку висловлювання, налаштовує адресата на сприйняття негативної оцінки. Напри-
клад, в інтерв’ю з А. Беррозом наводиться таке вибачення,

Pardon me, I’m housebreaking him, and he’s discovered the Hoover (Bookslut, October 
2003).
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У читацькому відгуку оцінка зазвичай чітко визначена (або позитивна, або негатив-
на). Оцінку твору кожним читачем, який залишив відгук на сайті www.amazon.com, мож-
на побачити за допомогою «зірочок» (наскільки читач оцінив даний твір).

Позитивна оцінка виражається у читацькому відгуку такими оцінними висловлюван-
нями (на матеріалі читацьких відгуків про роман “Marriage Plot” by Jeffrey Eugenides): 
I really enjoyed this novel; I’ve always been a big fan of …; I would recommend this novel 
to …; an extremely satisfying and enjoyable read; I don’t regret buying the book as I’ll more 
than likely read it again; this novel was absolutely worth the wait; this book is such a marvel 
(Amazon.com, 2011).

Негативна оцінка може виражатися у читацькому відгуку такими оцінними ви-
словлюваннями (на матеріалі читацьких відгуків про роман “Marriage Plot” by Jeffrey 
Eugenides): just not a book for me;  I found myself dissappointed with this work; I found the 
characters to be annoying; the plot was transparent from the first 30 pages; ultimately, I regret 
wasting my time on this book; his stylistic approach does get better further in; what a waste of 
time – don’t read this meandering nothing of a novel; hard to believe it has any positive ratings; 
I had high hopes; this isn’t a very good novel; once I started reading it, that excitement faded 
quickly; I did not enjoy this book; this book was SO disappointing; the plot went absolutely 
nowhere (Amazon.com, 2011).

Таким чином, літературно-критичні жанри медійного дискурсу є аксіологічно мар-
кованими, але ступінь маркованості варіюється від інтенціональності того чи іншого 
літературно-критичного жанру. Критик впливає на читача, доводячи свою думку про лі-
тературний твір, автора, стиль, течію, напрям.
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ЗагоЛовний КомПЛЕКС Сайту ЯК один іЗ оСновниХ 
КомПонЕнтів СтворЕннЯ імідЖу ангЛомовного 

миСтЕЦтвоЗнавчого онЛайн-виданнЯ

Стаття присвячена розгляду заголовного комплексу англомовних мистецтвознавчих 
онлайн-видань. Зроблено аналіз побудови та взаємозв’язку між адресою сайту та його 
заголовком, оскільки вони існують у нерозривному зв’язку та формують єдиний тексто-
вий блок, складне семантико-структурне утворення – заголовний комплекс.

Ключові слова: заголовний комплекс, заголовок, назва онлайн-видання, підзаголовок.
Статья посвящена рассмотрению заголовочного комплекса англоязычных ис-

кусствоведческих онлайн-изданий. Проведен анализ построения и взаимосвязи между 
адресом сайта и его заголовком, поскольку они существуют в неразрывной связи и фор-
мируют единый текстовый блок, сложное семантико-структурное образование – за-
головочный комплекс.

Ключевые слова: заголовочный комплекс, заголовок, название онлайн-издания, под-
заголовок.

The article deals with the title complex of English art online magazines. It examines the 
relations between the web-address and title of the site as they are in very close relations and 
form one text block, a complicated semantic and structural formation – the title complex.

Key words: the title complex, the title, the name of the online magazine, subhead.

З початком XXI століття об’єктом мовознавчих студій стають різні види текстів, що 
починають істотно впливати на загальне спрямування лінгвістичного знання, намагаючись 
встановити базові відношення між мовою та людиною як мислячим соціальним об’єктом, 
що дозволяє включити мовленнєву (дискурсивну) поведінку в інтерактивну картину світу. 
Оскільки мистецтвознавчі сайти містять синкретизм різних типів дискурсу, саме вони ста-
ли об’єктом дослідження, а предметом – заголовний комплекс цих видань.

Заголовок як невід’ємну складову тексту досліджувало багато лінгвістів, серед них 
Є.А. Лазарева, Г.Г. Хазагеров, Н.П. Харченко та багато інших. Проте поняття заголовку 
онлайн-видання суттєво відрізняється від заголовку статті чи іншого твору. Крім поверх-
невого огляду С.А Матвєєвої, заголовний комплекс сайту ще не був предметом аналізу 
та опису з лінгвістичних позицій.

Онлайн-видання – регулярно оновлюваний веб-сайт, який ставить своїм завданням 
виконувати функцію друкованого видання і користується певною популярністю й авто-
ритетом (має свою постійну аудиторію). Сьогодні спостерігаємо активний розвиток мис-
тецтвознавчих сайтів, зокрема онлайн-видань, які намагаються зацікавити як митців та 
мистецтвознавців, так і інших людей, що не дуже цікавляться мистецтвом. Відповідно 
кожне видання намагається бути унікальним, цікавим та інформативним.

На думку С.А. Матвєєвої, до числа найбільш значимих індивідуально-стилістичних 
способів і прийомів організації сайту належать: заголовний комплекс (адреса сайту, за-
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головок, підзаголовок), вітання, епіграф, передмова. Усі ці компоненти містяться на го-
ловній сторінці сайту, адже знайомство адресата з текстом сайту розпочинається з пере-
гляду головної сторінки. Цей фрагмент є відправною точкою входження й подальшого 
занурення адресата в інформаційний (і водночас комунікативний) простір сайту й, відпо-
відно, однією з найсильніших позицій тексту сайту [1: 10]. Саме тому від унікальності, 
інформативності та графічного оформлення головної сторінки залежить чи зацікавиться 
користувач сайтом чи ні.

“Заголовок сайту повинен розглядатися в нерозривному зв’язку з його адресою й під-
заголовком, оскільки ці композиційні фрагменти формують єдиний текстовий блок, склад-
не семантико-структурне утворення – заголовний комплекс” [1: 10]. На прикладі онлайн-
видання The Art Newspaper та адреси його головної сторінки – http://www.theartnewspaper.
com/ можемо побачити цей зв’язок та єдність, адже назва сайту міститься як на головній 
сторінці сайту, так і в його адресі. Деякі онлайн-видання ще містять підзаголовок, який по-
яснює мету та контент видання, як наприклад підзаголовок сайту Culture Kiosque – The 
European Magazine of Arts, Culture and Ideas Worldwide, адреса головної сторінки якого – 
http://www.culturekiosque.com/ (назва сайту теж міститься в його адресі).

Пошукові системи, такі як Яндекс, Гугл та інші, знаходять сайт за посиланнями, тому 
саме текст заголовка найчастіше відображається на сторінці результатів пошуку і в ката-
логах. Кожне посилання веде на певну сторінку веб-ресурсу, тому, щоб потенційний від-
відувач зацікавився онлайн-виданням і клікнув посилання, потрібно зробити заголовок 
максимально привабливим для користувача.

Отже, заголовний комплекс – це перший елемент веб-сайту, який бачать відвідувачі. 
Він складається з адреси поточної сторінки онлайн-видання та заголовка або назви сай-
ту. Заголовний комплекс є одним із комунікативно-значущих компонентів сайту, і якщо 
він правильно складений, то дасть змогу сайту зайняти перші рядки видачі пошукових 
систем, що забезпечить йому бажану популярність.

“Хоча зовнішній вигляд кожного сайту є унікальним, проте в усіх сайтах можна зна-
йти спільні за функціональністю частини. На будь якому сайті першою відкривається го-
ловна сторінка. Її розробці приділяють особливу увагу, оскільки дослідження показали, 
що люди не здатні читати інформацію, що відображається на моніторі, так уважно, як 
книжки або журнали, вони зазвичай лише поверхово переглядають її, наприклад, як ре-
кламу. Якщо головна сторінка містить те, що шукає відвідувач, він читає її далі, а якщо 
ні – переходить до інших сайтів, яких в Iнтернеті дуже багато” [2:14].

Оскільки всю необхідну інформацію розмістити на одній головній сторінці практич-
но неможливо, для розміщення конкретного матеріалу створюють нові сторінки з необ-
хідним контентом.

Пошукові системи надають словам із адреси максимальну увагу: найбільш важливі 
ключові слова необхідно розміщувати якомога ближче до початку адреси, в ідеалі пер-
шими, як, наприклад, назву сайту, а всю іншу інформацію, як, наприклад, назву рубри-
ки, статті, варто ставити ближче до кінця. Теоретично чим лівіше слово в адресі, тим 
більшого значення йому надається. Наприклад, в адресі http://everypainterpaintshimself.
com/essays/mystery _of_michelangelos_battle_of_cascina зліва знаходиться назва сайту – 

© Левченко Н.О., 2013



265

Every Painter Paints Himself, потім йде назва рубрики – Essays та назва статті – Mystery of 
Michelongelo’s battle of Casina.

Під час аналізу адрес сторінок різних англомовних мистецтвознавчих онлайн-видань 
виявлено, що, здебільшого, адреса головної сторінки сайту складається з її назви та до-
мена com, що означає комерційні компанії. Наприклад:

 
http://artobserved.com/
http://www.apollo-magazine.com/
http://www.culturekiosque.com/ 
http://www.arttimesjournal.com/
http://www.everypainterpaintshimself.com 
http://www.fadwebsite.com/
http://www.juxtapoz.com/ 
http://bombsite.com/  
Сайт Artnow складається з 2 частин: Artnow online – http://www.artnowonline.com/ 

– це сайт-аукціон робіт різних художників, та ArtnowMag – http://www.artnowmag.
com/Magazine.php – онлайн-видання, тут в адресі сайту міститься ще слово журнал 
(Magazine), а php вказує на мову програмування, якою написана сторінка. Варто зазна-
чити, що з технічного погляду Magazine.php – це назва файлу головної сторінки сайту, 
яка може відображатися в адресі або бути прихованою (як у випадку адреси http://www.
artnowonline.com/, тож розробники сайтів свідомо обирають той чи інший варіант.

Адреси інших, не головних, сторінок онлайн-видань можуть включати в себе назви 
сайту, рубрики та статті, яку читає користувач:

http://www.juxtapoz.com/Street-Art/qbad-dogq-sculpture-outside-ocma-by-richard-
jackson – сайт Juxtapoz, рубрика Street Art, стаття “Bad Dog” sculpture outside Ocma by 
Richard Jackson. 

Похилі риски означають папки, де зберігаються матеріали для певних сторінок. За-
мість лапок – “Bad Dog” – в адресі сторінки було використано літеру q, оскільки пошуко-
ві системи не рекомендують використання розділових знаків та символів у адресах сто-
рінок, тому що знаки пунктуації замінюються ANSII-символами і подовжують тим са-
мим заголовок. Так, наприклад, знак одна прогалина в заголовку замінюється поєднан-
ням трьох символів: % 20. Аналогічно працюють і інші знаки, не рекомендовані для ви-
користання в заголовках. Єдиний виняток, офіційно дозволене для будь-якого заголовка 
і не надає ніякого негативного впливу на позицію матеріалу – це тире, яке не замінюєть-
ся ніякими додатковими символами [3].

Інколи в кінці адреси може відображатися розширення відповідного файлу – thtml, 
html та інші:

• http://www.apollo-magazine.com/news-and-comment/contemporary-art/7934453/around-
the-galleries.thtml – сайт Apollo, рубрика News and Comment, цифри – назва ще якоїсь пап-
ки, стаття Around the Galleries, thtml – розширення файлу around-the-galleries;

• http://www.culturekiosque.com/art/exhibiti/gpbohemes_pbocca764.html – сайт Culture 
Kiosque, рубрика Art, папка Exhibitions, стаття – Exhibition review: bohemians roam the 
right bank. Як бачимо в адресі сторінки заголовок статті суттєво скоротили і додали ско-
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рочене ім’я та прізвище автора – Patricia Boccardo (pbocca), html – розширення файлу 
веб-сторінки.

Інколи замість назви рубрики просто пишуть слово стаття (article), або цифрами по-
значають папку, де вона міститься:

• http://www.theartnewspaper.com/articles/The-first-modern-master-of-the-art-of-branding /  
28215 – сайт The Art Newspaper, папка Articles, стаття The first modern master of the art of 
branding, цифри – назва папки;

• http://bombsite.com/issues/999/articles/6423 – сайт Bombsite, папка Issues, Articles, 
цифри – це теж назва папки;

• http://www.artnowmag.com/Magazine/News/2013/Feb/News_Feb0113.html – сайт 
ArtnowMag, рубрика News, дата випуску статті 2013 та Feb – є також назвами папок, 
html – розширення файлу.

“Єдність заголовка й адреси є важливою композиційною характеристикою сайту, 
оскільки саме заголовний комплекс не тільки передує знайомству адресата зі змістом 
сайту, але й бере участь у формуванні певної настанови на сприйняття подальшого тек-
сту сайту. Переважно назва асоціюється з адресою й пропонованою інформацією. Нерід-
ко адреса містить ключові лексичні компоненти, що несуть у собі центральну ідею або 
основну тематичну спрямованість тексту сайту” [1: 10].

Заголовок або назва сайту – це невід’ємний елемент композиційної структури 
онлайн-видання. Від його типу та оформлення залежить доля сайту, адже до його функ-
цій належить встановити контакт з читачем, привернути його увагу, викликати зацікав-
леність. Він допомагає зрозуміти смисл онлайн-видання, його концепцію.

“У верхній частині головної сторінки зазвичай розташована так звана шапка, яку 
дублюють на інших сторінках сайту. Це роблять спеціально, адже ця частина відобража-
ється у вікні браузера першою, і відвідувач насамперед звертає на неї увагу” [2: 14]. Саме 
тут розміщено назву видання, яка знаходиться на певній відстані від основного блоку 
інформації, проте є невід’ємною його частиною.

“Заголовок стоїть над текстом, розмежований певним простором, що дозволяє йому 
функціонувати в ролі самодостатньої мовної одиниці (автосемантичні заголовки). Такі 
заголовки виразні самі по собі, в основному зрозумілі до прочитання тексту” [4: 34].

“Процес декодування значення тексту та його заголовка має стратегічний характер. На 
першому етапі заголовок сприймається до прочитання тексту й виступає у функції знака-
індекса, маркуючи текст, виділяючи його з парадигми інших. На другому етапі заголовок 
співвідноситься з усім текстовим простором. Глибинний смисл заголовка актуалізується 
на третьому етапі його сприймання. За рахунок асоціативних зв’язків з мовними одиниця-
ми текстового простору відбувається розширення смислу заголовного виразу” [5: 5].

Т.В. Желтоногова виділяє та аналізує 3 типи заголовків, відповідно до яких ми аналі-
зували мистецтвознавчі онлайн-видання:

1. Заголовки-індикатори – характеризуються прозорістю значення, відіграють роль 
маркерів тексту і є відносно автосемантичними. До таких заголовків можемо віднести 
The art newspaper – мистецька газета, Artforum – арт форум, ArtnowMag – журнал сучас-
ного мистецтва, Every painter paints himself – кожен художник малює себе.

2. Заголовки-образи – відзначаються домінантним конотативним значенням, мають 
високу інтенсивність образності. Їм властива наявність троп: алегорій, метафор, пере-
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більшень. Для мистецтвознавчих сайтів досить цікаво звучать такі заголовки-образи як 
The art times – час мистецтва, ArtsEditor – редактор мистецтв, Culture Kiosque – кіоск 
культури, Bombsite – сайт сенсацій. Juxtapoz (від слова juxtapose) – зіставлення, Identity 
Theory – теорія ідентичності.

3. Заголовки-символи – характеризуються домінуванням підтекстового значення, яке 
виникає на основі асоціативних зв’язків текстової інформації та культурно-історичних 
традицій людства. Прикладів таких заголовків поки що не знайдено.

Здебільшого заголовки мистецтвознавчих сайтів є автономними та виступають само-
стійними одиницями, пов’язаними з усіма сторінками сайту, а не якоюсь конкретною 
публікацією. Здебільшого це слова, словосполучення, знайдено лише один приклад ре-
чення – Every painter paints himself.

На думку А. Євграфової, заголовок, представлений одним словом, через можливу 
багатозначність лексичної одиниці значно ускладнює очікування змісту, бо не дає ви-
черпної уяви про реальний смисл [6]. Проте давати довгі та вичерпні заголовки онлайн-
виданням досить недоцільно та непрактично. Якщо читачеві сподобався певний сайт, то 
він повинен запам’ятати його назву, щоб через деякий час без труднощів знайти його у 
всесвітній мережі. Для цього користувач повинен внести його адресу або назву до по-
шукових систем. Оскільки запам’ятати адресу сторінки досить важко, ввести назву сай-
ту – найлегший та найдоцільніший спосіб. Саме тому заголовок повинен бути точним, 
коротким, виразним та конкретним.

До заголовків можуть дописувати цифри, як наприклад, Scene 360, існують скорочені 
заголовки, як ArtnowMag, оказіоналізми та неологізми, щоб створити новий свіжий об-
раз використовують також гру слів – Culturevulture (culture – культура, vulture – яструб, 
стерв’ятник). 

Заголовки можуть бути емоційно забарвлені, як Juxtapoz, Bombsite, Fad або стиліс-
тично безбарвні – The art newspaper, Artforum.

Аналіз підтвердив слова С.І. Потапенко, що “заголовки є провідними текстотвірними 
елементами, які містять основну ідею тексту (у нашому випадку веб-сторінки) та склада-
ють його смислове й психолінгвістичне ядро” [7: 40–41].

Увібравши в себе в стислій формі зміст усього текстового простору сайту, заголо-
вок виконує насамперед функцію інтеграції всіх сайтових фрагментів у єдину систему, 
визначаючи тим самим характер композиційного оформлення тексту сайту. Відповідно, 
можна виокремити 4 компоненти заголовку онлайн-видання [8].

1. Емблема заголовка. Це може бути емблема компанії або будь-яке інше зобра-
ження. Емблема відображається як доповнення до зображення теми заголовка.

2. Стиль заголовка. Стиль заголовка визначає розмір і положення тексту, його 
шрифт, наявність зображень та інших графічних елементів. 

3. Текст заголовка. Текст заголовка містить назву та лозунг сайту. Назва сайту має 
повідомляти користувачам про сферу діяльності, а в ролі лозунгу сайту може виступати 
привітання або девіз. Інколи одразу під заголовком онлайн-видання розташовано підза-
головок або тлумачення заголовку сайту. Наприклад:

Bombsite. The Artist’s Voice Since 1981
ArtsEditor: independent arts reporting, reviewing, and relevant discourse.
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Art Times. A literally Journal and Resource for All the Arts.
Culture kiosque. The European Magazine of Arts, Culture and Ideas Worldwide.
Identity Theory. A literary website, sort of.
4. Тема заголовка. Тема заголовка – це зображення, яке супроводжує текст заго-

ловка. Досить часто це слайди реклами, яка стосується мистецтва, прохання підписатися 
на оновлення журналу, графічні веб-посилання на інші мистецькі сайти.

“Обираючи заголовок, автор чітко уявляє собі, що він створює, на чому хоче сконцен-
трувати увагу читача. Вибір заголовка залежить і від самого автора, тобто від його вну-
трішнього «Я», та від суспільних умов, в яких живе і творить митець” [6]. Заголовок слу-
жить обрамленням різних тем та сюжетів, різних типів дискурсу та мовленнєвих жанрів, 
об’єднуючи їх в один сайт, одне онлайн-видання.

Як бачимо заголовний комплекс мистецтвознавчих онлайн-видань є досить склад-
ним та новим явищем в лінгвістичній науці, і тому потребує подальших ґрунтовних до-
сліджень.
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СвадЕБнаЯ оБрЯдноСтЬ БЕЛоруСов
(на материале фольклора Ветковского р-на Гомельской области)

У статті розглядаються особливості весільної обрядовості Ветковщини, акценту-
ється увага на окремих структурних компонентах і пов’язаних з ними міфологічних ви-
ставах.

Ключові слова: весілля, обряд, ритуал, міфологічне подання, сватання, передвесіль-
ний період, послесвадебный період, пісня, коровай.

В статье рассматриваются особенности свадебной обрядности Ветковщины, ак-
центируется внимание на отдельных структурных компонентах и связанных с ними 
мифологических представлениях.

Ключевые слова: свадьба, обряд, ритуал, мифологическое представление, сватов-
ство, предсвадебный период, послесвадебный период, песня, каравай.

Peculiarities of the wedding ceremony in Vetka region are stated in the article, great at-
tention is paid to the individual structural components and mythological concepts related to 
these components.

Key words: wedding, ritual, ceremony, mythological representation, engagements, period 
before wedding, after wedding period, the song.

Свадебный обряд Ветковщины, одного из наиболее самобытных районов Гомель-
ской области, характеризуется многообразием местных вариантов, которые сохраня-
ют общенациональную основу. В данной статье использованы аутентичные фактичес-
кие материалы по свадебной обрядности, собранные в экспедициях на территории Вет-
ковского района (деревни Романов Лес, Передовец, Неглюбка, Казацкие Болсуны, Шер-
стин, Великие Немки, Присно, Хальч, Акшинка, Столбун), а также сведения о свадебных 
традициях, записанные от переселенцев из деревень Даниловичи, Речки, Бартоломеев-
ка, которых сегодня на географической карте Беларуси уже нет в связи с чернобыльской 
трагедией. Как свидетельствует собранный в разных местностях фольклорно-
этнографический материал, для структурных компонентов свадебного обрядового комп-
лекса, их ритуалов, песенного репертуара, примет и поверий характерны как общие, так 
и специфические локальные особенности.

Во всех вышеупомянутых деревнях обязательным этапом в системе свадеб-
ной обрядности было сватовство, которое в разных местностях имело ряд общих мо-
ментов, одним из которых является иносказательный ритуальный диалог. Его целью 



270

было получение сватами согласия родителей на то, чтобы выдать дочку замуж. Отме-
тим, что главным сватом мог быть не только мужчина, но и женщина. Особый инте-
рес представляет ритуальный диалог между сватами (д. Речки), в котором имели место 
орнитоморфные образы (петух и «рыжая курица»), символизирующие молодых: «Наш 
пеўнік загнал к вам рыжаю курачку. Ці можна нам забраць яе назад? (Іменна рыжаю, 
таму што ў нас лічылась, што так трэба аб нявестцы гаварыць. Гэты колер сімвалізаваў 
печ і полымя, тую печ, якую яна будзе тапіць і свёкра са свякрухай карміць») [2: 77]. 

По воспоминаниям жителей д. Речки, если во время сватовства между молодыми 
было достигнуто согласие на вступление в брак, нужно было обязательно отвести их в 
сарай: «Так было трэба, гэта лічылася сімвалам будучага дабрабыту маладых» [2: 77]. 
В данной местности принято, чтобы сват, озвучивая цель прихода, говорил очень гром-
ко: «Лічылася, чым грамчэй сват крычыць, тым болей шчасця будзе ў маладых» [2: 77]. 
В д. Речки жених обязательно должен был появиться во время сватовства, когда приво-
дили и показывали молодую сватам: «Было такое павер’е: калі бацька маладой і яе маці 
вывелі нявесту і ў гэты час не зайшоў жаніх, гаварылі, што ў іх не будзе дзетак ці яны 
не будуць разам жыць» [2: 77]. В этой же местности, если сват заходил в дом, он должен 
был ударить кнутом о порог (3 раза), что символизировало прочность семейных отно-
шений: «Каб маладая дом глядзела і з чужымі мужчынамі не гуляла» [2: 77]. В дерев-
нях Золотой Рог и Старое Село обрядовый этап сватовства сопровождался символичес-
кими действиями с тыквой. Если родители были согласны выдать дочку замуж, то «гар-
бузу коцяць ад парога да печы, а калі не – ад парога на вуліцу» (д. Золотой Рог) [1: 223]. 
Местным колоритом отличались эти же обрядовые действия в д. Старое Село. Сват захо-
дил в дом и бросал большую тыкву: «І ежалі гарбуз схвацяць і паставяць на стол, то гос-
ці заходзяць, а калі назад пусцяць, то ўсе расходзяцца і пара не састаіцца» [1: 224]. Если 
сватья участвовала в обряде сватовства, она приносила корзину с яйцами и зерном. Зерно 
высыпалось на пол, чтобы «ў доме дзеткі радзіліся і ў доме ўсё вадзілась» [2: 77]. Сим-
волами согласия на вступление в брак в д. Глуховка были рушник, подаренный невестой 
отцу жениха, и платок – дар будущей свекрови. Если сваты не получали утвердительного 
ответа на вопрос, выйдет ли девушка замуж, им выносили тыкву: «Еслі дзяўчына не са-
глашалася, то яна выносіла гарбуз» [2: 66]. 

В песнях, которыми сопровождался обрядовый этап сватовства, звучали мотивы рас-
ставания невесты с родителями, родным домом. С целью более глубокой передачи вну-
треннего состояния молодой девушки, которую приехали сватать, в песенном тексте ис-
пользуется художественный приём параллелизм:

Стаяла, буяла 
У полі канапелька.
Не даў ёй ветрык
Яшчэ болей пастаяці,
Галінкамі памахаці.
Гуляла красавіца Маша,
Не даў ёй парянь
Яшчэ болей пагуляці,
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Коскамі памахаці
Расплёў ён ёй косачкі,
Разліў ён ёй слёзачкі [2: 65].

Вечер накануне свадьбы в доме невесты жители Ветковщины называли по-разному: 
«зборная субота» (д. Даниловичи), «на вянкі» (д. Глуховка), «гаратнік» (д. Речки), «ёлка» 
(г. Ветка). Важным обрядовым моментом свадьбы в д. Столбун является «ёлачка», ког-
да девушки собираются в доме молодой и украшают ветку «ёлки», делают «на ёлцы такі 
ужо ўсякі красівы крыж, кругом садзяцца, каля ёлкі спяваюць». Этот ритуал в д. Столбун 
называют «хрэст віць»: «У суботу сабіраюцца дзеўкі віць нявесце хрэст, наразалі бума-
гі і красілі ў сіні, зялёны, красны, жоўты колеры» (записано от Кугаевой З.К., 1938 г.р.). 
Интересно, что крест с ёлки, который украшали молодые, по утверждениям жителей, до-
лжен стоять целый год в доме молодого.

Ритуал выкупа елки, которая символизировала целомудрие молодой, ее девичью кра-
соту, превращался в этой местности в своеобразный спектакль с элементами настоящей 
«барацьбы-паядынку». Девушки оберегают украшенную ёлку, под которой сидит моло-
дая и плачет. Верх ёлки девушки тщательно скрывают и просят выкуп. По приезду моло-
дого кто-то из его дружек «ухвацяць верх ёлкі, тады ўжо дзеўкі прапалі. Госці ламаюць 
ёлку, лупяць дзевак, крычаць на іх і гоняць прэч». При этом поют:

Далоў, шкуркі, дуркі,
Ідзіце, не крычыце,
Ідзіце тчыце да прадзіце,
І на нас не глядзіце.

А девушки отвечают:

Сваточкі-галышкі,
А чаго ж вас бярэ за кішкі.
А ці не даць вам расолу,
Каб праняло вас да долу.

Чтобы обезопасить молодую «ад дурнога зглазу і каб не баялася ўрокаў», кто-то из 
родителей невесты, когда участников свадебной церемонии к отправляют молодому, ста-
рается уколоть дочь иглой, а потом забросить эту иглу на печь (д. Бартоломеевка Ветков-
ского района).

Особенностью этого обрядового этапа в д. Старое Село было разделение дружек не-
весты на несколько групп. Представители одной из них «украшали» дом жениха: разве-
шивали рушники, занавески, стелили скатерти, подготовленные лично невестой. Осталь-
ные дружки оставались у невесты дома и «украшали» обрядовое деревце – «ёлку», ко-
торое символизировало девичество («Ёлку прыбіралі, плялі, гэта значыць, нявеста была 
дзеўка» (записано в д. Золотой Рог от Романовой Марфы Ивановны, 1913 г.р.)), а так-
же красоту молодой, ее благополучие («Прыбраная ёлка, я думаю, сімвалізавала прыга-
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жосць, а можа, дабрабыт нявесты» (записано от Барсуковой Галины Фёдоровны, 1937 
г.р.)).

Выкуп «ёлкі» дружиной жениха – важный ритуал в свадебной обрядности Ветков-
щины. Отметим, что невеста стремилась непременно сломать верхушку «ёлкі», чтобы 
верховенствовать над мужем. Не случайно сваты тщательно следили за тем, чтобы неве-
ста «не зламала верх, а яна тады стараецца, штоб зламіць верх. Ёлку як нявеста зломя, то 
будзе верх імець над мужыком» [2: 69].

По-местному своеобразными были ритуалы подготовки «елочки» и ее выкуп под-
ружками невесты в д. Передовец. В этом важном процессе участвовали представите-
ли дружины молодого («нескалькі свяцілак са стараны маладога дзелалі елец, украшалі 
ёлачку цвятной бумагай» [1: 266].

В д. Бартоломеевка обрядовый этап «ёлка» имел свои местные особенности: «Пасля 
абеду прыходзяць дзеўкі да нявесты, збіраюць яе і з песнямі ідуць у лес за елкай. Дома на-
ражаюць елку цвятамі, на самы верх вешаюць красівы ўбраны вянок. І хаваюць елку ў чу-
лан да васкрэсення» [1: 289]. Именно с этим свадебным атрибутом связаны мифологиче-
ские приметы и поверья: например, с верхушкой «ёлки» ассоциируются в местном народ-
ном этикете доброта и красота молодой, поэтому подружки невесты внимательно следили, 
чтобы никто не смог приблизиться к этому обрядовому деревцу, оберегали его.

В д. Романов Лес в качестве обрядового деревца «ёлки» использовали ветку березы, 
которую украшали и ставили в кадушку с зерном: «Пад ёлку ставяць дзве лучынкі і за-
пальваюць іх. Гэта ўсё ставяць на прыгожа ўбраны стол» [1: 265]. 

Ритуалы подготовки и выпечки каравая – важные составляющие свадебной обрядно-
сти. К изготовлению каравая относились очень осторожно, придерживаясь отдельных за-
претов и выполняя при этом ряд предписаний. Например, принято было, чтобы замеши-
вали тесто для каравая пожилые женщины, счастливые в браке. Считалось, что соблю-
дение этого требования чрезвычайно важно для обеспечения благополучия в жизни мо-
лодых. Когда пекли каравай жители д. Глыбовка, то следили за тем, чтобы он сверху не 
потрескался: «Калі каравай удаваўся, то лічылася, што жыццё ў маладых будзе добрае і 
багатае» [2: 68]. Жителями д. Речки не допускалось, чтобы каравай «рассыпался», когда 
проходил ритуал его деления: «Калі каравай будзе мяккі, калі будзе рассыпацца, то такой 
жа недаўгавечнай і рассыпчатай будзе іх каханне. Калі каравай цвёрды (але не зусім чэр-
ствы), то і каханне будзе назаўсёды і маладыя будуць доўга жыць разам усю жызнь» [2: 
78]. Исходя из фактических материалов, можно констатировать, что раздел каравая имел 
место как в доме невесты, так и в доме молодого. 

 Во время обрядового этапа под названием «посад» в д. Даниловичи выполняли та-
кие ритуалы, как расплетание косы молодой, выкуп косы женихом, повязывание головы 
молодой платком. Интересно отметить, что в д. Передовец обоих молодых, перед тем как 
вывести их на улицу с целью поездки к жениху, перевязывали полотенцем, которым был 
перевязан сват: «Сват, які быў перавязаны рушніком, знімае яго з сябе, абодвух маладых 
звязвае ім і выводзіць на вуліцу» [1: 268]. 

Послесвадебный период, который имеет на территории Ветковского района разные 
названия, отличается действиями сатирической направленности, привлекает занима-
тельным юмором, ярко выраженной иронией, сарказмом.
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Местными элементами в послесвадебной традиции в д. Казацкие Болсуны являлись та-
кие, как посещение дома молодой ее родственниками после свадьбы и наоборот – дома мо-
лодого его родней, а затем «яны мяняюцца» Послесвадебная часть в д. Казацкие Болсуны 
называлась «пята» («яна была па дамоўленасці ў каго-небудзь, там рэзалі курэй – курыцу 
– маладой, петуха – маладому, суп варылі» [1: 274]), и проводилась она после «банкетаў». 
В структуре свадебной обрядности д. Столбун можно выделить послесвадебный этап с та-
ким же названием («Пята»), как и в д. Казацкие Болсуны. Послесвадебную часть в д. Пе-
редовец называли «драць курыцу», во время которой имела место имитация подлинной 
свадьбы в виде воспроизведения основных обрядовых моментов. Послесвадебная часть в 
д. Неглюбка имела название «банкет»: «Дралі курыцу, кнутом зацэпяць яе і вядуць ад сва-
та да свацці, а патом – да маладога» [1: 270]. 

В д. Шерстин выделялись только «банкеты» («гуляюць банкеты па розных хатах»). 
Послесвадебную часть в д. Акшинка называли «банкет» и «карэнне». Если во время 
«банкета» обходили дома крёстных и всех гостей, то «на карэнне» собирались на подво-
рье молодой и имитировали шуточную свадьбу, «пераапранаючыся ў звяроў, жабракоў, у 
маладога і маладую». Послесвадебный период в д. Даниловичи известен под названием 
«драць карэнне», а в д. Старое Село – «вадзіць банкеты»: «Кагда адгульвалі ўжо паследні 
дзень, нада было вываляць маладых у пыле, у попеле, сажы. Чым больш гразнымі яны 
будуць, тым багацейшым будзе іх жызнь. А яшчэ, пакуль нявеста не паднялася з зямлі, 
хапалі гаршок і білі яго над жыватом нявесты, каб была пладавітая і багатая» [2: 76]. Це-
лью магических обрядовых действий послесвадебного периода было обеспечение дето-
рождения и достатка молодой семьи.

Приведенные сведения о свадебной традиции белорусов, в частности жителей Вет-
ковщины, демонстрируют наличие самобытных местных особенностей в структуре сва-
дебной обрядности, в песенном сопровождении обрядовых этапов, а также в приметах и 
поверьях, связанных с отдельными ритуалами.
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муЗЫКа в СтруКтурЕ ХудоЖЕСтвЕнно-ФиЛоСоФСКой 
СиСтЕмЫ ЯроСЛава иваШКЕвича

Светлой памяти доктора филологических наук, 
профессора Людмилы Васильевны Бублейник

 посвящается
 
У статті, виходячи з поняття гіпертекст, що охоплює весь доробок Я. Івашкевича, 

через поетику розглядається музика як складова частина його світосприйняття і вод-
ночас як смисло- і структуротворчий елемент у художньо-філософській системі пись-
менника.

Ключові слова: буття, гіпертекст, інтертекст, світосприйняття, образ, поетика, 
ритміко-інтонаційний малюнок, структуротворчий елемент, художньо-філософська 
система.

В статье, исходя из понятия гипертекст, включающего в себя все наследие Я. Иваш-
кевича, чере зпоэтику рассматривается музыка как составная часть его мировоззре-
ния и, одновременно, как смысло – и структурообразующий элемент в художественно-
философской системе писателя.

Ключевые слова: бытие, гипертекст, интертекст, мировоззрение, образ, поэтика, 
ритмико-интонационный рисунок, структурообразующий элемент, художественно-
философская система.

Music as a part of Y. Ivashkevych views and sense and structure created element of his literary 
and philosophic system is examined through concept hypertext, which includes all writer’s works.

Key words: being, hypertext, intertext, views, image, poetics, rhythm and intonation pat-
tern, structure created element, literary and philosophic system.

Творчество Я. Ивашкевича широко и разносторонне представлено в литературове-
дении, которое не обошло вниманием и тему музыки в произведениях писателя. Сре-
ди таких работ следует особенно выделить вступительную статью к «Dziennikam 1911 
– 1955» Я. Ивашкевича, написанную А. Грончевским, – «Ciemne ścieżki i jasne polany» 
(«Темные тропинки и ясные поляны»), взяв за исходное – и в определенной степе-
ни ключевое – её положение: «Dziennik Iwaszkiewicza jest diarius zempoety. Wśródinny 
chdzienników, – пишет А. Грончевский, – zalecasię szczególną, osobną tonacją, jaką bez 
trudu rozpoznać można w każdym diariustyczny makapicie autora Podróży doWłoch» [5, 
12].Разделяя мысль А. Грончевскогоо тональности, следует заметить, что эта мысль 
по своему значению намного шире,ибо распространяется на все творчество писателя 
и выражает характерную особенность мышления Я. Ивашкевича-художника, что нахо-
дит свое выражение и в структуре его произведений. Не менее важно и определение 
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«Dzienników» как произведения, созданного поэтом, потому что оно, проливая доба-
вочный свет, например, на образ Эдгара («Chwała i sława»), одновременно направляет 
исследования в сторону сопоставления внутренних миров Я. Ивашкевича и его героя. 
Иными словами, А. Грончевский раскрывает возможности для более глубокого рас-
крытия тех сторон смыслов, заложенных, прежде всего, в романе-эпопее, которые ак-
тивизируются, поставленные в контекст «Dzienników».

Достижения польского ивашкевичеведения – статья А. Грончевского только один 
яркий эпизод его – служат опорой для дальнейшего рассмотрения роли музыки в 
художественно-философской системе писателя. Дальнейшие шаги в этом направлении 
требуют исходить из понятия гипертекста, вбирающего в себя все наследие Я. Иваш-
кевича. Это необходимо для того, чтобы через поэтику осознать, как музыка служила 
ему для создания образа мира и человека, воспринимающего этот мир и живущего в 
нем, что и является целью написания этой статьи.

Я. Ивашкевич принадлежал к тем щедро и разносторонне одаренным художествен-
ным натурам, как М. Лермонтов, Б. Пастернак, С. Выспянский, С. Виткевич (Витка-
ций), Б. Лепкий, А. Довженко и др., которым дана была возможность реализовать себя, 
выражая свое видение мира и человека в разных видах искусства. И если уж и говорить 
о синтезе искусств в литературе, то только с определенной долей понимания того, где, 
на каком уровне человеческой психики этот синтез образуется, ибо в тексте – как тако-
вых – нет ни музыки, ни живописи. И в то же время они есть. Синтезискусств, види-
мо, возникает в глубинах писательской психики, где-то в подсознании, переходя в со-
знание или оставаясь на уровне интуиции. И только потом, через всемогущее слово – в 
стихах или в прозе – создаются не музыка или живопись, а их образы/фикции.

Говоря о роли музыки в художественно-философской системе Я. Ивашкевича, не-
обходимо иметь в виду, что, с одной стороны, музыка является структурообразующим 
элементом в произведениях писателя и одновременно составной частью его мировоз-
зрения – «Mapa pogody» (1977), «Muzyka wieczorem» (1980)и др. С другой стороны, 
музыка служит для Я. Ивашкевича инструментом создания картин жизни, средством-
раскрытия мировосприятия героев – прежде всего, романа «Chwała i słwała» (1956 
– 1962) – и одновременно самовыражения автора / нарратора. Кроме того, музыка 
в ивашкевичевских текстах обладает независимостью своего существования и – как 
следствие – является своеобразным героем его произведений, написанных в разных 
жанрах, начиная от стихов, романов и кончая дневниками, статьями и письмами. И вез-
де образ музыки предстает в слове, в его ритме, интонации. Музыка входит в текст с 
именами композиторов, названием их произведений, нотными цитатами, что является 
видом интертекстуализации, с описанием ее рецепций и другими путями.

Образ музыки в творчестве Я. Ивашкевича и в смысловом, и функциональном сво-
ем значении многоплановый. При этом особенность ивашкевичевского подхода к му-
зыкальной теме проявляется в том, что самостоятельность музыки не исчезает даже 
тогда, когда, кажется, все внимание акцентируется на духовном или душевном состо-
янии человека, в том числе и глубоко интимного характера, о чем говорят записи в 
«Dziennikach 1911 – 1955»:
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Sobota, 30 kwietniа 1911 Суббота, 30 апреля 1911
«Сzegoś domnie przychodzi myśl o 

śmierci – może ja rzeczywiście umrę. 
Wtedy ten, coprzeczytatelinie, powini-

en powiedzieć Cesiowii Jurze, jak jaichko-
chałem, że zapełniałem nimi wszystkie swo-
je mуśli i że nie wiem, co bym bez nich robił.
Chciałbym, żeby choć coś mojego, było wy-
drukowanego – a wszystko z dedykacją Ce-
siowi, a ile naturalnie niema innej dedykacji. 
Jurzenic, tylko moją pamięć i pamięć chwil, 
które przepędzamprzy fortepianie zmyślą 
onim – on działa na mnie muzykalnie – Ara-
besque Schumanna, etiuda Szopena1– walc– 
wszystko mi przypominajego».

[5, 85].

«Что-то ко мне приходят мысли о смер-
ти – может, я действительно умру. Тогда 
тот, что прочитает эти строки, обязан рас-
сказать Цесю и Юре, как я их любил, что 
заполнял ими все свои мысли и что не 
знаю, чтобы я без них делал. Хотел бы, 
чтобы что-нибудь моего было напечатано – 
и все посвящения Цесю, и естественно ни 
одного иного. Юре ничего, только моя па-
мять и память минут, которые проводил за 
фортепьяно с мыслью о нем – он действо-
вал на меня музыкально –“Арабески” Шу-
мана – этюды Шопена – вальс – все мне на-
поминает его» 2

Дневниковая запись гласит, что душу и сердце юного Я. Ивашкевича переполня-
ли неотступные мысли о двух его гимназических друзьях (zapełniałem nimi wszystkie 
swoje mуśli) – Чеславе Пешинском (Czesław Peszyǹski) и – особенно трогательно 
(wszystkomiprzypominajego) – Юрии Миклухе-Маклае (Jura Mikłucha-Makłaj). Однако с 
момента: «Arabesque Schmanna, etiuda Szopena – walc… », – в текст интертекстуально вхо-
дит мир Р. Шумана иФ. Шопена. В памяти реципиента начинают в определенной степени 
независимоот содержания ивашкевичевской записи звучать шумановские«Arabesque», 
опус 18 – для фортепьяно соло с 1839, шопеновский вальс cis-moll 64 номер 2(1840 – 47) 
[cм.5 , 66].И в то же время становится очевидным, что эти произведения, с одной сторо-
ны, передавали психологическое состояние автора дневника,интенсивность его пережи-
ваний, силу чувств, с другой – косвенно характеризовали Юрия Миклуху-Маклая (1894 – 
1918), определяя то исключительное место, которое занимал этот человек в жизни поль-
ского писателя.Апрельская запись 1911 г. чрезвычайно важна:в нейпоэтически выражена 
особенность мироощущения и мировосприятия Я. Ивашкевича, осознание которой про-
исходило на протяжении всей его жизни в неразрывной связи с музыкой – прежде все-
го Ф. Шопена, о чем свидетельствуюти записи от 27 июня 1955, сделанные в Хельсинки: 
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«Wczoraj w całym tym chaosie nie-
prawdopodownym i całym bałaganie (cały 
dzieǹprzewodniczyłem na komisji) miałem-
taką chwilę, jaka misię dawnoniezdarzała. Po 
obiedzie położyłem się na kanapie, bobyłem-
bardzo zmęczony przed wczorajszym przy-
jęciem w ambasadzie.Zamknąłem oczy i za-
nuciłem z głębokim przejęciem tę dziwną 
melodię, której niema, która wraca do mnie 
zawsze w chwila chjakiejś euforii – ale nig-
dy nie działała o narówniesil nie jak wczo-
raj. Nagle poczułem się wiecznymczłowieki-
em i takim samym zawsze, takimsamym, jak 
wówczas, kiedy rozmawiałem na bo iskupił 
kino ż nej z Jurą Mikłucho-Makłajem.On wi-
ecznie we mnie.

<…>
[Tegoż dnia] 
<…>
Wczoraj na koncercie Basi Hesse…
<…>
Basia grała pięknie.Zwłaszcza mój uko-

chanyWals-cis-moll.Znowu Jurą Mikłucho-
Makłaj. To była ta sama wiosna. I ten zad-
ziwiający refren, powtarzam go dzisiaj sobi-
e cały dzieǹ: “a mnie wszystko jedno, a mnie 
wszystko jedno” i coraz prę dzejiciszej, a w 
gruncie taki ból, jakbyś nożem wiercił w ra-
nie» (Выделено мною. –Л. О. )

[5,497 – 499 ]

«Вчера в том совершенно неправдопо-
добном хаосе и в полном балагане (весь 
день провел в комиссии) наступила такая 
минута, которая со мной давно не случа-
лась. После обеда прилег на канапе, потому 
что был измучен позавчерашним приемом 
в посольстве. Закрыл глаза и запел впол-
голоса с глубокой теплотой ту дивную ме-
лодию, которой нет, которая возвращается 
ко мне всегда в моменты эйфории – но ни-
когда она не действовала столь сильно, как 
вчера. Вдруг я почувствовал себя вечным 
человеком, таким самым, как тогда, когда 
разговаривали на футбольном поле с Юрой 
Миклухою-Маклаем. Он вечно во мне.

<…>
[Того же дня]
Вчера на концерте Баси Хессе…
Бася играла прекрасно. Особенно мой 

любимый «Вальс-cis-moll». Снова Юра 
Миклуха-Маклай. Это была та самая весна. 
И тот зазвучавший рефрен повторяю его се-
годня целый день: “а мне все равно, а мне 
все равно” – и каждый раз быстрее и тише, 
а в основе такая боль, будто кто-то вертел 
ножом в ране».

Записи от 30 апреля 1911 г. и от 27 июня 1955 г. закольцевали собой отрезок жиз-
ни писателя в сорок с лишним лет. Связующими звеньями в них служат шопеновский 
вальс («Wals-cis-moll»), незабываемый образ друга Юры Миклухи-Маклая («On iecznie 
we mnie»),Ф. Шопен («Frycek, bardzo bym Ciękochał, gdybym Ciebie znał» [, 499]) и сло-
во вечность: «…a żyć będę pewno wiecznie…» [5, 85], «Nagle poczułem się wiecznym 
człowiekiem» и «On wiecznie we mnie» [5,497].

Очевидно, что думы о жизни и смерти, переходящие в метафизический план, з завид-
ным постоянством – в этом отношении показательно стихотворение «Stary poeta» – воз-
никают в контексте музыки: «Basia grała pięknie. Z właszcza móju kochany Wals-cis-moll». 
Более того, музыка – и в первую очередь шопеновская – у Я. Ивашкевича вызывала раз-
мышления такого рода.

Однако этим не исчерпывается роль музыки для Я. Ивашкевича, который в дневни-
ках, как и в других его произведениях, является своеобразным литературным героем, 
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для которого музыка – не только средство выражения чувств и стимулятор мыслитель-
ных процессов, но и спасительница:«Przypuszczam, że teraz nie będę miał rajskiego życia w 
Polsce, ucieczka jedyna w Chopinie i w Bachu» («Допускаю, что теперь не буду иметь рай-
ской жизни в Польше, убежище одно  – в Шопене и Бахе»)[5, 305].

Особенно четко прослеживается необычность статуса музыки в образной системе 
третьей книги Я. Ивашкевича «Chopin» («Шопен»). Здесь произведения великого ком-
позитора являются объектом для словесного и документированного нотами воплоще-
ния. Функция введения документа двояка: ноты призваны подтвердить правомерность 
толкования автором / нарратором музыкального произведения; они же объективируют 
произведение. В нотной записи оно живет уже своей, независимой жизнью, каждый раз 
рождаясь заново, как только пианист коснется рукой клавиш, и каждый раз умирая с по-
следним аккордом, ибо в следующем исполнении музыкальное произведение будет не-
сколько иным. Одновременно ивашкевичевский подход к музыкальному произведению 
позволяет его принять за своеобразный дневник композитора, рассказывающего о своих 
мыслях, чувствах, настроении, понимании судьбы и т.д.

Так, Я. Ивашкевич глубоко и профессионально раскрывает содержание шопеновско-
го Вальса ля-бемоль мажор (оп. 34, №1). Отмечаются безудержная веселость вступления, 
светлые тона первой темы, шутливые пассажи и прочно утвержденный шопеновский мо-
тив (такты 51, 52 и дальше), который упорно повторяется в коде, наконец,характер са-
мой коды, с её переговорами в тактах 270-272-му. Описывая коду,Я. Ивашкевич в опреде-
ленной мере одушевляет эти такты, которые вроде бы служат друг другу и перекликают-
ся друг с другом[cм. Подробно:2, 125].Полифункциональность приема описания Вальса 
ля-бемоль мажор (оп. 34, №1)своеобразна и сложна по своему назначению.Описание / 
анализ вызывает в памяти саму музыку и те чувства, которые испытывал реципиент, слу-
шая ее на концерте. Восприятия Вальсаадресатом, которому предназначено все написан-
ное, и восприятия Вальса автором / нарраторомкниги «Chopіn» безусловно сходятся и 
одновременно в чем-то расходятся. И как результат между автором и адресатом возни-
кают диалогические отношения. Отрывок настолько самостоятельный, что может быть 
изъятым из большого текста и существовать отдельно.Приводимые– как музыкальная 
цитата – ноты подчеркивают эту завершенность.

Но это же описание Вальса ля-бемоль мажор (оп. 34, №1), а затем и следующего 
Вальса, служащего контрастом первому, передают диалектику души самого Ф. Шопе-
на. Именно таким предстал самый интимный Вальс до-диез-минор,оп. 64, № 2.Усили-
вая документальное начало, Я. Ивашкевич сместил акценты на шопеновскую припи-
ску к нотам: «Моя беда».Теперь музыкальные фрагменты не только передавали пере-
живания Ф. Шопена в определенный миг существования, но и раскрывали трагедию 
доликомпозитора,обозначали кульминационный момент егожизни. Надо отметить, что, 
анализируя Вальсы, Я. Ивашкевич опосредованным путем изобразил внутренний и 
внешний жест композитора, ощутившего, что счастье его покинуло навсегда.

Разрабатывая тему Ф. Шопена, Я. Ивашкевич осознавал роль великого композитора в 
формировании национального самосознания у поляка и одновременно постигал мировое 
значение шопеновской музыки. Как поэт, Я. Ивашкевичвыразил национальное и инона-
циональное бытие Ф. Шопена в стихотворении «PomnikChopinawRiodeJaneiro» («Памят-
ник Шопену в Рио де Жанейро»):
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Widziałem pejzaż nadmorski.Taskała
Zielo nachmurna.Lilioweurwiska
I piach zatoki obłej – złotamiska – 
Oceanu faliste za kosy szarpała.

Morze ogromne a nad morzem chłopak
Co słucha dłoni jak muszli Neruda.
Góry w obłokach i tony w obłokach
Mgliste jak włosów krwista grzy 
waruda/

To оn.On takie go widział ja inaczej.
To ciało z brązujakie mi jest bliskie.
Tej muszli szum tеj muszli płacze
Takie mi znane.
A cokół zaniski.
[6, 31]

Видел пейзаж приморский. Та скала
Зеленая хмурая. Лиловый обрыв
И песок округлого залива – золотая миска – 
Океана волнистые зигзаги терзала

Море огромно и над морем юноша,
Что слушает ладони как раковины Неруда.
Горы в облаках и тоны в облаках  
Мглистые как волосов кроваво-красная грива 
рыжая. 

То он. Во время оно такого видел я иначе.
То тело из бронзы какое мне было близко
Той раковины шум той раковины плач 
Также мне известно.
А цоколь слишком низкий.

Воплощенный в бронзовой скульптуре Ф. Шопен, слушающий музыку мирового 
Океана – моря и неба, – совпадает и не совпадает с тем образом композитора, который 
сложился в душе лирического героя. В стихотворении «Pomnik Choрinaw Riode Janeiro» 
Я. Ивашкевичем-поэтом прочитана шопеновская музыка и шопеновская душа, вопло-
щенные в камне. 

Суггестивность стиха дает широкое поле для размышлений и в тоже время гово-
рит про неисчерпаемые человечеством глубины музыки Ф. Шопена. И эта мысль, и это 
чувство заложены Я. Ивашкевичем в прозаическом – на первый взгляд – замечании: 
«Acokółzaniski»…

Обращаясь к музыке Ф. Шопена, Я. Ивашкевич поднял важнейшую проблему необ-
ходимости самостояния личности в трагичных условиях пребывания нации, когда веч-
ное, непреходящее,гуманное, глубоко человечное искусство великого польского компо-
зитора, проникая в душу, призвано было придать силы для сопротивления врагу и укре-
пить непокорность ему. 

Не случайно в романе «Chwała i sława» в сценупод Броховым времен фашистской-
оккупации писателем вводится в текст тема Ф. Шопена, которая содержит два смысло-
вых плана – национальный и общечеловеческий, в чем выражено отношение к вечному 
и преходящему.
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«– Patrzcie, to Brochów – powiedziała 
Ola. 
Andrzej odwrócil się kuniej z przednie go 
siedzenia.
– Brochów?Co to jest? – spytał.
– To jest kościół, w którym brali ślub 
rodzice Chopina. 
<…>
Spychała wzruszył ramionami.
 – Cóż to wszystko znaczy w obec tego, co 
śmy widzieli po drodze?.<…>
Andrzej niechętnie podwrócił się w jego 
stronę.
– Nie trzeba tak mówić, proszę pana…<…
>Naprawdę nigdy nie wiadomo na tym 
świecie, co jest ważniejsze. Z daleka nigdy 
niewiadomo, który szczyt jest wyższy… 
nie powinien pan nasznie chęcać». 
[4 ,3?:68]

« – Да ведь это Брохов! – сказала вдруг 
Оля.
Анджей обернулся.
– Брохов? А что это такое? – спросил он.
– Это костел, в котором венчались родите-
ли Шопена. 
<…>
Спыхaлa пожал плечами.
– Что все это значит по сравнению с тем, 
что мы видели по дороге!<…>
Анджей медленно повернулся к нему.
– Не надо так говорить <…>…
Как узнать, что на этом свете самое важ-
ное? Всегда ведь одно заслоняет собой 
другое, как в горах. Издали никогда не вид-
но, какая вершина самая высокая… Не 
надо убивать в нас интерес к жизни». 
[1 , 3: 24].

В словахАнджея: nie powinien pan nasznie chęcać, – выражена потребность экзистен-
ционального выбора: отказ от национальных ценностей, к которым принадлежит и па-
мять о Ф. Шопене, обозначал измену самим себе, ослаблял волю к жизни и свободе. Па-
триотические идеи у Я. Ивашкевича тесно связаны с музыкой Ф. Шопена.

Завершая раскрытие темы, обозначенной в заголовке статьи, необходимо обратить 
внимание еще на одну особенность мастерства писателя – умение с помощью музыки 
создать визуально яркий пейзажный образ. В рассказе «Dzieǹ lipcowy» есть поучитель-
ный диалог героев, проливающий свет и на те психофизические механизмы, на которые 
опирался Я. Ивашкевич, обращаясь к музыке как средству создания зрительного образа:

« – … Dla mnie muzyka to muzyka, i nie koja rzy misię z żadną zewnę trznością, nigdy z 
pejzażem.

– Bo pani słucha muzyki jak muzyk, a ja jak literat,nędzny literat»[3, 93 ]..
(« – … Для меня музыка – это музыка, и не ассоциируется у меня ни с чем внешним, 

никогда с пейзажем.
Потому что пани слушает музыку как музыкант, а я как литератор, убогий литера-

тор»).
В этом отношении показательно стихотворение «Wierzby jak klawiatury» («Вербы как 

клавиатура»):
[, 24]
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Wierzby
jak klawiatury

liście jak klawisze
klaszczą
wilgotne
o siebie

wierzbo na Stawisku
wierzbo Dezdemony

opuściła śręce
do wody
[6, 24]

Вербы
 как клавиатура

литья как клавиши
хлопают
влажно
о себе
верба на Стависко
верба Дездемоны

опустила руки
в воду

В этом на поверхности очень простом тексте, где в основу положено сравнение вер-
бы с клавиатурой, благодаря тому, что писатель сумел учесть психофизиологические 
особенности человека, ему удалось заставить реципиента за звуком увидеть образ реаль-
но существующего в Ставискодерева. Этотобраз дерева, послужив поводом для аллю-
зий, обратил мысли к шекспировской трагедии, а его листья / клавишидали возможность 
услышать музыку их шелеста.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что Я. Ивашкевич, широко оперируя-
музыкальными образами, мысля,значительно расширил возможности музыки как лите-
ратурного приёма, обогатив тем самым инструментарий писателя для изображения жиз-
ни и человека, для познания и осмысления предназначения художника в мире и Бытии 
– тут и теперь.

Примечания
1 Так написано в тексте у Я. Ивашкевича
2 Там, где нет указаний на ссылку, перевод мой. – Л. О.
3 «… a mnie wszystko jedno, a mnie wszystkoj edno”. Это ивашкевичевкое восприятие 

и толкование Вальса до-диез минор, оп.64, № 2. 
Эта фраза помещена в книгу писателя «Choрin»: «Після кожної частини, після про-

никливої у своєму безнадійному смутку у першої і третьої; після світлішої ширшої ме-
лодії (ре-бемоль мажор) середньої частини – настає швидкий згасаючий рефрен, який 
говорить: “смутно, правда? А мені все одно, а мені все одно, що буде, то й буде”, – і той 
помах руки завмирає десь угорі; і знову рефрен, у щораз прискоренішому темпі й що-
раз більш механічному в своєму піаніссімо, без виразу: “все одно…”. А певно,що не все 
одно, правдивими є зворушливий смуток вальсу й нетанцювальний ритурнель рефрену» 
[ , 134].Самоцитата Я. Ивашкевича позволяет предпринять следующие шаги в постиже-
нии особенностей внутреннего мира самого писателя, определить меру автобиографич-
ности в его произведениях.



282

ЛитЕратура

1. Ивашкевич Я. Слава и хвала: в 3 т. / Я. Ивашкевич. – М. : Прогресс, 1965. – Т. 1- 3. 
Сноски на это издание будут даны в тексте с указанием на том и стр.

2. Івашкевич Я. Шопен / Пер. з пол. Й. Боярка/ Я. Івашкевич. – К. : Муз. Україна, 1989. – 
208 с./ Я. Івашкевич.

3. Gronczewski Andrzej. Ciemne ścieżki i jasnе polany // Iwaszkiewicz J. Dzienniki 1911 – 
1955 / Andrzej Gronczewski. – Warszawa : Czytelnik, 2008. – S. 5 – 27.

4. Iwaszkiewicz 1977 – Iwaszkiewicz J. Сhwała i sława/ J. Iwaszkiewicz – Warszawa : PIW, 
1977. – T. 1-3. Сноски на это издание будут даны в тексте с указанием на том и стр.

5. Iwaszkiewicz J. Dzienniki 1911 – 1955 / J. Iwaszkiewicz–Warszawa : Czytelnik, 2008.– 
576 s.

6. Iwaszkiewicz J.Mapa pogody/J. Iwaszkiewicz – Warszawa : Czytelnik, 1980. – 87 s.
7. Iwaszkiewicz J.Utwory ostatnie/J. Iwaszkiewicz – Warszawa : Czytelnik, 1981. – 96 s.

УДК 811.111’276.1+929 Шоу
Shopin P.Y.

(Luhansk, Ukraine)

THE MyTH OF LANGUAGE IN G.B. SHAW’S PYGMAlIoN

У статті мова йде про міфологізацію мови в п’єсі Бернарда Шоу «Пігмаліон». Ав-
тор пропонує розглядати мовну дійсність в п’єсі Шоу як засіб міфотворчої діяльності 
та аналізує діалектичне протиріччя між сутнісним та інструментальним характером 
мови головного персонажа.

Ключові слова: діалектика, метафора, міф, мова, сутність.
В статье речь идет о мифологизации языка в пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион». 

Автор предлагает рассматривать языковую действительность в пьесе Шоу как спо-
соб мифотворческой деятельности и анализирует диалектическое противоречие меж-
ду сущностной и инструментальной природой речи главного персонажа.

Ключевые слова: диалектика, метафора, миф, сущность, язык.
The article is intended to show that language is a myth in Shaw’s “Pygmalion”. The author 

suggests that language is a means of creating mythology in the play and analyzes the dialectic 
contradiction between language and human essence which is manifested through the alleged 
transformation of the main protagonist.

Key words: dialectic, essence, language, metaphor, myth.

George Bernard Shaw’s Pygmalion (1912) can be read as a bold endeavour toward radi-
cal demythologization of the Pygmalion myth in the age of modernity. Through the study of 

© Shopin P.Y., 2013
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Galatea’s education and her socialization, one can explain how the Pygmalion myth is prob-
lematized by Shaw, and why the metamorphosis Galatea undergoes is controversial. In the play, 
education and language metaphorically stand for the forces behind the animation of Galatea. 
Language appears to be a tool for emancipation and social recognition, and becomes highly 
ambiguous; as Eliza is both empowered and enslaved by the new language she learns [1: 2]. 
Higgins cannot change the social order with his pronunciation classes and Universal Alpha-
bet, since instrumental reason is unveiled as a myth. Paradoxically, language is mythologized 
in the eyes of Pygmalion only to reveal its impotence and illusory power. In the Dialectic 
of Enlightenment, Horkheimer and Adorno stated that ‘[t]he demythologization of language, 
taken as an element of the whole process of enlightenment, is a relapse into magic’ [2: 164], 
and Shaw’s Pygmalion adduces evidence to this dialectic. Pygmalion is deluded into thinking 
that a human being is defined by class and language, and therefore his conception of educa-
tion is limited to pronunciation, because the correlation between language and human nature 
is so authentically real for him. After all, Galatea has not been animated, for she was animate 
already at the beginning of the play. In Ovid, the statue is animated thanks to the self-deception 
of Pygmalion and the delirium of his love in the first part of the story. In Shaw, Pygmalion 
does not love Galatea, and the process of animation is thereby rationalized. The dialectic of 
the Pygmalion myth makes the rationalization of the metamorphosis destroy the possibility of 
animation and prove that Pygmalion’s initial belief in the coming miracle was a self-delusion. 
Moreover, Pygmalion is no longer the master of his work, as it is now the result of technology 
and instrumental reason. 

In Higgins’s eyes, Eliza is like ‘a pebble on the beach’ [3: 724] which he picks up, and he 
is not afraid of throwing her out once the experiment is over: ‘when I’ve done with her, we can 
throw her back into the gutter; and then it will be her own business again; so that’s all right’ 
[3: 725]. This disinterested object manipulation becomes a much more alienating practice than 
the passionate incestuous love of Ovid’s or Rousseau’s Pygmalion. In Shaw, Galatea is handled 
like an inanimate object and not even loved by her creator. Eliza attempts to persuade the audi-
ence that she is ‘a respectable girl’ [3: 717]. She repeats several times that she is a good girl, 
but for Higgins she ‘utters such depressing and disgusting sounds’ [3: 720] that she has no right 
to speak, or even live. Because of her speech, Higgins mockingly warns Eliza not to forget that 
she is ‘a human being with a soul and the divine gift of articulate speech’ [3: 720]. Eliza’s lam-
entations that her ‘character is the same . . . as any lady’s’ [3: 719] irritate Higgins and offend 
his ear. Notice how two conceptual oppositions come into play here. First, Eliza’s appearance 
and essence are in conflict. Her inner character, or her soul, is certainly the same as ‘any lady’s’, 
something that cannot be seen in the appearance but is equally present in everybody. However, 
her appearance indicates to Higgins that she is not a human being and may have forgotten about 
her essence. For Higgins, Eliza’s appearance and language – being only conventions and not 
reflecting her inner self – directly correlate with her essence. The folk theory of essences [4: 
347-348] is used by Pygmalion to think of Galatea’s essence as language and social position. 
But the play masterfully refutes such correlation and destroys the correspondence between ap-
pearance and essence, rendering human essence as something ineffable. There is no answer to 
the question what human nature is, and the old myth of human essence as class consciousness 
and language is problematized. Secondly, Eliza looks up at Higgins; she is a lowly character in 
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the play, whereas Higgins is above her. He describes Eliza as ‘deliciously low’ [3: 723]. This 
spatial orientation is reminiscent of the same situation of vertical domination at the moment of 
animation in Ovid. Galatea looks up at Pygmalion and is subservient to him. Power is uncon-
sciously understood as being in a higher position. The primary metaphor More Is Up [4: 51] is 
at play here. The higher social and economic position of Higgins makes him superior to Eliza. 
Both the idea of full correspondence between Eliza’s appearance and essence, and the spatial 
orientation of Eliza with respect to Higgins are challenged in the play, as the audience can see 
towards the end of the experiment.

The correspondence of Eliza’s poor appearance and language to her essence as a human 
being is problematized to the point of dissociating language and self. When Eliza acquires the 
necessary technique and takes the expected appearance of an artificial duchess, she claims that 
her inner nature has never changed. It is the attitude towards Eliza that has changed and not 
her own self: ‘the difference between a lady and a flower girl is not how she behaves, but how 
she’s treated’ [3: 746]. Pygmalion is now not one person but the whole society which animates 
Galatea in its perception. The impossibility of metamorphosis, the mythical nature of the lan-
guage in the play, can be implicitly conveyed at the very outset, when – on learning the name 
of the flower girl – Higgins and Pickering recite a children’s rhyme ‘Eliza, Elizabeth, Betsy and 
Bess’ [3: 722]. Although Higgins is ‘declaiming gravely’, the seriousness of comedy at this mo-
ment may escape the reader’s attention. Yet this rhyme could implicitly decipher the process of 
Eliza’s transformation from the state of a ‘draggletailed guttersnipe’ [3: 723] to a ‘talking doll’ 
and finally a ‘lady’. All these names describe one and the same human being: they turn out to 
be appearances which fail to define the human soul. Galatea’s human essence, instead, remains 
a mystery, a myth by itself. Pygmalion is misled by thinking that technology, language, and ap-
pearance would animate Galatea. Language deceives Pygmalion, and at the end of the play he 
understands that he never wanted to achieve this kind of animation. The education of Galatea 
turns out to be in vain, for ‘the greatest teacher alive’ [3: 723] cannot animate the already ani-
mate human being. The task of Pygmalion becomes superfluous and self-defeating. One has 
first to alienate Galatea and deny her human nature to be able to animate her.

Pygmalion becomes a disinterested creator, whose primary goal is to prove the possibility 
of animation. In these circumstances, there is no room for romance. If Gilbert’s play is a com-
edy with tragic implications, Shaw’s Pygmalion is certainly not a romance. Given that Eliza is 
constantly humiliated and bullied by her educator, there can be no affection between Eliza and 
Higgins. The play never allowed for Eliza and Higgins to be lovers: ‘Galatea never does quite 
like Pygmalion: his relation to her is too godlike to be altogether agreeable’ [3: 757]. At the end 
of the play, Pygmalion’s domination is to be overcome not only through Galatea’s assertion of 
freedom and independence, but also due to the failure of animation. It is not accidental that the 
end of the play has been changed a lot of times [5], including the first performance [6: 209]. The 
audience and even actors wish for a happy ending in the play, not realizing that they thereby 
prolong Pygmalion’s subjugation of Galatea and reassert the myth of animation.

After Eliza’s metamorphoses, Higgins informs the audience that he was not only thinking 
about ‘her confounded vowels and consonants’ [3: 737], but also watching ‘her soul, which is 
the quaintest of the lot’ [3: 737]. Did Higgins really see Eliza’s soul? Did he manage to ‘take 
a human being and change her into a quite a different human being by creating a new speech 
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for her’ [3: 737] and hence close ‘the deepest gulf that separates class from class and soul 
from soul’? For Higgins, pronunciation and soul come together, and he believes that improv-
ing Eliza’s pronunciation he has improved her soul. Pygmalion’s experiment ends in failure 
because of this false presupposition of a correlation between appearance and essence, speech 
and soul. For Eliza, any metamorphoses were out of question: she only wanted to be herself, 
‘to be natural’ [3: 750].

The consequences of transformation are not foreseen by Higgins and Pickering; their only 
preoccupation is the metamorphosis itself. After the end of the experiment, Eliza does not 
know what to do. She has to live by the rules of the middle class but does not belong to it. She 
becomes homeless at home and is uprooted from her background without finding a new place 
in the higher social class. She is desperate when she deliberates on her position: ‘What am I 
fit for? What have you left me fit for? Where am I to go? What am I to do? What’s to become 
of me?’ [3: 741] Higgins suggests Eliza could marry ‘some chap or other who would do very 
well’, to which Eliza retorts: ‘We were above that at the corner of Tottenham Court Road’ [3: 
741]. The metaphor of domination as spatial orientation is convincingly reinterpreted by Eliza. 
Higgins’s conception that he was superior to Eliza is now reversed on ethical grounds.

While language becomes Eliza’s means of emancipation, her moral uprightness has never 
wavered. Her soul and ethics stayed the same. When Eliza manipulates language to outwit Hig-
gins, he is outraged because his student uses his knowledge to ridicule the teacher: ‘Don’t you 
dare try this game on me. I taught it to you; and it doesn’t take me in’ [3: 746]. Higgins wants 
Eliza to cast away her false appearance, and he revels in his victory when she pronounces her 
‘A-a-a-a-a-ah-ow-ooh’, seeing ‘her father’s splendour’ [3: 747]. Eliza said she could never go 
back to her old way of speaking, but here the spectator sees her return to the Lisson Grove lingo. 
Higgins is beside himself and exclaims: ‘Victory! Victory!’ [3: 747]. His impotence to change 
Eliza for good seems in his delirium to be a victory. Shavian irony at its best in this frantic 
ejaculation! Higgins eventually recognizes his loss when he admits that his technology does not 
allow him to animate Eliza. Her voice and looks are not what he aspires for: ‘I can’t turn your 
soul on. Leave me those feelings; and you can take away the voice and the face. They are not 
you’ [3: 749]. In the end, Pygmalion understands the meaninglessness of the transformations 
he has achieved in Galatea and sees a chasm between Galatea’s appearance and her essence. 
Language is unmasked as a mere tool and not an end in itself.

Pygmalion’s instrumental reason grants him magical powers and enslaves him when he 
pledges blind allegiance to his trade. Shaw makes Pygmalion demonstrate that his powers are 
but an illusion. Pygmalion mistakenly revels in his failure to animate Galatea, who becomes 
the true subject of the play. Her transformations emancipate Galatea, but also enslave her in 
the social order of appearances. The text dismantles the correlation between appearance and 
essence and breaks the rigid opposition between high and low. Language is demythologized, 
and the relationship between words and power is proved to be rather precarious. In contrast, the 
audience mostly looks for re-enchantment and reinstallation of the myth in the play, because 
the contingency of the social order is reflected in the mass consciousness and any challenges 
to the myth are inevitably resisted. Thus, Shaw’s drama becomes a romance in the eyes of the 
audience and asserts the Pygmalion myth as a myth of animation through learning a new lan-
guage rather than demythologizes the story.
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ЛітЕратурна традиЦіЯ ЯК 
діаЛогічнЕ роЗуміннЯ міЖЛітЕратурниХ Зв’ЯЗКів 

(родо-жанровий та стильовий аспекти)

У статті розкривається визначальна роль традиції при генеалогічному вивченні лі-
тератури на формально-структурному та змістовому рівнях. Коментується категорі-
альний апарат, аналізуються формальні та рецептивні жанрові теорії, розглядається 
варіант вирішення дихотомії «сталості-рухливості» жанрових формацій як схема до-
слідження літературної традиції.

Ключові слова: традиція, літературний рід, жанр, стиль, діалог.
В статье раскрывается определяющая роль традиции при генеалогическом изуче-

нии литературы на формально-структурном и содержательном уровнях. Комментиру-
ется категориальный аппарат, анализируются формальные и рецептивные жанровые 
теории, рассматривается вариант решения дихотомии «постоянства–подвижности» 
жанровых формаций как схема исследования литературной традиции.
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The article reveals the decisive role of tradition in the genealogical study of literature on 
the formal and content levels. It also deals with categorial apparatus, formal and receptive 
genre theories and alternative solutions of «permanence-mobility» dichotomy of genre forma-
tions as a research scheme of literary tradition.

Keywords: tradition, literary genre, style, dialogue.

При генеалогічному вивченні літератури, на формально-структурному та змістово-
му рівнях, визначальну роль відіграє поняття традиції (лат. traditio – передача), що визна-
чається як «те, що у формі усталених звичаїв, норм, порядків передається з покоління в 
покоління. У художній літературі в процесі тривалого її розвитку традиційними стають 
деякі теми, мотиви, ідеї, образи, способи творення художнього світу, зображально-
виражальні засоби, жанрові структури» [1: 676].

М. Гайдеґґер стверджував, що людське мислення відбувається «в просторі дії тради-
ції, завдяки чому нам узагалі відкрито, непотайне у ньому самому (бутті), сутнє» [2: 55]. 
Традиція таким чином базується на співзвучності теперішнього й минулого.

За концепцією М. Бахтіна поняття «традиція», розглядається у двох значеннях. У 
першому значенні – це спирання на попередній досвід у вигляді його повторення і ва-
ріювання. Такі традиції є канонічними, чітко регламентованими, вимагають беззапере-
чного дотримування (наприклад, обрядове дійство). Друге значення поняття «традиція» 
включає ініціативне і творче наслідування. «Органічно засвоєна традиція (а саме у такій 
формі їй належить існувати) стає для окремих людей і їхніх груп своєрідним орієнтиром, 
так би мовити, маяком, певною духовно-практичною стратегією. Причетність до тради-
ції виявляється не лише у вигляді чітко усвідомленої орієнтації на певного роду ціннос-
ті, але й у формах стихійних, інтуїтивних, незумисних» [3: 354]. 

Зламні періоди завжди супроводжуються руйнуванням традицій, їх запереченням, 
класичним прикладом чого є ніцшеанський Заратустра: «Розбийте … старі скрижалі» 
[4: 453]. Проте на місці «старих» утворюються «нові» традиції і слідування розриву з 
традицією є також своєрідною традицією.

Актуальною у питанні засвоєння традицій є позиція Г. Блума: «Сильне письмо – це за-
вжди переписування або перегляд прочитанного, яке дає достатньо місця для самовира-
ження особистості, трансформує старі тексти у наші сьогоденні страждання» [5: 16]. Отож, 
кожен визначний письменник зазнає впливу попередників або сучасників і має «бороти-
ся» за власну оригінальність. Чинником новаторства у такому разі виступає страх впли-
ву, і лише «завдяки динаміці одночасного тяжіння і відштовхування свідомість митця здат-
на прилучитися до літературної традиції, не згубивши власну індивідуальність» [6: 76].

Традиція, передусім, стимулює творчість. Перетворюючий підхід до спадщини пе-
редбачає постійний діалог: сучасники коригують попередників, проте попередники ске-
ровують сучасників (Т.С. Еліот) [7].

У порівняльному літературознавстві «літературна традиція» визначається як «мережа 
опосередкованих національних і міжлітературних генетично-контактних зв’язків (сукуп-
ність взаємозв’язаних спорідненостей і творчих контактів)» [6: 75]. М. Ільницький зазна-
чає, що про літературну традицію можна говорити у двох випадках: по-перше, коли успад-
кування (рецепція, запозичення, тощо) йде із першоджерела, хоча, зауважує науковець, у 
кожного першоджерела є власні джерела, і, по-друге – через посередників. 



288

Рецепція може полягати у сприйманні ідей, образів, мотивів, сюжетів та їх творчому 
опрацюванні. Запозичення бувають, наприклад, формальні: на рівні лексики, метрики, фо-
ніки, строфіки, архітектоніки. Можна також говорити про стилістичні та жанрові насліду-
вання тощо.

З огляду діалогічного розуміння міжлітературних зв’язків Х.Р. Яусс запропонував 
«розрізняти в історико-літературному процесі обидва аспекти стосунку тексту і читача, 
тобто вплив – як спричинений текстом – і рецепцію – як спричинений адресатом – елемент 
конкретизації смислу» [8: 104]. Приклади творчого осмислення на концептуальному рівні 
знаходимо у Лесі Українки (біблійні образи, донжуанівська тема, філософські ідеї тощо), 
причому рецепція в української письменниці є творчою, активною і полемічною.

На відміну від генеалогічного підходу, для зіставлення важливі не генетична літера-
турна спорідненість і контактні зв’язки (або відсутність таких), а таксономія літературних 
фактів, їх синтагматична або парадигматична систематизація. Система утворюється за пев-
ними диференційними (типологічними) ознаками: на основі збігів і розбіжностей, анало-
гій і контрастів. 

У своєму дослідженні ми використовуємо надбання порівняльної типології від теоре-
тичних категорій широкого рівня узагальнення (наприклад, жанрово-родова класифікація) 
до історико-типологічних утворень (стильові напрями). Формалісти обґрунтували історич-
ну зміну стилів як «постійне чергування принципів автоматизації та одивнення» [6: 222]. 
Р. Якобсон, визначаючи стильову еволюцію, писав, що «ефект одивнення виникає завдя-
ки формальним новаціям, експериментальним «прийомам» (тобто способам стилістичної 
і композиційної організації тематичного матеріалу), які згодом, зайнявши панівні позиції в 
літературній системі, починають масово тиражуватися й тому стають узвичаєними, невід-
чутними, автоматизованими, щоби відтак поступитися новим формам» [6: 223]. Формаліс-
тичне розуміння стильової еволюції є неповним без урахування позицій рецептивної есте-
тики. Новації стильової поетики на фоні традиції помічаються сучасниками й ідентифіку-
ються шляхом зіставлення з подібними явищами в інших літературах (Х.Р. Яусс). 

На питання «Звідки походять жанри?» відповідає Ц. Тодоров: «Вони походять від ін-
ших жанрів. Новий жанр завжди є трансформацією одного чи кількох старих жанрів: через 
інверсію, через переміщення, через комбінування» [9: 25]. «Жанрові структури, – засвідчує 
В. Халізєв, – це відбиття форм позахудожнього буття, як соціально-культурного, так і при-
родного. Принципи композиції творів, що закріплюються жанровою традицією, віддзер-
калюють структуру життєвих явищ» [10: 341]. В. Халізєв, услід за Ф. Шлейєрмахером, го-
ворить про організацію художнього мовлення драми, яка «при її виникненні взяла з життя 
побутуючі всюди розмови, що хор трагедій і комедій давніх греків має своє першоджерело 
в зустрічі окремої людини з народом» [10: 342]. Звичайно, жанрові структури в літературі 
життєво зумовлені, тобто літературні жанри мають свою ґенезу.

Жанр як категорія літературознавства має багатостолітню історію, звідси і багато його 
визначень. Часто учені розглядають жанр як історично стійке утворення, як певну «одини-
цю класифікації літературних творів за певними характерними для них сталими структур-
ними ознаками» [1: 193]. В академічному літературознавстві існує стійка тенденція вва-
жати, що жанр переносить із століття в століття свій генетичний код, жанрову сутність 
(В. Халізев [3]) жанрову домінанту (Б. Томашевський [10]), пам’ять жанру (М. Бахтін [11]), 
його стале ядро (Н. Копистянська [12]) тощо. 
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Інша позиція літературознавців полягає у відстоюванні рухливості жанрових меж і 
відсутності усталених жанрових форм. Так, В. Жирмунський [13: 97] не сприймав жанр 
як усталену та нерухому систему, підкреслюючи його здатність до постійного оновлен-
ня, мінливості, еволюціонування. Сталість жанру зі здатністю до змінюваності також по-
єднував І. Денисюк: «Жанр … відносна сталість, здатна до постійного оновлення, акуму-
лятор досвіду в поступальній еволюції мистецтва, закономірність його зростання» [14: 3]. 
О. Фрейденберг вбачала своєрідність жанру не в новизні форм, а в поєднанні нового зміс-
ту з видозміненими традиційними формами [15: 15]. 

У теорії жанру Ю. Тинянова «спостерігається дихотомія статистичного та еволюцій-
ного начал, які існують у сполученні і взаємно обумовлюються, – відзначає Т. Бовсунів-
ська. – Жанри в його інтерпретації постають як рухлива, історично креслена система, що 
прагне до самовираження, до накопичення щойно віднайдених характеристик, що відпові-
дають певним інтелектуальним потребам» [16: 240].

Ю. Тинянов вважає, що на утворення нових жанрів істотно впливає літературний кон-
текст і, передусім, розглядаючи окремий жанр, важливо здійснювати синхронічний ана-
ліз літературного процесу. Жанрових ознак твір набуває, на думку Ю. Тинянова, завдя-
ки «установці», котра виникає на вимогу соціально-історичних обставин певного періоду: 
«Установка є не тільки домінантою твору (або жанру), функціонально забарвлюючи під-
порядковані фактори, але разом з тим і функція твору (або жанру) по відношенню до най-
ближчого позалітературного – мовного ряду» [17: 227]. 

Поняття «домінанти» у Ю. Тинянова розширив Б. Томашевський, проголосивши домі-
нанту категорією визначення жанру: «Ознаки жанру, тобто прийоми, які організують ком-
позиційно твір, є прийомами домінуючими, тобто підпорядковуючими собі решту, необ-
хідні при створення художнього цілого. Такий домінуючий, превалюючий прийом іноді на-
зивають домінантою. Сукупність домінант і є визначаючим моментом в утворенні жанру» 
[18: 212]. Враховуючи наративні домінанти, Б. Томашевський поділив жанри на три кла-
си: драматичні, ліричні й оповідні. Причому драматичні жанри він виділив за ознакою тя-
жіння до діалогу.

Рецептивну теорію жанру подав Х.Р. Яусс у праці «Середньовічна література і теорія 
жанрів» [8]. Полемізуючи з формалістами, Х.Р Яусс прагне створити динамічну теорію 
жанрів. Передусім, Х.Р. Яусс заперечував ієрархічність у класичній системі жанрів. «Кон-
цепт «ієрархії жанрів» Яусс згоден визнати лише за умови, що ця ієрархія буде постійно 
змінюватись. Звичайно, тоді втрачає сенс побудова жанрової ієрархії, а набувають – жан-
рові зв’язки, функції, структура (те, що у випробуваній ієрархії зазвичай мислиться лише 
«матеріалом») тощо» [8: 127].

Разом із тим, слідом за формалістами Х.Р. Яусс застосовує поняття домінанти, що ак-
туалізує синхронічний і діахронічний жанровий аналіз. «Із діахронічних позицій, – зазна-
чає Т. Бовсунівська, – стадіальність домінування певного жанру реалізується в трьох фа-
зах: канонізація, автоматизація та зміна функції» [16: 127]. Згідно з цими фазами жанри на-
бувають певної визначеної форми і закріплюються у функціонуванні літературного напря-
му або цілого періоду. «Зміна ж функцій або пристосування функцій інших жанрів демон-
струє синхронічний зріз літературної системи епохи» [16: 127]. Таким чином, жанри ви-
ступають зв’язуючою ланкою літературної системи, пов’язуючи окремий твір із літера-
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турним процесом. Практично це виглядає як розгляд тексту серед подібних текстів: тек-
сти одного автора або тексти, однакові за стильовими характеристиками. 

При цьому Х.Р. Яусс рішуче відкидав принципи еволюціоністської теорії жанрів 
(Ф. Брюнетьєр) і вважав, що неможливо розглядати історію літературних жанрів як без-
перервний еволюційний процес: «Насправді принцип історизації поняття форми вима-
гає не лише відмови від субстанціолістського уявлення про жанр як сукупність постійно-
го числа непорушних якостей. Також необхідно позбутись ідеї сполученості жанрів, за-
мкнених на собі, і шукати їх міжжанрові зв’язки, які у даний історичний момент і скла-
дають літературну систему» [8: 184]. Звідси, концепція жанроутворення Х.Р. Яусса по-
лягає в послідовній рецепції формозначень, які виникають внаслідок трансформативних 
перетворень за певних історичних умов.

Своєрідним поєднанням концепцій сталості й рухливості категорії жанру став підхід 
С. Аверінцева, який розглядав жанр як історично стабільну, проте динамічну, літератур-
ну категорію. Жанрову еволюцію дослідник розумів, «як процес невпинних трансфор-
мацій. Категорія літературного жанру проходить фазу становлення, увиразнюється (що 
збігається із прогресуючою диференціацією конкретних жанрів); потім притаманна ій 
нормативна жорсткість долається, живий літературний процес «ламає жанрові канони» 
[18: 104]. Контекстною є думка С. Аверінцева про актуалізацію окремих жанрів у певні 
літературні періоди, що залежить від покликання доби.

Жанр як формально-змістову категорію розглядає Н. Лейдерман: «це історично ство-
рений тип сталої структури художнього твору, що організовує усі компоненти в систему, 
і ця система породжує цілісний образ – модель світу (світообраз), що виражає конкрет-
ну естетичну проблему дійсності» [19: 5]. Дослідник також дотримується поняття домі-
нанти, з урахуванням якої слід аналізувати внутрішньожанрові та міжжанрові зв’язки.

На суголосних позиціях побудувала свою концепцію жанру Н. Копистянська, зазна-
чивши, що змістові компоненти є жанротворчими і формальними: «це не комбінація еле-
ментів змісту і форми, не статичний їх набір чи склад, не механічне їх поєднання, не «на-
кладання одного на інше», не «наповнення старої форми новим змістом», а органічне 
взаємопроникнення їх і взаємопідпорядкування, динамічна співвіднесеність та інтегра-
ція» [12: 28]. Співвідношення змісту і форми у жанротворенні, на думку дослідниці, є 
«складною діалектичною єдністю, динамічною, і, разом із тим, із константами» [12: 28].

Аналізуючи усі розглянуті жанрові концепції, ми побачили, що вони полемічно про-
тистоять одна одній, зважаючи на дихотомію «сталості–рухливості». Н. Копистянська 
подала варіант вирішення таких суперечливих питань за рахунок поєднання понять «ста-
ле» і «змінне» і утворила спіралеподібну чотириступеневу сферичну систему, дієвість 
якої можна продемонструвати, наприклад, на основі аналізу драматичного діалогу Лесі 
Українки як жанрового різновиду.

У першій сфері жанр розглядається як загальнотеоретичне поняття, що «означає су-
купність і зв’язок основних, визначених і стійких жанрових ознак, які складаються у гру-
пах творів протягом тривалого часу і дають підставу об’єднувати витвори різних епох, 
різних народів під загальним поняттям і назвою» [12: 32]. На цьому рівні ми розглядаємо 
діалог як абстрактне поняття, присутнє як у філософії, так і в літературознавстві, даємо 
визначення драматичному діалогу, відмежовуючи його від реального.
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Друга сфера подає вужче поняття жанру. Так, драматичний діалог ми роглядаємо 
«у динаміці, у комплексі ідейно-естетичних причин його виникнення, розвитку, видо-
зміни, занепаду, відродження, у зв’язку з історико-суспільною ситуацією епохи, у дво-
сторонньому зв’язку з розвитком літературного напряму, течії, із внутрішньо літера-
турним процесом послідовності і заперечення раніше досягнутого, з розвитком крити-
ки і теорії» [12: 33]. 

В основі третьої сфери – урахування специфіки певної національної літератури. Так, 
ми зупиняємося на функціонуванні діалогу в межах української драми-одноактівки.

На останньому етапі (четверта сфера) відбувається «конкретизація поняття щодо ін-
дивідуальної творчості» письменника. Н. Копистянська наголошує, що ця сфера є діа-
лектичним цілим особливого, оригінального творіння визначного митця із єдністю усіх 
попередніх сфер. Так, у драматичній системі Лесі Українки присутнє «наслідування тра-
дицій, усталених норм і правил, жанрових уявлень, і одночасно полеміка з ними, пору-
шення» [12: 33].

Для нашого дослідження є також важливою теза Н. Копистянської про те, що подеку-
ди «відбувається послідовне засвоєння не жанру в цілому, а лише окремих його властивос-
тей та елементів. Входячи в інші структури, вони стають у них жанротворчими» [12: 35]. 
У драматургії Лесі Українки драматичний діалог, як художній прийом, функціонально стає 
жанровою домінантою. Відповідно ми досліджуємо драматичний діалог не лише як жан-
ровий різновид, але і як прийом у складі більших за обсягом п’єс: драматичних поемах 
«Одержима» і «На полі крові», а також п’ятиактній драмі «Руфін і Прісцілла».

Водночас важливо наголосити на рецептивному зв’язку жанрів із реальністю, про які 
писав М. Бахтін: «для кожного літературного жанру характерні свої особливі концепції 
адресата літературного твору, особливе відчуття і розуміння свого читача, слухача, пу-
бліки, народу» [11: 279]. Вибір того чи іншого жанру, жанрового різновиду безпосеред-
ньо пов’язані з певними умовами його сприймання.

Аналіз жанру художнього твору має містити два співвідносні моменти, по-перше су-
часне літературне оточення (синхронічний зріз), і, по-друге, історичний контекст (діа-
хронічне вивчення). На цьому, зокрема, акцентував увагу М. Бахтін: «Сучасність збері-
гає усе своє велике і в багатьох відношеннях вирішальне значення. Науковий аналіз може 
виходити лише з неї і повсякчас має з нею звірятися. Проте, замикати літературний твір 
у цій добі не можна: його повнота розкривається лише у великому часі» [12: 330–331]. У 
подальших міркуваннях про ґенезу художнього твору дослідник говорить, що «твір ся-
гає своїм корінням далекого минулого. Визначні літературні твори підготовляються сто-
літтями, у час же їх створення знімаються лише дозрілі плоди тривалого і складного про-
цесу дозрівання» [11: 333].

Визначальні риси модернізму «визрівали» у надрах попередніх традицій. Проте роз-
біжності у підходах до аналізу спостерігалися вже у сучасників. Якщо С. Єфремов бачив 
виникнення модернізму на українському ґрунті результатом нормальної історичної еволю-
ції, то І. Франко і Леся Українка характеризували його поетику як відмінну і новаторську. 

Леся Українка в історико-типологічних пошуках прагнула віднайти місце для укра-
їнського модернізму. З урахуванням стильової неоднорідності європейського модерніз-
му письменниця збиралася «провести виразну антитезу німецького і французького но-
воромантизму.., посередині між Францією і Німеччиною поставити польську модерну 
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(chef – Пшибишевський), а в пряму залежність від Пшибишевського – Крушельниць-
кого і Сº, виразно відрізнивши од них Кобилянську і вказавши вплив на неї Якобсена і 
данців…» [20: 39–40]. 

Синхронність і діахронність у вивченні літературних явищ «можна проектувати на 
синхронічну площину зіставного аналізу, бо типологічні схожості, збіги, аналогії – це не 
тільки подібності, що з’явились самостійно в різних літературах під впливом подібних 
обставин, а й ті відповідності між окремими істотними ознаками літературних творів чи 
тенденцій, які цікаві самі по собі або ж вписуються в настільки широку парадигму, що 
відпадає сенс полювати виключно за контактами і впливами, спорідненістю і рецепцією» 
[6: 120]. Специфіка порівняльного вивчення жанрів і стилів зумовлює поєднання теоре-
тичного, порівняльно-історичного та зіставно-типологічного методів. 

Таким чином за допомогою ретроспективно-проспективної методики генеалогічно-
го методу, можна дослідити походження діалогу як філософського та літературного жан-
ру, а також, розглядаючи драматургію Лесі Українки вибудувати своєрідну еволюційну 
лінію драматичного діалогу, оперуюючи поняттями традиції і новаторства на жанровому 
та стильовому рівнях. На типологічному рівні можливо дослідити поетику: жанри, стилі, 
літературні тенденції різних історичних періодів. У межах порівняльної поетики є мож-
ливість здійснити зіставне вивчення жанрової і стильової типології, а також міжнаціо-
нальних літературних традицій.
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СоФийнаЯ оСнова ПЕйЗаЖной ЛириКи в.С. СоЛовЬЕва

У статті розглянуто специфіку втілення в поезії Соловйова його софіологічних, мі-
фопоетичних, метафізичних і естетичних концепцій, а також містичного досвіду про-
зрінь у трансцендентне. Відповідно до вчення про Софії і Душі Світу проаналізовано 
ряд віршів Соловйова про природу.

Ключові слова: софіологія, концепція Всеєдності, міфопоетика, образи-символи, ме-
тафізика природи, синтез літератури і філософії.

В статье рассмотрена специфика воплощения в поэзии Соловьева его софиологиче-
ских, мифопоэтических, метафизических и эстетических концепций, а также мистиче-
ского опыта прозрений в трансцендентное. В свете учения о Софии и Душе Мира проа-
нализирован ряд стихотворений Соловьева о природе.

Ключевые слова: софиология, концепция Всеединства, мифопоэтика, образы-
символы, метафизика природы, синтез литературы и философии.

The article presents the scientific grounding of that fact that Solovyov’s poetry reveals 
its sophiological, metaphysical, mythopoetical and aesthetical basis as well as his mystical 
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experience of transcendental theomancy are described. According to the doctrine of Sophia 
and the Soul of the World a series of Solovyov’s poems about nature are analyzed. 

Key words: sophiology, theory of the Holy Communion, mythopoetics, symbolic images, 
metaphysic of nature, synthesis of literature and philosophy.

Несмотря на значительный корпус стихотворений, в которых В.С. Соловьев ис-
пользует развернутую систему культурологической символики или довольно прозрач-
но, без иносказаний выражает свои религиозно-философские идеи, приоритетной в ко-
личественном отношении остается пейзажная лирика поэта. Поэтическое воспевание 
пылающих восходов и закатов, манящей красоты горных вершин и залитого солнцем ла-
зурного неба, тихих заснеженных озер и бушующих морей, осенне-зимних и весенних 
настроений природы – вот первичная основа соловьевского стихотворчества, доминиру-
ющая образная канва его произведений. 

Любое описываемое поэтом-философом явление материально-природного бытия 
несет одновременно и эстетическую, и еще более значимую символическую нагруз-
ку, являясь мистическим знаком «мира иного в мире земном». В своей совокупности 
образы-символы природы представляют не отдельные сгустки смыслов, но структури-
рованную единооформленную картину мира, настолько целостную, что ее можно пред-
ставить в виде системы, ключевыми звеньями которой могут служить образы-символы, 
а смысловым наполнением – их скрытое, глубинное значение.

Через символику образов природы, в которой все явления взаимосвязаны, Соло-
вьев реализует свою концепцию Всеединства мира – существования вселенской гармо-
нии, детерминированной Божественным Абсолютом и максимально проявленной в со-
фийной красоте преображенной материи. Обобщенная философско-метафизическая 
и эстетическая база пейзажных символических стихотворений Соловьева отчасти 
раскрывается в его труде «Красота в природе», в котором утверждаются объективно-
идеалистические предпосылки существования прекрасного в материальной сфере: 
«Красота есть действительный факт, произведение реальных естественных процессов, 
совершающихся в мире. Где весомое вещество преобразуется в светоносные тела <…> – 
там мы имеем красоту в природе. Она отсутствует везде, где материальные стихии мира 
являются более или менее обнаженными» [1: 98]. Согласно Соловьеву, красота в приро-
де – это высшая идея, но не абстрактно-трансцендентная, а материализованная, совер-
шенная и законченная в своем воплощении, «реально ощутимая в чувственном бытии» 
[1: 101]. В процессе наслаждения красотами природного мира человек, порой даже не 
осознавая того, визуально воспринимает Божественное начало мироздания. Уходя еще 
глубже в метафизику Соловьева, отметим, что для поэта-философа высшая идея, лежа-
щая в основе природного бытия, – это «полная свобода составных частей в совершенном 
единстве целого» [1: 100], которая концептуально воплотилась в понятии Божественно-
го Всеединства, а поэтически реализовалась в мистическом образе-символе Софии, Веч-
ной Женственности.

В силу своей значимости образ Вечной Женственности часто появляется в поэзии 
Соловьева. Следует отметить, что в стихотворениях ни разу не встречается само имя 
София («Подруга вечная, тебя не назову я» [2: 168] – вот установка поэта), но зато 
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используется множество вариантов «закодированного» имени, отсылающих к тайно-
му облику Вечной Женственности и понятных лишь тем, кто посвящен в основы со-
фиологии: Царица, Богиня, Афродита, Степная Мадонна, заступница у Аллаха, Дева 
Назарета, «Владычица земли, небес и моря», Das Ewig-Weibliche (Вечная Женствен-
ность (нем.)), Таинственная подруга, «Дева Радужных Ворот» (гностический тер-
мин), местоимение «Ты» – все это обращения не к земной женщине, но к небесному 
Идеалу. Поэт использует также широкий спектр христианской символики и ее стили-
зации – «жена, облеченная в солнце» [2: 157], неопалимая купина, белая лилия, «сло-
ва предвечного мать и создание» [2: 316], «лествица чудная, к небу ведущая» [2: 317] 
и т. д. Но во всем многообразии поэтических софийных образов и метафор домини-
руют именно природные образы-символы: небесная лазурь; солнечный свет, заря; се-
верное сияние; «радуга, небо с землею мирящая» [2: 320]; многообразные проявле-
ния водной стихии. Все эти образы выбраны Соловьевым для передачи знания о Со-
фии не случайно: они эстетически прекрасны, насыщены символическими смысла-
ми и требуют особой интерпретации.

Атрибутика Софии, являющейся поэту в видениях неземной красоты, всегда ослож-
нена солярной символикой. Согласно поэтическому мифу о Софии, представленному в 
цикле каирских стихотворении («Вся в лазури сегодня явилась…», «У царицы моей есть 
высокий дворец», «Близко, далеко, не здесь и не там…», 1975 – 1976 гг.), Царица Небес 
сияет космическим огнем, «вся в лазури» и «в лучах восходящего дня» [2: 17]. Она – оби-
тательница Горних миров, носительница Божественного сияния, хозяйка «золотого чер-
тога» [2: 18], который покидает во имя любви, чтобы низринуть «темные силы чистым 
пламенем» [2: 19]. Ее одежды – «лучезарный покров» [2: 19] – и весь Ее облик прони-
зан запредельным сиянием высших сфер, которым Она принадлежит: «Голос отчизны в 
волшебных речах, / В свете лазурных очей, / Отблеск отчизны в эфирных лучах, / В зо-
лоте чудных кудрей [2: 21]. 

Широко используя палитру земных природных проявлений огненной стихии (солн-
ца и им порожденного света и цвета), Соловьев словно прозревает трансцендентное бы-
тие и воссоздает запредельные пейзажи, иные миры, напоминающие райское существова-
ние – некие метасферы, где обитает София. 

Однако учение Соловьева о Софии содержит определенные противоречия и неясно-
сти. Одна из основных сложностей, возникающих при изучении софиологии Соловьева, 
связана с проблемой определения Софии как Премудрости Божией, неизменного атрибу-
та Абсолютной Божественной реальности, и одновременно отождествление Ее с миром 
материи, хранящем в себе элементы хаоса, тления, метафизического зла, смерти. Иссле-
дователь философии Соловьева Лосев А.Ф. отмечал, что в некоторых произведениях фи-
лософ «учит, собственно говоря, не об одной, но о двух Софиях» [3: 845] и предлагал раз-
личать нетварную и тварную ипостаси Софии. Сам Соловьев в более поздних своих тру-
дах («Чтения о Богочеловечестве» (1878), «Россия и Вселенская Церковь» (1889)) также 
предпринимал попытку разграничить две ипостаси великой Вечно-Женственной сущно-
сти, разводя понятия Души Мира и собственно Софии.

Именно эта двойственность наблюдается и в софийной поэзии Соловьева. С одной 
стороны, в стихотворениях и в поэме «Три свидания» (1898) предстает образ Небесной 
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Богини, сияние которой ничем не замутнено, а с другой – образ метущейся, противоре-
чивой, дуалистической Души Мира, которая, однако, тоже описывается через природную 
софийную символику. 

Так в стихотворениях Соловьева несколько раз появляется образ-символ северного 
сияния – прекрасного природного явления, сквозь которое поэт прозревает лучезарную 
красоту Мировой Души, давая ей одно из лучших поэтических определений – «Вся ты в 
лучах, как полярное пламя, / Темного хаоса светлая дочь!» [2: 132]. 

Северное сияние – тот самый «свет из тьмы», который обладает преображающей 
пламенной силой и становится символом будущего глобального изменения эмпириче-
ской реальности: «Где ночь безмерная зимы / Таит магические чары, / Чтоб вдруг под-
нять средь белой тьмы / Сияний вещих пламень ярый» [2: 121].

Рождаясь в закованных льдом краях, холодной зимней ночью (такой пейзаж, сочетаю-
щий одновременно три символа смерти – холод, ночь, зиму – у Соловьева передает ощу-
щение крайней непросветленности и безжизненности материального мира), северное сия-
ние становится великолепным торжеством света – софийным преображением природы. А 
у самого входа в высшие запредельные сферы, словно мост между небом и землей – «раду-
га, небо с землею мирящая» [2: 320], сияет София – «нетронутая, вечная “Дева Радужных 
Ворот”» [2: 162]. Вполне объяснимо с позиции теории идеальных праобразов, что и зем-
ная проекция Вечной Женственности – Душа Мира в ее светлых проявлениях (в том числе 
и красотой северных сияний) – напоминает радужный первоисточник. 

Помимо огненной, водная стихия в художественном мире Соловьева, следующего 
мистико-гностическим традициям, становится важным атрибутом Софии и Души Мира. 
Описывая красоту трансцендентных миров, в которых обитает Великая Богиня, поэт не-
редко прибегает к образам водной стихии: в саду Царицы шепчет «прозрачный серебри-
стый ручей» [2: 18], «над живой водой в таинственной долине» расцветают лилии [2: 40]. 
Проецируя мистический облик Софии на земную реальность, Соловьев-поэт не случай-
но использует образно-ассоциативный ряд «вода – лазурные очи»: в Ее небесном взоре 
«синеют моря и реки» [2: 176], соединяются «таинственное море и небеса» [2: 148]; Ее 
светлый лик угадывается «сквозь зеркальную гладь» [2: 180] воды, очищенную от «змея 
подводного» (первородного греха, страсти); от одного Ее взгляда «тает лед, расплывают-
ся хмурые тучи» [2: 180] – все темные, косные явления жизни трансформируются (твер-
дый лед, грозовые тучи становятся живительной влагой), ибо Она несет новый мир, сое-
диняя материальное (воду жизни) со сверхматериальным началом (светом трансцендент-
ного) и открывает вечность (океан): «Только свет да вода. И в прозрачном тумане / Бле-
щут очи одни, / И слилися давно, как роса в океане / Все житейские дни» [2: 180].

Закономерно, что и Душа Мира полнее всего раскрывается в явлениях водной сти-
хии, но на этот раз не в идеализированном, полностью преображенном, виде, а в своей 
двойственной природе. К еще не просветленным, противоречивым, хотя и завораживаю-
щим по мощи и красоте состояниям природы, Соловьев относит грозу, посредством ко-
торой символизирует извечную «невидимую вражду двух сил» [2: 31], непрекращающу-
юся в земном мире. «Движение живых стихийных сил в природе имеет два главных от-
тенка: свободной игры и грозной борьбы… Величавая красота летних гроз, как и бурно-
го моря, зависит от шевелящегося хаоса и от пробужденной интенсивности стихийных 
сил, оспаривающих окончательное торжество у светлого мирового порядка» [1: 106]. 
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Гроза становится символом соединения гармонии и хаоса с усиленной тенденцией 
преодоления последнего. Но поэт прозревает метафизическую основу динамики грозо-
вого явления – двойственность Души Мира, ее переживания и колебания между предгро-
зовой «бездной огнисто-лиловою» (отверстым хаосом) и «просветами лазури» после до-
ждя (горним миром). Потому, в отличие от лучезарных очей Софии, примиряющих все в 
едином недвижно вечном взгляде, более земной «изумрудный» [2: 104] взор Души Мира 
«двоится: улыбается и темнеет грозой незабытой» [2: 143], и в нем поэт улавливает еще 
не преодоленное противоречие «сквозь розы небес что-то сдержанно бурное» [2: 142]. 

Вполне закономерно, что в стихотворениях, посвященных прозрениям сущности 
Души Мира в красоте северного озера Саймы, при поэтизации финских пейзажей замет-
но возрастает частота использования Соловьевым антитез, усиливается их общее сим-
волическое значение – передача дуалистического характера Души Мира: «волна беспо-
койная» [2: 127] – «неподвижная отрада» [2: 133]; «стихия нестройная» [2: 127] – «сти-
хия великая» [2: 127], «тихо лепечут струи озаренные» [2: 128] – «вдали дерева обна-
женные вдруг прошумят» [2: 128]; «матово-светлый жемчужный простор», «на чистом 
нетающем снеге» [2: 129] – «черный застывший узор» [2: 129], «ясные взоры безбреж-
ные» – «думы печальной суровая тень» [2: 130], «фея – владычица сосен и скал» [2: 132].

Не только визуально воспринимаемые, но и звуковые образы в стихотворениях Со-
ловьева наделяются символическим значением, «поскольку и звуки в неорганической 
природе, как выражения ее собственной (внутренней) жизни, приобретают свойство 
красоты» [1: 107]. Постигая «общий идеальный смысл звука как живого ответа ма-
терии на влияние света» [1: 107], как преобразование внутренней световой энергии 
во внешнее движение – в звуковую волну, Соловьев-поэт нередко использует эстети-
ку и метафизику звукообразов в своих стихотворениях: «Жизнь мировая в стремлении 
смутном / Так же несется бурливой струей» [2:135].

В подавляющем большинстве случаев это звуки, порожденные водной стихией, в ко-
торой поэт прозревает «движенье живое и голос» [2: 116]: «волна <…>все ропщет и 
вздыхает» [2: 41], «один водопад говорит» [2: 112], «ручей под камнями шумит» [2: 115], 
«озеро плещет волной» [2: 127], «лепечут струи» [2: 128], «раскаты громовые» [2: 143], 
«горькие песни холодных морей» [2: 163], «созвучные рыдания пучины» морской [2: 
163], «река звучит мне юным пеньем» [2: 165] и т.п. Так в пейзажной лирике Соловье-
ва на уровне с ясновидением проявляется феномен яснослышания – проникновение в 
трансцендентное на уровне слухового восприятия: поэт постигает «отзвуки гармонии 
святой» [2: 37], «трепет жизни мировой» [2: 48] «и целый мир волшебной сказки / С ду-
шой так внятно говорит» [2: 27]. В звуках природы Соловьев прозревает живую Душу 
Мира, стремящуюся к общению с ним, а в светлые мгновения встреч с Софией поэт вос-
принимает не только прекрасный образ, но и Ее «вещий голос» [2: 15], «слово отчизны» 
[2: 21], «речи бесконечно-бездонные» [2: 26], «призыв таинственной подруги» [2: 36], 
«слов нездешних шепот странный» [2: 69].

Символом становится как звук, так и его отсутствие – тишина: «В иных случаях пол-
ное безмолвие в природе прямо усиливает и даже составляет необходимое его условие» [1: 
108]. «Святая тишина» [2: 25] передает не просто временное успокоение природы, но до-
стижение Душой Мира своего имманентного состояния – Божественного величественно-
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го покоя, в котором полнее всего проявляется Ее истинная софийная суть: «И в прозрач-
ной тиши неподвижных созвучий / Отражаешься Ты…» [2: 180].

Становясь неким воплощением Божественной Софии через Душу Мира, все природ-
ные сферы и явления объединяются Вечно-Женственным началом, им же просветляют-
ся и преображаются. Но наиболее косным веществом природы в символической систе-
ме Соловьева остается «сумрачное лоно» [2: 100] земли. «Земля-Мать символизирует во-
площение самой низкой эманации пра-света – как покоящейся самой в себе «материи», 
как женской инкарнации микрокосма – и потому во многих отношениях соперничает с 
макрокосмическим световым образом Царицы (Софии)» [4: 556]. 

В мифопоэтике Соловьева земля как мир материи, практически не пропускающей све-
товые эманации, в некоторых стихотворениях предстает в образах-символах с превали-
рующей отрицательной коннотацией: «вещество бесстрастное» [2: 16], «оковы гранит-
ные» [2: 127], «грубая кора вещества» [2: 168]. Танатоидальная окраска образов земного 
мира – «мертвенная пустыня», «темница мира тленная» [2: 151] – подчеркивает непреодо-
ленность в природе материи самого жестокого закона разложения, тления, смерти.

Важнейшая особенность софийной сущности Души Мира в том, что, подобно чело-
веку, соединяющему одновременно божественную и телесную природу, Она объемлет 
собой и земное, и небесное на космическом уровне. Это уникальное свойство (актуали-
зированное Всеединство) поэт не раз подчеркивает в поэзии, именуя свою Богиню «Вла-
дычицей земли, небес и моря» [2: 153], «славой земной и небесной природы» [2: 316], 
«радугой, небо с землею мирящею» [2: 320]. Только, в отличие от человека, в Ней, как в 
существе высшего уровня, превалирует духовность. 

Воспринимая через откровение Вечно-Женственное начало земной природы, Соло-
вьев акцентирует ее одухотворенность, просветленность материи Божественной Красо-
той Софии. При этом поэт воссоздает не обычный пейзаж, но умозрительную картину, 
где переплетаются и сопоставляются явления физические и метафизические (покров ма-
терии – пламень, трепет жизни мировой; чело человека – сердце природы; лучи – благо-
дать; реки и леса – блеск неба). Все представлено в гармоническом единстве, в динамике 
глобального духовного общения и взаимодействия между человеком, природой и Душой 
Мира: «Земля-владычица! К тебе чело склонил я, / И сквозь покров благоуханный твой 
/ Родного сердца пламень ощутил я, / Услышал трепет жизни мировой. // В полуденных 
лучах такою негой жгучей / Сходила благодать сияющих небес, / И блеску тихому несли 
привет певучий / И вольная река, и многошумный лес. / И в явном таинстве вновь вижу 
сочетанье / Земной души со светом неземным…» [2: 48]

Сизигическое единство человека и природы имеет, по мнению Соловьева, огромное 
значение в деле преображения земного бытия, ибо только через человечество глобальный 
эволюционный процесс одухотворения природы возможен как таковой: «В устроении фи-
зического мира (космического процесса) Божественная идея только снаружи облекла цар-
ство материи и смерти покровом природной красоты, чрез человечество, чрез действие его 
универсально-разумного сознания она должна войти в это царство изнутри, чтобы ожи-
вить природу и увековечить ее красоту» [5: 501]. Не случайное грядущее сверхчеловече-
ство в мистической философии Соловьева считается одной из реализаций Софии – «вот уж 
и Дева грядет, <…> новое племя уже с небес посылается горних» [2: 336].
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Важно отметить, что София (Вечная Женственность) была для поэта-философа не 
ментальной спекуляцией, не мистификацией или мифологическим персонажем, но ре-
альным метафизической сущностью. Через всю жизнь Соловьев пронес память о трех 
мистических видениях, в которых ему предстала неведомая Женственная сущность Бо-
жественного величия и неземной красоты. Позже в своем учении философ смог Ее со-
отнести только с гностической Софией, а в поэзии, не требующей строгой конкретиза-
ции, Она была воспета символически, но наиболее реалистично и правдоподобно, не-
смотря на мистический ореол, София предстала в единственной поэме Соловьева «Три 
свидания» (1898). 

В созданной незадолго до смерти автора поэме как раз описываются три видения Со-
фии, составивших исключительный медиумический опыт Соловьева, и именно эти «сви-
дания» характеризуются поэтом как «самое значительное, что до сих пор случилось <с 
ним> жизни» [2: 178]. О важности происшедшего свидетельствует и тот факт, что «сви-
дания» описываются спустя более двадцати лет, но так подробно и детально, словно все 
только произошло. При всей загадочности и кажущейся «невозможности» встреч с Со-
фией в поэзии Соловьева они всегда окрашены правдивостью глубоко личных пережи-
ваний поэта: видения трансцендентного характера проникают глубоко во внутренний, 
тонко организованный мир художника сильнее и глубже, чем «огонь земных страстей» 
(«Вся в лазури сегодня явилась» (1875), «Зачем слова? В безбрежности лазурной…» 
(1892), поэма «Три свидания» и др.). 

Если в философских трудах о Софии Соловьев ставил целью беспристрастно, ис-
пользуя метод метафизического рационализма, описать Ее роль и значение в развитии 
мирового процесса, то в поэзии субъективный мифотворческий компонент выходил на 
первый план, и философская абстракция являлась как живое существо, сверхчувствен-
ная субстанция обретала весьма реальные очертания. Софии присуще личностное на-
чало, отсюда явный антропоморфизм ее облика: «Все видел я, и все одно лишь было – / 
Один лишь образ женской красоты» [2:174]. 

Обнимая собой весь мир и все человечество, Она стоит одновременно и над земным 
бытием, Она принадлежит Божественной реальности, потому Ее образ в поэзии Соло-
вьева величествен и прекрасен в космических масштабах и вместе с тем в Ее описании 
используется широкая палитра природных образов: «И в пурпуре небесного блистанья 
/ Очами, полными лазурного огня, / Глядела ты, как первое сиянье / Всемирного и твор-
ческого дня. // Что есть, что было, что грядет вовеки – / Все обнял тут один недвижный 
взор.../ Синеют подо мной моря и реки, / И дальний лес, и выси снежных гор. // Все ви-
дел я, и все одно лишь было – / Один лишь образ женской красоты... / Безмерное в его 
размер входило,– / Передо мной, во мне – одна лишь ты» [2: 174].

Это поэтическое описание небесной Софии в поэме «Три свидания» одно из самых 
прекрасных в творчестве Соловьева. Именно такой «Соловьев увидел личную Боже-
ственную основу мира. В ее единстве множественность вещей не растворяется. Моря, 
реки, леса сохраняют свои четкие индивидуальные очертания. Все они сами по себе и 
все они – одно. Все взаимопроницаемо, но различимо…» [6: 99]

Это откровение Софии при всей яркости, почти что осязаемости, образов описано 
насыщено софийной атрибутикой – цветовая гамма (пурпур, лазурь), образы-символы 
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прекрасной и величественной природы – зари, небесных просторов, горных вершин, 
сконцентрированных объектов водной стихии (морей, рек). 

Таким образом, прозрение за материальной оболочкой природы духовного облика Со-
фии сопровождало Соловьева всю жизнь, проявляясь как в медитативно-созерцательном 
опыте общения с природой, в его вдохновенных стихотворениях, так и в личном мисти-
ческом опыте «трех свиданий» с Софией. 

Анализ стихотворений Соловьева о природе доказывает ярко выраженную софий-
ную направленность пейзажной лирики Соловьева, стремление поэта в лирической фор-
ме передать свое мистическое учение о Вечной Женственности, вписанное в метафизи-
ческую концепцию бытия. При этом семантика многих софийных образов-символов пе-
рекликается с концептуальными положениями основных философско-эстетических тру-
дов Соловьева о метафизике природы и подтверждается широкими «цитатными полями» 
стихотворных текстов, что свидетельствует об исключительно органичном художествен-
ном синтезе соловьевского творчества.
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ФоЛЬКЛорний КомПонЕнт в творчоСті Б. ЛЕСЬмЯна
(на прикладі балади «Дусёлак»/«Dusiołek»)

Стаття присвячена дослідженню взаємодії літературних і фольклорних традицій в 
творчості польського поета Б. Лесьмяна. Фольклорні елементи глибоко увійшли у його 
поезію,здійснюючи істотний вплив на творчу свідомість, художнє мислення, гумор і са-
тиру. У своїх творах Б. Лесьмян піднімає універсальні проблеми: людина і природа, лю-
дина і всесвіт, прагне відповісти на питання сенсу життя і призначення людини в світі. 
Власний світогляд автор передає за допомогою гротескових метамарфоз і дивних пер-
сонажів, що потрапляють в незвичайні ситуації..

Ключові слова: фольклор, міфологія, художня інтерпретація, стилізація, поетика, 
символіка, архетип, світобудова.

Статья посвящена исследованию взаимодействия литературных и фольклорных 
традиций в творчестве польского поэта Б. Лесьмяна. Фольклорные элементы глубо-
ко вошли в его поэзию, оказывая существенное влияние на творческое воображение, ху-
дожественное мышление, юмор и сатиру. В своих произведениях Б. Лесьмян поднима-
ет универсальные проблемы: человек и природа, человек и вселенная, стремится отве-
тить на вопросы смысла жизни и предназначения человека в мире. Собственное миро-
воззрение автор передаёт посредством гротесковых метамарфоз и странных персона-
жей, попадающих в необычные ситуации.

Ключевые слова: фольклор, мифология, художественная интерпретация, стилиза-
ция, поэтика, символика, архетип, мироздание.

The article deals with the interaction of literary and folklore traditions in the works by 
Polish poet B. Lesmyan. Folklore elements deeply entered his poetry having significant effect 
on creative imagination and art thinking, as well as humor and satire. In his works B. Lesmyan 
raises universal problems: man and nature, man and the world, tries to answer the questions 
about sense of life and man’s destiny. The author expresses his own world view with the help of 
grotesque metamorphosis and weird characters who get into unusual situations.

Key words: folklore, mythology, artistic interpretation, stylization, poetics, symbolism, ar-
chetype, the universe.

У формуванні творчої індивідуальності одного з найбільш оригінальних польських 
ліриків ХХ ст. Б. Лесьмяна (1878 – 1937) значну роль зіграла усна народно-поетична 
творчість. Для його художньої діяльності фольклор став невичерпною скарбницею нат-
хнення, джерелом тем, сюжетів, мотивів, що передають особливість народної свідомості, 
оригінальність пісенно-музичних ритмів, наївну простоту віршованих структур. Завдяки 
цьому Б. Лесьмян зміг створити власний і неповторний поетичний стиль, який завойовує 
увагу своєю самобутністю і колоритом. Можна вести розмову про те, що польському 
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майстрові слова властиве фольклорно-міфологічне мислення, а його творчість вкорінена 
у фольклорну міфопоетіку, народний світогляд. Це пов'язанне помітне як на рівні ви-
користання народних джерел, так і на рівні зовнішньої стилізації фольклорних форм, 
фольклорного декору, окремих елементів народної лірики. 

Художня спадщина Б. Лесьмяна дає читачеві цікавий узор творчої взаємодії 
фольклорної і літературної традицій. Чинниками, які зумовили звернення польського 
майстра слова до народних вірувань, були естетика символізму і розроблений ним «міф 
повернення до природи» або «міф первісної людини», для якої характерний перш за все 
метафізичний спосіб мислення. Оригінальність поета полягала в спробі з’єднати моти-
ви первісності з мотивами повернення до природи, натуральності і безпосередності, що 
яскраво виявилося в його творах, заснованих на міфофольклорних традиціях. Український 
дослідник Т. Добрушина стверджує, що «модель фольклорного твору була для Б. Лесь-
мяна своєрідною матрицею, крізь яку проступало слово «jak zaklęcia lub «mantra». Апе-
лювання до народного твору як до глибинної пам’яті першосвіту, першослова (де саме 
й відсутня прірва між людиною та світом), власне, і було тим центром, до якого сходи-
лися художні і естетичні шукання поета» [1: 87]. Фольклорні семіотичні інформативні 
системи зберігають особливості космосакрального світосприймання, втіленого в кон-
тактах людини з природними і надприродними об'єктами. Тому безпосереднє звернен-
ня до глибинних шарів народної культури обумовило художній стиль польського пое-
та, в центрі якого – модель первинного світу, де людина і світ, людина і природа ство-
рюють непідроблену цілісність. «У деформованим, фантастичним, гротесковим світі 
поезії Лесьмяна, оживають мотиви народних легенд, оповідей і забобонів, за допомо-
гою яких поет розкриває багатство людських відчуттів і бажань, зачаровання життям, не-
вичерпну красу природи», – відмітив В. Хорев [2: 176]. Саме фольклору Б. Лесьмян за-
лишився вірним протягом всієї художньої діяльності, черпаючи з його ряд поетичних і 
стилістичних рішень в своїх віршах, а найбільш істотні риси усної епіки досить значно 
вплинули на форму його творів, особливо балад.

Польський поет глибоко вивчав національний, європейський і екзотичний фоль-
клор, і ця зацікавленість мала значний вплив на його оригінальну творчість. «Для 
Лесьмяна, який володів рідким даром уяви, направленої в «край недоступний, недо-
сяжний для людського погляду», живим джерелом поетичного натхнення була народна 
поезія різних країн з її світом казкових образів», – стверджує Н. Богомолова [3: 160]. 
Художнє мислення Б. Лесьмяна сформоване на грунті слов’янського, скандінавського, 
екзотичного фольклору: він черпав джерела свого натхнення в поетичних творах на-
родного генія – польських народних піснях, російських билинах, скандінавських ба-
ладах, східному епосі. Наприклад, відгуки російських казкових мотивів знаходимо в 
«Піснях Василини Премудрої», кельтських – «Гад», східних – «Джананда», «Пурурава 
і Урваши», «Актеон» і ін. Також відзначимо, що значне місце в сфері «фольклорних» 
інтересів Б. Лесьмяна залишив київський період життя, де польський поет, проводя-
чи багато часу в українських лісництвах, мав можливість познайомитися з народними 
традиціями і усно-поетичними творами цього народу.

Міфофольклорний компонент в поезії польського художника слова виявляє себе 
перш за все через створення автором системи казкових образів, як запозичених з на-
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родних вірувань (Василина Премудра, дуселак, русалка і ін.), так і вигаданих їм са-
мим (Знікомак, Снітрупак, Снігробак, Сребрань, Утопленик і ін.). Герої лесьмяновсь-
ких повідей є носіями фольклорної стихії, а їх зовнішні портрети наділені художніми 
рисами народної поезії (вони злиті з природою, володіють незвичайними знання-
ми і дивними уміннями і т.д.). Появу дивних, незвичайних істот в поезії Б. Лесьмя-
на можна інтерпретувати як реакцію поета на тодішнє оточення і суспільні умови 
(відчуття песимізму, нігілізму, розчарування в людині, бажання сховатися у своєму 
внутрішньому світі). З іншого боку, фантастичні образи – незрозумілі, химерні – уосо-
блюють внутрішній, темний світ людської натури, заховані людські страхи.

Зв'язок Б. Лесьмяна з фольклорною традицією безперечний, проте фольклорні 
мотиви з'являються перед читачем часом настільки трансформованими у його 
поетичному світі, що художній результат є дуже далеким від першоджерела 
(«Ballada dziadowska»/«Дідівська балада» «Dusiołek»/«Дуселак», «Piła»/«Пила», 
«Matusek»/«Матисек» і ін.). Дослідник Е. Квятковський звернув увагу, що стилізації Б. 
Лесьмяна настільки оригінальні, що деякі критики спочатку не визнавали в їх автен-
тичні зв'язки з фольклором [4: 81]. Польський поет запозичував у народу стиль мис-
лення, спосіб уяви, адже в їх збереглася безпосередність сприймання життя, проте для 
поета фольклорна стихія була перш за все матеріалом, засобом, за допомогою якого він 
створював свій художній світ: у народних говірках, піснях і побуті, сільському пейзажі 
Б. Лесьмян шукав теми і мову, які оригінально «переломлював» в своїх віршах. Його 
оригінальна поетична творчість визначається специфікою функціонування фольклору, 
де народність – це не лише зацікавленість окремими темами та мотивами, але сприй-
няття духу народного світосприймання. У творчості Б. Лесьмяна відбувається перео-
смислення елементів народно-поетичної спадщини і художнє моделювання власної по-
етичної дійсності. Як відмітила Е. Сидорук, «відношення поета до фольклору заснова-
не не на імітації, а на виразному перетворенні» [5: 88]. Для прикладу такого «перетво-
рення», розглянемо його баладу «Дуселок».

У різних регіонах Польщі існують народні вірування про дуселка – фантастичну 
жахливу істоту, яка нападає на людей, а також відомі засоби знищення цього створен-
ня. Б. Лесьмян, використовуючи всілякі казкові сюжети, створює свій власний сюжет 
і трансформує народний образ. Головний герой Байдала мандрує по світу, ведучи коня 
і вола. Стомлений жарою, парубок вирішив відпочити і заснув. Раптом на його напав 
Дуселок і почав давити, поки не «втратив уві сні Байдала півдуші і півтіла» [6: 89]. 
Нарешті герой пробуджується – і примара, яка мучила його зникає. Але він сам, враже-
ний випадком, звертається з докором до коня, вола, і навіть до самого Бога. 

Б. Лесьмян створює художній твір у дусі народно-поетичних традицій: розповідь 
балади витримана в стилі традиційної народної оповіді і ведеться через безіменного 
казкаря, також автор звертається до стилізації мови під мужицьку говірку. Атмосфе-
ра народної стилізації виявляється і на глибшому рівні. Головний герой – простий 
сільський парубок, проте після неприємної пригоди на подив починає міркувати, 
як справжній філософ: «Байдала як тільки відкрив рот виявляється селянином що 
здається і далеким від справжньої народності. Він перенесений у філософічну сфе-
ру», – відзначив К. Вика [7: 55]. Спочатку герой скаржиться на коня і вола за те, що не 
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допомогли в той час, коли Дуселок задумав заразити його злом власної душі («хотів 
на мені своєї душі паскуду чинити» [6: 89]), а потім звертається до Бога з питанням-
претензією, навіщо той створює такі потворні істоти («ще зміг змайструвати такого Ду-
селка» [6: 89]) і допускає зло на цьому світі? Моральна проблема міркувань кмітливого 
парубка полягає в наступному: зло може існувати не лише на зовнішньому світі, але і 
усередині кожної людини, і головне – чи вирішить власне сумління впустити в душу за-
разливе лихо?

Можна зробити висновок, що в баладі «Дуселак» (як і в багатьох інших творах 
Б. Лесьмяна) народні вірування стали відправним пунктом для філософської рефлексії 
над загальнолюдськими питаннями. Шляхом переосмислення і переробки фольклорних 
сюжетів і образів польський письменник, реалізовуючи свої художні завдання, створює 
по-народному стилізований поетичний текст про філософсько-естетичну пригоду при-
думаного селянина. Проведений аналіз показує, що зв’язок Б. Лесьмяна з фольклорною 
традицією дуже складний: у сюжетно-образній структурі, світоглядно-філософській 
основі це твір наскрізь оригінальний, а Дуселак – образ більш пов’язаний з літературною 
традицією, народною залишається лише його зовнішня оболонка. 

Осягаючи поетику і філософську символіку міфофольклорних джерел, Б. Лесьмян 
створює цілий ряд прийомів, які володіють значним художнім ефектом. Для польського 
поета первісний народний космос став підставою для піднімання в особистій творчості 
«споконвічних питань» відносно існування людини на цьому світі, її стосунків з при-
родою. У творах Б. Лесьмяна піднімаються філософські питання про сенс життя і Бога, 
походження зла і замогильне існування, межи пізнання світу і людських можливо-
стей («Ballada dziadowska»/«Дідівська балада», «Dusiołek»/«Дуселак», «Piła»/«Пила», 
«Akteon»/«Актеон», «Swidryga i Midryga»/«Свідрига і Мідрига» і ін.). Отриману з народ-
них текстів інформацію він, як відзначив Я. Тшнадель, інтерпретує «як претекст для ви-
явлення філософських проблем» [8: ХVІІІ]. Фольклорні і міфологічні образи є знакови-
ми для поетичної свідомості Б. Лесьмяна, де він створює особисту концепцію всесвіту 
за законами своєї міфотворчості. У цьому питанні нам близька позиція Я. Тшнаделя: 
«Лесьмян трактує світ народної творчості поза кордонами народно-патріотичної про-
блематики, а значить і поза регіональною і соціальною. Вона є для його міфологічно-
антропологичною і мовно-філософічною зацікавленостю, дослідженням народної куль-
тури, бо виявляється вона в тому, що сьогодні назвали б народним архетіпом» [8: ХVІ]. 
Вивчення польського і іноземного фольклору, епосу стародавніх народів, використання 
світових народно-поетичних образів і сюжетів сприяли засвоєнню архаїчних міфологем, 
що і знайшло втілення в творчості поета.

На прикладі розглянутого твору «Байдала» можна зробити висновок, що Б. Лесьмян 
відмінно володіє фольклорним матеріалом і уміло використовує особливості різних жан-
рів народної творчості для надання яскравості і образності своїм творам. Таке запози-
чення дає польському письменникові можливість єднання з найглибиннішими шарами 
народної культури, особливостями народного світогляду і естетики. Використовуючи об-
рази і сюжети народної міфології і фольклору, Б. Лесьмян в своїх віршах, представив 
особисту життєву філософію, створивши власний поетичний світ, багатий незвичайною 
фантазією, казковий і реальний одночасно.
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іСториЗм у творчоСті і. ФранКа та м. гогоЛЯ 
(на матеріалі повістей «Захар Беркут» і «Тарас Бульба»)

У статті досліджується проблема історизму у творах І. Франка та М. Гоголя. Осо-
бливу увагу звернено на поєднання історичної правди та художнього вимислу.

Ключові слова: історизм, повість, гіперболізація, козацтво, народний фольклор.
В статье исследуется проблема историзма в произведениях И. Франко и Н. Гого-

ля. Особое внимание обращено на сочетание исторической правды и художественно-
го вымысла.

Ключевые слова: историзм, повесть, гиперболизация, казачество, народный фоль-
клор.

The article deals with the problem of historicism in works by Franko and Gogol. 
Key words: historicism, story, exaggeration, Cossacks, folklore.

У творчій спадщині І. Франка та М. Гоголя помітне місце посідає історична проза. Жо-
ден із письменників не оминув увагою історичне минуле українського народу. Перетворен-
ня історичної правди в художню, як у І. Франка, так і в М. Гоголя, виражалося відповідно 
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до стилю самих письменників. Як наголошує М. Кудрявцев: “Проблема історизму в 
літературі – поняття суб’єктивне. І не пов’язане лише з реалізмом, оскільки кожний митець 
у властивому лише йому художньому світосприйнятті осмислює логічно-смислові зв’язки 
епох і соціальну пам’ять суспільства, дух ближніх і далеких часів” [10: 3].

Характерним явищем для української літератури ХІХ століття був історизм. Пробле-
ма історизму набула особливого значення у зв’язку з появою першого історичного ро-
ману П. Куліша «Чорна Рада». Йому передували вірші та поеми Т. Шевченка, історичні 
трагедії М. Костомарова «Сава Чалий» і «Переяславська ніч».

Метою письменників, на відміну від істориків, не є чітке та правильне відтворення 
історичних події. Вони прагнуть із допомогою історичних фактів відтворити загальний 
хід історії у поведінці та свідомості людей.

Мета пропонованої статті – проаналізувати своєрідність підходу І. Франка та М. Го-
голя до зображення історичного минулого, зіставити художнє мислення письменників з 
історичними реаліями.

Окремі аспекти проблеми «Історизм у творчості І. Франка та М. Гоголя» висвітлені 
в наукових працях М. Кудрявцева [10], Н. Крутікової [9], І. Крип’якевича [8], А. Карпен-
ка [6], Л. Коваленка [7].

Обидва письменники добре розумілися на історичних подіях у житті українського на-
роду. Перу І. Франка належить чимало праць історико-культурної тематики. У художніх 
творах, літературознавчих працях, повідомленнях, статтях він розглядав окремі питання 
з історії України. М. Гоголь також був невтомним збирачем українських народних пісень, 
дум, історичних матеріалів. “Він плекав задум грандіозного історико-географічного 
опису під назвою «Земля і люди» і працював над створенням багатотомної «Історії 
Малоросії»”, − зазначає Н. Крутікова [9: 40]. На жаль, рукопис цієї праці не зберігся.

Зазначимо, що І. Франко і М. Гоголь були збирачами українського фольклору, тому в 
їх творах правдиві історичні факти тісно переплітаються з художнім домислом і народ-
ною творчістю.

У передмові до «Захара Беркута» І. Франко зазначає: “Повість історична – се не 
історія. Історикові ходить передовсім о вислідження правди, о констатування фактів, 
натомість повістяр користується тільки історичними фактами для своїх окремих арти-
стичних цілей, для воплочення певної ідеї в певних живих, типових особах. Освідчення, 
характеристика, мотивування і групування фактів у історика і в повістяра зовсім відмінні: 
де історик оперує аргументами і логічними висновками, там повістяр мусить оперувати 
живими людьми, особами” [11: 7]. 

Письменники у своїх художніх творах прославляли героїчну боротьбу українського 
народу, волелюбні козацькі традиції. У поемах «На Святоюрській горі», «Великі роко-
вини», оповіданні «Хмельницький і ворожбит» завдяки історичним пісням та думам 
І. Франко правдиво відтворив образ Богдана Хмельницького, який очолив народні маси 
у боротьбі проти польської шляхти.

М. Гоголь у своїх історичних повістях «Страшна помста», «Тарас Бульба», 
незавершеній повісті «Гетьман» приніс у російську літературу образи українського жит-
тя з героїчним минулим, мальовничими картинами природи, легендами та традиціями. 
У родині М. Гоголя пам’ятали про героїчну славу українського народу. Серед прадідів 
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письменника є ім’я Остапа-Андрія Гоголя-Яновського, який був відомим учасником 
визвольної боротьби XVII століття в Україні. В. Вересаєв у праці «Гоголь в жизни», 
власне у першому розділі «Предки Гоголя», вказує, що його прадід по батьківській лінії 
Остап-Андрій Гоголь був досвідченим козацьким ватажком, полковником доби Хмель-
ниччини [1: 16-21]. Отже, не випадково у повісті «Тарас Бульба» синів Тараса звали 
Остап і Андрій.

Найвидатнішими історичними творами І. Франка та М. Гоголя є повісті «Захар Беркут» 
і «Тарас Бульба». Обидва письменники через зображення героїчного минулого намагали-
ся сформувати людську гідність, зосередити увагу своїх сучасників на необхідності гли-
бокого осмислення основ гуманізму та справедливості. Письменники намагалися переда-
ти «дух епохи», а не просто зобразити суху історичну дійсність. На нашу думку, влучними 
є слова Є. Нахліка: “Своєю ідейно-художньою спрямованістю повість І. Франка пов’язана 
передусім із слов’янським культурним світом. Виражене в цьому творі протиставлення 
героїко-історичної минувшини дріб’язковій у почуттях і діяннях дійсності ХІХ ст. з ме-
тою зміни останньої – це прикметна риса не тільки українського романтизму, а й усього 
«слов’янського відродження». Назване протиставлення характерне і для повісті М. Гоголя 
«Тарас Бульба», тісно пов’язаною з історією та культурою України” [5: 253].

Деякі риси аналізованих творів є близькими до вальтер-скоттівських традицій. У 
повістях спостерігаємо поєднання історичних фактів із художнім вимислом; поєднання 
двох сюжетних ліній – історичної та любовної; закохані належать до ворогуючих таборів 
(Максим – Мирослава; Андрій – польська панночка); історичні особи (Пета, Бурунда) та 
вигадані персонажі (Захар Беркут, Тарас Бульба); показ історії через долі окремих людей.

Переплетення історичних фактів із художнім домислом надає твору особливого за-
барвлення та допомагає автору яскравіше описати події, тому в творах письменників зна-
ходимо деякі неточності стосовно реальних дат і хронології подій.

У «Захарі Беркуті» автор дотримується історичної правди у зображенні монгольської 
навали, очоленої Петою і Бурундою. І. Франко на початку твору вказує: “Було се 1241 року. 
Весна стояла в тухольських горах” [11: 10]. Проте, І. Крип’якевич зазначає, що грізний Бу-
рундай у 1259-1260 рр. зруйнував і спалив Володимир, Луцьк, Крем’янець, Львів та інші 
міста [8: 78]. Отже, події у повісті відбувалися раніше, ніж вказує історик. Реалістично зма-
лював письменник образи монгольських ватажків: “Пета був чоловічок літ коло сорока, 
тип монгола: невеличкий, повертливий, з хитро мигаючими, малими, мов мишачими, очи-
ма” [11: 77]. Іншу статуру мав Бурунда: “мужчина величезного зросту й геркулесової будо-
ви тіла, з лицем темно-оливкової барви, одітий у шкіру степового тигра, що все разом аж 
надто виразно свідчило про його походження з туркоманського племені” [11: 79].

Із «Історії України» ми дізнаємося: “В бою над річкою Калкою 1224 українські війська 
спершу перемогли татар, але пізніше, через недостачу єдності у проводі, були розгромлені. 
Кілька князів дісталися у полон, і татари покарали їх жорстокою смертю”[8: 71]. Для 
глибшого розкриття образу зрадника-боярина, І. Франко вводить цей історичний епізод у 
повість, описує перехід Тугар Вовка на бік татар і допомогу їм у битві над річкою Калкою.

М. Гоголь у «Тарасі Бульбі» також відхилявся від хронології подій. На початку тво-
ру автор вказує на те, що Бульба “Это был один из тех характеров, которые могли воз-
никнуть только в тяжелый ХV век на полукочующем углу Европы…” [3: 33]. Далі мова 
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йде про повстання під проводом Павлюка й Остряниці, яке відбулося у 30-х роках ХVІІ 
століття. “Хоч тут і не згадується імені Павлюка, але весь хід подій повстання, описаних 
у перших розділах «Тараса Бульби», до загибелі Остапа, майже співпадає зі справжніми 
подіями історичного повстання 1637 р. Правда у Гоголя події розгортаються біля Дубна, 
а події 1637 р. – на лівобережжі. Керівники повстання Кизим та його відважний син Ки-
зименко були захоплені в полон і страчені. Це співпадає загалом з обставинами трагічної 
загибелі Остапа і Тараса в повісті Гоголя”, – слушно зауважує Л. Коваленко [7: 38]. Отже, 
метою письменників не було з хронологічною точністю передати історичні події, а ху-
дожньо правдиво зобразити характери та настрої людей, які жили в ту чи ту епоху.

 У «Страшній помсті» та «Тарасі Бульбі» М. Гоголь звертає увагу читачів і на історію 
освіти в Україні. У творах подається короткий опис Київської бурси та академії. Ав-
тор яскраво описав навчальні заклади та учнів, що здобували там освіту. Вводячи у твір 
розповідь про синів Тараса Бульби, М. Гоголь зазначає: “Они были отданы по двенадца-
тому году в Киевскую академию, потому, что все почетные сановники тогдашнего време-
ни считали необходимостью дать воспитание своим детям, хотя это делалось с тем, что-
бы после совершенно позабыть его” [3: 40].

Для повістей «Захар Беркут» і «Тарас Бульба» характерною є не історичність го-
ловних персонажів. Захар Беркут, його син Максим, Тугар Вовк, дочка боярина Ми-
рослава у повісті І. Франка не мали історичних прототипів. Як стверджує історик І. 
Крип’якевич, вільне населення сіл Галицько-Волинської держави мало самоуправу під 
проводом «старців» [8: 75]. Проте, тухольського «старця» Захара Беркута І. Франко ви-
гадав і наділив його мудрістю провідника, що дбав про свій народ: “Високий ростом, по-
важний поставою, строгий лицем, багатий досвідом життя й знанням людей та обставин, 
Захар Беркут був правдивим образом тих давніх патріархів, батьків і провідників цілого 
народу, про яких говорять нам тисячолітні пісні та перекази” [11: 39].

У повісті М. Гоголя персонажі Тарас Бульба, Остап, Андрій не були історичними по-
статями, проте у цих героях письменник утілив усі найяскравіші риси воїнів-захисників 
вітчизни. Головний герой повісті − Тарас Бульба був типовим образом козацького ватажка. 
У ґрунтовній історичній розвідці «Взгляд на составление Малоросии» автор описує умови 
становлення Запорізької Січі. На зубожілій землі внаслідок постійних набігів татар і турків 
утворився могутній, войовничий народ, який завдяки своїй єдності міг дати належну відсіч 
своїм ворогам. Кожен міг пристати до цього товариства, але неодмінною умовою було при-
йняти грецьку релігію. Козаки здійснювали набіги, грабували турків і татар, а потім пиячи-
ли і веселилися до наступного нападу. Проте головною метою їх було воювати з невірними 
та зберегти чистоту своєї віри [2: 55-56]. М.  Гоголь у зображенні Запорізької Січі, козаків 
та їх побуту притримувався історичної достовірності. Хоча письменник і описував їх опое-
тизовано, проте не оминав негативних боків: “Вся Сечь представляла необыкновенное яв-
ление. Это было какое-то беспрерывное пиршество, бал, начавшийся шумно и потерявший 
конец свой…Нередко происходила ссора у куреней с куренями. В таком случае дело тот же 
час доходило до драки” [3: 50-52]. В окремих епізодах опису запорізьких козаків М. Гоголь 
все-таки ідеалізує події, людей, відступає від дійсності. 

Обидва письменники зверталися до народної творчості. Для створення «Тараса Буль-
би» М. Гоголь використовував епічну народну поезію, історичні пісні та думи, які да-
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вали йому чимало яскравих народних образів. Автор користувався різноманітними 
історичними матеріалами. Письменник був добре ознайомлений з літописами, знав 
наукові праці з історії України. Серед інших праць він виділяв «Историю Русов», з 
якої взяв низку фактичних відомостей, деякі деталі запорозького побуту брав з «Опи-
су України» Боплана та «Истории о казаках запорожцях» Мишецького. Проте більшість 
літописних джерел М. Гоголя не влаштовувала і він звернувся до народних пісень та дум, 
як до невичерпного джерела народних подвигів [9: 53]. 

А. Карпенко наголошує на тому, що епічна характеристика Мосія Шила, введена 
письменником як своєрідна ремінісценція в одному з кульмінаційних моментів повісті, 
є авторським варіантом думи «Про Самійла Кішку». Дума «Про Івася Удовиченка Ко-
новченка» слугувала основою для опису підготовки, зібрання та виступу запорожців 
у визвольний похід. Історичні пісні «Про Саву Чалого», «Відступника Тетеренка» і 
«Вбивство Тетеренка» визначили в «Тарасі Бульбі» драматичну колізію зради Андрія 
і суворого вироку батька-патріота над зрадником-сином. Народна пісня «Про вихід на 
лінію» відобразилася в авторському відступі ліро-епічного зображення «безвідрадної 
материнської скорботи» за загиблим сином-козаком [6: 65].

І. Франко в основу твору поклав відому в Галичині та на Закарпатті легенду про 
те, як тухольська громада потопила монгольське військо. У фольклорних традиціях ав-
тор змальовує характери героїв: з одного боку він показує позитивні риси (Захар Бер-
кут, Максим, Мирослава), а з іншого − негативні (Тугар Вовк). Для втілення добра і зла 
І. Франко використовував народнопоетичні засоби. Як і в легендах, піснях, думах, пере-
казах, зло письменник розкриває через самохарактеристику героїв, їх вчинки. Добро ж 
возвеличується, йому допомагають сили природи. У боротьбі проти монголів тухольцям 
допомагають затопити долину, сили природи. Захар Беркут так говорить про дощ, що 
випав у горах: “Сеї ночі ще ми пустимо на них нашого союзника, що проти нього ніяка 
людська сила не встоїть, будь вона й десять раз сильша від монгольської” [11: 125-126]. 
Відомий дослідник франкової творчості О. Дей зазначає: “Франкові поетичні зарисов-
ки …Мирослави у повісті «Захар Беркут» («хто раз бачив її, чув її мову – той довіку не 
міг забути її лиця, її ходи, її голосу»; в неї «стрункий жіночий стан»; вона «червоніє, 
наче рожа»)… відзначаються типовими для народної творчості і традиційними для 
української літератури ХІХ століття рисами” [4: 27].

У творах письменників є персонажі, доблесна вдача яких є зразком для наслідування. 
Мудрість, сміливість, відданість Батьківщині, людям характеризують Захара Беркута, 
Тараса Бульбу, Остапа, Максима, Мирославу. 

Змальовуючи героїчні характери, письменники вдаються і до гіперболізації. І. Фран-
ко так описував бій з монголами: “Тільки невеличка горстка найсильніших – п’ятеро їх 
було, − окруживши Максима, держалася ще просто, мов шпиль скали серед розгуканої 
заливи. Три приступи монголів відбила вже та горстка, стоячи на горі трупів, мов на 
башті; вже мечі й топори в руках героїв затупилися, одіж їх, руки й лиця скрізь заплили 
кров’ю, − але все ще рідко і виразно відзивався голос Максима, що загрівав товаришів 
до оборони” [11: 97].

М. Гоголь також наділив запорожців чималою силою та відвагою: “А на Остапа уже 
наскочило вдруг шестеро; но не в добрый час, видно, наскочило: с одного полетела голо-
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ва, другой перевернулся, оступившись; угодило копьем в ребро третьего; четвертый был 
поотважней, уклонился головой от пули, и попала в конскую грудь горячая пуля, − взды-
бился бешеный конь, грянулся о землю и задавил под собой всадника” [3: 122].

Для творів письменники брали факти реального життя, тому художній світ завж-
ди, тією чи тією мірою, нагадує реальний. Відповідно до ідеї та авторського задуму, які 
письменники прагнули передати читачам, відбувалося і перетворення художнього про-
стору у творі. 

Отже, М. Гоголь та І. Франко використовували історичні факти для написання своїх 
повістей, проте їх метою не був опис історичних подій та подання точних дат. Пись-
менники майстерно зображали події. У більшості епізодів художня правда переважала 
історичну, завдяки чому твори набули виразності. Вони досягли поставленої мети: їх 
твори сприяли популяризації героїчного минулого українського народу серед широких 
читацьких кіл як на Батьківщині, так і за кордоном.
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(Біла Церква, Україна) 

ПроБЛЕматиКа доСЛідЖЕнЬ уКраЇнСЬКоЇ народноЇ КаЗКи у 
вимірі СЛов’ЯнСЬКиХ КуЛЬтур 

В статті порушено питання поділу фольклористики на сфери вивчення, зумовле-
ні потребою консолідації наукових знань навколо автентичних жанрів, зокрема казки. 
Акцентується увага на ролі казкознавства у процесі становлення етнічної свідомості 
та співпраці науковців у виробленні апарату вивчення української народної казки. Про-
ведено діахронний аналіз спектру вивчення української народної казки на слов’янському 
культурному просторі, враховуючи специфіку наукових підходів до вивчення жанру. Оха-
рактеризовано перекладні збірники українських казок, здійснені слов’янськими мовами, 
звертаючи увагу на їх глибину вивчення.

Ключові слова: казкознавство, українська народна казка, генезис, консолідація. 
В статье поднимается вопрос о разделе фольклористики на сферы изучения, обу-

словленные необходимостью консолидации научных знаний вокруг аутентичных жан-
ров, к примеру, сказки. Акцентируется на роли сказкознания в процессе становления эт-
нического сознания и сотрудничества ученых при наработке аппарата изучения укра-
инской народной сказки. Проведено диахронный анализ спектра изучения украинской на-
родной сказки в славянском культурном пространстве, учитывая специфику научных 
подходов к изучению жанра. Опираясь на глубину изучения украинских сказок ученими 
славянских стран, охарактеризированы переводимые ими сборники украинских сказок. 

Ключевые слова: сказковеденье, украинская народная сказка, генезис, консолидация.
The question of division of folklore into the fields of study caused by the need of consolida-

tion of science knowledge in regard to authentic genres, in particular a fairy tale, is highlighted 
in the article. The emphasis is made on the role of science  that studies fairy tales in the process 
of formation of ethnic consciousness and cooperation between researchers in developing the 
system of analysis of Ukrainian folk tales. Diachronic analysis of a range of learning a Ukrai-
nian folk tale on Slavic cultural space considering specific scientic approaches to studying of 
the genre is conducted. Folk tales translated collections in Slavic languages are characterized, 
with noting their depth study.

Kea words: folk-tale studying, Ukrainian folk tale, consolidation, genesis. 

З огляду на дослідження науковцями не усних, а письмових, занотованих зразків ка-
зок, логічним став підхід до казки як літературного жанру. Одначе, при вивченні сюже-
тобудови казки варто не забувати про невербальний супровід вербального зразка. Сло-
весна форма дає нам відомості про текст як інформацію. Саме зупиняючись на текстові 
казки широковідомий український фольклорист І. Березовський відзначив (як підсумок) 
присутність у ній нашарувань різних історичних епох, у свою чергу посилаючись на 
російську дослідницю Е. Померанцеву та її думку про історію співвіднесення казки з 
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дійсністю, “елементи якої засвоювалися не механічно, не прямолінійно, а в своєрідному, 
передусім художньо-естетичному аспекті” [35, 4; 17]. 

Про вплив казки на інші види фольклору не варто говорити як найголовніший, тому 
що кожен вид народнопоетичної творчості має свою утилітарну сферу використання, 
але казка упродовж віків стала найуживанішим тематичним джерелом для ілюстрації на-
укових трактатів людства. Дослідники античного часу історії, наприклад, слушно заува-
жували, що давньогрецький письменник і філософ Плутарх, який написав багато творів 
історичного змісту, “у своїх оповіданнях дає більше казок, ніж історичного викладу” [33]. 
Подібне явище зустрічаємо у релігійній літературі X-XII ст. (полемічна, проповідницька, 
повістева): дидактична повість “Стефаніт і Іхтілат”, повість “Індійське царство”. Так, 
проповідник XII ст. Кирило Туровський у своєму повчальному слові погрожував пекель-
ними муками від бога “на тому світі” тим, хто “байки баїть”. У XVI-XVII ст. у творах 
І. Вишенського, Х. Філалета, в “Пересторозі” знаходимо відгуки творчого використання 
народних казок. У проповідях Л. Барановича, І. Галятовського, А. Радивиловського є не 
мало казкових мотивів і образів, де сюжети казок використовувалися для прикладів, пе-
реносячись на ситуації з життя людей.

Описуючи природу казки, конструюючи загальний макет чи кліше, фольклористи 
звертали увагу на: художні образи, психологію характерів, ситуації, художні деталі казко-
вого епосу, специфічні художні форми відображення життя, смаки та сподівання певного 
народу у певний час його історії. Структурно було виділено: установку на вимисел, яка 
цікава прозорим натяком – алегорією – на конкретне життєве явище, що усвідомлюється 
виконавцем і слухачем; розважальністю, що є дуже хиткою умовою, тому що казка роз-
казана не для розваги, а з метою дидактичною, повчальною, перетворюється у чисту ле-
генду, повчання і при цьому набуває часто навіть нових особливостей побудови [33, 8]. 
Що ж є розважальність? Театральне дійство, театр одного актора, де оповідач/казкар, 
імпровізуючи, враховує інтереси слухачів, потребу, способи досягнення розваги (через 
спів, міміку, інтонацію, вигуки, жести, темп мовлення).

Отже, казка за своєю природою забезпечувала широкий простір для участі в 
процесі її творення та поширення індивідуального творчого начала, який стримувався 
різноманітними чинниками формального порядку (усталеною фабулою, внутрішньою 
цілісністю сюжету та мотиву, законами композиції, системою так званих загальних 
місць) та сполучався з певною казковою традицією. 

Будучи аналітиком, І. Березовський наголошує на вагомому впливі на казку писемної 
традиції, яка надала цьому виду фольклорного мислення нового розвитку. “Жанру 
літературної казки не чужі традиції народної казки, усної, проте, з появою писемності 
казкова творчість дістала характерне, яскраво нове джерело для свого збагачення, поши-
рення й функціональних виявів” [17, 15]. 

Так, генетичний та типологічний підходи до вивчення казки створили передумови 
для її поділу за формою та видом (казки про тварин, фантастичні, пригодницькі, побутові 
казки – у тому числі сатиричні, гумористичні, казки-притчі, казки-байки та ін.), при цьо-
му кожну з таких груп чи циклів науковці відзначали своїми, притаманними лише їм осо-
бливостями побудови художнього образу, характерними прийомами типізації дійсності, 
засобами композиції. 
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Що ж до жанрових особливостей, то казка виходить за межі традиційного для науки 
про народну творчість поняття жанру, скоріше, це – окремий, специфічний масив, який 
об’єднує в собі різнохарактерні художні, композиційні та загалом жанрові особливості 
матеріал [34, 5]. Такі погляди в казкознавстві не поодинокі. Наприклад, на наджанрову 
специфіку казки вказував В. Пропп, наголошуючи на різноманітті поетичної природи та 
структури [37, 148]. Ще раніше О. Нікіфоров говорив про різноманітність художніх форм 
казки як її суттєвої жанрової ознаки, що є “надто складним і багатим видом поезії, яка 
живе не в одній формі, а в багатьох” [33, 8]. 

Даючи визначення жанру казки, Л. Дунаєвська, намагаючись узагальнити дум-
ки попередників, означає їх як “епічні оповідання чарівно-фантастичного, алегорич-
ного і соціально-побутового характеру із своєрідною системою художніх засобів, 
підпорядкованих героїзації позитивних, сатиричному викриттю негативних образів, ча-
сто гротескному зображенню їх взаємодії” [23]. Проте, ряд сюжетів казки не підпадають 
під таку загальну характеристику. Постає питання: в чому полягає героїзм чи сатира 
казки “Колобок” чи “Рукавичка”, чи “Курочка Ряба”. Додаткове світло на цю категорію 
сюжетів дає В. Давидюк, визначаючи міфологічні елементи, відбиття головних атрибутів 
первісного мисливського суспільства, мотивів ритуально-утилітарного змісту. “Мотиви 
і сюжети багатьох казок настільки віддалені від нас, що відшукати якісь їх ритуально-
звичаєві підтвердження почасти буває майже неможливо. Ізольоване ж від обрядової 
практики дослідження мало що додає до їх розуміння. А що стосується природи казко-
вого вимислу, який і є міфологічною суттю казки, то тут скоріше можна вести мову про 
якісь окремі міркування, ніж цілковите встановлення істини, або ж близький до цього 
стан» [20, 23]. Обумовлюючи належність до казки різних за структурою сюжетів, вчений 
доходить висновку, що “всяка традиційна розповідь, що втрачала достовірність і не за-
слуговувала серйозної уваги, претендувала на зневажливе означення словом “казка” чи 
“байка”, що мало таке саме значення, як сьогодні “говорильня”. Внаслідок цього під по-
няттям казки чи байки побутує багато різнопланового матеріалу як за походженням, так 
і за структурно-композиційними особливостями” [20, 23]. 

Що до терміну чи лексичного значення слова “казка”, то є відомості про використання 
цього слова на означення правдивого свідчення (зокрема в російських та польських дже-
релах), а слово “байка” використовується для позначення дидактичних оповідок. Зокрема, 
термін “казка” зустрічаємо вперше у Лаврентія Зизанія як рівнозначний поняттям “баснь”, 
“байка” (“Лексис, сиріч реченія, вкратці собрани і із словенського язика на простий рускій 
діалект істолковани Л.З.” (1596, Вільно). У словникy Памви Беринди “Лексікон словеноро-
ский і імен толкованіє” (1627) знаходимо таке визначення: “Баснь: казка, байка, вимисел”, 
“баснослов: байкоповедач”. У “Синонімі словенороскій”, рукописному словнику середини 
або другої половини XIV ст., казка визначається теж як “баснь”. Тобто, особливої різниці 
між байкою і казкою тогочасні творці словників ще не бачили [28, 41]. 

У грамоті Верхотурського воєводи Рафа Всеволозького (1649) вперше офіційно за-
документовано російський термін “сказка”. Російське слово “сказка” свого часу означа-
ло не тільки фантастичний твір. “Сказка” – це був правдивий запис, документ. І доказів 
цьому предостатньо. Наприклад, В. Даль цитує документальний запис XVII ст.: “В 1672 
г. Янв. 15 была сказана у Польского приказа сказка о поражении Стеньки Разина”. Вар-
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то наголосити, що й сьогодні у болгарській мові “сказка” – це документальна розповідь, 
лекція [28, 43]. 

Як відомо, на означення казки є ще в народі термін «байка», який походить від давньо-
го слов'янського слова «баяти» – говорити, чарувати, ворожити. У писемних пам'ятках 
княжої доби оповідачів казок, легенд, притч, талановитих знавців народної мудрості, які 
вміли художнім словом заворожувати, навіювати відповідний настрій, називали «баюна-
ми». У народному мовленні слово «баяти» зафіксоване фольклористами і в XIX ст.: «Ка-
зали б казку, баяли б байку до самого світу» ( І. Рудченко); «Що говорять, то й вигово-
рять. – Що бають, то й вибають» (М. Номис). Тому парадоксально звучить думка, що до 
казкового пласту фольклору належить те, чому не вірять, що перестало бути актуальним. 
Дійсно, казкові сюжети не завжди однозначно розуміються. Причина цьому якраз у епо-
хальній глибині історії жанру. Так як казка про Курочку Рябу – це міф про світотворення, 
сюжет якого відомий у колядках та щедрівках, то не провина українців, що вони втрати-
ли власну історію, культуру. Завдання науковців якраз і полягає у правдивому розкритті 
втраченої інформації. Тим більше, що археологічні знахідки дають деяке підтвердження 
теоріям, що формувалися упродовж століть. На сьогодні космогонічні образи казок роз-
криваються у працях молодих дослідників [36], що безумовно є продовженням теорій 
Ф. Міллера [31] стосовно міфічної природи казок про тварин, зокрема.

Українські народні казки не одноразово потрапляли на арену слов’янських фоль-
клористичних досліджень. Зумовлено це було як історичними, так і етнічними причи-
нами. Мета, з якою збирачі записували українські казкові сюжети була різною, відпо-
відно одні тексти постають перед нами з усіма лексикостилістичними подробицями, а 
інші – лише конспективно, без збереження мови оригіналу. Наприклад, польські фоль-
клористи О. Кольберг, М. Мошинська, С. Рокосовська записували українські казки із 
збереженням основних мовних особливостей оригіналу, а К. Войціцький, С. Баронч, 
Б. Сокальський подавали в перекладі (у формі стислого переказу) на польську мову, 
що фактично позбавляло їх наукової вартості. Водночас із публікаціями українських 
казок вивчаються їх жанрові особливості, поетика, народний світогляд українців. Се-
ред перших спроб теоретичного осмислення українського казкового епосу слід згада-
ти статті Е.Ізопольського “Badania podań ludu (Pamiątki Ukrainy)” та “О Wernyhorźe”, 
надруковані у віденському журналі “Atheneum” за 1843 р., де об’єктом вивчення ста-
ли фантастичні казки; збірник К. Туровського (1846) [5]; анонімну статтю “Bajka, czyli 
kazka ukraińska (Kilka naprędce rzuconych uwaq i myśli)”, вміщену в польському часопи-
сі “Dziennik Warszawski” (1853). Записували українські казки й російські дослідники, 
зокрема О. Афанасьєв [14]. Ф. Буслаев (один з перших дослідників східнослов'янської 
казки XIX ст.) подав аналіз української казки з позицій міфологічного напряму, вислов-
люючи думку, що цей жанр тісно пов'язаний з народною епічною поемою, зокрема ро-
сійськими билинами.

У ХХ ст. науковці ставлять перед собою ряд завдань, пов’язаних із дослідженням 
української казки на тлі міжнародної казкової традиції (І. Крук [29]) та з’ясування ге-
незису східнослов'янських казок. Так, виходячи за межі одного жанру, науковці нама-
гаються класифікувати казки за сюжетами та мотивами. Здійснені до сьогодні класифі-
кації на емпіричному рівні використовуються при укладанні збірників, мають утилітар-
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не, прикладне значення. Прикладами цьому є “Покажчики сюжетів…” А. Аарне (1910), 
М.П. Андрєєва (1923 р.) [13], східнослов’янський покажчик 1979 року [40]. 

Українські народні казки Східної Словаччини досліджував, збирав і видавав М. Ги-
ряк. Яскравим прикладом цього є семитомне видання Українських народних казок Схід-
ної Словаччини упорядковані М. Гиряком, де окрім текстів, подано характеристику жит-
тя казкарів та їх творчості, примітки до текстів, словник діалектних слів. Третій том ви-
дання приурочений казкарям Снинщини, четвертий – казковій традиції на Свидниччи-
ні, п’ятий – репертуару казкаря Петра Ілька. М. Гиряк досліджував вступні та заключні 
формули українських народних казок Східної Словаччини, варіативний спектр народної 
прози Межілабірщини, стиль побутових казок, епітети, як засіб стилю казок Перта Іль-
ка, творчість таких казкарів як Степан Полянський, казкарів Межилабірщини та Старин-
ської Долини. Окрім цього, у 60-х роках виходять добірки українських народних казок у 
періодиці (часописи Нове життя, Дукля), зокрема у Словацькому педагогічному видав-
ництві Братіслави та у відділі української літератури у Пряшеві.

М. Мушинкою у 1967 році складена антологія усної народної творчості українців Схід-
ної Словаччини, видана у Братіславі, де вміщено 40 казок, словник діалектних слів, покаж-
чик сіл та інформаторів, а також покажчик записувачів. Ця антологія звісно є цінним науко-
вим матеріалом для фольклористів і методичним виданням взірцевого характеру.

Казки українців Румунії, зокрема із села Вишівська Долина на Мараморощині, запи-
сував і видавав у Бухаресті В. Кордун (1958 р.). Наприклад, Basne populare ukrainene. – 
Bucuresti, 1953 (українські народні казки); Corabia flutratoare: Povesti ucrainene / I romaneste 
de Ioon Rebusapca si Stelian Gruia. – Bucuresti: Editura „Ion Creanga”, 1970 («Летючий кора-
бель». Українські казки. Видано у серії “Торбина з казками”. У дослідженнях І.Ребошапка.

Східнослов’янські казки у взаємозв’язках та національній самобутності вивчав Л.Г. Ба-
раг (1969-70-ті рр.). Досліджуючи білоруські народні казки, він використовував і україн-
ські матеріали для розкриття питання вивчення національної самобутності білоруської каз-
ки у порівнянні з іншими східнослов’янськими казками [15; 16]. Питань варіювання каз-
ки у східнословянській традиції торкалася О.Ю. Бріцина [18]. М.В. Новіков, досліджую-
чи типологію образів східнослов’янської чарівної казки, використовував російські, україн-
ські та білоруські матеріали [34]. Мотив шукання правди у казках східних слов’ян розгля-
дав І.В. Хланта [44]. Типологію російської та української народної казки (на рівні ініціаль-
них і фінальних формул у чарівно-фантастичних казках) досліджували Л.Ф. Дунаєвська та 
О.М. Таланчук [23; 24]. Серед нових поглядів на дослідження української казки польськи-
ми дослідниками варто згадати статті Капелюш Гелени, яка розглядала українські народні 
казки у записах О. Кольберга (1980 р.) [7] та Кас’яна Яна Мирослава, що торкався темати-
ки українських народних казок (1994 р.) [8].

Звісно, вчені намагаються дійти спільних критерій вивчення жанру казки. Ще І. Бе-
резовський говорив про необхідність задіяння принципу полікритеріальності, що врахо-
вує різні історичні епохи, різнохарактерні жанрові особливості художньої форми, типи 
класифікації зразків народної творчості залежно від мети, фактичного матеріалу та сту-
пеня його вивчення.

Однозначно, вивчення казки має бути здійснене у історико-типологічному, по-
рівняльному аспекті із суміжними жанрами. На зразок дослідження казки і легенди 
Л. Дунаєвською [23], казок про тварин і байок I. Крекотнем [28]. Вишукування у каз-
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ках утилітарного змісту призводить до домислів, підтекстових смислів, що можуть бути 
різним залежно від обізнаності дослідника. Не можливо відкинути думку про присутність 
міфооснови казок, до того ж таку першооснову вишуковують науковці різних країн світу, 
таким чином доводячи давність своєї нації.

Виходячи за межі одного жанру, науковці намагаються класифікувати казки за сю-
жетами та мотивами (на зразок класифікації пісенної творчості). Здійснені до сьогодні 
класифікації казок на емпіричному рівні використовуються при укладанні збірників, ма-
ють утилітарне, прикладне значення. Прикладами цьому є “Покажчик” фінського фоль-
клориста Антті Аарне, виданий ним у 1910 р. (систематизація казок за сюжетами та 
мотивами); російського фольклориста М. П. Андрєєва (виданий у 1923 р.), що допо-
внив покажчик Аарне новими сюжетами та мотивами [13]; американського фольклори-
ста С. Томпсона [11]. Фактично покажчик Аарне-Томпсона ліг в основу систематизації 
й польських народних казок, яку здійснив Ю. Кржижановський [9]. Для словянських 
казок використовують покажчик Аарне-Андрєєва [13]. Цю ж схему використав для 
систематизації білоруських казок К. П. Кабашніков (на його основі він видав збірник 
білоруських казок про тварин) [27]. Порівняльний покажчик сюжетів східнослов’янських 
казок виданий українськими, російськими та білоруськими фольклористами (Л.Г.Бараг, 
І.П.Березовський, К.П.Кабашніков, Н.В.Новиков, 1979) не відходив від принципів будо-
ви вже названих покажчиків [40]. 

Здійснювалися переклади українських народних казок такими слов’янськими мо-
вами: cербо-лужицькою – “Два півники” – Dwaj honačej: Українські народні пісеньки 
та казки. Для дошкільного віку / Пер. з укр. Кіто Лоренц, 1982.) [21]; у 1988 році у 
Будишині у перекладі вже згаданого Кіто Лоренца побачила світ українська народ-
на казка “Рукавичка” [38]; румунською – “Два півники: Українські народні пісеньки та 
казки. Для дошкільного віку / Пер. з укр. Л.Титар [22]; російською – А. Бобульський 
у 20-х роках ХХ ст. в Ужгороді видає народні казки “Ведьма или проклятая девушка: 
Народные сказки“ [19]; у 1950 році перекладачі О. Благіна та Г. Пєтніков укладають 
під керівництвом М.Рильського збірник “Українські народні казки” (Украинские народ-
не сказки) [41]; у 1976 році в Ужгороді у перекладі І. Ігнатовича виходить збірка ка-
зок Верховини (Сказки Верховины: Закарпатские украинские народне сказки) [39]; у 
1981 році у перекладі Р.З. Заславського у видавництві “Веселка” виходить збірка казок 
для дошкільного і молодшого шкільного віку “Летючий корабель” (Летающий корабль: 
Украинские народне сказки) [30]. У часописі “Дукля” (Словаччина) О. Фаринич надру-
кував російською мовою літературну обробку чотирьох українських казок (“Василиса 
Премудрая”, “Чёртов камень”, “Красавица и злая баба”, “Девица из Шаришского зам-
ка”) [43]; польською – у 1961 році у Варшаві виходить українська народна казка “Ко-
тигорошко” (“Turligroszek: Ukraińskie baśnie ludowe”) у перекладі В. Гродзінської [12], 
а у 1976 році в Любліні в перекладі М. Долінської вийшла ця ж сама казка під назвою 
“Biežygroszek” (“Biežygroszek: Ukraińska bajka ludowa”) [3]. Великий збірник (близько 
сотні казкових сюжетів) вибраний, перекладений і опрацьований Яном Мирославом Ка-
сьяном виходить у 1994 році у Торуні (Na przelęczy śwsatow: 150 ukraińskich basin, gadek, 
humoresek I podań ludowych / Wybraŀ, przeŀoźyŀ i opracowaŀ Jan Mirosŀaw Kasjan) [10]. У 
збірнику, окрім текстів казок, гуморесок та народних оповідань, дібраних укладачем, 
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подано словник, список скорочень, польські відповідники важливих українських назв 
місцевостей, примітки та післямова; cловацькою мовою – 1968 року в Ужгороді вийш-
ла збірка Михайла Гиряка “Гора до неба”, яка була перекладена на словацьку М. Гевежі і 
називалася “Заклятий ліс”. До видання 1975 року входила передмова В. Гаспарікової, що 
становила теоретичне дослідження збірки [6]; yгорською мовою – 1959 року у перекладі 
Т. Барзо вийшла збірка українських народних казок [42]; 1960 року в Ужгороді вийшла 
казка “Лисиця і ведмідь” (A Roka es a medve) [1]; 1976 року – збірка “Золотий череви-
чок” у перекладі Т. Барзо та упорядкуванні Е. Бойтар [26]; у 1978 році Федиш Mігай ви-
дав збірку казок Закарпаття у перекладах на угорську мову. Це видання детально було 
описано Л.Г. Мушкетик [32]. 

Свого часу І. Березовський висловив думку про здійснення наукової класифікації 
фольклору, що має передусім пізнавальне значення. Класифікація такого типу має роз-
кривати особливості жанрової системи фольклору на кожному історичному етапі, 
відбиваючи історію виникнення, складання та розвитку кожного жанру зокрема, повин-
на сприяти з’ясуванню закономірностей його розвитку й характеру зв’язку з тим кон-
кретним соціальним і етнокультурним середовищем, в якому він виникав і потреби яко-
го був покликаний задовольняти; класифікація повинна допомогти збагнути характер 
взаємодій жанру з різними видами та формами художньої й історично-побутової практи-
ки народу [17, 41]. Завдання, що здавалися нереальними для фольклористів часу І. Бере-
зовського, намагалися здійснити В. Давидюк [20], Л. Дунаєвська [23], О. Бріцина [18] та 
ін. казкознавці останньої третини ХХ ст. та наші сучасники. 

І все ж, на кінець ХХ ст. треба погодитися з казкознавцями, авторами порівняльного 
вказівника сюжетів східнослов’янських казок, що хоч казкознавство існує понад сот-
ню років як галузь фольклористики, у науковій літературі ще нема “всеохоплюючо-
го визначення казки, яке спроможне було би обійняти все розмаїття казкової вигадки, 
казкових сюжетів і словесно-мовної структури казки” [33, 8]. Для осмислення сутності 
народної казки як жанру фольклору у світовому казкознавстві ХХ ст. компаративістська, 
антропологічна, психоаналітична, структуралістська теорії створили тільки каталог 
художньої фактури творів, тільки передумови для дальшої праці. 

Хоч багатство українського казкового епосу загальновідоме у світі, наукове дослі-
дження його доволі скромне, а до того ж було штучно зупинене. Та й у світовому казкоз-
навстві увагу більше концентрували не на осмисленні природи казки, а на ілюзорній уні-
версальності її вторинних структурно-типологічних ознак, що ілюструють формальну 
структуру твору, але не розкривають його сутності і національних особливостей. 
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ЭПитЕтнЫЕ СтруКтурЫ в тЕКСтЕ троПЕичЕСКого ХараКтЕра

У статті розглядається механізм створення і функціонування епітетних структур 
на матеріалі текстів І. Буніна «Господин із Сан-Франциско» та Ф. Ніцше «Так казав За-
ратустра: книжка для всіх і ні для кого».

Ключові слова: епітетна структура, текст, троп, внутрішня форма, епітет, ме-
тафора, символ. 

В статье рассматривается механизм создания и функционирования эпитетных 
структур на материале текстов И. Бунина «Господин из Сан-Франциско» и Ф. Ницше 
«Так говорил Заратустра: книга для всех и ни для кого».

Ключевые слова: эпитетная структура, текст, троп, внутренняя форма, эпитет, 
метафора, символ.

The article covers the mechanism of derivation and function of the epithet structures as 
exemplified in the texts of Ivan Bunin’s short story «Mister from San-Fransisko» and Friedrich 
Wilhelm Nietzsche’s philosophical novel «Thus Spoke Zarathustra: A Book for All and None». 

Key words: epithet structure, text, trop, the inner form, epithet, metaphor, symbol.

В начале ХХ века сильнейшее впечатление на современность оказали идеи Ф. Ниц-
ше, выраженные, в частности, в привлекательной для многих, экзотической форме [2, 98] 
в его произведении «Так говорил Заратустра».

Разбейте, разбейте старые скрижали! – так говорит Заратустра и предлагает вза-
мен разбитых скрижалей новые – свое представление о добре и зле.

В новелле-притче И. Бунина «Господин из Сан-Франциско» обыгрывается одна из 
тем «Заратустры» – Высшие люди находятся на пути к сверхчеловеку [3, 270].

Носителями и элементами стиля Ницше являются тропы и, прежде всего, эпитеты. 
Понятие «эпитетная структура» фиксирует словесное и образное единство определения 
и определяемого [5, 34].

Что такое человек? 
Этот вопрос И. Кант называл основным вопросом философии. В основе этики Кан-

та лежит закон долженствования, категорический императив, или императив нравствен-
ности: Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице 
всякого другого так же, как к цели и никогда не относился бы к нему только как к сред-
ству [6 (4 ч.1, 270)].

© Хоминич Г.И., 2013



321

Человек – это канат, натянутый между животным и сверхчеловеком. В человеке 
важно то, что он мост, а не цель: в человеке можно любить только то, что он пере-
ход и гибель.

Так говорил Заратустра [3, 8].
В тексте Ницше в шутливо-иронической форме изображается, что происходит с че-

ловеческой способностью желания, когда на нее оказывает воздействие мотив мораль-
ного закона [6 (4 ч.1, 397)].

Кто же этот великий дракон, которого дух не хочет более называть господином и 
богом? «Ты должен» называется дракон. Но дух льва говорит «я хочу».

Чешуйчатый зверь «ты должен», искрясь золотыми искрами, лежит ему на дороге, 
и на каждой чешуе его блестит, как золото, «ты должен!».

Тысячелетние ценности блестят на этих чешуях, и так говорит сильнейший из всех 
драконов: «Ценности всех вещей блестят на мне».

«Все ценности уже созданы, и каждая созданная ценность – это я. Поистине «я 
хочу» не должно более существовать».

Завоевать себе свободу и священное Нет даже перед долгом – для этого нужно 
стать львом.

Завоевать себе право для новых ценностей – это самое страшное завоевание для духа.
Как свою святыню любил он когда-то «ты должен»; теперь ему надо видеть даже 

в этой святыне произвол и мечту, чтобы добыть себе свободу от любви своей.
Так говорил Заратустра [3, 21].
Эпитетная структура великий дракон, чешуйчатый зверь «ты должен», искрясь золо-

тыми искрами, лежит ему на дороге актуализирует внутреннюю форму произведения.
В данном фрагменте текста обыгрывается апокалиптическая тема низвержения сата-

ны и ангелов его на землю: И низвергнут был великий дракон, называемый диаволом и 
сатаною, на землю, и ангелы его низвергнуты с ним [Откр 12:9]. И я увидел выходящего 
из моря зверя [Откр 13:1] (апокалиптическое определение антихриста).

Определение с семью головами и десятью рогами соединяется с разными определя-
емыми (эпитетные структуры: дракон с семью головами и десятью рогами [Откр 12:3], 
зверь с семью головами и десятью рогами [Откр 13:1]) и символизирует воплощение са-
таны в антихристе и их единство. Лев-Агнец в Откровении – определение Христа, от-
крывающего тайну Божьего Спасения.

… говорю я в символах.
Так говорил Заратустра [3, 187].

Категорическому императиву «ты должен» приписываются признаки апокалиптиче-
ского чудовища – великого дракона (определение сброшенного на землю сатаны).

Расширение тропа осуществляется путем включения в текст эпитетной структуры 
чешуйчатый зверь «ты должен», искрясь золотыми искрами, лежит ему на дороге.

 В условиях контекста образ чешуйчатого зверя ассоциируется с апокалиптическим 
зверем – антихристом. Лицемерие возведенного в Абсолют духовного долга уподобляет-
ся лицемерию антихриста, имитирующего добродетель Христа.
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Определяемое ты должен соединяется с апокалиптическим определением сатаны, 
воплотившегося в антихристе, – великий дракон, чешуйчатый зверь.

Абстрактное понятие долг персонифицируется и проявляет себя как лицо в речи: И 
так говорил сильнейший из всех драконов: «Все ценности уже созданы, и каждая соз-
данная ценность – это я. Поистине «я хочу» не должно более существовать».

Действия закона морали в буржуазном обществе и их единство уподобляются дей-
ствиям сатаны, воплотившегося в антихристе. Метафорическое определение закона мо-
рали – великий дракон, чешуйчатый зверь – используется в тексте для характеристики 
буржуазного общества (часть – целое).

В основе сравнения буржуазного общества с антихристом лежит общий признак 
определяемых понятий – лицемерие морали (библейские определения сатаны – лжец 
[Ин8, 44] и антихриста [1 Ин2, 22] имплицированы).

Метафорическая эпитетная структура великий дракон, чешуйчатый зверь «ты должен», 
искрясь золотыми искрами, становится в тексте символом буржуазного государства.

Абстрактное понятие дух персонифицируется и проявляет себя как лицо, не желаю-
щее более называть «ты должен» господином и богом. В основе сравнения духа льва с 
апокалиптическим Львом-Агнцем лежит общий признак определяемых понятий – спо-
собность раскрывать тайну Спасения.

Метафорическое определение буржуазного государства, представленное в тексте 
Ф. Ницше, противопоставляется определениям сущности государства Т. Гоббсом и про-
светителями. Контрастная параллель: не летающий дракон, великий Левиафан, а великий 
дракон, сброшенный с неба на землю, сатана; не идеальное общество, царство разума, а 
царство антихриста; не господин и бог, а враг; не святыня, а произвол и т.д. – актуали-
зирует текстовый концепт: представление о том, что нравственная жизнь устранит про-
тиворечия буржуазного общества, – мечта. 

Любовь характеризуется как утраченная (любил он когда-то «ты должен»). Отсюда 
ряд уподоблений, определений буржуазного государства: новый кумир, самое холодное 
из холодных чудовищ, пес лицемерия, самый важный зверь и т.д.

В тексте И. Бунина в иронически-шутливой форме обыгрывается вопрос, поставлен-
ный Заратустрой: Кто же этот великий дракон, которого дух не хочет более называть 
господином и богом?

В сумерках стал надвигаться своей чернотой остров, по смиряющимся волнам, пере-
ливающимся, как черное масло, потекли золотые удавы от фонарей пристани [4, 123].

Эпитетная структура золотые удавы актуализирует внутреннюю форму произ-
ведения.

Полисемант электричество реализует два значения: электроэнергия и электриче-
ское освещение. Глагол течь употребляется в значении двигаться (об электрическом 
токе). В условиях контекста блестящие искры электрического тока ассоциируются с зо-
лотыми искрами чешуйчатого зверя. Полосы электрического света на волнах вечерне-
го моря уподобляются блеску чешуи ползущих по земле удавов. Основой метафорично-
сти является общий признак сравниваемых объектов: черно-бурый фон, по которому тя-
нутся блестящие ярко-желтые поперечные полосы, раздваивающиеся на боках; волноо-
бразные движения удавов.
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Определение искрясь золотыми искрами (часть эпитетной структуры великий дра-
кон, чешуйчатый зверь «ты должен», искрясь золотыми искрами) соединяется с новым 
определяемым: удавы, искрясь золотыми искрами. Понятию электричество приписыва-
ются признаки чешуйчатого зверя, антихриста, поставившего себя на место Бога.

В тексте обыгрываются разные значения слова должен: обязан обладать какими-
либо качествами и обязан уплатить долг (деньги).

Абстрактным требованиям категорического императива, духовного долга (закона мо-
рали) противопоставляется конкретное требование – (иронич.) всеобщее нравственное 
предписание (закон морали) буржуазного общества: ты должен уплатить долг (деньги). 
Основой метафоричности является общий признак сравниваемых понятий: безусловное 
долженствование.

Исполинскому валу, вращающемуся в своем маслянистом ложе в подводной утробе 
«Атлантиды» [4, 134] (метафорическое определение выгоды (денег, прибыли) – основы 
технической цивилизации), приписываются признаки категорического императива, дей-
ствующего в буржуазном обществе (прототип: сатана, действующий в царстве антихри-
ста). В основе метафоричности лежит общий признак сравниваемых понятий – подавля-
ющая человеческую душу неукоснительность[4, 134].

Возведение в Абсолют выгоды (денег, прибыли), полученной в результате использо-
вания техники, уподобляется возведению в Абсолют категорического морального импе-
ратива в буржуазном обществе. Выгода, содержащаяся в технике, ассоциируется с выго-
дой, содержащейся в кантовском императиве.

Определение закона морали великий дракон, чешуйчатый зверь «ты должен», ис-
крясь золотыми искрами, соединяется с новым определяемым золотые удавы.

В условиях контекста метафорическая эпитетная структура великий дракон, которо-
го дух не хочет более называть господином и богом, становится определением понятия 
выгоды (денег, прибыли).

Великий дракон, чешуйчатый зверь «ты должен» (обязан уплатить долг – деньги), 
искрясь золотыми искрами, является в тексте символом буржуазного государства.

Определение подводной утробы «Атлантиды»: мрачные и знойные недра преиспод-
ней; последний, девятый круг; эпитетные структуры: облитые едким, грязным потом 
люди, багровые от пламени; безответные, всегда шепотом говорящие бои-китайцы; 
здоровенные оборванцы; каприйские бабы, что носят на головах чемоданы и сундуки по-
рядочных туристов и т.д. – актуализируют текстовый концепт: представление о том, что 
научно-технический прогресс устранит социальные противоречия, – мечта.

В тексте «Заратустры» представлены новые странствия мысли Ф. Ницше в поисках 
за идеалом истинного человека [7, 688].

И Заратустра продолжал свой путь, и как случается с каждым, кто обдумывает 
трудные вещи, наступил он нечаянно на человека.

«Прости, сказал он человеку, на которого наступил, и который поднялся и вытащил 
свою руку из болота. – Но что с тобой!» – воскликнул Заратустра, ибо он увидел кровь, 
струившуюся по обнаженной руке.

…услыхав имя Заратустры, задетый преобразился.
«Что со мной! – воскликнул он. – Ради пиявки лежал я здесь, как вдруг начинает пи-

таться моей кровью еще более прекрасное животное, сам Заратустра!
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Да будет благословен самый день, привлекший меня в это болото! Да будет благо-
словенна лучшая, самая действительная из кровососных банок, ныне живущих, да будет 
благословенна великая пиявка совести, Заратустра!»

Так говорил тот, на кого наступил Заратустра; и Заратустра радовался словам его 
и их тонкой почтительности [3, 236-237].

Метафорическая эпитетная структура великая пиявка совести Заратустра актуализи-
рует текстовый концепт: Заратустра (его учение) оказывает такое же очищающее, оздорав-
ливающее воздействие на общественный организм в целом и душу каждого человека в от-
дельности, как пиявка на весь человеческий организм и его конкретное заболевание.

Заратустра очищает общественный организм от ложных ценностей так, как пиявка 
очищает человеческий организм от патологических процессов.

Согласно Канту, главное в человеке – это культура, которую он создал. Дух, един-
ственно который оживляет произведение, должен быть свободным. Основание для воз-
вышенного – только в нас и в образе мыслей [6 (5, 319,252)].

Но как называют они то, что делает их гордыми? Они называют это культурой.
Есть между ними актеры бессознательные и актеры против воли. Одного возвы-

шенного видел я сегодня; много шипов висело на нем, но я не видел еще ни одной розы. 
Качества мужа здесь редки; поэтому их женщины становятся мужчинами.

Неправдоподобные – так называю я вас, вы, сыны действительности; переодеты-
ми хочу видеть я вас.

Так говорил Заратустра.
И шут так говорил Заратустре: О Заратустра! Они одержимы общественным 

мнением [3, 10, 159, 108, 112, 137, 166].
В тексте Бунина обыгрывается фрагмент мистерии потерянный рай.
Согласно Н. Бердяєву, грехопадение было как бы утратой свободы, отдаление чело-

века от Бога в царство принуждения [8, 526].
… музыка настойчиво, в какой-то сладостно-бесстыдной печали молила об одном, 

все о том же.
Была среди этой блестящей толпы изящная влюбленная пара, за которой все с любо-

пытством следили и которая не скрывала своего счастья: он танцевал только с ней, и все 
выходило у них так тонко, очаровательно, что только один командир знал, что эта пара 
нанята Ллойдом играть в любовь за хорошие деньги и уже давно плавает то на одном, то 
на другом корабле...

И опять мучительно извивалась и порою судорожно сталкивалась среди этой тол-
пы тонкая и гибкая пара нанятых влюбленных: грешно-скромная хорошенькая девушка 
с опущенными ресницами с невинной прической и рослый молодой человек с черными, 
как бы приклеенными волосами, бледный от пудры, в изящнейшей лакированной обуви, 
в узком, с длинными фалдами, фраке – красавец, похожий на огромную пиявку. И никто 
не знал, что уже давно наскучило этой паре притворно мучиться своей блаженной мукой 
под бесстыдно-грустную музыку [4, 119-120, 132].

Эпитетная структура красавец, похожий на огромную пиявку, актуализирует вну-
треннюю форму произведения.

В условиях контекста выделение местоимения он из текста (использование курсива) 
указывает на лицо молодого человека: переодетая девушка.
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Согласно Н. Бердяеву, буржуазность стоит под символом денег и положения в обще-
стве. Буржуазность не видит тайны личности [8, 299].

В основе поведения «влюбленной пары» лежит не невольное влечение («бессозна-
тельное»), как полагают окружающие, а поставленная цель: хорошие деньги (в подтек-
сте: ошибочность общественного мнения).

Основой сравнения нанятого влюбленного с пиявкой является функция пиявки: регу-
лярное сбрасывание прозрачной пленки, покрывающей ее кожу, и возникновение новой 
пленки на месте сброшенной.

Слово маскарад реализует в тексте два значения: переодевание с целью изменить 
внешность и (перен.) притворство [11 (2, 232)].

Маскарадный костюм нанятого влюбленного уподобляется прозрачной пленке пиявки.
Новая форма мессианизма ((ирон.) мессианская избранность представителей интел-

лигенции, провозгласивших себя носителями новой морали) уподобляется в тексте но-
вой пленке пиявки, возникающей на месте сброшенной.

Согласно Бердяеву, явление действительно нового человека, а не изменение лишь 
одежд, предполагает духовное движение и изменение [8, 654].

Слово пиявка реализует в тексте два значения: пресноводный червь, живущий кро-
вью животных, и человек, живущий за счет чужого труда. В данном контексте выполня-
емые «изящной парой» действия (и опять мучительно извивалась и порою судорожно 
сталкивалась тонкая и гибкая пара нанятых влюбленных; притворно мучаясь своей бла-
женной мукой под бесстыдно-грустную музыку [4, 132]) актуализируют текстовый кон-
цепт: не новые люди, а старые, – пиявки, живущие за счет чужого труда.

Слово наскучило указывает на подтекст: замена творчества трудом ради денег вызы-
вает неудовлетворенность творца результатом своего творчества.

Это музыка, случайно записанная не нотами, а словами, – писал о своем творчестве 
Ф. Ницше.

Игра в любовь за хорошие деньги (определяемое) соединяется с определением 
бесстыдно-грустная музыка; прямое значение слова танцевать (исполнять танец) стал-
кивается с фразеологически связанным (плясать под чью-либо дудку). Использование 
инверсии (эпитетные структуры: музыка в какой-то бесстыдно-сладостной печали – под 
бесстыдно-грустную музыку [4, 132]) подчеркивает преемственность идей Ф. Ницше.

Основой метафоричности является общий признак сравниваемых понятий: цинич-
ность отказа от человеческих ценностей.

Согласно Канту, принцип личного интереса подводит под нравственность мотивы, 
которые скорее подрывают ее, уничтожают весь ее возвышенный характер, научая толь-
ко одному – как лучше рассчитывать [6 , (4 ч.1, 285-286)].

В текст включается фрагмент сценария сновидения господина: Вежливо и изыскан-
но поклонившийся хозяин, отменно элегантный молодой человек, встретивший их, на 
мгновенье поразил господина из Сан-Франциско: взглянув на него, господин из Сан-
Франциско вдруг вспомнил, что нынче ночью, среди прочей путаницы, осаждавшей его 
во сне, он видел именно этого джентльмена, точь-в-точь такого же, как этот, в той же ви-
зитке с круглыми полями и с той же зеркально причесанной головою [4, 124].

Содержание сновидения господина является отражением реальной действительно-
сти. Эпитетная структура вежливо и изысканно поклонившийся, счастливый и радушный 
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хозяин отеля, в той же визитке с круглыми полями и с той же зеркально причесанной 
головой актуализирует текстовый концепт: хозяин отеля – двойник увиденного во сне об-
раза, нанятого влюбленного, красавца, похожего на огромную пиявку.

В основе сравнения хозяина отеля с нанятым влюбленным лежит общий признак опре-
деляемых объектов – игра в любовь за хорошие деньги; (ирон.) мессианская избранность.

Заратустра отвечал: Я люблю людей [3, 4].
Изменяя образ персонажа, двойник представляет собой сочетание черт, позволяю-

щих увидеть их инвариантную основу [9, 69].
В тексте реализована метафора: хозяин отеля – сверхчеловек (Заратустра). Основой 

метафоричности является общий признак сравниваемых объектов: игра в любовь к че-
ловеку, мессианская избранность.

После банкротства и смерти господина миссис робко сказала, что теперь надо перене-
сти покойного в его комнату. – О нет, мадам, – уже без всякой любезности возразил хозя-
ин и прибавил в пояснение, что он очень ценит эти апартаменты, что если бы он испол-
нил ее желание, то всему Капри стало бы известно об этом и туристы начали бы избегать 
их. Можно ли достать на Капри хотя бы простой гроб? – спрашивает мадам. К сожале-
нию, нет. Придется поступить как-нибудь иначе… Содовую английскую воду он получает 
в больших и длинных ящиках…перегородки из такого ящика можно вынуть…[4, 128-129] 

Целью жизни для хозяина отеля является выгода (деньги, прибыль). В этом контек-
сте выполнение просьбы миссис означает для него банкротство, разорение (в подтексте: 
не новый человек, а старый – раб денег).

В тексте реализована метафора: закон буржуазного общества «ты должен» упла-
тить долг (деньги) –- самое холодное из всех холодных чудовищ [3, 42].

В основе метафоричности лежит общий признак сравниваемых понятий: подавляющая 
человеческую душу неукоснительность [4, 132] (в подтексте: отсутствие свободы выбора).

Согласно Бердяеву, новый человек связан с вечным человеком, с вечным в человеке. 
Только новое рождение, рождение духовного человека есть действительно явление но-
вого человека. Теория прогресса могла бы быть разрешена лишь в христианской вере в 
воскресение [8, 651-652, 658].
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СуБЪЕКтнаЯ органиЗаЦиЯ ЛириКи и. аннЕнСКого

У статті розглядається суб’єктна структура лірики І. Анненського. Відмічено, 
що образна логіка багатьох віршів поета організується як внутрішній діалог, супер-
ечка ліричного «я» із самим собою. Анненський часто будує ліричне висловлювання на 
перетині різносуб’єктних планів, створює ефект мультиперспективного, узагальнено-
універсального бачення.

Ключові слова: суб’єктна структура, інтенції, світосприйняття. 
В статье рассматриваются особенности отражения мировосприятия И. Аннен-

ского в субъектной организации лирики. В целом ряде стихотворений поэта образная 
логика организуется как внутренний диалог, спор лирического «я» с самим собой. Ан-
ненский нередко строит лирический сюжет на перекрещивании различных субъектных 
восприятиях той или иной ситуации, создает эффект мультиперспективного, многора-
курсного видения картины.

Ключевые слова: субъектная организация, интенции, мировосприятие. 
The article deals with the subject structure of I.Annenskyi’s lyrics. It is stated that figurative 

logics of many poems is characterized as inner dialogue, dispute of lyrical “I” with himself. 
Annenskyi often builds lyrical saying on practicing of multisubject plans, creates the effect of 
multiperspective, generally – universal vision.

Key words: subject organization, intentions, world perception. 

Среди факторов, определяющих своеобразие и новаторство поэтики Анненского в 
контексте русской лирики начала ХХ века, особое значение имеет субъектная организа-
ция его стихотворений. Несмотря на то, что в целом поэтика автора „Кипарисового лар-
ца” получила многостороннее освещение в историко-литературной науке, вопрос о том, 
как организованы лирические сюжеты его стихотворений с точки зрения форм и функ-
ций лирического „Я”, а также соотносимых с ним иных субъектов лирического сознания, 
в литературе о творчестве Анненского не только не изучен, но и не поставлен достаточ-
но четко и определенно.
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Субъектная организация лирики Анненского наиболее адекватно может быть прочи-
тана сквозь призму философско-экзистенциальной парадигмы. Последняя, как отмечают 
философы, трактует человеческую индивидуальность через ее отличие от самой себя [1: 
222]. В случае Анненского важнейшей проблемой лирического героя является проблема 
самоидентификации, выяснение соотношения «Я» и «не-Я». Этим определяются такие 
стороны поэтики Анненского, как усиленная драматизация лирического сюжета, диало-
гичность его развития, насыщение стихотворений мотивами двойничества, разорванно-
го сознания, полифония голосов, дискретность самого стиха. 

Важно отметить, что именно в начале ХХ века произошел существенный сдвиг в са-
мом понимании сущности «лирического Я», что было обусловлено кардинальным раз-
движением содержания и смысла «лирического Я» в новой, модернистской поэзии. Усво-
енные академической наукой идеи Ницше породили новое понимание субъекта и авто-
ра лирики. Так, ницшеанские рецепции отчетливы в термине «лирическое я», введенном 
в начале века в литературоведческую науку немецкой исследовательницей М. Зусман и 
сыгравшем важную роль в становлении новейшей теории литературы [2: 99].

В высшей степени знаменательно, что параллельно академической науке, которую 
представляла в те годы М. Зусман, интерсубъектный смысл в современном лирическом 
«я» увидел Анненский. В статье «Бальмонт-лирик» он утверждал, что оно «не личное 
и не собирательное, а прежде всего наше я, только сознанное и выраженное поэтом» 
[3: 99]. По другой формулировке автора «Кипарисового ларца», это «не столько внеш-
нее, так сказать, биографическое я писателя, сколько его истинное неразложимое я, ко-
торое, в сущности, одно мы и можем, как адекватное нашему, переживать в поэзии» 
[3: 102-103]. Такие характеристики стали возможны потому, что поэт пришел к убежде-
нию: классическое представление о личности – гармонизирующая абстракция (Аннен-
ский дает этому явлению весьма жесткое определение – «абсурд цельности»), действи-
тельной же формой существования человека является «реальность совместительства» я 
и другого [3: 108-109], т. е. все то же интерсубъектное начало.

Движение лирического «я» Анненского к «другому», а через него к «мы», как прави-
ло, осуществляется через прямой контакт с «ты». Неожиданные обертоны трансформа-
ций «я», «ты», «вы» демонстрирует стихотворение «Дальние руки». Контрапунктность 
и аритмия лирического сюжета достигается за счет резких переходов в развитии темы. 
Шесть четверостиший делятся на две неравные части: пять – о любви (предстающей 
в лирической ретроспекции), шестое – о будущей (возможной, предполагаемой) нена-
висти из-за несостоявшегося, нереализованного чувства. Любовь, таким образом, пол-
ностью проецируется в прошлое, а ненависть предстает как моделирование будущего. 
Только в последнем четверостишии происходит замена местоимений: «я», которое про-
низывает все стихотворение и все время соотносится с «вы» (так оформлялось обраще-
ние к рукам, пальцам), сталкивается с «ты», которое актуализирует неожиданный ра-
курс лирических отношений: «Мои вы, о дальние руки,/ Ваш сладостно-сильный зажим/  
Я выносил в холоде скуки, / Я счастьем обвеял чужим [4: 138].

Субъектно-объектная игра приводит к тому, что весь лирический сюжет восприни-
мается как мираж, переплетение утверждения и отрицания, сна и яви, даже – реально-
сти и мечты о сне.
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Отношения человека и природы приобретают у Анненского форму особого двойни-
чества, которое подобно неразличению субъекта и объекта в мифологическом сознании. 
Человеческие чувства проецируются на природу, отражаются в ней, приписываются ей: 
«Я не знаю, кем, но ты любима, / Я не знаю, чья ты, но мечта… Эту ночь я помню в дав-
ней грезе, / Но не я томился и желал: / Сквозь фонарь, забытый на березе, / Талый воск и 
плакал и пылал» («Стансы ночи»). 

Лирическое «я» Анненского коренным образом отличается от того лирического субъ-
екта, который был распространен в предыдущие литературные эпохи, в частности в пору 
романтизма. Сам поэт это четко осознавал и в статье «Что такое поэзия» писал, что со-
временная ему поэзия обращена на человеческое я, «которое не ищет одиночества, а, на-
против, боится его; я, вечно ткущее свою паутину, чтобы эта паутина коснулась хоть кра-
ем своей радужной сети другой, столь же безнадежно одинокой и дрожащей в пустоте па-
утины; не то я, которое противопоставляло себя целому миру, будто бы его не понявшему, 
а то я, которое жадно ищет впитать в себя этот мир и стать им, делая его собою» [3: 206]. 

В целом ряде стихотворений Анненского образная логика организуется как внутрен-
ний диалог, спор лирического «я» с самим собой, когда нечто утверждается и опроверга-
ется одновременно. К такого рода стихотворениям относятся «Человек», «У Св. Стефа-
на», «Кулачишка», «∞» (знак бесконечности, использованный Анненским в качестве за-
главия стихотворения), «Мой стих», «Опять в дороге» и др. Показательно, что и в их сло-
весном строе властвует разговорная стихия с характерными для нее обращениями, по-
вторами, вводными конструкциями [4: 178].

Анненский нередко строит лирический сюжет на перекрещивании различных субъ-
ектных восприятия той или иной ситуации. В результате внедрения в лирический сюжет 
целого ряда субъектов видения создается эффект мультиперспективного видения кар-
тины. Такой эффект наглядно предстает в стихотворении «То было на Валлен-Коски». 
Здесь в соответствии с тремя этапами развивающегося во времени действия создается 
три ракурса поэтического видения. В первой части рисуется пейзаж-зачин, затем изо-
бражается «комедия» с куклой, придуманная для «утехи» гостей местным «чухонцем» 
(он бросает куклу в водопад в расчете на то, что ее кувыркания в водовороте рассмешат 
зрителей), и, наконец, воспроизводится реакция зрителей на это представление. Пейзаж 
дождливого утра задает основной тон стихотворения. Конкретные детали, пейзажные и 
предметные («мокрые доски», «дымные тучи», «с ночи холодной»), в сочетании с эмо-
ционально окрашенными определениями реалий обстановки и психологического состо-
яния лирического героя, усиленные символикой желтого цвета, знака печали («печаль-
ные кручи», «слезы просились из глаз», «желтые... доски», «поток... желтеет»), создают 
настроения холодной тоски, душевного дискомфорта.

Во второй части стихотворения картина забавы с куклой построена на развернутом 
олицетворении предмета, «старой куклы»: при этом происходит не просто оживление 
старой куклы, но превращение «утехи» в «образ муки»: «спасенье ее неизменно / для 
новых и новых мук».

Наконец, в третьей части запечатлеваются различные реакции на происходящее, три 
точки зрения на него: чухонца, лирического героя и его «друга». У чухонца – деловой 
подход, элементарный денежный расчет, отмеченный поэтом сдержанно-иронически: 
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«Чухонец-то был справедливый / За дело полтину взял». Прозаичность интонации, раз-
говорные обороты речи («чухонец-то...») подчеркивают привычную обыденность подоб-
ной житейски расчетливой точки зрения.

Реакция лирического «я» – напротив, резкое неприятие происходящего как тяжкой 
и жалкой «комедии», вызывающей отнюдь не смех, но сочувствие к «обиде куклы»: «И 
вот уж кукла на камне, / И дальше идет река.../ Что сердцу обида куклы / Обиды своей 
жалчей» [4: 93].

Третья точка зрения, «друга», выражена не прямо, а опосредованно, отраженно, че-
рез отношение к ней лирического героя, позиция которого тоже расширяется, «я» пре-
вращается в «мы». Но вместе с тем «позиция друга» легко вычленяется из лирического 
сюжета. Именно на «пограничной», экзистенциальной полосе нравственного отношения 
к чужим страданиям голос друга начинает «фальшивить», уже не только у лирическо-
го «я», но у «нас» возникает тень отчуждения в отношении к «другу». Она возникает 
в результате взаимного непонимания, вследствие несовпадения в восприятии и оценке 
происходящего: «Как листья тогда мы чутки: Нам камень седой, ожив,/ Стал другом, а 
голос друга,/Как детская скрипка, фальшив » [4: 93]. 

Ключевой в этой предфинальной строфе является образная метаморфоза, т. е. вне-
запное превращение человека или вещи в нечто противоположное, смещение обычных 
представлений о них; друг ранит фальшью, а «камень седой», «ожив», становится дру-
гом.

Финал стихотворения возвращает героя к самому себе, погружает его в горестное 
одиночество, когда он сравнивает себя с куклой, образ которой вырастает в символ всей 
жизни – несвободной, страдающей и ненастоящей.

Запечатлеваемая в субъектной структуре лирики Анненского дисгармоничность 
мира была одной из самых больших проблем его сознания. В одном из частных писем 
он признавался: «Вечность не представляется мне более звездным небом гармонии... Я 
потерял бога и беспокойно, почти безнадежно ищу оправдания для того, что мне кажет-
ся справедливым и прекрасным» (письмо к A.B. Бородиной от 15.06.1904 г.) [3: 457]. 
Чувство «потери бога», несомненно, перекликалось с характерной для кризисной атмос-
феры рубежа веков ницшеанской идеей «смерти бога» и связанной с этим переоценкой 
ценностей. В поэзии Анненского и выразилась мука глубокой души, захваченной и по-
трясенной падением прежних святынь, разрушением «последних идолов» [3: 485]. Ключ 
к разгадке феномена Анненского скрывается, видимо, в том, что у него не было пафоса 
переоценки, восторга, упоения ею, но было страдание и в тоже время отвага осознания 
ее необходимости. Как отмечает Л. Колобаева, «его лирическое Я исполнено неприми-
ренности непосредственного чувства с «высокомерием сознанья», драматизма от стол-
кновения не согласующихся между собой внутренних законов личности – свободы жела-
ний и требований добра (стихотворения «Тоска сада», «Что счастье?», «Нет, мне не жаль 
цветка, когда его сорвали...»; «Осень») [6: 36-37]. Сама сущность поэзии представляется 
Анненскому «неразрешенностью разнозвучий» (стихотворение «Поэзия»). 

Специфика субъектной организации лирики Анненского и возникающая на ее основе 
стилевая полифония оказались наиболее адекватной художественной формой, в которой 
реализовывались сокровенные мотивы творчества поэта, в особенности объемлющиеся 
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характерной для экзистенциального типа художественного сознания темой распадаю-
щейся действительности, разорванного сознания. В ряду этих мотивов особое место за-
нимает мотив двойничества, вызываемого к жизни чувством непреодолимой тоски от 
сознания «пестроты, противоречивости и непримиренности» человеческой личности. 
В поэтической практике Анненского мотив двойничества значил исключительно мно-
го, получая выражение даже в названиях стихотворений: «Который», «Двойник» и т. п.  
[4: 56].

В случае Анненского феномен лирической субъектности может быть распространен 
на любую вещь, явление, стихию. Все они включаются в особый полилог, получают по-
лифоническое звучание, в котором, тем не менее, есть скрепляющее звено в лице цен-
трального лирического субъекта, нередко имплицитно присутствующего в повторяю-
щихся заглавиях, например, со словом тоска (ср.: «Тоска отшумевшей грозы», «Тоска 
белого камня», «Тоска вокзала», «Тоска маятника» и др.). Все эти своеобразные олице-
творенные ноумены становятся двойниками лирического «я», дополняя и обогащая его 
экзистенцию.

Как видим, субъектность лирического выражения отличается у Анненского исклю-
чительным богатством и разнообразием художественных проявлений. Сложность и не-
однозначность соотношения различных субъектных интенций способствует созданию 
экзистенциально насыщенных, драматически-напряженных и психологически-неразре-
шимых ситуаций.
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ПоЕма ігорЯ муратова «СПовідЬ СоЛдата»: ПроБЛЕма 
іСторичноЇ Пам’Яті

Стаття присвячена розгляду воєнної поеми «Сповідь солдата» Ігоря Муратова. 
Здійснюється аналіз твору, визначається проблема історичної пам’яті у творі митця, 
формується Муратівська модель війни. 

Ключові слова: історична пам’ять, модель війни, гуманізм.
Статья посвящена рассмотрению военной поэмы «Исповедь солдата» Игоря Мура-

това. Осуществляется анализ произведения, определяется проблема исторической па-
мяти в произведении художника, формируется Муратовская модель войны.

Ключевые слова: историческая память, модель войны, гуманизм. 
The article is devoted to the military poem «Confessions of a Soldier» by Igor Muratov. 

The analysis of the work is made, the problem of historical memory in the work of the artist is 
determined, the Muratov’s model of war is formed. 

Keywords: historical memory, the model of war, humanism. 

У багатьох літературах світу воєнна тематика є важливим складником літературного 
процесу. О.М. Головій зазначає, що в українській літературі з ідеологічних причин про ві-
йну (громадянську, а особливо Другу світову) написано небагато, однак навіть серед неве-
ликої кількості мистецьких творів виокремлюються кілька підходів до цієї теми, у першу 
чергу пов’язаних з особливістю української історичної пам’яті про недавні війни. 

Ця пам’ять, за В. Гриневичем, «від початку була роздвоєною: офіційно-радянською 
та приховано-націоналістичною» [2; 2]. Тобто існували різні моделі пам’яті про війну, що 
знайшло відображення в літературі. В.Хархун вважає, що переконливо-показовими є три 
моделі війни, сформовані протягом 1941-1943 років – періоді оборонної війни Радянського 
Союзу. Це офіційна модель війни у воєнній драматургії О. Корнійчука, реабілітаційна – у 
«Похороні друга» П. Тичини, ревізійна – в «Україні в огні» О. Довженка [1; 49].

Особливе місце серед творів воєнної тематики посідає поезія. Із небагатьох україн-
ських митців, які писали про долю людини на тлі воєнних подій ще від часів громадян-
ської був і поет Ігор Муратов.

Мета дослідження – визначити у чому полягає проблема історичної пам’яті у вій-
ськовій поемі митця «Сповідь солдата», сформувати Муратівську модель війни. Але пе-
ред тим, як дослідити вищезазначене, принагідно нагадати, коли вперше Муратов звер-
нувся до теми війни.

У роки війни багато українських письменників були учасниками воєнних дій (Ан-
дрій Малишко, Олесь Гончар, Григорій Тютюнник, Михайло Стельмах, Олег Ольжич, 
Олена Теліга, Дмитро Білоус, Платон Воронько, Ігор Муратов та ін.). 109 членів Спіл-
ки письменників України побували на фронті. Українські митці боролися з фашизмом не 
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тільки зброєю, а й силою свого таланту силою слова, яке згуртовувало людей, підноси-
ло бойовий дух бійців, зміцнювало єдність і дружбу народів, вселяло впевненість у пе-
ремозі [5; 43].

Патріотичні вірші, статті українських митців з’явилися на шпальтах газет уже 23 – 24 
червня 1941 р. У газеті «Правда» було вміщено твір П. Тичини «Ми йдемо на бій», напи-
саний українською мовою, по радіо читали «Клятву» М. Бажана, поезії М. Рильського, 
Л. Первомайського, П. Тичини.

Спілка письменників України, деякі редакції, видавництва були в Уфі. Тут з грудня 
1941 р. під орудою І. Кочерги виходить щотижневик «Література і мистецтво» («Літера-
турна Україна»), а з 1943 р. було відновлено часописи «Україна» (редактор Ю. Смолич) 
та «Перець» (Л Паламарчук). Ю. Яновський редагує в Уфі журнал «Українська літера-
тура» («Вітчизна»), на сторінках якого була опублікована в той період більшість творів 
українських письменників, написаних під час війни. Було надруковано дві книги альма-
наху «Україна в огні» та одна книга під назвою «Україна визволяється». Досить опера-
тивно виходили невеликі книжечки «Фронт і тил». Видавнича діяльність не обмежува-
лася лише новинками: великими тиражами виходили твори українських класиків зокре-
ма Т. Шевченка, І. Франка, М. Коцюбинського, Лесі Українки.

У творах про війну звучали заклики розгромити фашистів, визволити рідну землю 
від окупантів, об’єднати радянський народ як міцну силу.

Йдучи в ногу із часом, поет видає збірку «Двадцятий полк». Вона побачила світ у 
першій половині 1941 року, коли за плечима у митця була білофінська війна. Збірка від-
значається образною конкретністю та ліричним теплом. Поет не просто фіксує перебіг 
воєнних подій, на першому місці – поетизація кращих, благородних рис людини-воїна, 
безмежно відданого своєму народові.

Ігор Михайлин у книзі «Літературна Харківщина. Поезія. Есеїстика. Портрети. Ре-
цензії» зазначає: «Не можна сказати, що тема війни стала для І. Муратова центральною, 
але істотною вона все ж для нього була. У її висвітленні теж багато таємниць або, сказа-
ти м’якше, несподіванок» [7; 71].

З огляду на це, вважаємо за доцільне дослідити ці таємниці й визначити місце поеми 
«Сповідь солдата» в українській воєнній поезії.

Ігор Михайлин зауважує: «Таємниця перша заключалася в тому, що Ігор Муратов не 
спекулював на безпрограшній темі війни, яка для багатьох менш талановитих авторів стала 
перепусткою в літературу, допуском до великих гонорарів, літературних нагород, посад у 
Спілці письменників і в Радянській державі. Можна сказати, що І. Муратов мало писав про 
війну. Особливо в порівнянні з тим, яке місце вона посіла в його власному житті» [7; 72].

Занадто тяжкі переживання викликала війна, яку трохи старші за І. Муратова пись-
менники проходили в редакціях газет, а він – у бойових порядках піхоти.

Занадто небезпечним було згадувати про свою долю полоненого, для того часу – це 
була пляма на біографії [3; 11].

«Таємниця друга. Це поема Ігоря Муратова «Сповідь солдата», під якою стоїть під-
пис: «1945 – 1960. Шверін – Київ» [7; 73].

Ігор Михайлин зауважує, що 15 років – це дуже багато для написання такої невели-
кої за обсягом поеми. Також літературознавець не може зрозуміти, чому цей твір впер-
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ше І. Муратов опублікував в 1961 році в книзі віршів «Битва за сонце». Стає незрозу-
мілим, чому автор писав її між Шверіном і Києвом [7; 73].

«Чому за відправну точку Муратов вказує на місто в північній частині радянської 
окупаційної зони, а не Пенемюнде на острові Узедом, де був у полоні, чи Берлін, де пра-
цював головним редактором газети «За повернення на Батьківщину»? Чому за кінцеву 
точку вказаний не Харків, а Київ, де І. Муратов насправді ніколи не мешкав?» [7; 74].

Є відомості, що цю поему під назвою «Один у полі». Ігор Муратов вперше прочитав 
1946 р. на своєму творчому вечорі, який проходив у СПУ під головуванням В. Сосюри. 
На самому вечорі твір було сприйнято прихильно, але потім пильна партійна критика на-
здогнала поета, побачивши в його творі ідеологічну ущербність. Н. Білецька-Муратова 
пригадує: «У Харківській організації Спілки письменників відбувся дуже цікавий твор-
чий звіт Муратова. Він читав поему «Прометей» до образу Прометея поет звертався не-
одноразово) та поему «Один у полі». Ці твори були частково написані в концтаборі. Він 
писав їх у своєму блокноті – для конспірації поміж рядків народних пісень» [7; 75].

«Ще одна загадка», – зауважує І. Михайлин, – полягає у назві твору, яка є вказівкою на 
його жанр [7; 75]. «Сповідь» – це особливий тип автобіографічних мемуарів, у яких автор з 
особливою з особливою відвертістю викладає історію своїх духовних шукань, осяянь, по-
дробиці інтимного життя. Слово «солдат» у сучасній українській мові означає «рядовий 
військовослужбовець сухопутних військ», отже, рядовий піхоти. Жанру сповіді не знала 
язичницька література, він народився в християнстві і був пов'язаний з тематикою Бога й 
опанування віри, християнської моралі, яка вчить прощати кривдникам і любити ворогів. З 
цього погляду «Сповідь солдата» – прихований оксюморон, адже, ,люблячи ворога, війни 
не виграти. З другого боку, яка ж може бути сповідь у солдата, коли він – знаряддя в ру-
ках командування, він не приймає свої рішення, а виконує чужі. Іншими словами, він по-
збавлений свободи, вибору, які є підставою для вільного вчинку, а отже, і сповіді про ньо-
го. «Нас ворог тиснув від кордону, / І коло Кобрина три дні, / Неначе в гарячковім сні, / Ми 
ще тримали оборону. / Під бомбами нас сон хилив, / Та од світанку до світанку / Тримались 
дві останні ланки: / Танкісти змучені без танків / І льотчики без літаків. / Було нас зовсім 
мало: жменя, / А в небі «юнкерси» гудуть; / Довкола нас і там, і тут. / Герої мертві, безі-
менні: / А десь чужих гармат громи, / А в вічі – дим зловісних згарищ... / Що я скажу тобі, 
товариш? / І Був бій – його програли ми» [7; 76].

Можливо й ці всі міркування загальмували рух поеми до читача. Написана вона енер-
гійним чотиристопним ямбом, читається на одному подихові, як річ цілісна, емоційно 
вибухова. Тому важко повірити, що її можна було писати п’ятнадцять років. Найімовір-
ніше припустити, що вона була написана в 1945 р., але автор вагався п’ятнадцять років 
з її публікацією. Сюжет поеми – автобіографічний, головний герой розповідає про про-
граний бій, полон, вивезення в німецький концтабір, тяжкі будні в’язня, очікування ви-
зволення, тобто про все те, що складало зміст життя самого письменника під час війни. І 
разом з тим його ліричний герой – не копія автора, а можливість говорити від імені сво-
го часу й простору [7; 78].

В основі поеми сконструйований епізод зустрічі двох друзів дитинства, які зійшли-
ся після бою «десь коло Штеттіна», тобто в Німеччині, незадовго до кінця війни. У зем-
лянці вони «гріють руки при вогні і розмовляють. Проте розмова ця умовна. У поемі 
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звучить лише голос Я, ліричного героя. Ти власним голосом (прямою мовою) не пред-
ставлений. Про нього лише сказано: «Ти бачив смерть під Сталінградом, / Ти переміг 
біду і страх, / І по лісах та болотах / Свою гвардійську батарею / Ти вивів на берлін-
ський шлях...» Але образ слухача потрібен швидше ліричному героєві для дистанцію-
вання від нього, для того, щоб протиставити його долі – свою: «Але із мукою моєю / Не 
порівняєш ти свою...» [7; 80].

Прийом зіставлення, порівняння проходить далі через усю поему, головний її мо-
тив – жах самотності, який переживає солдат, залишившись на окупованій території, в 
тилу ворожих військ, без своєї частини, без товаришів по зброї: «Я був завжди бійцем 
старанним: / В поході зневажав біду / І в битві страх умів здолати, / Щоб точно вико-
нать наказ! / ...Але тоді, в той грізний час, / В ту ніч червневу мимоволі, / Повір мені, я 
все забув, / І я вжахнувся, бо збагнув, / Що я один. Один у полі» [7; 81]. Ці слова «Один у 
полі» були первісною назвою поеми, але потім автор дав їй ту, що лишилася назавжди.

Мотив нестерпного жаху від самотності раз у раз зринає в монолозі ліричного героя. 
Війна – це небезпека й смерть, загинути на ній не дивина, але одна справа – загинути на 
очах у побратимів, які згадають твій подвиг учорашній; і зовсім інша справа – загинути 
на самоті, від голоду й холоду; загинути тоді, коли ти ще повен сил і бажання служити 
вітчизні. Тому на нав’язливу ідею перетворюється бажання воювати: «На берег виплес-
нутий виром, / Жадав я бурі: все одно – / Простим бійцем чи командиром, / На крилах в 
небо, чи на дно / В човні підводнім, чи в траншею / Стрілком, у поросі й грязі, / Аби із ро-
тою своєю / Іти і падать. Як усі» [7; 82].

Непотамована жага боротися з ворогом приводить до того, що ліричний герой само-
стійно виходить на боротьбу, уночі залишаючи селянську хату на хуторі, де місцеві селя-
ни дали йому притулок: «А поночі, як тінь, / Зникав із хати. Розумів я, / Відплата – все, що 
в серці є. / У сто фашистів оцінив я / Життя скалічене своє» [7; 83]. Німці влааштовують 
облаву на сміливця, цього разу йому вдалося втекти; але стало ясно: так далі тривати не 
може. Господар дому вказав йому шлях до партизанів, у загін Лободи, але дійти солдатові 
не пощастило, по дорозі його схопили. Так він опинився в концтаборі.

«Сповідь солдата» вражає й сьогодні своїм гуманізмом. Це суперечило головній на-
станові радянської ідеології, у якій культивувалася ненависть до класових ворогів, під 
якими розумівся увесь світ, що перебував за «залізною завісою». Але поема І. Мурато-
ва про виживання людини в нелюдських умовах війни, фронту, полону, була спрямова-
на на інше – на утвердження гуманітарної сутності все тієї ж людини, підтвердження її 
загальнолюдської величі. Ось у концтаборі в юрбі німців ліричний герой побачив жінку, 
яка співчувала полоненим. Він відділив її від сонмища фашистів, відчув свою спорідне-
ність з нею. Цей епізод найкраще характеризує не ворогів, а ліричного героя. Війна з її 
жорсткостями не поглинула в ньому людину, не засліпила жагою помсти. Він зумів поба-
чити серед німців людину, яка ототожнює себе з в’язнями, а не з їхніми катами. А це мо-
гла побачити тільки особа з розвинутим почуттям людської гідності, культури, духовнос-
ті: «Три дні звантажуєм з вагонів сірку. / На тілі рани. В роті гірко. / Мов на повільному 
вогні / Згоряєм в газі невидимо. / А що, як зробимось сліпими? / Тоді у балку нас, на дно, / 
Де вапна з'їла вже давно / Незрячих з тисячу... Не буду / Всього казати, друже мій. / Ска-
жу одне: що я ж:ивий – / Півчуда. А найбільше чудо. / Що з тих катівень вийшли ми, / 



336

Ті, котрі вижили, – людьми; / Що сили в нас і волі стало / Не брать на душу зайвий гріх. 
/ Що наша ненависть не спала / Безумством месників сліпих [7; 84].

Ігор Михайлин зауважує: «Особливість поеми «Сповідь солдата» полягає в злитості 
в монолозі ліричного героя оповідних і сповідальних (оціночних) частин. Ліричний ге-
рой, постійно апелюючи до співрозмовника, дозволяє разом з тим авторові постійно апе-
лювати до свого читача. І тоді, коли герой звертається до реального в поемі слухача «то-
варишу», «друже», то з тими ж словами й автор одночасно звертається до уявного свого 
читача» [7; 85]. Ліричні відступи, таким чином, розчиняються в сюжетній оповіді, а сама 
сюжетна оповідь набуває статусу ліричного повіствування. Наприклад, розповідь про 
німкеню – що це сюжетний епізод чи ліричний відступ? Це і перше, і друге одночасно. І 
це могло статися лише під чарівним пером митця.

Головна ідея поеми «Сповідь солдата» полягала в своєрідному витлумаченні пере-
моги. За І. Муратовим це була не стільки перемога зброї, скільки перемога Людини. Для 
поета найбільшою катастрофою була б втрата людиною її гуманітарної сутності, пере-
творення на машину помсти ворогові. Він недарма вводить у поему християнське (і чуже 
радянській ідеології) поняття гріха. І під гріхом розуміє «ненависть безумства месників 
сліпих». З християнської свідомості взяте й поняття чуда. Під ним автор розуміє торже-
ство торжество людяного в людині [5; 43].

У кінцівці поеми герой знову повернувся до теми самотності. Заговорившись біля 
вогню з товаришем, він незчувся, як почався новий бій, артилерійська підготовка, це 
значить: «хвилин за сорок нам в атаку»; герой радісно чекає, коли підніметься із своєю 
ротою, бо навколо – гуркіт наших танків, а «в небі наші самольоти». Герой письменни-
ка позбувся жаху самотності («Не смерті страшно – страшно страху»); відчув, «як гар-
но буть не одному!» [4; 17].

Підбиваючи підсумки, слід наголосити на тому, що поема «Сповідь солдата» не має 
собі аналогій в українській воєнній поезії, а в прозі вона може бути порівняна за гуманіс-
тичним змістом хіба що з романом Олеся Гончара «Людина і зброя» (1960). Поклавши в 
основу автобіографічні події, І. Муратов перетворив свого ліричного героя на речника ви-
значних філософських загальнолюдських істин, високої моральної позиції, зумів уникну-
ти політичної кон'юнктури і спекуляцій на темі війни, які ще довго мали місце в літературі. 

Оскільки особиста пам'ять необхідна умова існування історичної, то одним із сут-
тєвих чинників історичної пам'яті поетичного світу Муратова стали спогади про Вели-
ку Вітчизняну війну. У поемах війна є суб’єктом і об’єктом творчого процесу, сплавом 
поетичної думки і почуття. Мотив молодості, «вбитої на війні й у полоні» звучить у по-
емі Муратова «Сповідь солдата». Враження, що залишилось у пам'яті поета, від жор-
стокості, насилля та руйнівної сили війни, у творі автора перетворилося у своєрідну 
«візуально-емоційну картину екзистенціального жаху доби» [3; 4]. Напружена і метафо-
рично насичена поема порушує чимало складних морально-етичних проблем.

Ми зробили спробу довести, що в поетичній концепції Муратова історична пам’ять – 
багатогранна форма існування культурної реальності та становлення людського життя в 
його глибинній спадковості. Невпинний рух часу в поемі митця осмислюється через не-
перервний діалектичний перехід минулого в сучасне і майбутнє.
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ХудоЖнЄ транСФормуваннЯ арХЕтиПу ЗЕмЛі у творчоСті 
н. БіЛоЦЕрКівЕЦЬ

У статті досліджено архетип як багатоаспектне явище, окреслено джерела та 
розвиток цього поняття. Розглянуто архетип землі у ліриці Н. Білоцерківець у про-
блемних площинах землісмерті, земліжиття, землівійни, земліґрунту, землікраїни. Ви-
явлено специфіку інтерпретації архетипу землі. Акцентовано особливості творчої 
манери поетеси. 

Ключові слова: архетип, лірика, метафора, персоніфікація, символ, метонімія, фі-
лософічність.

В статье исследован архетип как многоаспектное явление, обозначены источники 
и развитие этого понятия. Рассмотрен архетип земли в лирике Н. Белоцерковец в про-
блемных плоскостях: землисмерти, землижизни, земливойны, землипочвы, землистра-
ны. Выявлена специфика интерпретации архетипа земли. Акцентируется внимание на 
особенностях творческой манеры поэтессы.

Ключевые слова: архетип, лирика, метафора, персонификация, символ, метонимия, 
философичность.
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The article deals with the archetype as a multidimensional phenomenon and the sources 
and development of this concept. It also considers the archetype of land in N. lyrics Bilotserkiv-
ets in distressed planes – land of death, earth life, earth war, land soil, land of the country. The 
specific interpretation of the archetype of the earth is given. The attention is especially  paid to 
creative manner of the poet.

Key words: archetype, poetry, metaphor, personification, symbol, metonymy, philosophical.

Архетип землі у ліриці Н. Білоцерківець постає однією із першостихій, за допомогою 
яких, згідно з міфологічними уявленнями багатьох народів, було створено весь світ. Зо-
крема, К.Г Юнг і Г. Башляр відзначають, що архетип Землі – це і є Мати в найширшому 
значенні, адже породжує все, що на ній знаходиться; це і початок, і завершення всього. 
[1: 67]. За словами В. Войтовича, земля – одна з основних стихій світотворення (поряд із 
водою, вогнем і повітрям); центральна частина триєдності світу (небо – земля – пекло), 
населена людьми і тваринами; символ жіночого начала, материнства; осмислюється як 
прародителька і матигодувальниця всього живого [6: 188].

Актуальність обраної теми полягає у малодослідженні архетипу землі на матеріалі 
поезії Н. Білоцерківець, що дає змогу побачити повну картину творення архетипу у літе-
ратурному процесі 80–90х років ХХ ст.

Мета статті полягає у висвітленні специфіки архетипу землі у ліриці Н. Білоцеркі-
вець, який характеризується виразною емоційною забарвленістю та є лейтмотивом її по-
етичної творчості. Творчість поетеси розглядали у своїх працях К. Москалець, Л. Янов-
ська, В. Моренець, І. Андрусяк, І. Федюшина, Л. Таран, І. Белаш, аналізуючи її вірші в 
контексті епохи вісімдесятників. В українському літературатурознавстві відсутні дослі-
дження архетипу землі Н. Білоцерківець. 

Архетип землі поетеса втілює у різних іпостасях: землісмерті, земліжиття, землі-
війни, земліґрунту, землікраїни. Міфологічний образ землі як складової архетипу Ве-
ликої Матері, за свідченням Е. Нойманна, групуватися навколо двох протилежних полю-
сів архетипу: Добра Мати (лагідна, щедра, всепрощаюча, життєдайна тощо) та Жахлива 
Мати (смертоносна, жорстока) [9: 314].

Рельєфність думки Н. Білоцерківець виражається у відсутності дистанції між лірич-
ною героїнею і навколишнім світом, тобто між суб’єктом і об’єктом ліричнофілософ-
ської поезії. Поширеність танатологічних мотивів пов’язана із катастрофізмом, яким на-
повнена поезія про людську долю на війні. Ця тема є однією з ключових, яка бере участь 
у творенні архетипу землі. У ліриці Н. Білоцерківець перед читачем постає ще одна про-
блемна площина землявійна. Поетеса розкриває війну як смертоносне лихо, яке забирає 
життя невинних людей. Під час воєнних дій смерть знаходиться біля кожного солдата та 
людини. Вірш „Спогад крізь сон. 1941” будується на основі комплексу художніх деталей, 
створених свідомістю ліричної героїні („За полком полк, за братом брат, / Кров крапле 
із іржі гармат. / Ляга червоний мокрий піт / На пил шинелей І чобіт. / – Солдате-брате, 
до грудей / Кохана пальчики кладе! / – О ні, це з ближнього даля / Смерть жовті зуби ви-
скаля. / – Солдате-брате, до плеча / Мені припало дитинча! / – О ні, це з ближнього даля 
/ На тебе падає земля” [6: 19]). У текстовій тканині поезії та підтексті спочатку розкри-
ваються образивідчуття („Кров крапле із іржі гармат”, „Ляга червоний мокрий піт”, 
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„До плеча мені припало дитинча!”), образипочуття („Кохана пальчики кладе!”), які по-
ступово переходять в образирозміркування („Смерть жовті зуби вискаля”, „О ні, це з 
ближнього даля / На тебе падає земля”). Останній деталі тексту відводиться роль завер-
шення руху образів. Земля замикає їх, створюючи цілісний художній комплекс. Відбува-
ється переплітання емоційного і медитативного в зображенні образу смерті, що мозаїч-
но відтворює архетип землі.

Тему війни та смерті продовжує вірш „Кизим і Кизименко”, який розкриває пробле-
му знищення світу дитинства, а під час воєнних дій – життя. Перед читачем постає образ 
сина, який звертається до свого батька, котрий узяв його з собою на війну: „Не дивись на 
мене, тату, / Як буду вмирати, / Щоб тобі не шкодувати / О своїм дитяті. / Щоб тоді 
не говорити, / Нащо брав до бою, / Славою укрив, а потім / Землею сирою” [7: 18]. Зем-
ля виступає останнім місцем перебування людини, куди назавжди вона йде з цього сві-
ту. У поетичній системі вірша епітет „землею сирою” є засобом унесення у підтекст до-
даткового психологічного змісту: зосередження уваги реципієнта на наслідках війни, яка 
забрала тисячі молодих життів. Майстерним використанням образу війни поетеса додає 
ще один художній штрих до архетипу землі. Для увиразнення поетичної картини Н. Бі-
лоцерківець використовує звертання („Не дивись на мене, тату” [7: 18]), що поглиблює 
умовний план зображення.

Вірш „Відлуння” побудований на антропоморфній метафоризації: яблунька у спринят-
ті ліричної героїні уподібнюється до людини, яка залишилася жити після війни, вона поча-
ла зароджувати нове життя, що дає змогу відродитися людству знову: „Як прийшла війна / 
У село, село,– / Скрізь гілля, гілля / В яблуках було. / А пройшла гірка / Із села, села – / Одна 
яблунька / На село була. / І пішла вона / По землі, землі / Простягати всім / Гілочки малі” [7: 
10]. Тропеїчна насиченість поетичної тканини твору є функціональною та виконує образот-
ворчу роль. Зміст наведеної строфи концентрується на метафорі та епітеті „І пішла вона / По 
землі, землі / Простягати всім / Гілочки малі”. Головна їхня функція – створити передумови 
для символізації природного явища на землі в наступних строфах поезії.

За визначенням В. Філатова, образ землі – „це один з найнасиченіших образів, які за-
стосовують люди для вираження світобачення. Це і ґрунт, який обробляє і на котрому 
проживає людина, і субстрат, який годує все живе і в який це живе, завершуючи свій жит-
тєвий цикл, повертається знову. Це і локальний ландшафт, що оточує людину, де вона на-
родилася і проживає” [10: 11]. Такими функціями наділений архетип землі у ліриці Н Бі-
лоцерківець. Спостерігаємо нову іпостась архетипу першостихії – земляґрунт. До її ви-
никнення зумовлює споконвічне відчуття залежності від землі як від джерела життя та 
останнього прихистку людського тіла. Із поезії „Бузок” читач дізнається про склад ґрун-
ту: „Тепла, чорна земля – там є жук і надщерблене скло...” [5: 55]. архетипний образ 
ґрунту поєднує в собі мотиви плодючості, родючості та відродження, котрий відтво-
рює циклічну вічність життя: „Відтінки шкіри приміряє звір, / Щоб злитися з нічним 
убранням гір, / І в темнім ґрунті світиться насіння” [6: 32] („Сік лопуха”).

Міфологізування поетичного образу землі відбувається шляхом трансформування 
фольклорних мотивів. Головним прийомом у вірші „Пам’ять” є симфора, зосередже-
но увагу на характерній, визначальній ознаці образу: „Земля жива не тільки тому, / Що 
зберігає глибина / Корінь буяння невідоме, / Тепло пророслого зерна. // Земля жива, бо в 
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неї скрито / Життя, не зжиті до кінця. / Ти в рисах ґрунту відтворити / Зумієш лиця 
і серця” [3: 15]. Поетеса дає своєрідне фігуральне поняття, яке збігається з уявленням 
реципієнта. Архетип землі виступає образним ескізом, у котрому метафоричне забарв-
лення переходить в уявну правдоподібність: „Ступай же ніжно, обережно – / Їх біль-
ше там, ніж нас вгорі. / Зіниці чорні мовчки стежать / Із чорних грудочок ріллі” [3: 15]. 
Прийом імперативу („Ступай же ніжно, обережно”) урізноманітнює стиль Н. Біло-
церківець. Для поглиблення ліризму та сповідальності поетеса звертається до читача, ви-
словлюючи прохання ставитися до землі, зокрема до ґрунту, з пошаною. На інтуїтивно-
му рівні виявляється, що вона жива, позаяк у лоні містяться „життя не зжиті до кінця”, 
а зовні можна побачити обличчя людей, які пішли від нас у інше буття. Інтуїтивне в лю-
дині становить переплетіння глибинних психічних явищ. Ідейний зміст вірша розкриває 
важливість генетичної пам’яті та інтуїтивного коду: про людей треба пам’ятати. Поетеса 
акумулює увагу реципієнта на художніх деталях („Ти в рисах ґрунту відтворити / Зумі-
єш лиця і серця”, „Зіниці чорні мовчки стежать”). Глибоке переживання реалій спону-
кає поетесу до містифікації. Лірична героїня вбачає містичну силу очах померлих лю-
дей „Зіниці чорні мовчки стежать / Із чорних грудочок ріллі” [3: 15]. Засобами інвекти-
ви розвінчується відмова індивідуальності від своєї пам’яті, сокровенної людської сут-
ності, зображується драма духовного виродження нації.

Мотив смерті простежуємо також у вірші „Солов’ї”, де порушується тема лихо-
літь Другої світової війни. Зображуючи картини концтабору, поетеса використовує 
прийом апострофи („Іване, / Прокинься, як ти плачеш уві сні, / О мій коханий і най-
старший брате!”). Лірична героїня зветається до старшого брата Івана, розповідаючи 
про свій душевний біль. За допомогою метафори шляхом вербальних, підтекстових 
і асоціативних деталей, зіставлено реальне („Тут був концтабір – м’яту і рум’янок, 
/ Це лиш маленькі сірі солов’ї, / Але вже пізно, тісно... Рано! Ранок!..” [6: 10]) з уяв-
ним („Вже сплять у ґрунті матері сумні / Й трагічні нетямущі немовлята, / Вже за-
тягнуло шрамами землі / Могил солдатських застарілі рани, / Вже вічний спокій ви-
сіва свої” [6: 10]). Поетеса насичує вірш прийомом ампліфікації. метафора („Вже 
сплять у ґрунті матері сумні й [...] немовлята”) увиразнює нові риси ґрунту, як вічно-
го прихистку людини та поєднує у собі парадоксально непоєднані явища: там, де ві-
чний спокій та смерть (місце концтабору), зароджується життя трави та квітів. окси-
морон („Вже вічний спокій висіва свої [...] м’яту і рум’янок”) є головними образни-
ми компонентами поезії, разом вони становлять комплекс, який утворюється внутрі-
текстовою домінантою.

У поезії Н. Білоцерківець архетип землі постає перед реципієнтом у проблемній пло-
щині землябатьківщина, що втілюється у низці синестезійних образів, які вражають 
своєю особливою мальовничістю, яскравістю й опуклістю барв та навпаки підлістю та 
мерзенністю. Вірш „Земля моя солодка...” розкриває патріотизм, ностальгічні почуття 
ліричної героїні, які панують у її душі до рідної землі. „Мала Батьківщина” – поняття 
сакральне, пов’язане з духовністю, з життєвим орієнтиром, що „породжує” духовний 
зв’язок взаємозалежності й постійних рефлексій зі спогадів дитинства: „Земля моя со-
лодка, / Люблю її гірку. / Горить вода холодна – / Криниця у садку. // Я стану на коліна 
стану / Обличчя нахилю / І зачерпну вустами / Спокойного вогню” [6: 7]. Колоритність 
досягається за допомогою використання художнього прийому оксиморону („Земля моя 
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солодка, / Люблю її гірку”, „Горить вода холодна”), що увиразнює загострене емоційне 
патріотичне почуття героїні є ліричною домінантою поетеси.

Сугулосну функцію виконує образ ґрунту й у творчості В. Кордуна: „Час твого не-
вимовного болю, / Вітчизно, / Я візьму й понесу на плечах – / Аж під його вагою / Серце 
вгрузне у грунт: / Отак означимо нашу землю” [8: 13]. Ліричний герой „Я” бере на себе 
функцію захисника землі. 

У текстовій площині вірша „Лютий” розкривається інший бік „нещасної” землі-
Батьківщини. Авторка показує світоглядну концепцію людини, її сучасника у тонких 
поетичних картинах за допомогою художньопубліцистичних форм вираження: „Нещас-
на земле підневільних снів! / Мерзенних слів, / одрубаних голів, / обпаленої кислотою шкі-
ри! / Твій солов’їний вирвано язик, / і тільки мат, і свист, і п’яний крик / доносяться з-під 
княжої порфири. / Твій кожен син – негідник або раб! / Кому віддатись і кого любити? / 
Над берегами вічної ріки – / бухгалтери, майори, їх жінки... / І в закордонних школах їхні 
діти” [4: 14]. Архетипний образ землі авторка творить за допомогою прийому сарказ-
му та інвективи.

Н. Білоцерківець протиставляє образ земліотчого краю („Земля моя солодка...”, 
збірка „Балада про нескорених”, 1976 р.) та землюкраїну („Лютий”, збірка „Готель це-
траль”, 2000 р.), в якій народилася та живе. Образ земліБатьківщини наповнюється но-
вим художнім змістом: особистісноностальгійний суспільнореалістичний. Проблемати-
ка останньої цитати розкриває весь можливий спектр граней сучасної країни, роздуми та 
відчуття її жителя за допомогою використання різного роду метафоризованих епітетів 
(„Нещасна земле підневільних снів! / Мерзенних слів, / одрубаних голів, / обпаленої кисло-
тою шкіри!”), апострофи („Моя княгине, жоно риб і жаб!”), диз’юнкції (логічна опе-
рація, яка за допомогою сполучника „або” об’єднує припущення) та риторичних окли-
ків („Твій кожен син – негідник або раб!”). 

Літературна візія землі постає у проблемній площині земляпланета, яка представле-
на віршами „Батьківщина”, „Коли б мені лишилася година”, „Елегія”. Поетеса акцентує 
увагу на образі землі як планети сонячної системи, де знаходиться Батьківщина ліричної 
героїні „І вростаючи в гори твої і поля, / Цілий світ обіймаю очима. / Друже, глянь, яка 
гарна планета Земля, / Коли є на Землі Батьківщина!” [3: 6]. 

Отже, архетип землі акумулює в собі філософські, культурні, естетичні, соціальні 
проблеми та посідає особливе місце в індивідуальному стилі Н. Білоцерківець. У її ху-
дожньому світі образ землі матері проявляється в особливій різноплановості, наявності 
багатогранних характеристик. Архетип землі поетеса втілює у різних проблемних пло-
щинах: землівійни, землі„малої батьківщини”, земліґрунту, землікраїни, земліпланети. 
Важливу роль відіграє використання народнопоетичної символіки, інтертекстуальності. 
Творення архетипу землі Н. Білоцерківець відзначається органічною цілісністю й 
гармонійністю, що досягається передусім патріотичним спрямуванням її віршів.
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СПЕЦиФиКа рЕаЛиЗаЦии тЕмЫ вЕЛиКой отЕчЕСтвЕнной 
войнЫ в руССКой СовЕтСКой ЛитЕратурЕ 

КонЦа 1970-Х – 1980-Х гг.: ПатриотиЗм и ПСЕвдоПатриотиЗм, 
КатЕгориЯ ПамЯти 

(на примере прозы Б. Васильева)

У даній статті об’єктом вивчення стає військова проза 1980-х як одне з основних 
проблемно-тематичних напрямів в російській радянській літературі. Досліджуєть-
ся специфіка розвитку даного проблемно-тематичного спрямування на прикладі прози 
1980-х рр. одного з відомих письменників-фронтовиків Б. Васильєва.

Ключові слова: соціокультурна ситуація 1980-х, військова проза, патріотизм, псев-
допатріотизм, категорія пам’яті.

В данной статье объектом изучения становится военная проза 1980-х гг. как одно 
из основных проблемно-тематических направлений в русской советской литературе. 
Мы исследуем специфику развития данного проблемно-тематического направления на 
примере прозы 1980-х гг. одного из известных писателей-фронтовиков Б. Васильева. 

Ключевые слова: социокультурная ситуация 1980-х гг., военная проза, патриотизм, 
псевдопатриотизм, категория памяти. 

In this scientific article the object of study is war prose of the 1980-s as one of the major 
problem-thematic trends in the Russian Soviet literature. As an example, we explore the specif-
ics of the development of these problem-thematic trends using the prose of one of the famous 
war writers of the 1980-s Boris Vasiliev.

© Гречаникова Е.Л., 2013



343

Key words: social and cultural situation of the 1980-s, military prose, patriotism, pseu-
dopatriotism, category of memory.

В 1980-е гг. на советскую литературу оказывает непосредственное влияние новая со-
циокультурная ситуация в стране: возникает необходимость глубокого и всесторонне-
го анализа, переосмысления истории в целом и ВОв в частности. Особенно острым ста-
новится вопрос переоценки событий, реалий Великой Отечественной войны и преем-
ственности трагического опыта новым поколением. Данная проблематика нашла широ-
кое отражение в военной прозе Бориса Львовича Васильева, одного из известнейших 
писателей-фронтовиков («Ветеран», «Великолепная шестёрка», «Неопалимая купина», 
«Экспонат №…» и др.). Следует заметить, что в названных текстах военная тематика 
не всегда превалирует на сюжетном уровне (что не мешает нам отнести эти тексты к 
военной прозе): зачастую это ретроспективные эпизоды-воспоминания, являющиеся 
своего рода «стержневым» элементом текста, позволяющим автору создавать морально-
нравственные ориентиры для своих героев, решать проблемы современного общества с 
позиции человека, постигшего в годы войны универсальные ценности. Поэтому согла-
симся со словами П. М. Топера, который полагает, что «в советской литературе нет и 
не может быть произведения, ставящего значительные вопросы современности, что-
бы в нём так или иначе, в непосредственном изображении или в предыстории героев, не 
присутствовала б война» [1: 361]. Рассмотрим некоторые проблемные аспекты военной 
прозы Б. Васильева конца 1970-х – 1980-х гг.

1. Для прозы Б. Васильева указанного периода характерна антитеза: формалистский 
подход к осмыслению героического прошлого и противоположное ему сопричастное 
восприятие, личный, эмапатийный подход к воспоминаниям о Великой Отечественной 
войне. Так, в рассказе «Экспонат №…» это «официальный холодный голос смерти» в по-
хоронке, «бесстрастно удостоверяющей» смерть сына, противопоставленный «тёплым 
слезам матери» над единственным письмом, чтение которого стало ежевечерним ритуа-
лом, позволяющим жить дальше [2: 589 – 590]. 

В текстах Б. Васильева неоднократно подчёркивается формализм на государствен-
ном уровне по отношению ко всему, что связано с концептом Великой Отечественной во-
йны: «До мая оставались считанные месяцы, все стремились отрапортовать к празд-
нику Победы…» [3: 543]; «В 1965-м, к юбилею Победы, по телевидению начали пере-
давать множество фильмов о войне», «… шёл…какой-то фильм о войне…, никто его 
не смотрел…», «Уже отметили юбилей Победы, уже телевидение стало резко сокра-
щать количество военных передач»; «А затем пришёл 1985 год. Год сорокалетия вели-
кой Победы… И снова по телевидению – только теперь несравненно больше, чем двад-
цать и десять лет назад, – пошли фильмы и хроника, песни и стихи, воспоминания и до-
кументы войны» [2: 573; 574; 575; 582]. Возможно, именно формализм обесценивает 
по-настоящему важный исторический опыт. Бывшие фронтовики как будто «варятся» в 
своём котле воспоминаний, в то время как официальная власть формирует вроде бы по-
ложительный образ народа-победителя, но какой-то официальный, формальный, нежиз-
неспособный и, вероятно, поэтому провоцирующий ироническое отношение к тому, что 
имеет неоспоримую ценность.
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Иллюстрация кардинально противоположных подходов становится более яркой бла-
годаря использованию фраз-клише, которые из-за слишком частого использования десе-
мантизируются, обесцениваются: «пал смертью храбрых» [2: 590]; «священный долг», 
«ожесточённое сопротивление озверелого врага», «порабощённая фашистом Европа», 
«коварные замыслы противника», «критические моменты гигантских сражений», «вы-
полняя свой свящённый долг, победоносная Советская Армия…» [4: 530; 522; 529] и т.п.

2. В рассказе «Ветеран» поднимается тема противостояния по значимости и объек-
тивности мемуарной литературы о ВОв и художественных текстов. Муж героини Пётр 
Коников «художественную литературу считал выдумкой, не стоящей внимания», «чи-
тал мемуары советских полководцев, старательно разбираясь в стратегических планах 
кампаний…», полагая, что это и есть истина о войне в последней инстанции: масштаб-
ность, стратегия, бесстрастность и торжественность: «Про себя, Аля, рассказывать нам 
уже ни к чему, это никому не интересно. Важно в масштабе вопрос поставить. Мис-
сию подчеркнуть важно…» [4: 520 – 521]. Для его жены, Алевтины Кониковой, напро-
тив, война – это «окопная правда», неэстетичность и грязь, люди и их судьбы, поступ-
ки, именно из которых и складывалось что-то большое и грандиозное. Это «усталость, 
от которой тошнило во сне», «тяжкий запах переполненных братских могил», «двад-
цатилетние лейтенанты с седыми прядями в аккуратных причёсках» и «сорокалетний 
техник-лейтенант с дёргающейся головой и дрожащими, как у старика, руками», кото-
рый прострелил днища в тяжёлых баках для стирки, чтобы женщины-прачки, стиравшие 
сутками окровавленные бинты, не надорвались [4: 522]. 

Таким образом, формализму, как уже отмечалось выше, противостоят «живые», «зву-
чащие в голове», личные, зачастую «не причёсанные» воспоминания (традиция, восходя-
щая к 1960 гг. и лейтенантской прозе): это и «разорванный на куски сапёрный лейтенант», 
снящийся до сих пор Лиде Паньшиной (рассказ «Ветеран») [4: 530], и неэстетичные, по 
мнению окружающих, воспоминания ветерана о том, как его выносил с поля боя конь, у ко-
торого «осколком рёбра выломало, и кишки за ним волочились» [5: 539]. 

3. Для военной прозы конца 1970-х – 1980-х гг. характерна актуализация проблемы 
патриотического воспитания нового поколения и напрямую связанной с ним проблемы 
псевдопатриотизма. Достаточно ярко это иллюстрируется в рассказе «Экспонат №…»: 
главная героиня становится жертвой усердных пионеров, для которых гораздо большей 
ценностью является потенциальный экспонат для школьного музея, чем живой участ-
ник Великой Отечественной войны: «Бабушка, вы ведь очень, очень старенькая, прав-
да ведь? А нам предстоит жить и воспитываться на примерах. А вдруг вам станет не-
хорошо, и тогда все ваши патриотические примеры могут для нас пропасть…». Ког-
да же Анна Федотовна говорит, что можно будет забрать письма после её смерти, самая 
маленькая пионерка произносит парадоксальную фразу: «…вы можете не успеть [уме-
реть] к сорокалетию великой Победы, а мы не можем [не заполучить экспонат]. Мы взя-
ли торжественное обязательство» [2: 585 – 586]. Если следовать грустной иронии ав-
тора, мёртвый ветеран – наилучший для всех вариант. Этот парадокс находит подтверж-
дение и в рассказе «Великолепная шестёрка». Больше сочувствия у начальницы пионер-
ского лагеря Киры Сергеевны вызывают подростки, заморившие голодом лошадей (ведь 
мальчики – победители олимпиад, полиглоты, шахматисты), а не старый фронтовик (к 
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тому же спившийся), поскольку его образ расходится со стереотипным образом браво-
го ветерана войны. Кира Сергеевна отмечает, что в их лагере достаточно внимания уде-
ляется патриотическому воспитанию молодёжи: «Мы каждую смену проводим торже-
ственную линейку у обелиска павшим, возлагаем цветы» [2: 537]. В данном случае моло-
дой лейтенант озвучивает в тексте авторскую позицию: «Цветы, салюты – это всё пра-
вильно, конечно… Вот вы о мраморе говорили. Мрамор – это хорошо. Чисто всегда. И 
цветы класть удобно. А что вот с таким дедом делать, которого ещё в мрамор не оде-
ли? Который за собой ухаживать не может, который в штаны, я извиняюсь, конеч-
но… да к водке тянется, хоть ты связывай его! Чем он тех хуже, которые под мрамо-
ром? Тем, что помереть не успел?» [2: 537 – 538]. Эффект усиливается с помощью па-
раллелизма: кони, оставленные умирать, потому что о них забыли за ненадобностью, – и 
ветераны, чьи живые и неидеальные образы проигрывают аккуратному куску мрамора.

Подобная мысль звучит и в повести «Неопалимая купина», хотя и в более сдержан-
ной форме. Директор школы Антонина Фёдоровна Иваньшина во время официальных 
мероприятий, посвящённых ВОв, часто замечала «пустые глаза детей, куда более заня-
тых формой торжеств, чем их сущностью» [3: 540]. Б. Васильев даёт простое объясне-
ние причин скепсиса по отношению к советским «ценностям», в том числе к «набивше-
му оскомину» героизму: «А потому, что перекормили… Количество героической инфор-
мации вдруг перешло в качество – только не в то, на которое мы рассчитывали. Исчез-
ла искренность подвига, его порыв, боль, цена – и осталось голое перечисление. Остал-
ся реестр, длинный и нудный списочный перечень: кто, что, где и когда. Мы девальвиру-
ем собственную героическую историю: Герасим утопил собачку, и полтораста лет ры-
дают над нею потрясённые дети, а мы без конца толкуем о двадцати миллионах погиб-
ших – и встречаем отсутствующие глаза» [3: 540]. В вышеуказанной повести «набив-
ший оскомину героизм» как синоним официоза противопоставлен «обыденной каждод-
невной окопной жизни» («то реальное, окопное, грязное, вонючее, пехотное, где вши и 
крысы, где трупы в трёх шагах разлагаются, а рядом – ровики, полные дерьма, а воды 
– снегу котелок…» [3: 543]), которая и есть истинный героизм [3: 541]. Но автор конста-
тирует, что эта «окопная правда» никому не нужна. Представитель издательства, с кото-
рым Антонина Иваньшина из повести «Неопалимая купина» заключила контракт на на-
писание мемуаров, отказывается публиковать воспоминания, потому что в них нет ни 
одного «положительного примера»: «Так в чём же заключается уникальность опыта, 
что мы поведаем молодёжи? ... Какую правду?... О том, как писают от страха? Кому 
это надо?» [3: 542]. 

Пожалуй, истинный патриотизм ненавязчиво демонстрируется в рассказе «Экспонат 
№…»: соседка по коммунальной квартире Римма тайком перемывает за одинокой жен-
щиной посуду, исправляет испорченный суп – и всё лишь для того, чтобы та ощущала 
себя полезной и нужной в новом мире, где она одна [2: 587]. 

4. Ещё одна проблема, которую поднимает автор, – умелое использование звания вете-
рана Великой Отечественной войны окружающими «патриотами». Так, в рассказе «Вете-
ран» секретарь комсомольской организации фабрики считает бухгалтера Алевтину Кони-
кову «кладом» только потому, что можно заработать баллы, послав её, ветерана, выступать 
на мероприятии «Воспоминания о войне» во Дворце культуры [4: 516]. Персонаж повести 
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«Неопалимая купина» Олег неоднократно использует звание ветерана войны Антони-
ны Иваньшиной для того, чтобы решать жилищный и многие другие бытовые вопросы: 
проведение телефона, центрального отопления, приобретение транспортного средства и 
даже переезд в новую квартиру. Несмотря на то, что Олег старается отчасти и для самой 
Антонины Иваньшиной, женщину неприятно поражает его «цепкая энергичная напори-
стость» и холодные официальные доводы, клишированные фразы: «…вам, одинокой 
фронтовичке, раненной и контуженной при защите Отечества…», «Просите подклю-
чить, да не забудьте о ранениях указать», «… с квартирой нам – верняк: героиню Вели-
кой Отечественной … никто на улице не оставит… Тем более после того, как книжеч-
ка… понравилась…», «… как раз кино [экранизация воспоминаний Антонины] нам – пря-
мо позарез сейчас… Новоселье не за горами, оно денежек требует…» [3: 507; 544; 546]. 
Автор намеренно вкладывает эти фразы в уста симпатичного читателю персонажа, забо-
тящегося о своей одинокой соседке, для того, чтобы подчеркнуть некую нравственную 
деформацию даже среди не самых худших представителей нового поколения. 

5. Категория памяти также становится неотъемлемой частью военной прозы рассма-
триваемого периода, что вполне закономерно, поскольку смена двух поколений (40 лет) 
предполагает актуализацию проблемы забвения исторически важного опыта. В рассказе 
«Экспонат №…» гости, собранные на юбилей одинокой Анны Федотовны, были заранее 
«проинструктированы»: им было велено прочитать «подобранные в библиотеке книж-
ки», чтобы возможно было вести беседу о военном времени [2: 582].

Воспоминания для героев Б. Васильева могут исполнять различные функции: 
- заменитель личной жизни (о чём прямо указывается в рассказе «Экспонат №…»). Ав-

тор как бы подчёркивает, что даже спустя сорок с лишним лет война заставляет вновь и 
вновь возвращаться к переосмыслению событий прошлого, не отпускает: «Знаете, когда 
она кончится? Когда последний из тех помрёт, кто под бомбами землю грыз…» [3: 484];

- воспоминание как счастье на «закате жизни» [2: 581] и некий морально-
нравственный ориентир, даже отчасти идеализация прошлого. Не случайно героиня по-
вести «Неопалимая купина» Антонина, сравнивая военное и мирное время, делает вы-
вод, что «тогда» всё было проще: «…горечь фронтовых потерь была принципиально 
иной, ибо там, за горем, стоял его виновник… и, наконец, жажда мщения и полная воз-
можность утолить эту жажду. Кроме того, боевые потери переживались сообща, 
горе роднило, а не разъединяло, плечо товарища ощущалось не метафорой, а вполне ре-
альной опорой» [3: 491];

- нередко в речи участников войны реалии мирного времени характеризуются с по-
мощью военной лексики: Антонина Иваньшина, ошарашенная мошенничеством со сто-
роны названой дочери и наглостью её мужа, прописавшегося в комнате, находит веский 
эпитет: «Фашист»; а когда уже нет сил жить дальше, на ум приходит «фронтовая запо-
ведь: никогда не сдаваться», тем более что «есть тылы, есть резервы, есть командир, у 
которого … можно попросить поддержки огнём [заряженный “вальтер”]…», а фронто-
вые друзья подбадривают, как много лет назад: «Ты что это, старший лейтенант, де-
зертируешь с фронта» [3: 498; 513; 517]; 

- зачастую в прозе Б. Васильева делается акцент на сакральности воспоминаний 
для самих героев, – воспоминаний, которые не всякому можно доверить, потому что не 
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поймут, не почувствуют их ценность. Например, в рассказе «Экспонат №…» для оди-
нокой Анны Фёдоровны, потерявшей сына на войне, смыслом жизни становятся два 
письма: то, что написано сыном с фронта накануне гибели, и письмо от его товари-
ща, сообщающее о смерти Игоря. Женщина доверила свою «тайну» соседке лишь тог-
да, когда из-за потери зрения не смогла больше прочитать ни строчки (а чтение писем 
было ежевечерним ритуалом на протяжении всей её жизни). Для героини рассказа «Ве-
теран» Алевтины Кониковой невозможность поделиться очень личными воспоминани-
ями становится очевидной, когда она, выйдя на сцену, не может рассказать о «своей во-
йне» и прикрывается клишированными фразами: «Выполняя свой священный долг рус-
ская Советская Армия…» [4: 530]. 

Таким образом, военная проза Б. Васильева исследуемого периода обладает следую-
щими специфическими чертами: 

- фокусировка внимания на проблеме формалистского подхода к осмыслению исто-
рии ВОв в литературе и культуре и противопоставление ему эмпатийного, личностно-
го подхода (данная тенденция продолжает традицию военной литературы 1960-х гг., т.н. 
«лейтенантской прозы»);

- использование клишированной лексики с целью подчеркнуть антитетичность офи-
циального и эмпатийного подходов;

- интерес к проблеме патриотического и псевдопатриотического воспитания ново-
го поколения;

- актуализация категории памяти и, как результат, – наличие ретроспективного плана 
в большом количестве текстов военной прозы. 
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Статтю присвячено вивченню способів часопросторової організації творів амери-
канської літератури ХХ ст. Основну увагу приділено сучасним концепціям хронотопу. 
Докладно проаналізовано способи моделювання простору і часу у творах Ф.С. Фіцдже-
ральда «Ніч лагідна» і Теннессі Вільямса «Ніч ігуани». 
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Статья посвящена изучению способов пространственно-временной организации про-

изведений американской литературы ХХ века. Основное внимание уделено современным 
концепциям хронотопа. Анализируются способы моделирования пространства и времени 
в произведениях Ф.С. Фицджеральда «Ночь нежна» и Теннесси Уильямса «Ночь игуаны». 

Ключевые слова: время и пространство, хронотоп, модели времени, архитекто-
ника, миф. 

The article is devoted to the ways of time and space creation in literary works of American 
writers of the XX century. The main attention is paid to modern concepts of chronotope. The 
ways of time and space formation in the literary works by F. S. Fitzgerald “Tender Is the Night” 
and Tennessee Williams “The Night of the Iguana” have been analyzed. 
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Вивчення особливостей часо-просторової організації художніх творів є одним з тра-
диціних напрямків літературознавчих студій, започаткованих працями М.М. Бахтіна. Ви-
никнення і бурхливий розвиток цієї ділянки наукових студій, що припадає на останню 
третину ХХ ст., спричинений тим значенням, яке просторові і темпоральні характерис-
тики мають для формально-змістової організації літературного твору. 

На сьогоднішній день існує ціла низка фундаментальних досліджень теоретичного і 
прикладного характеру, які визначають теоретико-методологічне підґрунтя досліджень 
такого спрямування. У зв’язку з цим зазначимо, що вперше проблема художнього про-
стору і часу була розглянута Г.-Е. Лессінгом у трактаті «Лаокоон» [1]. Її подальше тео-
ретичне осмислення в літературознавстві пов’язане з іменами О.О. Потебні [2], М.М. 
Бахтіна [3; 4; 5], Ю.М. Лотмана [6], В.М. Топорова [7], Д.С. Ліхачова [8], Б.В. Томашев-
ського [9], В.І. Чередниченка [10], О.М. Мостепаненка [11], Г. Башляра [12] та ін. Філо-
софська інтерпретація простору і часу була запропонована у розвідках Я.Ф. Аскіна [13: 
56-106]. Окремі типи хронотопу (наративний і фабульний) на матеріалі англомовних ху-
дожніх текстів розглядала М.В. Кашуба [14]. Простір і час у площині мистецтва і літера-
тури були в фокусі студій В.В. Іванова [15: 39-67], С.П. Батракової [16]. 

Дослідження теоретичних аспектів проблеми спонукало до появи цілої низки дослі-
джень, в яких вивчалися способи часопросторової організації конкретних літературних 
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творів (від сонетів В. Шекспіра до шедеврів постмодерної доби). При цьому, однак до-
водиться констатувати, що твори Ф.С. Фіцджеральда і Тенессі Вільямса випали з поля 
зору дослідників. 

Зазначимо, що окремі спостереження, пов’язані з темпорально-просторовими харак-
теристиками творів Фіцджеральда, зокрема, роману «Ніч лагідна», наявні у монографії 
Ю.Я. Лідського [17]. Деякі аспекти хронотопної організації пізніх п`єс Теннессі Вільям-
са заакцентовано у найновішому дослідженні А.Ю. Курмелєва [18; 19]. Однак ці спроби 
мають радше спорадичний, аніж системний характер, а тому не дають повного уявлення 
щодо окресленої проблеми. 

Нерозробленість цього аспекту творчості таких знакових представників американської 
і – ширше – світової літератури й зумовлюють актуальність обраної теми дослідження. 

Безпосередньому вивченню підлягають роман Ф.С. Фіцджеральда «Ніч лагідна» 
(“Tender Is the Night”, 1934) і п’єса Теннессі Вільямса «Ніч ігуани» (“The Night of the 
Iguana”, 1961). 

мета пропонованої розвідки полягає у дослідженні особливостей організації худож-
нього простору і часу, естетичних функцій хронотопу у романі Ф.С. Фіцджеральда «Ніч 
лагідна» і у п`єсі Теннессі Вільямса «Ніч ігуани». 

Для досягнення мети було поставлено такі завдання: 
1. уточнити зміст поняття хронотоп на основі узагальнення результатів наукових до-

сліджень;
2. з’ясувати основні типи моделювання часопростору у творах  Ф.С. Фіцджеральда 

«Ніч лагідна» та Теннессі Вільямса «Ніч ігуани». 
наукова новизна роботи полягає в тому, що у ній вперше послідовно розглянуто ас-

пекти часо-просторової організації роману Ф.С. Фіцджеральда «Ніч лагідна» і п`єси Тен-
нессі Вільямса «Ніч ігуани», окреслено їх типи та ролі в художній системі творів.

Художній простір і час є формально-змістовними елементами твору, що належать до 
рівня його структури, який О.О. Потебня називає «внутрішньою формою» [2], М.М. Бах-
тін «естетичним об`єктом» [3; 4; 5], Д.С. Ліхачов – «внутрішнім світом художнього тво-
ру» [8]. М.М. Бахтін розрізняє «подію, про яку розказано в творі», і «подію самого тво-
ру». Перша пов`язана зі світом героїв («хронотопом зображеного світу»), друга – з хро-
нотопом автора і читача, який М.М. Бахтін визначає як «єдиний реальний незавершений 
історичний світ» [3: 187]. Б.В. Томашевський пропонує розрізняти в художньому творі 
«фабульний час» і «час розповіді». За твердженням дослідника, «фабульний час – це час, 
в який передбачається вчинення викладених подій, час розповіді – це той час, який необ-
хідний для прочитання твору (відповідно – тривалість вистави)» [9: 190]. В.І. Чередни-
ченко вважає, що «тільки сюжетний час літературних подій як структурно значущий час, 
принципово співставлений з фізичним і психічним часом, може представляти категорію 
«художній час» в літературі...» [10: 12]. Проблему зупинки часу у творі досліджував Д.С. 
Ліхачов, котрий стверджував: «Де немає подій – немає й часу: в описах статичних явищ, 
наприклад, у пейзажі або портреті і характеристиці дійової особи, у філософських розду-
мах автора (від останніх слід відрізняти філософські роздуми дійових осіб, їх внутрішні 
монологи, які протікають у часі)» [8: 237]. 

Цікаву думку висловлює Я.Ф. Аскін. Він говорить про реальну, а не літературну дій-
сність: «Час здається тривалішим або швидкоплинним для суб`єкта, котрий сприймає 
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його в залежності від насиченості подіями. Наскільки інтенсивними та різноманітними 
є події, настільки ж швидко минає час для людини, хоча ретроспективно здається досить 
тривалим» [13: 89–90]. Особливості психічного сприйняття художнього часу заакценто-
вує й В.І. Чередниченко. За словами літературознавця, «психічна природа художнього 
часу означає, що він не може існувати поза суб`єктом, котрий його сприймає. Психічна 
зумовленість художнього часу призводить до певної варіантності його сприйняття, при 
якій адресат (читач) може приписати художньому часу ряд функцій, не передбачених 
відправником (автором)» [10: 16]. 

Загальновідомо, що термін «хронотоп» на теренах літературознавства був уведений в 
обіг М.М. Бахтіним. За визначенням ученого, хронотоп – це «істотний взаємозв`язок ча-
сових і просторових відносин, художньо опанованих у літературі» [4: 9]. Головною скла-
довою літературного хронотопу М.М. Бахтін вважав час. Аналізуючи творчість Ф.М. 
Достоєвського, він зазначав, що основною категорією художнього бачення російського 
письменника було «не становлення, а співіснування і взаємодія. Він бачив і мислив свій 
світ переважно у просторі, а не в часі» і «самі етапи прагнув сприйняти в їх одночасності 
/.../, а не витягнути в ряд, що встановлюється» [6 (4: 36)]. 

Поряд з цим існують дещо інші моделі часу (історичний, міфологічний), питомими 
характеристиками яких є такі: 

1) історичний час: може рухатися тільки вперед; події, які слідують одна за одною, 
утворюють своєрідний часовий ряд; соціальний час – це час існування людини як соці-
альної тварини, наділеної розумом, здатної керувати й думати про майбутнє; 

2) міфологічний час: відтворює духовну реальність, що збереглася в глибинах пам`яті 
людства, де з давніх-давен розвивалася культура різних народів. 

Ю.М. Лотман виділяв чотири типи простору: точковий, лінеарний, площинний і 
об`ємний [6]. Найбільш детально були розглянуті такі типи: 

1) лінеарний простір – може мати або не мати ознаку заданості напряму; за її на-
явності простір здатний до моделювання таких темпоральних категорій, як «життєвий 
шлях» або «дорога»;

2) точковий простір – являє собою послідовність епізодів, які не містять вказівки на 
передбачення подальшого. 

Характеризуючи міфологічний простір, дослідники (Е.Б. Тайлор,  В.М. Топоров, 
М. Еліаде та ін.) в якості його сутнісної ознаки виділяють наявність опозиції «центр-
периферія» («своє» і «чуже», ворожий або неосвоєний героєм простір) [20; 7; 21]. 

У словесно-образному мистецтві існують також інші типи художнього простору: гео-
графічний простір, психологічний простір, фантастичний або чарівний простір, косміч-
ний простір, соціальний простір. 

Окресливши вихідні теоретичні засади, спробуємо тепер розглянути і визначити осо-
бливості часо-просторової організації заявлених творів. 

Розпочнемо з роману Ф.С. Фіцджеральда «Ніч лагідна». Назвою твору стали слова із 
«Оди солов`ю» (“Ode to a Nightingale”, 1819) відомого англійського поета-романтика Дж. 
Кітса. Цей інтертекстуальний компонент визначає ракурс прочитання роману Фіцдже-
ральда, оскільки номен «ніч» вжито тут як елемент метамови (термін Ю.М. Лотмана). 
Ніч – це архетип пітьми, вмирання, смерті і водночас час кохання і найголовніших тайн 
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життя. Відтак смисл цієї назви інтерпретується наступним чином: під видимою ніжністю 
і красою приховується темне, те, що позбавляє бажання жити і тягне до смерті. Потрак-
тований у такий спосіб, хронотоп ночі чітко проектується на роман Ф.С. Фіцджеральда, 
в якому від самого початку все згубне, смертоносне забарвлене у життєрадісні ранкові 
або полуденні відтінки. 

Відповідно до специфіки сюжетних зв`язків у літературному творі традиційно роз-
різняються кілька типів архітектоніки сюжету: лінійна, геометрична, концентрична, ла-
біринтна, циклічна структура сюжетних зв`язків [22: 19–26]. Беручи до уваги особливос-
ті сюжетної побудови роману «Ніч лагідна», можна вести мову про наявність у ньому лі-
неарного простору, особливості якого Ю. М. Лотман вбачав у тяжінні до моделювання 
простору по типу «життєвий шлях» та «дорога». Ознаки саме такого типу хронотопної 
організації спостерігаються в романі «Ніч лагідна», у центрі якого життєва доля психі-
атра Діка Дайвера. Попри порушення у деяких випадках хронології подій, Дайвер руха-
ється від початкової точки роману і до самого фіналу. З ним стаються різні пригоди, змі-
нюються обставини, люди, минає епізод за епізодом, але особи, які фігурували в кожно-
му з попередніх епізодів, до наступних уже не переходять. Коли читач доходить до куль-
мінації, то помічає, що усі інші герої твору (Ніколь, Розмері та ін.) хоч і залишаються в 
полі зору читача, водночас відходять на другий план. На заключному етапі доля голов-
ного героя (за повідомленнями Ніколь) вже проходить окремо від них усіх – у Женеві. 
При цьому, однак, автор залишає часопростір твору відкритим, не позбавляючи читача 
надії, що, можливо, його слава ще попереду (як це було у Гранта в Галені). Тому вищеви-
кладені ознаки дають підставу виділити у романі «Ніч лагідна» саме лінеарний простір. 

Дещо інший спосіб часопросторової організації питомий для п’єси Теннессі Вільям-
са «Ніч ігуани», творчість якого на загал пройнята міфологічними ремінісценціями, об-
разами, паралелями. Міфологічний план розповіді дозволяє автору розкрити універсаль-
ний, загальнолюдський сенс драми самотності й розгубленості, яку переживає більшість 
його героїв.

Основна тема п`єси «Ніч ігуани» – боротьба людини за свої ідеали з ворожим оточен-
ням, неминучість загибелі добра в жорстокому світі. 

Особливості міфологічного простору докладно окреслені у працях Е.Б. Тайлора, 
В.М. Топорова, М. Еліаде [20; 7; 21]. На них ми будемо орієнтуватися при з’ясуванні спе-
цифіки хронотопу у п`єсі Т. Вільямса «Ніч ігуани». 

Однією з найхарактерніших особливостей міфологічного простору, згідно праць на-
званих учених, є його поділ на «свій» (освоєний, добре знаний) і «чужий». Для героя 
п’єси Тенессі Вільямса «Ніч ігуани» Шеннона таким невідомим і «чужим» простором є 
саме той, куди прагне поїхати його группа туристок. Шеннон в свою чергу вбачає готель 
в Пуерто-Барріо цілком прийнятним (де зустрічає дружину свого вже покійного прияте-
ля) і «своїм» (в чому власне і не бачить причини для продовження руху автобусом – чого 
власне і вимагатимуть туристки). 

Характерною прикметою міфологічного часопростору є позбавлений руху час – це 
або вічне сьогодення, або епоха першотворення, тобто період, коли часу не було; вік мі-
фічних героїв не змінюється (вічна юність, вічна старість). У «Ночі ігуани» реальний фі-
зичний простір, взятий у його міфологічному вимірі, постає як вічне сьогодення: день 
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приїзду Шеннона з туристками до готелю та настання тієї самої «ночі ігуани» виступа-
ють як один суцільний день. Адже герої твору ті ж самі, основна увага акцентується на 
Шеннонові протягом усього твору.

Міфічний простір втілює уявлення про «свій» світ як про центр, з усіх боків оточе-
ний іншим світом (ісланд. Мідгард – «світ людей», буквально: «серединний обгородже-
ний простір») [23: 358]. Необхідність міфологічного захисту від «чужого»   світу поро-
джує образ «світової огорожі» як втілення сил Порядку на противагу Хаосу. Як вже було 
зазначено, готель «Коста Верде» для Лоренса Шеннона є «своїм» світом. Все інше для 
нього – світ «чужий». 

Сенс в міфологічному просторі має все живе і неживе (явища, істоти, стихії, людина, 
предметні реалії). Основні смисли міфологічного простору спрямовані зазвичай на подо-
лання якої-небудь дисгармонії між навколишнім середовищем і людиною. Дисгармонія 
Шеннона полягає у перепетіях його життя, від якого він втомився і прагне трохи спокою 
у відповідній атмосфері. Однак оточуючі також потребують не менше уваги та любові. 
Дізнавшись про смерть Фреда, Лоренс оголошує війну всьому світові (в гармонійному 
поєднанні з поняттям «чужий» світ для Шеннона), але перш за все – собі. 

Образ впійманої та прив`язаної ігуани, котра ніяк не може вирватись на волю, має 
пряме та безпосереднє відношення до персонажів. Особливо це помітно, коли Шеннон 
хоче розірвати на собі ланцюжок з хрестиком, тим самим ніби-то намагаючись звільни-
тися від її обмежень. Натомість він залишається в готелі «Коста Верде» в якості співмеш-
канця господині (час завмирає). Відтак міфологізація часопростору твору допомагає ав-
торові поставити проблему доцільності і сенсу постійної внутрішньої боротьби з самим 
собою, яка у п’єсі не набуває чіткого розв’язання. 

Таким чином, в результаті проведеного аналізу з’ясовано, що у романі Ф.С. Фіцдже-
ральда «Ніч лагідна» домінує лінеарний простір. Чітко простежуються ознаки міфоло-
гічного простору. І в одному, і в другому випадках застосування певного типу хронотоп-
ної організації твору підпорядковано вирішенню естетичних завдань, які ставили перед 
собою митці.

Подальший напрямок дослідження передбачає розширення і деталізацію окресле-
них вище положень, у тому числі й із залученням інших творів названих митців. 
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УДК 821.133.1-311.1.09’6
      Макєєв О. О.

(Луганськ, Україна)

„ФаЛЬШивомонЕтниКи” андрЕ Жіда ЯК інваріант 
„MISE EN AByME”.

Стаття присвячена дослідженню літературного твору „Фальшивомонетники” 
Андре Жіда (1869 – 1951 рр.) через категорію „mise en abyme”. У цій роботі визнача-
ється роль прийому „mise en abyme” і його значення для подальшого трактування дефі-
ніції. Запроваджений А. Жідом термін є для нього романом в романі – ця гра дзеркал ві-
дображає і збільшує сенс книги „Фальшивомонетники” у нескінченності.

Ключові слова: роман в романі, техніка прямого представлення, анахронічний об-
раз, психобіографічний субстрат, література факта, теоретична відмова опису. 

Статья посвящена исследованию литературного произведения „Фальшивомонетчи-
ки” Андре Жида (1869 – 1951 гг.) через категорию „mise en abyme”. В этой работе опреде-
ляется роль приема „mise en abyme” и его значение для последующей трактовки дефини-
ции. Внедренный А. Жидом термин является для него романом в романе – эта игра зеркал 
отображает и увеличивает смысл книги „Фальшивомонетчики” в бесконечности.

Ключевые слова: роман в романе, техника прямого представления, анахронический об-
раз, психобиографический субстрат, литература факта, теоретический отказ описания.

The article is devoted to research of the literary work «The Counterfeiters» by André 
Gide (1869-1951) through the category «mise en abyme». In this work the role of reception of 
«mise en abyme» and its value for the subsequent treatment of a definition is defined. A.Gide 
introduced the term for it – the novel in the novel – this game of mirrors displays and increases 
sense of the book «The Counterfeiters».

Key words: the novel in the novel, equipment of direct representation, an anachronistic 
image, a psychobiography substratum, fact literature, theoretical refusal of the description.

    Поняття „текст” – неоднозначне. Можна було 
б скласти набір інколи дуже різних значень, які автори 

вкладають у це слово. Розвиток науки
   в деякі моменти викидає на поверхню такі 

    слова; лавиноподібне зростання їхньої 
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    частотності в наукових текстах 
    супроводжується втратою необхідної

    однозначності.
       Ю. Лотман

 
Одним із актуальних питань сучасного літературознавства залишається дослідження 

композиційних форм і прийомів, узагальнення принципів і засобів текстотворення. Ге-
неза поширених у літературі ХХ – ХХІ ст. складних метатекстуальних конструкцій се-
ред інших джерел закорінена в текстуальні інновації франзузьких митців та їх теоретичні 
розвідки. Вивчення явища „mise en abyme” є однією з актуальних теоретико-літературних 
проблем. 

 Метою пропонованої роботи є розкриття композиційної специфіки роману Андре 
Жіда „Фальшивомонетники” як інваріанту „mise en abyme”. Теоретико-методологічною 
основою дослідження обрано праці Андре Жіда, Жермена Бре, Мартіна Клода, Роже Мар-
тена дю Ґара, Юрія Лотмана, Олени Бровко та ін. Частина літературознавчих і культу-
рологічних праць включена до наукового обігу в нашому перекладі з французької мови.

У романі домінує ілюстрований описовий метод уявлення й аналізу персонажів, який 
ми детально розглянемо. Такий художній прийом займає відповідальне місце в літерату-
рі 20-х років ХХ ст. Як відомо, „текст у тексті” сприймається літературознавцями як сво-
єрідна гиперриторична конструкція, притаманна розповідним текстам [1: 243]. Персона-
жі, які, в деякому розумінні, втілюють різні сторони суті Жіда також привернуть нашу 
увагу. 

Насправді питання представлення романа Жідом здійснюється в точності так, як він 
задумав. 

Тоді як ми можемо оцінити глибину роману? Структура твору поєднує цілу систему 
оптичних комплектів, щось подібне до гри дзеркал. Спочатку ми бачимо віддзеркален-
ня подій на персонажах, які їх проживають, потім віддзеркалення цього віддзеркалення 
в щоденнику Едуара. „Іманентною ознакою цієї побудови є те, що основний текст спря-
мований на опис або написання іншого, що й визначає зміст усього твору” [1: 243]. Наре-
шті це коментарі розповідача, який здається проміжним персонажем („персонажем, по-
ставленим між”). Він, у свою чергу, сприяє остаточному розвіюванню романтичної ілю-
зії. Відносно представлення фактів, Ж. Бре зауважує: „Жід вагається, перш ніж прийня-
ти для роману пряму виставу, зроблену самим автором. Він думає про (посередників), 
яких треба змусити розповісти про наслідки різними персонажами, які зіткнуться в ро-
мані” [2: 276]. Щоденник „Фальшивомонетники” не говорить нам про причини, які має 
А. Жід стосовно техніки прямого уявлення. Дивна річ, що аргументація суперечить ви-
бору А. Жіда, тобто непрямому уявленню подій персонажами. Він приймає техніку не-
прямої презентації фактів, все ж уточнюючи мету, що вимагає зусилля від читача, щоб 
відновити реальність, яка в ній залишається прихованою. У художній структурі роману 
автор використовує спосіб, завдяки якому перед читачами розгортається легка вистава, 
фантастичний світ. „Він ніколи не говорить про події через сьогодення, або ж про пер-
сонажа, який більше не є актором. У нього ніколи ніщо не відбувається непередбаченим 
анахронічним чином” [3: 37].
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Письменник послуговується літературним прийомом зміни діалогічної та епістоляр-
ної композиційної форми. Річ у тому, що в творі майже всі герої виступають в ролі розпо-
відача по черзі. У формі діалогу чи листа оповідають про те, що вони знають про близь-
ких родичів. Таким чином, історія пристрастей Венсана, наприклад, описана Бернару 
його братом Олів’є, Лаури і Едуара. Цілісні глави другої частини повністю присвячені 
листам Бернара до Олів’є (I глава) та Олів’є до Бернара (VI глава). Цікаво, що глава I си-
метрична VI і навпаки, але все це чисто формальний рівень. Головним чином авторський 
задум полягав у тому, щоб уникнути подібного роду практики, будучи сумним романти-
ком, коли митець не в змозі приймати критику з боку тих, хто цим користується. Вихо-
дить свого роду пастка, оскільки, ведучи певний спосіб життя, А. Жід не вмів чи не хотів 
відкидати його, наприклад, свої звички, перекладаючи їх на своїх персонажів.  Насичен-
ня „Фальшивомонетників” біографічними фактами відзначали різні дослідники. Згідно з 
Роже Мартен дю Ґаром [3], письменник мав звичку читати своїм друзям листи, які тіль-
ки що отримав, або ті, які збирався відправити. Також у „Фальшивомонетниках” моде-
лі поведінки окремих персонажів корелюють із реальними чи ймовірними вчинками са-
мого автора. Зокрема, це спостерігаємо в сюжетних епізодах з Ларою, Профітандьє, Па-
саваном, які показували свої листи. Найбільш яскравий тому доказ – діалог між Сарою 
і Едуаром, коли вона просить його прочитати записи з особистого щоденника її батька: 
„ – Я подумала, це може зацікавити романіста. Я говорю про записник, який знайшла ви-
падково. Це інтимний щоденник тата... – Але ж Саро, – сказав я, пильно подивившись їй 
у вічі. – Читати чужого щоденника – це жахлива нескромність” [4: 112]. Не дивлячись на 
протест Едуара, він був спокушений і погоджується прочитати щоденник. 

Едуар, будучи в усіх відношеннях людиною педантичною, все ж іде за своїми не-
скромними бажаннями і цікавість доходить до того, що перемагає скрупульозність.

Локальний простір „Фальшивомонетників” побудовано таким чином, що чимало по-
дій зосереджено навколо підслуховування за дверима, підстерігання людей: Арман спо-
стерігає за сплячими Сарою і Бернаром; леді Ґрифіт усе розповідає Пасавану про Венса-
на; Едуар підслуховує Сару і Бернара за дверима, спостерігає, як Жорж краде книгу в бу-
кініста. Усупереч традиційній моралі, А. Жід не розглядає погані звички своїх персона-
жів в такий спосіб, як робить це в кінці другої частини, коли оцінює їх: „…Так і неперед-
бачливий автор на мить зупиняється, переводить подих і з тривогою запитує себе, куди 
приведе його твір” [4: 217]. Отже, ми доходимо до висновків, що А. Жід створює таку 
техніку провокативно для того, щоб читач став безпосереднім свідком нскромних вчин-
ків його персонажів, щоб він вчився крадькома тому, що не повинен був знати. „Можна 
так уявити, що кожен персонаж „Фальшивомонетників” для Жіда є автономною динамі-
кою, одним із основних моментів романтичного творіння” [5: 148-149]. Для Жіда це од-
ночасно висміювання реалістичного роману і надання відчуття ніяковості читачу. Що-
денник головного героя роману Едуара структурно охоплює третину книги. Він вільно 
циркулює у світі „Фальшивомонетників”, те, що робить його тим, чим він є, запропоно-
ваний у подіях, про які розповідає. У разі обговорюваного роману, головним чином, саме 
щоденник Едуара здійснює на практиці функцію „mise en abyme”. Він може змінюва-
ти факти за допомогою листів або розповідей інших персонажів, він грає цю роль, коли 
Едуар розповідає про шлюб Лори: „Відбулася церемонія весілля. Це сталося в капличці 
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на вулиці Мадам, куди я не заходив уже давно” [4: 98]. Але в нього є також головна мета-
текстуальна функція – це виклад літературної теорії Едуара, яка складає одну з тем кни-
ги, якщо не головну. Спочатку він відзначає в щоденнику все те, що він бачить, фіксую-
чи теоретичні роздуми з приводу власного твору. Потім, у міру того, як розповідь про-
ходить, він пише все в тому ж щоденнику (це починається в романі з глави ХI першої 
частини). Після цього він починає діяти як романіст, тобто він більше не розповідає про 
факти, як про інших персонажів. Він організовує діалоги, щоб їх інтегрувати у свій ро-
ман. Загалом він описує в декількох словах, як він збирається використовувати ці записи, 
як наприклад в епізоді з ліцеїстом, який краде книгу; „На палітурці малий написав вели-
кими літерами своє прізвище та ім’я. Моє серце тьохнуло, коли я впізнав ім’я свого не-
божа … і вся ця історія стала глибоко цікавити його” [4: 90]. Без сумніву, все це увираз-
нює авторське розуміння конфлікту між реальністю і зусиллями романіста їх стилізува-
ти. Зусилля романіста згадані в щоденнику Едуара, тоді як деякі події, у тому числі і ре-
альні, узяті з роману. Едуар також отримує певну „користь” від „mise en abyme” у своє-
му власному романі. Ідеться про епізод, де романіст пропонує молодому хлопцю, який 
дуже схожий на Жоржа Моліньє, прочитати декілька рядків із його книги, де обговорю-
ються дрібні крадіжки і доля такого ж хлопця „ – Я хотів би, щоб ти спочатку прочитав 
ці кілька рядків, – сказав я. – Ти зрозумієш, чому я пропоную тобі їх прочитати” [4: 353]. 
Спосіб „mise en abyme” здається символічним низці епізодів, які метафорично згадують 
тему книги. Принаймні згадаймо випадок уроку біології Венсана. Закони природи, які 
він описує, є законами, які управляють світом роману. Наприклад, позашлюбне дитя Бер-
нар є кінцевою ланкою – брунькою дерева, яка найбільш віддалена від родинного стов-
бура. „Коли я спостерігаю, що з багатьох бруньок мають змогу розвинутися щонайбіль-
ше дві, прирікаючи на відмирання самим процесом свого зростання всі інші, я не можу 
утриматися від думки, що те саме діється і з людиною” [4: 148–149]. Цей спосіб у меж-
ах текстової структури роману виявляється спорадично. Головним чином, саме щоден-
ник Едуара здійснює спосіб „mise en abyme”, який в той же самий час є формою непря-
мого представлення фактів. 

Романи Жіда та Едуара мають однакову назву. Таким чином „Фальшивомонетники” 
– це спочатку роман у романі. Насправді Едуар не досягає мети, історія книги привертає 
його увагу більше, ніж сама книга: „ – Ви повинні зрозуміти, що план для книжки тако-
го жанру є принципово чимось неприйнятим. Усе в ньому було б фальшивим, якби я став 
щось вирішувати наперед. Я сподіваюся, що реальність продиктує мені його” [4: 187]. 
Але все-таки він продовжує її писати, узяти хоча б випадок, коли він показує декілька 
сторінок, які йому не вдається написати Жоржу. Ці сторінки включені в главу ХV третьої 
частини і нагадують пародію, що відновлює одну з тематичних домінант твору. Отже, 
Едуар – невдалий письменник, і Жід це знає. Ось чому він протестує, коли деякі критики 
намагаються порівняти його з Едуаром. Насправді він не лише написав щоденник Еду-
ара, а і створив роман, що обертається довкола міркування про роман, техніка якого має 
свій власний предмет вивчення. Зважаючи на засилля теоретико-мистецького дискурсу, 
персонажів турбує те, що в романі відсутнє життя. Звернімося до тексту: „ – Так от, я хо-
тів би написати роман, який був би водночас таким самим правдивим, таким самим да-
леким від реальності, таким самим конкретним і водночас загальним, таким самим лю-



358

дяним і таким самим умовним…” [4: 185]. Натомість тільки в щоденнику ці авторські ін-
тенції розвинуто та систематизовано. Завдяки цій оригінальній техніці можна вказати 
зворотній характер метатекстуальних відношень, тобто вплив книги на ту, яка пишеться, 
у перебігу такого ж написання.

 Спочатку романна форма демонструє не хронологічно послідовний розвиток, а ре-
гресивний. Це процес упорядкування листів, виявлених Бернаром, від поступової розпо-
віді про ремонт годинника, який дав змогу відкрити тайника [4: 12]. Далі подано початок 
щоденника Едуара, який повертає нас до 18 жовтня попереднього року [4: 72].

 Метатекст, створений А. Жідом, певною мірою, є спробою психобіографії. Роман 
пропонує нам такі елементи дзеркального подвійного подвоєння: маленький Борис дуже 
схожий на маленького Андре, адже він також дуже рано залишився сиротою, він також 
повинен був зустрітися з дорослими проблемами лицем до лиця в ранньому віці; Ель-
заська школа, яку він відвідував, була схожа деякими аспектами на пансіон Ведель. При-
годи Бернара з Олів’є нагадують пригоди Жіда з Марком Аллєгрі в 1917 році. Психобіо-
графічний субстрат, запропонований романом „Фальшивомонетники”, є наслідком без-
перечного таланту автора. Також у романі є численні елементи, які інспірують залучен-
ня практики текстового психоаналізу. Привертає увагу гендерний аспект твору, зокрема, 
той факт, що саме жінки, сексуально анульовані, представлені позитивними жіночими 
малюнками. Рашель, яка вирішила повністю присвятити себе функціонуванню пансіону, 
Поліна Моліньє, яка покриває витівки свого мужа, вагітна Лора та Бернар, який підкрес-
лює заборону, що створюється цим станом: „ … Чи можеш ти уявити мене закоханим у 
вагітну жінку, яку я, природно, шаную і до якої я ніколи не посмію доторкнутися навіть 
пальцем? Можеш не сумніватися, що розпусником я ніколи не стану…” [4: 169]. Утім 
те, що представлене як теоретична відмова опису, доводиться особливою відмовою опи-
су жіночого тіла. Саме тому змінюється обурення смішного Дюрмера. „Автор розпові-
дає нам про жінку, але я не знаю навіть, у якій сукні вона була – червоній чи синій. Коли 
немає кольорів, то просто-напросто не бачу нічого” [4:13]. Для А. Жіда „mise en abyme” 
означає роман у романі, отже це щоденник Едуара, романіста, який також заявляє своє 
право на роман, назва якого теж „Фальшивомонетники” і який інкорпоровано в структу-
ру роману „Фальшивомонетники”. Нарешті ця гра дзеркал, яка активно використовува-
лася в живописі XV – XVI століть, відображає і збільшує сенс книги в нескінченності. 
Спосіб герба, що на думку Клода Мартіна, Жід запозичив у геральдиці, полягає в тому, 
щоб відтворювати в гербі маленький подібний герб. Саме цей еквівалент є найближчим 
до дефініції „mise en abyme”.

Продуктивним є подальше дослідження структури літературних творів через спосте-
реження та узагальнення категорії „mise en abyme”. 
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воБраЗЫ-арХЕтЫПЫ антЫчнай міФаЛогіі 
Ў ПаЭЗіі уЛадЗіміра ЖЫЛКі

У статті аналізується творчість білоруського поета 20-х років ХХ ст., який у своїй 
поезії широко використовував античні образи-архетипи, що відповідало літературно-
естетичній концепції романтизму і включало білоруську літературу до європейського 
контексту.

Ключові слова: архетип, античність, романтизм, міфологія.
В статье анализируется творчество белорусского поэта 20-х годов ХХ в., который 

в своей поэзии широко использовал античные образы-архетипы, что соответствовало 
литературно-эстетической концепции романтизма и включало белорусскую литерату-
ру в европейский контекст. 

Ключевые слова: архетип, античность, романтизм, мифология.
The article examines the work of the Belarusian poet of the early twentieth century, who 

widely used ancient images, archetypes, which corresponded to the literary and aesthetic con-
cept of romanticism and included Belarusian literature in the European context.

Keywords: archetype, Antiquity, romance, mythology.

Трансфармацыя антычных традыцый, уласцівая перыяду еўрапейскага рамантызму канца 
18 – пачатку 19 ст. арганічна працягвалася і ў пачатку 20 стагоддзя, у тым ліку, у беларускай 
паэзіі. Лепшае сведчанне гэтаму – творчасць беларускага паэта Уладзіміра Жылкі. 

Сёння творы Уладзіміра Жылкі, аднаго з найбольш цікавых і самабытных паэтаў з 
трагічным лёсам, яскрава ўпісаліся ў залаты фонд айчыннай літаратуры, яго імя заняло 
адно з самых пачэсных месцаў на беларускім парнасе.

Творчасць Уладзіміра Жылкі на інтэлектуальным узроўні адпавядала традыцыям 
еўрапейскага рамантызму. Рамантызм як культурная з’ява паўстаў у культуры як 
рэакцыя на Асветніцтва і навукова-тэхнічны прагрэс, і характарызаваўся сцвярджэннем 
самакаштоўнасці духоўна-творчага жыцця асобы, выяўленнем моцных, бунтарскіх 
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характараў, вяртаннем да старажытных вытокаў, міфалогіі. Вобразы антычнай міфалогіі 
былі даволі распаўсюджанымі і ў творчасці Уладзіміра Жылкі. 

Адвечным вобразам, да якога звярталіся творцы, бадай, усіх культурных эпох, 
з’яўляецца вобраз Праметэя, вобраз стваральніка чалавека, героя, які пакутуе і які 
ўвасабляе сабой свабоду. 

Звернемся да архаічнага вобраза, адлюстраванага Уладзімірам Жылкам (верш 
“Праметэй”):

“О няволя... нясіла... Ды не!
З гордых вуснаў не вылеціць стогн!
Пакарацца, хіліцца не мне!
Гнеў, як полымя, мора імкне,
І ў вякі, і ў вякі мой праклён!
Мой праклён, мой пратэст – нібы гром,
Хай пачуюць, хто думаў, хто смеў,
Хто маім прасвятляўся агнём.
Ганьба! Вечная ганьба багом,
Чый магутны, няправедны гнеў!” [ 1:73].

Вобраз прывабіў пісьменніка сваёй сілай, сваёй непахіснасцю. Уладзімір Жылка 
робіць акцэнт на яго нескаронасці перад вышэйшымі сіламі, а таксама на спадзяваннях 
героя старажытных міфаў на тое, што людзі пачуюць яго. Як лічыць Уладзімір Калеснік, 
паэт адчуваў, што яго светапогляд і палітычная пазіцыя – не прыватная асабістая справа: 
“на яго арыентаваліся многія, і ён пачуваў маральны абавязак дапамагаць парадай 
і прыкладам кожнаму, хто, як і ён, шчыра імкнуўся быць карысным свайму народу, 
гатовы быў змагацца за ўз’яднанне радзімы і свабоднае жыццё ў роўнасці і гістарычнай 
справядлівасці. Як мастак Жылка ўмеў пранікаць у душы другіх людзей, ён разумеў тыя 
маральныя цяжкасці, з якімі сутыкаліся асабіста сумленныя аднакашнікі” [2: 140]. Верш 
напісаны ад імя самога лірычнага героя. Такі падыход у інтэрпрэтацыі вобраза робіць яго 
больш набліжаным да тагачаснага чытача.

У пражскі перыяд Уладзімір Жылка пачаў вырашаць генеральную праблему сваёй 
творчасці на той перыяд – набліжэнне беларускай паэзіі да еўрапейскай і сусветнай. 
Тэматыка яго тагачасных твораў агульначалавечая: жыццё і смерць, прыгажосць і 
брыдота і г. д. Менавіта ў гэты перыяд Уладзімір Жылка піша верш, прысвечаны Персі 
Шэлі, у якім мы сустракаем вобраз Нарцыса(верш “Да Персі Шэлі”):

“Як магло бы дзяўчо без люстэрка
Кволых вёснаў пазнаць хараство?
Што было б к параўнанню ёй мерка
І прыбрацца было б якаво?

Ці Нарцыс ганарыўся б з уроды,
Ці дазнаўся б ўладарства свайго,
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Каб не светлыя ціхія воды,
Што адбілі ў глыбінях яго?” [1: 92]

Нарцыс – яшчэ адзін распаўсюджаны паэтычны вобраз, які прыйшоў да нас з часоў 
антычнасці. Юнак, якога багі ў пакаранне прымусілі закахацца ва ўласнае адлюстраванне. 
Адарвацца ад сузірання ў Нарцыса не было моцы, ён памёр ад знясілення і ператварыўся 
ў кветку – цудоўны і халодны нарцыс. Вобраз Нарцыса, як і Праметэя, прывабліваў 
разнастайных мастакоў, а ў псіхалогіі нават замацаваўся тэрмін “нарцысізм”, які 
абазначае фіксацыю свядомасці індывіда выключна на самім сабе.

У вершы Уладзіміра Жылкі вобраз Нарцыса – не цэнтральны, але паводле мастацкага 
напаўнення і экспрэсіўнасці валодае вялікім ідэйным зместам. Можна меркаваць, што 
з вобразам Нарцыса паэт атаясамлівае сябе: чалавека, які “глядзіцца” ў творчасць 
свайго настаўніка, як у люстэрка, і спасцігае тую ўладу, тую прыгажосць, якую гэтая 
творчасць у сябе ўвабрала. Уладзімір Жылка выкарыстаў у вершы вобраз Нарцыса, 
маючы на ўвазе найбольш падкрэсленую ў старажытных міфах яго характарыстыку як 
асобы самазадаволенай, самаўлюбёнай. Аднак паэт, акрамя таго, сканцэнтраваў сваю 
ўвагу на ўладзе, уласцівай прыгажосці Нарцыса, параўноўваючы яе з творчасцю свайго 
настаўніка і куміра Персі Шэлі.

Уладзіміра Жылку прываблівалі не толькі вобразы антычнай міфалогіі, але і 
антычныя формы верша (вершы “Гекзаметр”, “Пентаметр”). Гэта, відаць, было выклікана 
імкненнем паэта далучыць беларускі народ, беларускую літаратуру да сусветнай 
культуры. Менавіта ў “Гекзаметры” сустракаецца вобраз Палады.

Паладай называюць Афіну – адну з важнейшых багінь грэчаскага пантэона, багіню 
справядлівасці, мудрасці і ваеннай магутнасці. Атрыбутамі Афіны з’яўляліся змяя і 
сава, а свяшчэнным дрэвам – аліва. Нягледзячы на тое, што Афіна прымае жывы ўдзел 
у справах людзей, няма ніводнага міфа, які б распавёў пра яе каханне ці прыгоды. Афіна 
ўспрымалася хутчэй як дух дзяржаўнай мудрасці і разважлівасці.

Уладзімір Жылка ў вершы “Гекзаметры” згадвае Паладу нібы мімаходзь і менавіта як 
сімвал вышэйзгаданай мудрасці, разважлівасці:

“Смутак пахмуры чала не замрочыць спакушаных, мудрых,
Цяжкі панурасці грэх не зачэпіць ніколі разважных,
І абурэнне іх дух з раўнавагі не выведзе раптам –
Дзева Палада спакой іх і ціхую яснасць вартуе” [1: 80].

У вершы Палада згадваецца як трапны вобраз, што дапамагае лепш адчуць настрой 
верша. Трэба адзначыць, што для Уладзіміра Жылкі было характэрна менавіта такое 
адлюстраванне вобразаў антычнай міфалогіі, якое мела на мэце пашырэнне вобразна-
паэтычнай сістэмы яго твораў.

Асаблівую цікавасць уяўляе адлюстраванне Уладзімірам Жылкам вобразу Пенелопы.
Пенелопа – дачка спартанца Ікарыя і німфы Перыбеі, маці Тэлемаха, жонка Адысея. 

Пенелопа дваццаць год чакала вяртання Адысея ў Ітацы. У сусветнай культуры вобраз 
Пенелопы з’яўляецца ўвасабленнем шлюбнай вернасці.
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Верш “Развітанне Пенелопы” забраў ва Уладзіміра Жылкі шмат часу і працы. Паэт 
пачаў яго ў Празе перад ад’ездам на радзіму, а закончыў у 1928 г. Апошнюю рэдакцыю 
паэт назваў “Развітанне” і жанр твора акрэсліў як Lai – від сярэдневяковай лірыкі, дзе 
пераказваліся сюжэты папулярных раманаў. 

Даследчыкі творчасці Уладзіміра Жылкі лічаць, што ў творы антычнасць выступіла 
не столькі тэматычным, колькі стылістычным кампанентам, што з’яўлялася спецыфікай 
пераасэнсавання вобразаў антычнай міфалогіі паэтам. “Яго трывожылі Адысеевы 
роздумы, ці прызнаюць і пазнаюць яго на радзіме, але ж усё гэта поўна выказана ў вершы 
“На эміграцыі”. З гэтай, хіба, прычыны паэт і не закончыў у Празе свайго “Развітання 
Пенелопы”. Пэўная літаратурнасць задумы прывяла да знарокавай віртуознасці, але 
форма не напаўнялася зместам, не страляла” [3: 286]. У выпадку з вобразам Пенелопы 
Уладзіміру Жылку давялося шмат у чым пераасэнсаваць тую аснову, на якой быў 
напісаны твор: трактоўку сцэны развітання Пенелопы з Адысеем. Гэта было звязана 
з жыццёвымі варункамі, у якіх апынуўся паэт, і паспрыяла таму, што твор быў значна 
аддалены ад свету антычнай міфалогіі. “Развітанне” прачытваецца як інтымная лірыка, 
што набліжае паэта да еўрапейскай рамантычнай плыні. Аднак, у кожную пэўную 
эпоху, у кожнага пэўнага народа рамантычная плынь мела сваё ўласнае аблічча. Гэта ж 
датычыцца і творчасці Уладзіміра Жылкі. Таму мы і назіраем як падабенства з паэтыкай 
эпохі рамантызму ў спецыфіцы адлюстравання вобразаў антычнай міфалогіі ў паэта, так і 
адрозненні. Падабенства, звязанае з разгледжанымі вобразамі, заключаецца ў набліжэнні 
рэчаіснасці, якая акаляе беларускага паэта, са старажытнымі вобразамі. Адрозненні ж 
палягаюць у адсутнасці эпічнага разгортвання антычных сюжэтаў, што характэрна, 
напрыклад, для англійскіх паэтаў. Што па-сапраўднаму аб’ядноўвае еўрапейскіх паэтаў 
і Уладзіміра Жылку – гэта тое, што, да якіх бы элементаў вобразнасці яны не звярталіся, 
яны заўсёды адлюстроўвалі сучаснае ім быццё, адгукаліся на выклікі часу.

Уладзімір Жылка не імкнецца да эпічнага адлюстравання і пераасэнсавання 
старажытных міфалагічных сюжэтаў. Гэта добра бачна і на вобразе Нарцыса, і на вобразе 
Палады. Праз іх аўтар робіць больш разнастайным вобразны свет сваёй паэзіі.

Уладзімір Жылка быў паэтам адраджэння і, разам з тым, рабіў спробу далучыць 
беларускую літаратуру да сусветнай. На яго мелі ўплыў розныя сусветныя эстэтычныя 
кірункі, у тым ліку, і англійскі рамантызм.
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новЕЛа г. СЕнКЕвича «CZy CI NAJMILSZy?»  
і БіБЛійна Притча 

Про БЛудного Сина: КомПаративний вимір

У статті через поетику встановлюються асоціативні перегуки та розкриваєть-
ся зміст антиномічних відносин новели Г. Сенкевича «Czy ci najmilszy?» з біблійною при-
тчею про блудного сина, шляхом компаративного аналізу з’ясовується, яким чином пе-
регуки з притчею поглиблюють розуміння новели Г. Сенкевича.

Ключові слова: асоціативні перегуки, антиномічні відносини, фабула, новела, при-
тча, герой, наратор, радість, безнадія.

В статье при помощи поэтики устанавливаются ассоциативные переклички новел-
лы Г. Сенкевича «Czy ci najmilszy?» с библейской притчею о блудном сыне, раскрывает-
ся смысл антиномических отношений новеллы «Czy ci najmilszy?» с библейской притчею 
о блудном сыне, путём компаративного анализа выясняется, каким образом переклички 
с притчею углубляют понимание новеллы Г. Сенкевича. 

Ключевые слова: ассоциативные переклички, антиномические отношения, фабула, 
новелла, притча, герой, нарратор, радость, безнадежность.

In this article the associative parallels are defined and the meaning of antinomic relations 
in the novel by Senkevych “Is he the dearest to you?” with the biblical parable about the prodi-
gal son are revealed through the poetics.

Key words: associative parallel, antinomic relations, plot, novel, parable, character, nar-
rator, joy, hopelessness. 

Творчість Г. Сенкевича за своєю спрямованістю є гуманістичною. Польський пись-
менник, зокрема, в малих жанрових формах, звертає особливу увагу на людину з її духо-
вними переживаннями та пошуками, соціальним і матеріальним становищем, з її правом 
на особисте щастя. Аналізуючи новелістику Г. Сенкевича, Г. Маркевич поділяє її на три 
тематичні кола: «Nowelistykę Sienkiewicza, – пише дослідник, – ułożyć można w trzy krzy-
żujące się z sobą kręgi tematyczne: chłopski, antyzaborczo-patriotyczny i amerykański. Jako 
motyw najczęstszy powraca w nich niezawiniona niedola bohaterów: bezradność ciemnego i 
oszukiwanego chłopa, bezbronność krzywdzonego dziecka, poniewierka i nostalgia emigran-
tów (Za chlebem 1880, Latarnik 1881) (курсив – мій – В. О.) [3: 130]1. Враховуючи кла-
сифікацію Г. Маркевича, треба зазначити, що новела Г. Сенкевича «Czy ci najmilszy?» 
(«Чи тобі наймиліший?») належить до третьої тематичної групи, яка зображує поневі-
ряння польських емігрантів. Мотив скривдженого і ошуканого життям селянина, без-
радісне чекання і страждання матері набуває в оповіданні додаткових смислів, на що й 
звернув увагу Г. Маркевич, підкреслюючи трагізм сенкевичівських героїв, котрі були не-
винні у своїй недолі (niezawiniona niedola bohaterów). У розкритті задуму новели «Czy ci 
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najmilszy?», як і американського циклу загалом, певною мірою відіграє роль скритий ав-
тобіографізм. Відомо, що Г. Сенкевич, котрий сам часто перебував за кордоном, в тому 
числі й у Північній Америці – наслідком цих подорожей стали «Listy z Ameryki» – мав 
змогу особисто спостерігати за важкою долею співвітчизників, які в пошуках заробітку 
змушені були залишати рідні домівки. Письменнику добре була знайома й туга за Бать-
ківщиною на чужині.

Розглядаючи таку форму, як листи, що набувала особливої актуальності в польській 
літературі в кінці ХІХ ст. у творчості Ю. Крашевського, А. Сьвєнтоховського, В. Гому-
ліцького, А. Дигасінського, Ю. Рогоша, К. Хлендовського та ін., котрі створили найви-
значніші зразки листів, Г. Маркевич наголошував на їхній різноманітності. «Odnosi się to 
zwłaszcza do Listów z podróży do Ameryki Sienkiewicza, gdzie z bogactwem i przenikliwością 
spostrzeźeń sprzymieżyła się pomysłowa rozmaitość form podawczych, w których obserwacje 
te występują» [3: 362]2. Різноманітність форм виявляється, зокрема, в тому, що деякі лис-
ти набули ознак майстерно виконаних новел. Серед них особливе місце посідає новела 
Г. Сенкевича «Czy ci najmilszy?», яка відрізняється від інших тим, що носить притчовий 
характер і викликає асоціативні перегуки з біблійною притчею про блудного сина. Але, 
незважаючи на величезну літературу про Г. Сенкевича та його творчість, дослідники ще 
не зіставляли новели «Czy ci najmilszy?» з біблійною притчею.

мета статті полягає в тому, щоб через поетику встановити асоціативні перегу-
ки новели Г. Сенкевича «Czy ci najmilszy?» з біблійною притчею про блудного сина, 
з’ясувати, яким чином ці перегуки поглиблюють розуміння твору Г. Сенкевича; роз-
крити зміст антиномічних відносин новели «Czy ci najmilszy?» з біблійною притчею 
про блудного сина.

Близькі асоціації викликає типологічна фабула обох творів. У біблійній притчі роз-
повідається про сина, який, промотавши все батькове добро, живе в нужді й злиднях. Ге-
роя Г. Сенкевича спіткала подібна доля: йому теж «докучає біда і голод». Але порівнян-
ня новели „Czy ci najmilszy?” з притчею про блудного сина свідчить не лише про типо-
логію фабули, а й про різну життєву поведінку героїв:

H. Sienkiewicz „Czy ci najmilszy?”

«Źle się Jaśkowi wiedzie: rola plonu 
mu nie daje, bieda i głód dokucza, w niedo-
li płyną mu dni i miesiące. Wśród obcych i 
nędzy mowy twej nawet zapomina, więc i 
ty o nim, bo już nie twój... zapomnij!» [4: 
445]3.

Євангеліє від Луки, розділ 15, вірш 11
«… зібрав син молодший усе, та й по-

дався до далекого краю, і розтратив маєток 
свій там, живучи марнотратно. А як він усе 
прожив, настав голод великий у тім краї, і 
він став бідувати. І пішов він тоді і пристав 
до одного з мешканців тієї землі, а той ви-
слав його на поля свої пасти свиней. І бажав 
він наповнити шлунка свого хоч стручками, 
що їли їх свині, та ніхто не давав їх йому» 
[1: Євангеліє від Луки, розділ 15, вірш 11].

Із зіставлених фрагментів видно, що твір Г. Сенкевича є парафразом притчі про блуд-
ного сина, але в новелі розставлені інші акценти: якщо блудний син пішов з дому добро-



365

вільно, з легковажною метою, то сенкевичівські герої покинули свою матір і домівку ви-
мушено, про що свідчить опис їхньої хати: вона «pokryta słomianą strzechą i mchami (по-
крита солом’яною стріхою і мохом)», низька, аж «brzozy zwieszały na nią zielone warkocze 
(берези звісили на неї зелені коси)» [4: 444]

Для будь-якої притчі характерна «максимальна типізація персонажів» [2: 272]. Влас-
тивою ознакою, завдяки якій досягається в аналізованій притчі ефект узагальнення, є те, 
що її герої не мають імен, в ній ідеться про батька, старшого сина, молодшого – блуд-
ного – сина, котрий «розтратив маєток свій, живучи марнотратно» [1: Євангеліє від Луки, 
розділ 15, вірш 11]. У новелі Г. Сенкевича, яка є своєрідною варіацією притчі про блуд-
ного сина, герої, крім одного, також не мають імен. Наратор їх називає: jeden syn, drugi, 
trzeci, matka, wędrowiec. Іменем названий лише син, якого постійно згадує мати; в дано-
му випадку ім’я відокремлює героя від загалу.

Крім типізації персонажів, ще однією характерною ознакою будь-якої притчі є мора-
лістичний характер. Моральна проблема, що піднімається в новелі «Czy ci najmilszy?» 
вирішується антиномічно по відношенню до притчі про блудного сина. У притчі концен-
трується увага на аморальності молодшого сина, йому протиставляється зразковий стар-
ший брат. Жодного разу в тексті прямо не вживається вираз блудний син, герой характе-
ризується як поганий син опосередковано, через його дії: живучи марнотратно, він ли-
шився маєтку, що спричинило його прозріння і сприяло рішенню повернутися додому. 
Іншими словами, герой переживає певну духовну кризу: спочатку він – легковажний, а 
потім усвідомлює свої помилки, що знайшло вираз у двохчастинній структурі нарації: 
перша частина говорить про нерозсудливу поведінку сина, друга – містить покаяння: ге-
рой, повернувшись до батька, каже: «Прогрішився я, отче, проти неба та супроти тебе, і 
недостойний вже зватися сином твоїм…» [1: Євангеліє від Луки, розділ 15, вірш 11]. У 
цій ситуації батько виконує заповіді Христа, з любов’ю прощаючи свого сина.

У новелі Г. Сенкевича немає акценту на аморальності сина Яська, йому не протистав-
ляються інші брати у своїй поведінці, але, власне, йому найгірше живеться і, як вважає 
мандрівник, не варто про нього навіть згадувати, бо він теж про матір не згадує, серед чу-
жинців і злиднів навіть мову забув материнську. Якщо герой біблійної притчі справед-
ливо заслуговує на кару, то Яська спіткала, говорячи словами Г. Маркевича, niezawiniona 
niedola, він – винний без вини. Герой забув рідну мову, а «хто мову забуває, того Бог ка-
рає», – застерігав Т. Шевченко, але Ясько не міг протистояти обставинам, вони виявили-
ся сильнішими за нього.

Батьківська любов і жертовність є мотивом, який єднає притчу про блудного сина з 
новелою Г. Сенкевича: батьки усе віддають тому, хто найбільше постраждав. Поведінка 
батька в притчі, як і матері в новелі, на перший погляд, видається нелогічною, незрозумі-
лою. Своє здивування мандрівник, котрий приніс звістку про синів, висловлює в питан-
ні, яке стало заголовком новели «Czy ci on najmilszy?»: «Niewiasto! – rzekł ze zdziwieniem 
wielkim wędrowiec – synów masz wielu, a jednemu wszystko oddajesz. Czy go kochasz naj-
więcej? czy ci on najmilszy?» [4: 445]4 Старший син у притчі теж не розуміє батька, обу-
рюється і гнівається на нього: «Ото, стільки років служу я тобі, і ніколи наказу твого не 
порушив, ти ж ніколи мені й козеняти не дав, щоб із приятелями своїми потішився я… 
Коли ж син твій вернувся оцей, що проїв твій маєток із блудницями, ти для нього звелів 
заколоти теля відгодоване…» [1: Євангеліє від Луки, розділ 15, вірш 11]. 
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Антиномічність новели Г. Сенкевича по відношенню до біблійної притчі особливо 
яскраво виявляється саме в кінці обох творів, тональності яких – різні. Притча завер-
шується радістю, тому що син, який «був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся!» [1: 
Євангеліє від Луки, розділ 15, вірш 11]. У Г. Сенкевича усім синам недобре ведеться на 
чужині: «Oto jeden twój syn w puszczach z siekierą pracuje i w jeziora sieć zapuszcza; drugi 
konie na stepie pasie, pieśni tęskne zawodzi i w gwiazdy patrzy; trzeci po górach się wspina, na 
turniach i halach z owcami noc spędza, w orłów krakania się wsłuchuje» [4: 444]5. Мати – ге-
роїня новели Г. Сенкевича хотіла б допомогти усім дітям, але не має змоги, бо сама – не-
багата: «Nie bogatam ja sama, ale i to dla Jaśka» [4: 445]6. Вона стоїть перед вибором і 
обирає найбіднішого: «Błogosławieństwo moje wszystkim, ale datki temu jednemu, bom ja 
matka, a on najbiedniejszy» [4: 445]7. Якщо у притчі син ожив і батько на радощах дає 
йому усе найкраще, то в новелі мати знає, що син її ніколи не повернеться, вона передає 
йому усе, що має, щоб він був живий.

Отже, за структурою новела Г. Сенкевича «Czy ci najmilszy?» віддалено нагадує 
притчу про блудного сина, але між ними існують антиномічні зв’язки. Радість, що є 
розв’язкою притчі, ще яскравіше відбиває безнадію, яка проходить через усю сенкеви-
чівську новелу. Асоціативні перегуки, що виникають між текстами обох творів, допома-
гають глибше зрозуміти моральні, соціальні та філософські проблеми, поставлені поль-
ським письменником у новелі «Czy ci najmilszy?».
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ПримітКи
1. «Новелістику Сенкевича можна укласти в три тематичні кола, які між собою перехрещуються: 

селянський, антизагарбницько-патріотичний і американський. Найчастішим мотивом 
повторюється в них безневинна недоля героїв: безпорадність темного і обманутого селянина, 
беззахисність скривдженої дитини, поневіряння і ностальгія емігрантів (За хлібом 1880, 
Ліхтарник 1881)» (тут і далі переклад – мій – В. О.).

2. «Відноситься це, власне, до Листів з подорожей до Америки Сенкевича, де з багатством і 
проникливістю спостережень поєднується оригінальне розмаїття представлених форм, в яких 
ці спостереження виступають». 

3. «Погано Яськові ведеться: поле йому урожаю не дає, біда і голод докучає, в недолі пливуть його 
дні й місяці. Серед чужинців і злиднів мову твою навіть забуває, то ж і ти про нього, бо вже не 
твій… забудь!»
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4. «Жінко! – мовив з великим здивуванням мандрівник – синів маєш багато, а одному все віддаєш. 
Чи любиш його найбільше? Чи тобі він наймиліший?»

5. «Ось один твій син в пущі з сокирою працює і в озера сітку закидає; другий коні в степу пасе, 
сумні пісні заводить і в зорі вдивляється; третій горами спинається, на скалах і гірських луках з 
вівцями ніч проводить, в крик орлів вслухається».

6. «Я сама не багата, але й це – для Яська».
7. «Благословення моє всім, але подаяння цьому одному, бо я – мати, а він – найбідніший».
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(Кам’янець-Подільський, Україна)

СиСтЕмніСтЬ ЕПітЕтниХ СтруКтур у ЗБірЦі т. ЕЛіота 
“PRUFROCK AND OTHER OBSERVATIONS”

У статті розглядається епітетна система, яка відображає урбаністичний про-
стір у збірці Т. Еліота “Пруфрок та інші спостереження”. Епітетні структури в збірці 
організовуються в підсистеми за рахунок концентрування означальних частин навколо 
ключових понять міського життя. Ці епітетні структури допомагають виявити осно-
вні риси ліричного героя, розкрити авторські ідеї Т. Еліота.

Ключові слова: алітерація, епітетна структура, одивнення, Т. Еліот.
В статье рассматривается эпитетная система, отражающая урбанистичес-

кое пространство в сборнике Т. Элиота «Пруфрок и другие наблюдения». Эпитетные 
структуры в сборнике формируют подсистемы за счет концентрирования определений 
вокруг ключевых понятий городской жизни. Эти эпитетные структуры помогают вы-
явить основные черты лирического героя, раскрыть авторские идеи Т. Элиота.

Ключевые слова: аллитерация, эпитетная структура, остранение,  Т. Элиот.
The article deals with epithet system that reflects the urban space in the collection “Prufrock 

and other Observations” written by T. Eliot. Epithet structures in the collection are organized 
into subsystems by concentrating attributive parts around key concepts of urban life. These 
epithet structures help to identify the main features of the lyrical hero, reveal ideas of T. Eliot.

Key words: alliteration, defamiliarization, epithet structure, T. Eliot.

“Prufrock and other Observations” (“Пруфрок та інші спостереження”, 1917 р.) [13, 
13–34] – перша поетична збірка Т. Еліота, яка складається з 12 поезій різних за обсягом. 
Назва збірки походить від ліричної поеми Т. Еліота “The Love Song of J. Alfred Prufrock” 
(“Любовна пісня Альфреда Дж. Пруфрока”), вперше надрукованої в 1915 р. у журна-
лі “Poetry”, та яка у 1917 р. з’явилася у складі збірки “Prufrock and other Observations”. 
Окрім того, в збірник увійшли такі поезії: “Portrait of a Lady” (“Портрет дами”), “Preludes” 
(“Прелюди”), “Rhapsody on a Windy Night” (“Рапсодії вітряної ночі”), “Morning at the 
Window” (“Ранок біля вікна”), “The Boston Evening Transcript” (“Бостон Івнінг Тран-
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скріпт”), “Aunt Helen” (“Тітка Хелен”), “Cousin Nancy” (“Кузина Ненсі”), “Mr. Apollinax” 
(“Містер Аполлінакс”), “Hysteria” (“Істерія”), “Conversation Galante” (“Галантна розмо-
ва”), “La Figlia Che Piange” (“Дівчина, що плаче”). Безумовно, поема “The Love Song of 
J. Alfred Prufrock”, разом з іншими поезіями цієї збірки, користується популярністю і є 
невід’ємною частиною англомовної літератури ХХ ст.

Збірка Т. Еліота “Prufrock and other Observations” не раз привертала увагу американ-
ських і англійських, російських і українських дослідників. С. Бекмен розглянув особли-
вості метрики ранніх творів Т. Еліота [12]. М. МакАртур присвятив статтю аналізу своє-
рідності поетичної манери Т. Еліота в поезії “Rhapsody on a windy night” [16]. Л. Статке-
вич визначила форми і функції інтертекстуальності в ранніх поетичних текстах Т. Еліота 
[9]. Інші дослідники, такі як А. Бутенко [1], М. Грімаунд [15], О. Ушакова [11], Р. Флей-
снер [14], займалися переважно змістом збірки, аналізували її поетичні твори. Однак не-
має праць, які були б присвячені дослідженню епітетної системи збірки “Prufrock and 
other Observations”, яка є важливим чинником тлумачення тих чи тих ідей Т. Еліота, зо-
браження певних образів поетичних текстів тощо. Загалом, “епітетна система – самодос-
татнє утворення, здатне виконувати роль суттєвого індикатора естетичної та смислової 
унікальності в дуже широких межах …”, яка “в аспекті загальної цілісності твору є одні-
єю з ланок тотальної організації та вступає в складні функціональні взаємозв’язки з ін-
шими структурними складовими” [4: 221]. Тому, доцільно розглядати епітетні структури 
не відокремлено, а як складові системи.

Зауважимо, що 12 поетичних текстів збірки “Prufrock and other Observations” склада-
ються із 506 віршів, 217 з яких насичені епітетними структурами. У процентному спів-
відношенні це дорівнює 43%. Детальніше про процентний показник у кожній поезії 
можна відстежити в таблиці:
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Заг. к-сть віршів 131 124 54 78 9 9 13 13 22 11 18 24
К-сть віршів з 
епітетними
структура-ми

56 37 31 36 8 5 4 4 12 7 10 7

Процент віршів з
епітетними
структура-ми

43% 30% 57% 46% 89% 56% 31% 31% 55% 64% 56% 29%

Хоча кількість віршів, які не містять епітетні структури переважають на 7%, це не 
дає підстав заперечити важливість епітетної системи у поезіях. Адже різниця не така 
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вже й велика. Навпаки, це свідчить лише про те, що дослідження системності епітет-
них структур, які функціонують у збірці “Prufrock and other Observations”, є досить акту-
альним. Привертає увагу і той факт, що процентне співвідношення віршів з епітетними 
структурами всієї збірки і поеми “The Love Song of J. Alfred Prufrock” співпадає (43%). 
Це може бути ще одним доказом того, що ця поема є провідним поетичним твором збір-
ки “Prufrock and other Observations”. Недарма поема “The Love Song of J. Alfred Prufrock” 
входить до програмних творів ранньої творчості Т. Еліота.

Варто зазначити, що основним місцем дії збірки Т. Еліота “Prufrock and other 
Observations” є місто, образ якого корелює з внутрішнім станом ліричних героїв поетич-
них текстів. Вочевидь, урбаністичний простір є важливою складовою втілення автор-
ських ідей, а отже і потребує детального розгляду. Звідси, епітетні структури, які відо-
бражають урбаністичну тематику в ранніх творах Т. Еліота, заслуговують особливої ува-
ги. Нагадаємо, що будь-яке місто складається з елементів простору, тобто з будівель, ву-
лиць, площ і т. д., які створюють його зовнішній вигляд, а також людей, які мешкають у 
ньому. При цьому не потрібно забувати про палітру фарб, гаму звуків і запахів, прита-
манних місту. Таким чином, уявлення Т. Еліота про місто конкретизується в підсистемах 
епітетних структур, які групуються навколо таких ключових понять: звуки, запахи, ко-
льори, елементи простору, люди. Маємо свідчення того, що подібні епітетні структури 
розглядаються в працях О. Грабовецької [5], Т. Онопрієнко [8], Л. Турсунової [10] та ін., 
які брали до уваги англомовний матеріал.

Передусім, звернімося до зовнішнього вигляду міста, зображеного Т. Еліотом. Вже з 
перших рядків збірки (а саме поеми “The Love Song of J. Alfred Prufrock”) спостерігаєть-
ся ряд оцінних епітетних структур, які характеризують безрадісний пейзаж міста:

Let us go, through certain half-deserted streets,
The muttering retreats
Of restless nights in one-night cheap hotels
And sawdust restaurants with oyster-shells:
Streets that follow like a tedious argument
Of insidious intent [13: 13].

Зауважимо, що епітетні структури, які функціонують у цих рядках, складають як з 
одного означення – restless nights, a tedious argument Of insidious intent, так і з двох – 
certain half-deserted streets, one-night cheap hotels, sawdust restaurants with oyster-shells, 
утворюючи при цьому “епітетні вилки”. Саме так В. Москвін називає “подвійний епітет, 
що дає двоаспектну характеристику” [7: 31]. Таким чином відбувається деталізація ат-
мосфери, в яку занурився ліричний герой поеми “The Love Song of J. Alfred Prufrock”. Це 
брудні ресторани, дешеві готелі, темні напівпусті вулиці. Т. Еліот продовжує зображува-
ти міські краєвиди і в наступних поезіях збірки. У поезії “Preludes” поет характеризує ву-
лиці, як the sawdust-trampled street [13: 22], a blackened street [13: 23]. Знову ж відтворю-
ється похмурий урбаністичний пейзаж. Вартим уваги є те, що Т. Еліот використовує епі-
тетні структури не лише з простими епітетами – reSTleSS nighTS, SawduST reSTauranTS 
with oySTer-shellS, a blackened street, але й з складними – CerTain half-deserTed STreeTS, 
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one-nighT cheap hoTels, the SawduST-Trampled STreeT, у яких відбувається об’єднання де-
кількох ознак в одній епітетній структурі (За Н. Пелтолою) [17]. Крім того, у цих епітетних 
структурах простежується алітерація звуків S і T, що призводить як до зближення означен-
ня з означуваним, так і до об’єднання цих структур між собою. Безумовно, посилення фо-
нічних зв’язків додає експресії, привертає уваги до якісних характеристик вулиць більшою 
мірою. Ліричний герой в основному знаходиться на вулиці або у когось в гостях, ночує в 
готелях; він ніколи не згадує про існування власного будинку, що справляє враження безза-
хисності, невлаштованості і, як наслідок, невпевненості героя в своїх силах.

У збірці Т. Еліота “Prufrock and other Observations” місто здебільшого заповнюєть-
ся не людьми, а предметами побуту, будівлями та іншими елементами простору. Про це 
свідчать наступні оцінні епітетні структури: broken blinds and chimney-pots [13:22], A 
lonely cab-horse [13: 22], an old battered lantern [13:33], A broken spring in a factory yard 
[13:24], основною рисою яких є зношеність, старість, несправність. Таку понуру атмос-
феру доповнюють образи тварин (кота і краба), які функціонують у наступних віршах 
поезії Т. Еліота “Rhapsody on a Windy Night”:

The street-lamp said,
‘Remark the cat which flattens itself in the gutter,
Slips out its tongue
And devours a morsel of rancid butter [13: 25].

And a crab one afternoon in a pool,
An old crab with barnacles on his back,
Gripped the end of a stick which I held him [13: 25].

Епітетна структура the cat which flattens itself in the gutter, Slips out its tongue And 
devours a morsel of rancid butter утворюється з ланцюжка складених епітетів, які вно-
сять додаткову деталізацію і конкретизацію означуваної якості образа кота, що призвело 
до його розгорнутої характеристики. Зауважимо, що кіт пожирає a morsel of rancid butter 
(шматок протухлого масла), що надає лише негативного відтінку атмосфері, у якій пе-
ребуває ліричний герой. Наступна епітетна структура An old crab with barnacles on his 
back підкреслює мотив старості, яким пронизана вся збірка Т. Еліота. Мова йде про те, 
що завдяки проекції на урбаністичний простір стає більш виразним складний душевний 
стан ліричного героя.

Вагому роль відіграють запахи, які панують у середовищі, де перебуває ліричний ге-
рой. Спостерігається ряд епітетних структур – faint stale smells of beer [13: 22], all the old 
nocturnal smells [13: 25], female smells in shuttered rooms [13: 25] і, разом з тим, структур з 
логічним означенням – the smell of hyacinths across the garden [13: 20], With smell of steaks 
in passageways [13: 22], Smells of chestnuts in the streets [13:25], That smells of dust and eau 
de Cologne [13: 25], які переплітаються в збірці Т. Еліота. З-поміж них найекспресивні-
шою є синестетична епітетна структура faint Stale Smells of beer (невиразний черствий 
запах пива), яка безпосередньо спрямована на одивнення поетичного мовлення. Звук S 
знов алітерується. “Звукові ланки з’єднують епітет і означуване слово в цілісну семан-
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тичну конструкцію за законом тріади: новий зміст виникає через смислове поглиблен-
ня епітета й означуваного слова, що взаємозбагачуються в монолітній звуковій струк-
турі” [3: 33]. Таким чином, за допомогою фонічних зв’язків відбувається поєднання си-
нестетичного епітета Stale з означуваним словом Smells. Особливо помітним є те, що на 
відміну від структур з логічним означенням, які наповнені позитивним змістом, епітет-
ні структури, які характеризують запах, несуть тільки негатив. Та й квітки, які зображе-
ні Т. Еліотом, взагалі не пахнуть. На підтвердження цього слугують такі епітетні струк-
тури: a dead geranium [13: 24], sunless dry geraniums [13: 25], a paper rose [13: 25], які ха-
рактеризують штучні квіти. Виняткової уваги набуває метафорична епітетна структура a 
dead geranium (мертва герань), яка навіює думки про смерть. Недарма О. Ушакова зазна-
чила, що “простір міста, в якому існують герої ранньої поезії Т. Еліота – це матеріалізо-
ваний на цьому світі образ пекла” [10: 299]. Тому, можемо стверджувати, що підсистема 
епітетних структур, яка характеризує запахи, доповнює міський образ життя, підкреслю-
ючи при цьому основний настрій збірки.

Не менш важливими є епітетні структури, які створюють міський колорит. Загалом, 
у збірці “Prufrock and other Observations” немає яскравих кольорів, що й не викликає зди-
вування. Адже життя героїв не виходить за рамки буденності. Варто зазначити, що в пое-
зіях збірки дія переважно відбувається в другій половині дня – Afternoon grey and smoky 
[13: 21], або ж ввечері – evening yellow and rose [13: 21]. Такі колірні епітетні структури 
складаються з 2 означень, які можна класифікувати як парні епітети. Тобто ті, які вва-
жаються однаковими або близькими за значенням (За О. Веселовським) [2:68]. Таким 
чином, епітетні структури Afternoon grey and smoky, evening yellow and rose відобража-
ють сірість, неабияку похмурість повсякденного життя, де немає сонячного світла. До-
повнює усю цю атмосферу образ туману, який пронизує майже кожну поезію збірки: The 
yellow fog [13:13], The yellow smoke [13:13], The brown waves of fog [13: 27], The bumt-out 
ends of smoky days [13: 22]. Такі колірні епітетні структури жодним чином не посилюють 
барвистість міста, а, навпаки, підкреслюють бляклість світу, у якому можливе існуван-
ня, а не яскраве життя. Цей образ з’являється як своєрідне лейтмотивне обрамлення ран-
ніх поетичних творів Т. Еліота. Досить слушною є думка Л. Статкевич, яка вважає, що 
“туман у авторському метатексті символізує примарність людського буття і є уособлен-
ням того згубного світу ілюзій, який так непокоїв поета” [9: 81]. Дійсно, ліричний герой 
поезій збірки “Prufrock and other Observations” керується нереалізованими бажаннями, 
прихованими імпульсами, які можуть критися за цим образом. Та, передусім, потрібно 
пам’ятати, що саме цьому ліричному герою належать пошуки істинного буття і духовне 
сходження, яке відбуватиметься вже в інших поетичних творах Т. Еліота. Без сумніву, ко-
лірна підсистема епітетних структур є допоміжним чинником у зображенні урбаністич-
ного пейзажу, а отже і в характеристиці ліричного героя.

Особливу ланку займають епітетні структури, які стосуються звуків, що оточують 
ліричного героя. Мова йде про звуки музики, які лунають у просторі ранніх поетичних 
текстів Т. Еліота. У поезії “Portrait of a Lady” спостерігається ряд антропонімічних епітет-
них структур: attenuated tones of violins [13: 18], Capricious monotone [13:19], the insistent 
out-of-tune Of a broken violin [13: 19], які надають звукам характеристик, властивих тільки 
людям. Загалом, у збірці Т. Еліота часто відбувається персоніфікація речей, так як про-
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стір, у якому перебуває ліричний герой здебільшого заповнений предметами, а не людь-
ми, що свідчить про їх чільну позицію у поетичних текстах. Це ж стосується і музичних 
інструментів, характеристика яких відображена в наступних епітетних структурах: a dull 
tom-tom begins Absurdly hammering a prelude of its own [13:19], Except when a street-piano, 
mechanical and tired [13: 20]. Такі епітетні структури, побудовані на основі антропомор-
фізму, виконують функцію одивнення музичних інструментів. Крім того, привертають 
увагу своєю структурною організацією. Так, наприклад, епітетна структура a dull tom-
tom begins Absurdly hammering a prelude of its own складається з 2 епітетів, один з яких 
простий (dull), а інший – складений (Absurdly hammering a prelude of its own). Епітетна 
структура a street-piano, mechanical and tired містить 3 простих епітета, які можна назвати 
епітетами-трійчатками (За В. Москвіним) [7]. Т. Еліот не обмежується використанням од-
ного означення, а навпаки надає перевагу поширеній характеристиці, яка стає необхідною 
для зображення стану інструментів, які є зламаними (a broken violin [13: 19]), надтріс-
нутими (cracked cornets [13:19]), та й взагалі, які вже давно вийшли з ладу. Тому і музи-
ка звучить неладно: one definite ‘false note [13: 19], worn-out common song [13: 20], This 
music is successful with a ‘dying fall’ [13: 21]. Знову ж простежуються метафоричні епітетні 
структури, які складаються з декількох означень. Як бачимо, Т. Еліот часто використовував 
“декілька образних означень, що доповнюють одне одного і дають різносторонню харак-
теристику одного об'єкта” [7: 31]. Мається на увазі те, що в цій підсистемі переважають 
епітетні структури з ланцюжком епітетів. Музика звуків відображає стан душі ліричного 
героя, який ніяк не може наважитись на справжні почуття. У свідомості героя не лише зо-
внішній, але й внутрішній світ розколюється на фрагменти. Так само, як ті зламані інстру-
менті, на яких аж ніяк не зіграєш чистої ноти, а лише фальшиву – one definite ‘false note.

Ще одна підсистема епітетних структур формується навколо людей (персонажів), які 
представлені метонімічно в урбаністичному просторі поезій Т. Еліота. Зрозуміло, що 
предметний світ переважає в збірці Т. Еліота. Тому для характеристики людей Т. Еліот 
використовує ряд метонімічних епітетних структур, які вражають своєю унікальністю: 
insistent feet [13: 23], Eyes Assured of certain certainties [13: 23], eyes in the street Trying to 
peer through lighted shutters [13: 25], An aimless smile that hovers in the air And vanishes 
along the level of the roofs [13: 27], in the dark caverns of her throat [13: 32], the ripple of 
unseen muscles [13: 32]. “Еліот не створює жодного закінченого портрета, фіксуючи ува-
гу на окремих частинах людського тіла, ... що посилює враження знеособленості люд-
ської маси” [6: 92]. Очевидно, що для поета ці люди не є повноцінними особистостями, 
у них немає облич.

Отже, можемо стверджувати, що епітетні структури в збірці “Prufrock and other 
Observations” організуються в підсистеми за рахунок концентрування означальних час-
тин навколо ключових понять міського життя. Т. Еліот проектує глибини душевного ста-
ну героя на похмурий урбаністичний пейзаж. Таким чином, кожна з них характеризує 
урбаністичний простір, і в той же час розкриває основні риси ліричного героя збірки. 
Епітетні структури, які функціонують у збірці Т. Еліота, вражають видовою багатоманіт-
ністю: антропонімічні, метафоричні, метонімічні, колірні, які створюють одивнену ре-
альність поезій, сприяють посиленню ефекту незвичності та оригінальності поетичних 
текстів. Вагому роль відіграє алітераційне зближення епітетів з означуваними словами, 
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завдяки якому ознаки, семантично віддалені одна від одної, поєднуються в єдину ціліс-
ну якість. Разом з тим, доречно пам’ятати і про кількісні характеристики епітетів, які 
містяться в епітетних структурах поезій. Поширені також ланцюжки епітетів, епітети-
виделки, епітети-трійчатки, які надають означуваному більш розгорнутої характеристи-
ки, уточнюють або ж деталізують певну якість. Зрештою, можемо говорити про те, що 
епітетна система, яка достатньо повно пов’язана з характерними рисами ліричного героя 
та інших героїв поезій, відіграє важливу роль в розкритті основних ідей збірки Т. Еліота.
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мЕХаніЗм мЕтаФоричного ЗоБраЖЕннЯ ҐЕндЕрно – 
марКованиХ СтЕрЕотиПів 

(на матеріалі англомовного любовного роману)

У статті зроблено спробу дослідити особливості образної характеристики мас-
кулінних та фемінінних референтів в англомовному любовному романі. Виявлено засоби 
метафоричного зображення ґендерно – маркованих стереотипів. Досліджено участь 
образного компоненту в моделюванні ґендерної мовної картини світу.

Ключові слова: ґендер, ґендерний стереотип, метафора, вторинні номінації.
В статье сделана попытка исследовать особенности образной характеристики 

маскулинных и фемининных референтов в англоязычном любовном романе. Выявлено 
средства метафорического изображения гендерно маркированных стереотипов. Ис-
следовано участие образного компонента в моделировании гендерной языковой карти-
ны мира.

Ключевые слова: гендер, гендерный стереотип, метафора, вторичные номинации.
The article under consideration gives an attempt to research the peculiarities of figurative 

characteristics of masculine and feminine referents in English romance. The means of 
metaphoric representation of gender stereotypes are revealed. The participation of figurative 
component in the formation of gender language worldview is researched.

Key words: gender, gender stereotype, metaphor, secondary nominations.

На зламі століть в сучасній лінгвістиці актуалізуються новітні антропоцентричні по-
стулати, на підґрунті яких формується теорія ґендеру: мова зображує дійсність крізь при-
зму її сприйняття людиною; ґендерний параметр особистості, як один з найвагоміших її 
екзистенціальних особливостей відбивається в мові.
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Одним із засобів мовної інтерпретації культурного змісту ґендеру є аналіз лексичного 
фонду мови, який виявляє зафіксовані в семантиці мовних одиниць уявлення про ґендерні 
стереотипи, під якими розуміють культурно і соціально зумовлені думки та пресупозиції 
про ознаки, атрибути і норми поведінки представників обох статей у мові [1:98].

Уявлення про ґендерні норми акумулюються в семантиці лексичних одиниць як в 
первинному так і у вторинному значенні. З одного боку ґендерні маркери виявляють-
ся в прямих номінативних значеннях, віддзеркалюючи прийняті в суспільстві стереоти-
пи, які тісно пов’язані з виявленням оцінки та значно впливають на формування очікува-
них паттернів поведінки чоловіків та жінок. З іншого боку, стереотипні уявлення про ґен-
дерні норми фіксуються у внутрішніх формах слів, в системі метафоричних номінацій.

метою цієї статті є дослідження механізму метафоричного зображення ґендерно – 
маркованих стереотипів в англомовному любовному романі.

У зв’язку з цим пропонується вирішення наступних завдань:
• 	 виявити ґендерно – марковані стереотипи в любовних романах різностатевих авторів;
• 	 дослідити особливості образної характеристики маскулінних та фемінінних 

референтів;
• 	 виявити участь образного компоненту в моделюванні ґендерної мовної картини світу.

Об’єктом аналізу є метафоричні номінації, що відбивають гендерні стереотипи в су-
часних англомовних любовних романах.

Предметом дослідження є механізми метафоричного зображення ґендерно – марко-
ваних стереотипів.

Маючи потенціал моделювати дійсність, метафора формує цілісні фрагменти мовної 
картини світу, в тому числі й ґендерну. В рамках цього дослідження метафора трактується 
як лінгвокогнітивний феномен, як спосіб непрямого відбиття світу у свідомості, який зна-
ходить своє відображення в мові в системі образних номінацій. Такий підхід дозволяє за-
стосовувати термін «метафора» в більш ширшому розумінні до «усіх видів використання 
слів в непрямому значенні» [2:296]. В якості метафори розглядаються не тільки прямі ме-
тафоричні номінації, але й порівняння та фразеологічні одиниці, що особливо цікаво через 
високу значущість конотативно-прагматичного аспекту фразеологічної семантики.

Аналіз метафоричної лексики англійського любовного роману показав різноманітне 
втілення авторами великої кількості метафоричних образів, які характеризують лише чо-
ловіка або жінку. Якщо брати до уваги прості іменні метафори на позначення жінки, то 
можна відмітити превалювання метафоричних номинацій, які мають відношення до зо-
внішності та сексуальності фемінінного персонажу: sugar, sweetie, honey, angel, a pretty 
thing,, gift from God, an object for the pleasure of men, bed-hopping tramp, hot number, sex 
goddess, bird of paradise, mermaid. Згідно ґендерним нормам, які панують в суспільстві, 
саме жінці притаманно відзначатися яскравістю, бути доглянутою, надавати естетичну 
та моральну насолоду.

Ґендерний стереотип емоційної, сварливої жінки передається метафорично перео-
смисленими лексемами wild cat, witch, bitch, tough cookie. Образні номінації brainless 
puppet, programmed doll, doormat, nothing, possession, little piggy створюють специфічно 
фемінінний образ залежності й підлеглості, відсутність самостійної думки.

Розгорнені метафори – порівняння також використовуються для створення типово 
фемінінного образу. Краса, ніжність й беззахистність передаються через явища природи: 
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“She was twenty – three, but it sometimes seemed as though she were still trembling on brink 
of full womanhood, like a flower that had half opened, and was waiting for the clouds to part 
so that the sun could bring her to full glory” [3], “… and making her shake like a leaf in a 
high wind” [4:63], “You always smell so wonderful. Your skin is like rose petals” [3], “A 
midsummer rose cut off and stuck in a vase to be admired and never to feel the touch of the sun 
or the wind again” [3], “You’re like a midsummer rose compared to hot – house orchids” [3].

Експресивність та емоційність як характерні фемінінні риси розкриваються на при-
кладі наступних метафор: “… her beautiful eyes aflame with fury” [4:66], “Georgie spun on 
her heel and took off through the dining – room like a rocket” [4:69], “She stood there, violet 
eyes flashing with rage” [4:79], “She wanted to take off like a jet plane and leave everything 
that distressed her far behind…” [4:101], “… she ushered ahead like an express train!” [3].

Такі чоловічі риси, як грубість, непорядність, зарозумілість знаходять своє метафорич-
не втілення в зооморфізмах swine, pig, toad, а також за допомогою використання інвекти-
ва son of a bitch. Іменні метафоричні номінації hoss, giant, male animal, dragon, tiger відби-
вають ґендерний стереотип сильного, владного, некерованого чоловіка. Розум, раціональ-
ність, схильність до знань співвіднесені з лексемами wizard, magician, alchemist, napper. 
Краса, хоча і не є маскулінною прерогативою, все ж таки знаходить своє симптоматичне 
включення в метафорах, які уподібнюють чоловіка богу: Adonis, golden god of a man. Одна 
з найхарактерніших чоловічих рис велелюбність втілена в метафоричний образ goat.

Порівнюючи фемінінний та маскулінний персонаж з тваринами, автор використовує 
образні зооморфізми, типові на позначення лише жінок або чоловіків. Якщо жінка – це 
граційна кішка, яка з одного боку любить ласку, турботу та милування, а з іншого лад-
на випустити свої пазурчики, то типово чоловіче передається крізь образ тигра або вов-
ка, метафори сили, міці та розуму. Метафоричний зміст передається як експліцитно, так 
і імпліцитно: “…she sounded like a cat whose tail had been trodden on” [4:107], “… she 
bristled like a spitting cat, ready to claw” [4:113], “She arched her back like a sensuous cat” 
[4:141], “Her head went back challengingly – rather like a kitten putting itself up against a 
wolf!” [3], “The blaze of the fire made tiger-stripes across his magnificent naked chest. He was 
like a great cat, brooding over her, and like a cat he touched her skin with his nose and drew 
her scent deep into his nostrils” [3], “Ryan walked around the cottage, like a panther stalking 
round a new domain” [3], “You would actually bring me to your … wolf’s lair…” [5:186], 
“He grinned wolfishly and Jemma cringed” [5:178], “He reached for his shirt, a wolfish smile 
hardening his sensual mouth” [4:85], “He subjected her to a wolfish appraisal” [4:117], “… as 
she collided with tawny tiger eyes that revealed nothing of his thoughts” [4:161].

В аналізованих любовних романах образність передається також за допомогою ме-
тафорично переосмислених ідіом на позначення маскулінних та фемінінних референтів. 
Розглядая компонент “образність” поруч з оцінністю можна виділити ґендерно – марко-
вані фразеологічні одиниці , які передають позитивний або негативний образ чоловічих 
та жіночих актантів. 

Маючи суспільно значущі преференції маскулінний персонаж позицінується по-
зитивно такими ґендерно – маркованими фразеологічними одиницями, як captain of 
industry та big cheese, за допомогою яких складається метафоричний образ активного ді-
яча, успішного бізнесмена та людини з владою.
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Образ майстровитого чоловіка, який має здатність опановувати всі сфери людсько-
го життя створюється фразеологізмом Magic Hands, який номінує чоловічого референ-
та. Але така позитивна риса як домовитість набуває в тексті любовного роману негатив-
ного значення. Фразеологічна одиниця Harry Homemaker стає негативно забарвленою.

Маскулінний негативний образ формується також ідіомами на позначення індивіду-
ально – психологічних рис характеру, властивих переважно чоловікам:
− 	 – моральна неврівноваженість (like Dr. Jekill and Mr. Hyde);
− 	 – непорядність (black sheep);
− 	 – егоїзм (dog in the manger).

Заслуговує на увагу й те, що в англійській фразеології сказано немало слів про те, 
що бідність є великим соромом для чоловіка. Це пояснюється тим, що чоловік повинен 
годувати та забезпечувати родину, тільки тоді він вважається справжнім чоловіком . Тому 
фразеологічна одиниця wolf from the door, яка імпліцитно має на увазі бідність несе не-
гативну семантичну конотацію.

Доброзичливість та самопожертва не є типовими маскулінними властивостями, тому 
лише поодинокі фразеологічні номінації створюють образ добросердного, самовіддано-
го чоловіка (selfless Samaritan).

Образ жінки втілює її позитивні риси з позиції краси. Зовнішня привабливість асо-
ціюється з міцним здоров’ям та квітучістю людини, що має дуже важливу роль саме для 
жінки. Її першочергова роль – подобатись чоловіку, щоб той обрав саме її для продо-
вження роду та створення сім’ї. Зовнішня привабливість вербалізується такими позитив-
но забарвленими фразеологізмами, як a picture, honey – pie, blonde bombshell.

Стоячи в бінарній опозиції з маскулінним референтом, та його якостями, образ фемі-
нінного персонажа постає прикладом конформізму та доброзичливості. Жіночим актан-
там притаманно створювати доброзичливу комунікативну атмосферу : sympathetic ear.

Підлеглий образ взаємовідносин чоловіка та жінки, де чоловік займає верхню пози-
цію формується метафоричними ідіомами a lamb to the slaughter та fair game, що номіну-
ють фемінінного референта.

Втілення образа надмірно активної, емоційної жінки, яка постійно дратує чолові-
ка своєю поведінкою відбувається за допомогою негативно забарвлених фразеологічних 
одиниць cat among the pigeons, a thorn in his flesh, as busy as a bee.

Окрім створеного образа залежної від чоловіка емоційної красуні з дратівливим ха-
рактером але схильної до доброзичливих стосунків жінка постає транслятором чогось 
незрозумілого, чогось, що не може осягти чоловічий розум. Загадковість та незбагнен-
ність жінки зображується метафорою енігми dark horse.

Таким чином надане дослідження знаходиться на перетині проблематики ґендеру та 
когнітивної метафори: ґендер постає як когнітивна сфера, яка отримує мовне втілення в 
механізмах метафоричного моделювання.

В зоні активного метафоричного моделювання знаходяться ментально – психологіч-
ні ознаки, які репрезентують інтелектуальні здібності, характер, поведінку та соціаль-
но значущі відносини. При метафоричному моделюванні жіночого образу в якості най-
більш яскраво визначеної тенденції на перший план виходять ознаки зовнішнього виду, 
виявляється превалювання номінацій, що містять естетичну оцінку. 
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Говорячи про авторські преференції, слід відмітити, що стать автора є вторинною, 
хоча деякі ситуації метафоричного зображення виказують типово чоловічий чи типо-
во жіночий опис. Так, автори – чоловіки надають перевагу іменним метафоричним но-
мінаціям, тоді як авторам – жінкам більш притаманне використання розгорнених мета-
фор – порівнянь. Відмітною рисою є також кількісне вживання метафор в бік авторів жі-
ночої статі. Численність метафоричних порівнянь у автора – чоловіка говорить скоріш 
про імітування ним жіночого стилю письма.
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Право в іСторіоСоФіЇ роману П. КуЛіШа «чорна рада»

Стаття присвячена розгляду функціонування парадигми права в історіософській 
концепції роману П. Куліша. Проаналізовано художньо-правові аспекти трактування 
письменником соціальних явищ, подій і постатей періоду Руїни.
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Статья посвящена рассмотрению функционирования парадигмы права в истори-

ософской концепции романа П. Кулиша. Проанализированы художественно-правовые 
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Визначення параметрів художньої історіософії П. Куліша – наукова проблема, на сьо-
годні досить широко висвітлена в українській гуманітаристиці. Вона стала частиною 
предметного поля ґрунтовних літературознавчих праць (монографії А. Гуляка, В. Івашкі-
ва, Є. Нахліка про П. Куліша), ключовим моментом значного масиву статей про аспекти 
творчості письменника (серед них – роботи В. Владимирової, С. Ковпік, Ж. Янковської), 
історико-філософських досліджень (дисертації О. Тютюнник та ін.). 

Історіософія як складова творчого світогляду митця і дотепер отримує досить розма-
їте трактування з боку літературознавців, істориків, філософів України і зарубіжжя. На-
явні спроби визначити природу світогляду П. Куліша з точки зору загальноприйнятої пе-
ріодизації розвитку мистецтва – наприклад, В. Владимирова вважає, що «за параметра-
ми загальноєвропейського духовного руху, на матриці культурних течій «ядро» поглядів 
митця локалізується приблизно між Просвітництвом і романтизмом» [1: 139]. У радян-
ські часи П. Куліш був кваліфікований як «український буржуазний націоналіст», твор-
чість якого «нібито гальмувала революційний рух в Україні і тим самим шкодила укра-
їнському народові» [2: 5]. Соціально-історичний роман «Чорна рада» є, на нашу думку, 
твором, яким письменник не тільки надав зразок історичного роману в українській літе-
ратурі, а й досить чітко локалізував умовну точку відліку власної системи творчих цін-
ностей. За словами Н. Бернадської, різниця між історією та історичним романом поля-
гає для П. Куліша «в тому, що історія вивчає рід, суспільство, колектив, а історичний ро-
ман – роль індивідуума в історії» [3: 6]. Стосунки особистості із суспільством як складо-
ва історії отримують своє часткове відображення у правовій сфері. Вважаємо, що аналіз 
функціонування парадигми права як «сукупності його мінімальних контекстів» [4: 533], 
наявних у художньому творі, може стати додатковим ключем розуміння при розгляді іс-
торіософської концепції роману «Чорна рада». 

Розповідаючи про діяльність паволоцького полковника Шрама, автор дає корот-
ку ввідну інформацію про роки визвольної війни під проводом Богдана Хмельницько-
го. Письменник характеризує визвольний рух як безкомпромісну війну «своїх» проти 
«чужих»: «Річ тут про Богдана Хмельницького, як він років з десяток шарпав з козака-
ми шляхетних ляхів і недоляшків» [5: 5]. В описі ридвана Шрамового друга Череваня ще 
відчувається певний пієтет до козацьких подвигів Хмельниччини: «Погодив тоді Бог ко-
закам надрать у своїх ворогів усячини <…>. Блищали мідяні, позлотистії герби на ридва-
ні в Череваня; <…> а тих, може, перевелось і кодло, що сими гербами величались…» [5: 
24]. З іншого боку, П. Куліш говорить і про безправ’я, яке спонукало українців до зброй-
ного опору: «Тоді-бо дійшло безладдє в Польщі до того, що робив <…> усякий значний 
чоловік, що йому в божевільну голову прийде, а найбільш із <…> міщанами і хлібороба-
ми, котрі не мали жодного способу супротив його стати» [5: 8]. Коротко, але містко ви-
значає письменник ситуацію, яка склалася згодом, після смерті Богдана Хмельницько-
го, в українській владі: «…гетьманською булавою почали ігратись, мов ціпком» [5: 10].

Однією з гострих правових проблем Хмельниччини було масове покозачення міщан і 
селян, які брали участь у визвольній війні. Разом із новим громадянським статусом ново-
явлені козаки прагнули будь-що отримати нові права та привілеї: «Било козацтво в ту війну 
на те, що або пан, або пропав, то не кожен писався власним прізвищем» [5: 10]. За даними 
Н. Яковенко, найпомітніші тодішні спалахи невдоволення гетьманською владою «припа-
дають на періоди впорядкування козацького реєстру, що повертало до підданського стату-
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су покозачених селян і міщан» [6: 365]. Словами старих людей П. Куліш описує механізм 
таких реєстрових перетворень: «…которі багаті, що на доброму коні збройно до обозу мо-
гли виїжджати, тії <…> до леєстру козацького записані; котрі ж ходили піхом, дак зоста-
лись у поспільстві» [5: 77]. До проблеми покозачення свого часу поставився досить сер-
йозно гетьман Яким Сомко, висунувши низку пропозицій щодо того, як слід перебудувати 
Гетьманщину, щоб стабілізувати ситуацію, адже «саме незадоволені з покозачених, що за-
лишилися «не при ділі», складали разом із запорожцями кістяк тієї опозиції, яку викорис-
товували в боротьбі проти гетьманської влади спочатку Пушкар із Барабашем, потім Без-
палий і, нарешті, Брюховецький» [7: 293]. 

Різниця між очікуваним і отриманим у правах покозачених породила новий виток ста-
нових суперечностей. Подеколи вони вкладались у питання побуту: «…ходили тоді в кар-
мазинах тілько люде значні да шабльовані, а міщане одягались синьо, зелено або в горохвя-
ний цвіт; убогії носили личакову одежу. Через те козаки дражнять було міщан личаками, а 
міщане дражнили козаків кармазинами» [5: 28]. Взаємні рахунки торкались і серйозніших 
питань, як-от захисту міст, зокрема Києва: «[Кармазини] тілько вміють бряжчати шабля-
ми; а тоді де були сі брязкуни, як безбожний Радзивілл загуркотав із гармат у городські во-
рота?» [5: 29-30]. Однак на повну силу прірва між соціальними станами виявилась під час 
виборів гетьмана Лівобережної України, коли прозвучав аргумент проти кандидатури Сом-
ка: «Не діжде крамар козацтвом орудовати!» [5: 129].

Як відзначає Ж. Янковська, помітний акцент у «Чорній раді» ставиться на те, «як утво-
рилася козацька шляхта на основі займанщини» [8: 212-213]. На прикладі ніжинського коза-
ка Гвинтовки у романі показано, як право займанщини входило у конфлікт із раніше підтвер-
дженими правами міщан і поспільства на земельну власність. Упіймавши міщанських во-
лів на віднедавна «своїй» території, Гвинтовка забрав їх до свого двору: «Он, бачите, ідуть у 
двір, познімавши шапки, ніженські кушнірі да салогуби. Які тепер смирні та покірливі, що в 
мене воли в дворі; а піди поговори з їми в магістраті: там зараз покажуть тобі трухлий шпар-
гал із вислою печаттю!» [5: 82]. Заявам міщан про хронологічну першість їхнього права на 
землю («Ще й досі є знаки, що позначили наші бурмистрове» [5: 87]) Гвинтовка протистав-
ляє авторитет гетьманської республіки: «Пан полковник сам давав мені бунчука, щоб я його 
рукою займав собі займанщину, скілько за день конем об’їду. <…> Тепер нехай ніхто не гово-
рить, що се не моє добро!» [5: 87]. У цьому конфлікті П. Куліш відтворив глибоку суперечли-
вість права займанщини, яке переважно надавалося козакам за військові заслуги. 

На думку С. Ковпік, державотворчим ідеалом письменника була «гетьманська держава 
на чолі з мудрим та далекоглядним правителем, який був би гарантом політичної стабіль-
ності» [9: 144]. У романі «Чорна рада» претендентом на таку роль виступає Яким Сомко 
– гетьман, обраний старшинською радою (як відомо, ще Богдан Хмельницький свого часу 
відмовився від того, щоб збирати «чорну», тобто загальну, раду). Сомко прагне визначи-
ти правові межі всіх громадян Гетьманщини: «Нехай у мене всяке, нехай і міщанин, і по-
сполитий, і козак стоїть за своє право; тоді буде на Вкраїні і правда, і сила» [5: 44]. Але, по-
при голосні заяви про право і порядок, гетьман не спромігся врахувати специфіку психоло-
гії своїх опонентів і налаштував проти себе навіть своїх можливих союзників: «…побачи-
мо, як та чорна рада устоїть против гармат! Запорожців тоді я здавлю, як макуху, гетьмана 
їх поверну в свинопаси, а дурну чернь навчу шанувати гетьманськую зверхність!» [5: 44].
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Художнім домислом П. Куліша став епізод розмови між Сомком і Кирилом Туром 
у в’язниці, коли Сомко відмовляється від порятунку і подальшої політичної діяльності: 
«Отсе я ще почну <…> за своє право людську кров точити!» [5: 149]. Тут, гадаємо, можна 
погодитись із А. Гуляком у тому, що, «можливо, прагнучи тільки до того, щоби сильніше 
вразити уяву контрастом звичаїв і характерів козацтва в час визвольної війни і доби руїни, 
письменник проник до самого джерела історичної істини» [10: 24]. Після переходу з істо-
ричної свідомості в міфологічну, тобто ставши художнім героєм замість реального, Сомко 
виступив виразником ідеї автора про те, яке право є первинним для людини (право на жит-
тя) і яку відповідальність бере на себе той, хто виборює владу. 

Таке художнє вирішення конфлікту розкриває, на нашу думку, новий аспект «хуторян-
ської» аксіології П. Куліша в «Чорній раді»: міф хутора, який врешті перемагає в сюжеті 
роману, протиставлено міфові історії з метою підкреслення ключової ролі особистості в іс-
торичному процесі (як паралель згадується пізніше Франкове «Ми над усе любимо свій 
кутик…» [11: 239]). В. Івашків, послуговуючись термінами історика О. Кульчицького, вва-
жає, що таким чином «боротьбу І. Брюховецького та Я. Сомка за гетьманство можна звести 
до питання боротьби за створення з українців середини XVII століття народу-юрби <…> 
чи народу-нації» [12: 212]. Тому хутір у романі є «втіленням не лише суто особистих, а й 
національних цінностей» [13: 117], орієнтованих передусім на право особистості. Якщо ж 
продовжити вибудовувати паралелі, то протиставлення хутора (особистості) й історично-
го процесу (який у романі творила юрба) можна позиціонувати як «конфлікт, який став на-
скрізним у Кулішевій творчості, – між державобудівничим і руїнницьким первнями в укра-
їнській історії» [13: 110].

Наголосивши на цінності права людини на життя, П. Куліш висловив глибокі власні 
переконання, тому, з одного боку, художній Сомко вийшов дещо ідеалізованим, а з іншо-
го боку – він є образом, який знаходиться на вістрі головного конфлікту у творі. Тому не 
можемо прийняти тезу С. Ковпік про «…небажання цього гетьмана взяти владу ціною за-
гибелі невеликої кількості козаків (? – К. К.)» [9: 147]; натомість стає зрозумілим, що мав 
на увазі сам письменник, коли говорив у післямові до «Чорної ради»: «…мне хотелось до-
казать, что не ничтожный народ присоединился в половине XVII века к московскому цар-
ству. Он <…> хранил и хранит до сих пор начала высшей гражданственности (курсив 
наш – К. К.)…» [14: 476].

За влучним висловом Є. Маланюка, «кожне поважніше історичне явище не можна роз-
глядати, як deus ex machina» [15: 190]. Сомкові протистоїть Іван Брюховецький – «крихіт-
ка Цахес» української історії, колишній джура у дворі Богдана Хмельницького. Словами 
Божого чоловіка автор описує стрімкий шлях Брюховецького нагору після постригу Юрія 
Хмельницького в ченці: «…маючи в себе од усіх льохів гетьманські ключі, підчистив щире 
срібло, скільки його там осталось, да й махнув на Запорожжє. А там як сипнув грішми, так 
запорожці за ним роєм: «Іван Мартинович! Іван Мартинович!» <…> Зозвали раду, да й бух 
Іванця кошовим» [5: 16]. Про секрет успішної піар-кампанії Брюховецького серед низово-
го козацтва говорить Н. Яковенко: «…Брюховецький за роки свого перебування на Запо-
ріжжі завоював авторитет серед простодушної голоти, граючи на чутливій струні січови-
ків – нелюбові до старшини» [6: 381], а підсумковий результат такого набуття авторите-
ту висловив згодом старий запорожець батько Пугач: «На чім держиться Січ і славне За-
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порожжє, те повернув ти на сміх!» [5: 142]. У цьому плані тверезий, критичний погляд 
письменника на запорозький фактор, висловлений у «Чорній раді», дуже відрізняється 
від «лайливого бурчання, що ним Куліш засипав козацтво і віршем і прозою на старості-
літах» [16: 400].

Подарунки і обіцянки Брюховецького московським боярам, тобто «не правові, не ле-
гітимні чинники, інспірують подальші його неправові кроки на шляху осягання влади» 
[17: 272]: він дбає про скликання нової козацької ради для обрання гетьмана, нітрохи не 
переймаючись тим, що на раді в Ічні старшина і козацтво вже віддали присягу Сомко-
ві. Не без розрахунку тимчасово ідентифікуючи себе з запорозьким козацтвом, «народ-
ний гетьман» нахабно експлуатує фундаментальні засади запорозького етико-правового 
кодексу, трактовані багатьма дослідниками історії Середньовіччя і Нового часу як озна-
ки сформованого лицарського ордену, – захист бідних і рівність: «Нащо ж і живе наш 
брат запорожець (курсив наш – К. К.) на світі, коли не на те, щоб стояти за православ-
них християн, як за рідних братів своїх? Чи нам золото, чи нам срібло, чи нам панські бу-
динки треба?» [5: 100]; при цьому демагог скеровує й самоідентифікацію слухачів у по-
трібне йому річище: «Дітки мої! Господь з вами і з вашим гетьманством! У нас (курсив 
наш – К. К.) у Січі чи гетьман, чи отаман, чи так собі чоловік – усе рівний товариш, усе 
християнська душа. То тілько ваша (курсив наш – К. К.) городова старшина завела так, 
що коли не пан, то й не чоловік» [5: 100]. 

Після обрання гетьманом захисник «святої бідності» і рівності різко змінює вектор сво-
го ставлення до прав людини і до козацького суду, користується грубою силою для знищен-
ня свого суперника – Сомка: «Козаки самі собі судді: два з третім що хотя роблять. А ві-
зьміть, небожата, та вкиньте в глибку сього бунтовника» [5: 132]. Його щиро дивує відмова 
низовця Петра Сердюка бути помічником у вбивстві ув’язненого гетьмана: «Буцім не все 
один біс, чи задавити яку погань на раді, чи шпирнути ножем під бік у глибці!» [5: 145].

Антилегітимність Брюховецького виявилася уже в мотивації української бідноти для 
зборів у Ніжині – примітно, що ніхто не відчув підозри з приводу того, для чого їх склика-
но: «…він <…> порадив всьому поспільству збиратися в Ніжин, нібито для пограбування 
міста. Тому не дивно, що туди чимдуж (курсив наш – К. К.) поспішали не тільки козаки, а 
й селяни» [18: 127]. Кероване гетьманом-злочинцем, поспільство в масовому психозі забу-
ло про щоденний суд і раду: «Чи заїжджав Шрам до кузні підковати коню підкову – <…> 
коваль, забувши про залізо в горні, балакав з хуторянами про чорну раду... <…> Чи сходи-
лась де у сельці між миром судня рада – діди, замість щоб укладати громаді суд, розказова-
ли, звідки почалось козацтво і як увесь мир вибивсь був із-під ляхів і недоляшків на волю» 
[5: 75]. На такому загальному фоні не дивує перебіг виборів гетьмана на Чорній раді (хоча 
й, за словами козацького літописця, Сомко «…знав, що Чорна рада рідко коли проходить 
без бунту» [18: 128]): «[Прибічники Сомка] січуть, рубають низовців, саджають на столець 
Сомка. А запорожці, як злії оси, не боячись нічого, <…> лізуть і б’ють Сомкову сторону» 
[5: 129]. З історії відомо, що практично ніхто зі старшини у виборах І. Брюховецького учас-
ті не брав і, звичайно ж, «Ніжинська рада 1663 р. була набагато менш представницького та 
леґітимною, ніж попередні, не визнані Москвою, на яких було обрано Я. Сомка» [7: 316].

Перебування на Січі давало козакам свободу, розкривало широкий простір для здій-
снення подвигів і здобуття слави. З іншого боку, «вступ до січового товариства передба-
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чав взяття козаком на себе певного кола обов’язків» [19: 104], і одним із них було суворе 
дотримання дисципліни. Щоб підкреслити композиційну значущість суду над порушни-
ком дисципліни Кирилом Туром, який відбувався перед Чорною радою, П. Куліш дещо 
утрирував ступінь його провини і суворість покарання киями: «…більшої вини й не було, 
здається, в запорожців над оте скаканнє в гречку» [5: 104]. Насправді «найстрашнішим 
покаранням вважалося закопування злочинця живцем у землю за вбивство свого товари-
ша» [19: 105]. Письменник приділив пильну увагу ритуальному аспекту суду, який «роз-
почав <…> батько Пугач. Вийшовши з ряду, уклонивсь він на усі чотири сторони низень-
ко, потім іще оддав особо один поклон гетьманові, да дідам, да отаманам по поклону – і 
почав говорити голосно й поважно…» [5: 102]. Після викладу суті справи «ніхто не вири-
вавсь із словом; усі ждали, що гетьман скаже» [5: 103]. У вигідний для себе момент Брю-
ховецький задекларував свою попередню згоду з вердиктом старійшин Січі й таким чи-
ном посилив свій авторитет серед рядового козацтва: «…судіте й карайте, кого самі зна-
єте, а я свого розуму супроти вашого не покладаю. Усі ми перед вашими сивими чупри-
нами діти і дурні» [5: 103].

Суд над козаком Олексою Сенчилом, якого вже після ради також було впіймано на 
«гречці», показує повною мірою всю облудність антиправової поведінки І. Брюховець-
кого; обидва суди, на нашу думку, домислені П. Кулішем саме з метою його чіткішої ха-
рактеристики, і тут погоджуємось зі словами Н. Зборовської про те, що ці два судові про-
цеси є «яскравою ілюстрацією аристократичної мужності й маргінальної анархічності» 
[20: 127]. У справі Олекси Сенчила присуд гетьмана ламає всі старовинні правові наста-
нови січових братчиків: «Серця свого вколупав би я та дав своїм діткам; а тут ось сивії 
голови січовії знай киї та киї вимагають. <…> Добре в Січі за се карати, а тут нам через 
жінок швидко доведеться перевести всіх братчиків, чи ні?» [5: 141].

Розгляд композиційної функції права в історіософії «Чорної ради» актуалізує як важ-
ливий аспект вивчення творчої спадщини П. Куліша, так і визначення ролі дискурсу пра-
ва в українській історичній прозі. Деякі компоненти історико-правової тематики роману, 
як-от трактування ролі Запорозької Січі в Чорній раді, Божий суд (зокрема двобій Кири-
ла Тура і Петра Шраменка) і правова оцінка письменником народного руху періоду Ру-
їни, створюють додаткові перспективи дослідження теми і потребують окремих літера-
турознавчих розвідок.
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УДК 811.111’37  
 Григоренко Е.С.

(Одесса, Украина)

иван ФранКо и роман и.С. тургЕнЕва «новЬ»

Роман Тургенєва «Новина» викликав численні та розбіжні відгуки: сперечалися кри-
тики і ліберальної, і реакційної преси. Не обійшов своєю повагою цей тургенєвський твір і 
видатний український письменник Франко. Не все можна прийняти в міркуваннях україн-
ського критика. Однак головна ідея статей Франка – підтвердження високої громадської 
ролі роману – справедлива й важлива.

Ключові слова: роман «Новина», суперечливі відгуки, статті Франка, громадська 
роль твору.

Роман Тургенева «Новь» вызвал многочисленные и противоречивые отклики: о нем 
спорили критики и либеральной, и реакционной прессы. Не обошел своим вниманием это 
тургеневское произведение и выдающийся украинский писатель Франко. Не все мож-
но принять в рассуждениях украинского критика. Но основная идея статей Франко – 
утверждение высокой общественной роли романа – верна и важна.

Ключевые слова: роман «Новь», противоречивые отзывы, статьи Франко, обще-
ственная роль произведения. 

The novel by Turgenev “Fallow” has evoked numerous and contradictory responses: it was 
argued by critics of liberal and reactionary media. Also this novel was not overlooked by the great 
Ukrainian writer Franko. Not all ideas of this Ukrainian critic can be adopted. But the main idea 
of Franko’s articles is correct and important. It is the approval of high social role of the novel.

Key words: novel “Fallow”, contradictory responses, Franko’s articles, social role of the novel.

Одной из важных сторон мировоззрения и творчества Ивана Франко является их ор-
ганическая связь с прогрессивной русской культурой второй половины XIX века, нашед-
шей свое блестящее выражение в творчестве целой плеяды выдающихся мастеров реа-
листической литературы этого периода. Можно без преувеличения утверждать, что лите-
ратура XIX века сыграла исключительно важную роль в формировании мировоззрения, 
общественно-политических и эстетических идеалов И.Я.Франко. В творчестве революци-
онных демократов, а также И.С.Тургенева,  Ф.М. Достоевского и Льва Толстого воплоти-
лось для Франко высшее искусство реалистического реализма. В статье «Формальный и 
реальный национализм» украинский критик писал: «Если произведения литератур евро-
пейских нам нравились, волновали наш эстетический вкус и нашу фантазию, то произве-
дения русских мучили нас, пробуждали нашу совесть, пробуждали в нас человека, про-
буждали любовь к бедным и униженным» [1(10: 242)]. Именно поэтому так интересовало 
Франко творчество великого русского гуманиста Ивана Сергеевича Тургенева. 

«Проблема отношения Франко к русской культуре столь значительна и много-
гранна, что не раз становилось и будет становиться предметом специальных иссле-
дований», – справедливо писала Н.Е. Крутикова [2: 59]. Внимание украинских и рос-
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сийских литературоведов неоднократно привлекала тема восприятия Иваном Яков-
левичем Франко творчества Тургенева. В статьях и монографиях М.С. Возняка, М.Н. 
Пархоменко, Е.С. Шаблиовского и др. поднято немало важных и интересных вопросов. 
Однако оценка украинским писателем романа Тургенева «Новь» еще не рассматрива-
лась в современном литературоведении. Думается, что рассуждения Франко о произ-
ведении представляют интерес как для осмысления идейно-художественной сущности 
романа, так и для более четкого понимания той роли, которую сыграла «Новь» в разви-
тии передовых идей русского общества последней трети ХІХ столетия.

Исследователи творчества И.Я. Франко неоднократно подчеркивали, что украинский 
писатель и критик придавал огромное значение популяризации передовой русской литера-
туры в Западной Украине. Своими переводами произведений русских писателей, трудами из 
области философии Иван Франко знакомил соотечественников с прогрессивными идеями 
деятелей русской литературы и культуры. В 1876 г. он издал переводы «Шотландской пес-
ни» и баллады «Русалка» А.С.Пушкина, а также нескольких стихотворений А.К.Толстого. 
А 1877 г. выходят в свет его переводы романа «Что делать?» Н.Г.Чернышевского, расска-
за «Деревенская тишь» и отрывка из «Истории одного города» М.Е.Салтыкова-Щедрина в 
львовском журнале «Друг». Это издание, по мнению украинского ученого А. И.Дея, с 1876 
г. стало « отправным пунктом передовой украинской журналистики, первой ареной борьбы 
за демократические … мысли в Галиции»[3: 19].       

Для Франко ценность русской литературы середины и второй половины XIX ст. заклю-
чалась в ее прогрессивной настроенности, в органической связи с передовыми идеями вре-
мени. Именно это он ценил в творчестве Тургенева. Важно отметить, что произведения рус-
ского романиста выдающийся украинский писатель и критик рассматривал в тесной и не-
посредственной связи с явлениями и тенденциями развития русского общества. Как глубо-
кий исследователь литературного процесса Франко предвосхитил историческое значение 
типов, созданных И.С.Тургеневым. Будучи современником писателя, украинский критик 
верно оценил общественную роль его произведений, в том числе и романа «Новь».        

Упоминания Франко о Тургеневе неоднократны, и всегда они связаны с идеями обще-
ственного назначения художественной литературы. В этом отношении важны и интересны 
статьи украинского критика «Новь» И.С.Тургенева» и «Иван Сергеевич Тургенев». И хотя 
эти работы различны по жанру (статья о «Нови» – краткая рецензия на только что появив-
шийся роман, а вторая представляет собой проблемный обзор творчества писателя), тем не 
менее, они едины по своей идее, по определению места романиста в общественной жизни 
и литературном процессе своего времени.

Украинский литературовед М.Н.Пархоменко отметил, что «первым развернутым кри-
тическим откликом Франко на творчество Тургенева была рецензия на роман «Новь», по-
мещенная в журнале «Друг» в 1877 году»[4: 184]. К этому необходимо добавить, что ре-
цензия Франко была одним из первых положительных откликов о «Нови». Этот факт весь-
ма примечателен. Он свидетельствует, что украинский писатель не только вниматель-
но следил за новинками русской литературы, но сумел разобраться во многочисленных и 
противоречивых откликах на тургеневское произведение. Определенную роль в этом, безу-
словно, сыграло и то, что Иван Франко к моменту появления «Нови» был хорошо знаком с 
творчеством Тургенева. 

В семидесятые годы XIX столетия украинского критика живо интересуют вопросы 
сущности художественной литературы, ее роли в общественной жизни. В статье «Литера-
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тура, ее назначение и важнейшие черты» он писал: «Научная подкладка и анализ составля-
ют главную ценность… литературы…»[1(9:58)]. Именно эти особенности «Нови» и при-
влекли внимание Франко. Поэтому он столь уверенно говорит в рецензии о том, что «из все-
го, что появилось в русской беллетристике с начала нового года, наибольшего внимания за-
служивает новый, давно обещанный роман И.С.Тургенева «Новь»[5(26:50)].      

Не все можно принять в рецензии И.Я.Франко. Целый ряд положений в рассуждени-
ях критика вызывает возражения. Но основная идея статьи – утверждение высокой обще-
ственной роли романа – верна и важна. Главная заслуга автора «Нови», по мнению укра-
инского критика, заключается в том, что Тургенев «…задумал нарисовать широкую кар-
тину современной России, в которой было бы представлено социалистическое движение 
современной молодежи» [5(26:50)]. Следует отметить, что Франко был одним из немно-
гих критиков того периода, четко определившим общественно-политический характер ро-
мана («социалистическое движение»). Хотя, по мнению украинского критика, замысел 
этот не вполне удался и «нового слова автор в «Нови» не сказал»[5(26: 50)], так как не мог, 
живя далеко от родины, понять то новое, что появилось в жизни России. Данное положе-
ние целиком совпадает с выводами Н.К.Михайловского, который в «Отечественных запис-
ках» откликнулся на новый роман Тургенева. Следует отметить, что Франко высоко оценил 
«удачную» и «верную» характеристику персонажей. Важен и значителен конечный вывод 
Франко: «Новь» останется навсегда одним из заметнейших произведений тургеневского 
пера» [5(26:50)]. То, что положительная оценка общественной роли произведения была для 
украинского критика не случайной, подтверждает тот факт, что она повторяется позднее в 
обзорной статье «Иван Сергеевич Тургенев», написанной уже после смерти выдающегося 
русского писателя. 

Эта статья была опубликована во львовском журнале «Заря» в 1883 году. И в ней, ана-
лизируя «Новь», Франко вновь подчеркивает органическую связь сюжета романа с живыми 
процессами современной действительности. «Мы видим его (Нежданова – Е.Г.), – пишет 
украинский критик, – посреди бушующего водоворота новых движений» [1(9: 387)]. И 
вновь повторяются знаменательные слова: «Молодежь «идет в народ» проповедовать вели-
кие мысли социальной революции» [1(9:387)]. Единство рецензии и статьи проявляется и 
в том, что стремясь продолжить свои суждения о последнем тургеневском романе, украин-
ский критик развивает и углубляет мысль, намеченную еще в рецензии: «…люди рудинско-
го типа повторяются у Тургенева и в «Нови» [5(26:50)].

В 80-е годы Франко как писателя и критика волнует изображение в литературе народ-
ной жизни. Вот почему столь высокую оценку дает он «Запискам охотника: «Это было 
первым делом Тургенева, делом безмерного значения в истории России, потому что в них 
он впервые и в ярких образах показал всю мерзость крепостничества и обратил внимание 
всех мыслящих людей на необходимость его отмены»[1(9: 390)]. «Если бы Тургенев не на-
писал больше ничего, кроме «Записок охотника», – делает вывод Иван Франко, – он и тог-
да бы остался бессмертным в русской литературе»[1(9: 391)]. Однако только картины народ-
ного горя не могут удовлетворить прогрессивного украинского писателя-реформатора. Он 
настойчиво ищет в общественной жизни те факторы, которые бы свидетельствовали о воз-
можности перемен, были бы с ними непосредственно связаны, говорили бы о готовности к 
этим переменам хотя бы со стороны образованного меньшинства. Франко привлекает про-
блема героя, человека деятельного, активного, готового указать обществу пути к переменам.

В статье «Иван Сергеевич Тургенев» украинский критик дает обстоятельный анализ ро-
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манов писателя. В них Франко заинтересовала прежде всего галерея образов «лишних лю-
дей», в которой критик увидел глубокое и яркое отражение истории духовного развития 
дворянской интеллигенции ХIХ ст. Историческое значение творчества Тургенева, утверж-
дает Франко, заключается как раз в том, что он сумел увидеть «переходной тип русского 
интеллигентного человека»[1(9:380)] и отобразить его в литературе. В Рудине украинский 
критик отметил новый тип дворянского героя, «…с широким размахом мыслей, с пылкой 
проповедью новых идеалов, человека, великого на словах, но слабого, нерешительного, не-
последовательного на деле» [1(9: 381)]. Высоко оценивая художественные достоинства ро-
мана «Рудин», Франко особо выделяет его историческое значение, которое концентрирует-
ся в образе главного героя. В нем критик видит обобщение целой эпохи в развитии обще-
ственной жизни России, эпохи, предшествовавшей уничтожению крепостничества. Фран-
ко считает Рудина «…лучшим цветком, какой только мог вырасти на почве крепостниче-
ства»[1(9:384)]. При этом особое внимание заслуживает уточнение критика, свидетельству-
ющее о глубоко объективном и верном понимании им современной действительности. Пе-
риод, когда формировались Рудины, знает и других людей, видящих новые идеалы и пути к 
их достижению. «Они, – пишет, Франко, – ищут и находят для себя дело в жизни…», одна-
ко «такие люди… вышли не из помещичьей усадьбы»[1,9:384-385].

Трудно было в условиях жестокой цензуры более четко сказать, что образом Дмитрия 
Рудина Тургенев подвел своеобразный итог деятельности дворянского героя, что в турге-
невском романе подспудно выражена мысль о необходимости появления нового героя вре-
мени – героя из народа, готового к делу строительства новой жизни. Предвестником героя 
такой высокой общественной активности стал для Франко Евгений Базаров.

Рудина и Базарова украинский критик считает центральными фигурами творчества 
Тургенева. Оба они – типы исторически сложившиеся, потому что оба, по его мнению, яв-
ляются представителями двух этапов в развитии русской интеллигенции, двух тенденций 
этого развития.     

С проблемой героя связывает Франко в своей статье и роман «Новь». Хотя Тургенев, как 
утверждает критик, и показал Нежданова в новом окружении (молодежь, проповедующая 
идеи революции), но все же Нежданов, по мнению Франко, стоит ближе к Рудину, нежели 
к этой молодежи. Вполне закономерно, что украинский критик видит в герое «Нови» про-
должение Рудиных: «…Нежданов, хотя и живет в середине семидесятых годов, все же со-
храняет в своей крови много капель крови Рудина»[1(9:387)]. Трагедия Нежданова, убежден 
Франко, как и всех людей рудинского типа, происходит от недостатка «…той энергии, ка-
кую дает детям рабочая, трудовая семья. Русское дворянство, – пишет критик, – из поколе-
ния в поколение вырастая в лени, безделье и разврате, должно было оставить своим потом-
кам мягкие и слабые мускулы, тонкую кость, бледную кровь, но зато чрезмерно развитые 
нервы, которые в тяжелых и трудных обстоятельствах, требующих твердости и труда, ста-
новятся поистине проклятием человека»[1(9: 388)]. 

Трудно не согласиться с выводами Франко, что Нежданов представляет собой заверше-
ние линии Рудина. Герой «Нови» стоит в конце мучительного процесса разочарования дво-
рянской интеллигенции в значимости своей роли, у истоков которой стоял Дмитрий Рудин. 
Наблюдения Франко тем более интересны, что они свидетельствуют о замечательном ана-
литическом чутье украинского критика, сумевшего раскрыть историческую преемствен-
ность литературных образов, их социально-психологическую общность. Однако, увлек-
шись параллелью между Рудиным и Неждановым, Иван Франко не замечает, что герой 



389

«Нови» нарисован не только как личность, социально и психологически родственная Ру-
дину. В герое последнего романа (при несомненном критическом отношении к нему) Тур-
генев видел то новое, что связывало Нежданова с эпохой 70-х годов, в чем-то даже объеди-
няло с типом Дон Кихота: желание сблизиться с народом, готовность к активным действи-
ям. Автор ценит в своем герое его внутреннюю боль, нежелание стоять в стороне от насто-
ящего дела, что было характерно и для Дмитрия Рудина. Но у Нежданова, героя 70-х го-
дов, острее и потому трагичнее осознание своих слабостей, что и приводит его к самоубий-
ству. И все же герой последнего тургеневского романа начинает действовать; неумело, не-
удачно, чаще бессмысленно, но он все же стремится реализовать свои цели. В этом суще-
ственное отличие Нежданова от Рудина. Важно подчеркнуть, что герой «Нови» действу-
ет не в одиночку, а совместно с другими, что было характерно и типично для волны обще-
ственного движения в России 70-х годов. Именно этих особенностей тургеневского героя 
украинский критик не отметил.

Не освещено в статьях Ивана Франко значение образов Соломина и Марианны, кото-
рым в романе уделено значительное внимание. Тургенев очень гордился Марианной как 
верно схваченным типом. В марте 1877 г. он писал М.М.Стасюлевичу: «…один аристарх, 
напр., уверял, что Марианн нет, что я их выдумал – а тут вдруг процесс, где из 52-х ре-
волюционеров 18 женщин – дело небывалое и неслыханное в Европе – ни в какое вре-
мя!» [6(12(1): 106)]. Можно предположить, что социально-политические условия Западной 
Украины не позволили Франко увидеть в Марианне ростки новой жизни. Возможно, имен-
но поэтому не получила характеристики в его статьях и вся группа народников в романе. 

И хотя трудно согласиться со всеми рассуждениями украинского критика о романе 
«Новь», но то, что он в свое время сказал об этом произведении в положительном плане, яв-
ляется несомненной его заслугой. Важно, что в творчества Тургенева украинский писатель 
и критик Франко увидел романиста, ставившего наиболее важные и больные вопросы об-
щественной жизни России второй половины ХІХ ст. и что «…именно на примере творче-
ства Тургенева Франко доказывал, что литература – это сфера духовной деятельности, ко-
торая наиболее направляет человеческие чувства на путь гуманности, дружбы и единства 
народов» [7:141].   
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ПЕрЕКЛадачі 1920-30-Х роКів – видатні дЕрЖавно-громадСЬКі 
діЯчі уКраЇнСЬКоЇ народноЇ рЕСПуБЛіКи: ПовЕрнЕннЯ 

іЗ ЗаБуттЯ 

Стаття має біо-бібліографічний характер і присвячена поверненню пам’яті про пе-
рекладацьку діяльність видатних представників українського культурно-національного 
відродження, таких як Модест Левицький, Людмила Старицька-Черняхівська, Андрій 
Ніковський, Надія Суровцова, які в часи національно-визвольних змагань (1917-1921) 
були відомими громадськими діячами та високопосадовими державними службовцями 
в міністерському апараті Української Народної Республіки, а в 1920-ті – на початку 
1930-х років, хоч і виявили свою цілковиту лояльність до більшовицько-радянської влади, 
через жорстку політичну цензуру змушені були як літератори зосередитись переваж-
но на перекладацькій праці. 

Ключові слова: Модест Левицький, Людмила Старицька-Черняхівська, Андрій Ні-
ковський, Надія Суровцова.

Статья носит био-библиографический характер и посвящена возвращению памяти 
о переводческой деятельности выдающихся представителей украинского культурно-
национального возрождения, таких как Модест Левицкий, Людмила Старицкая-
Черняховская, Андрей Никовский, Надежда Суровцова, которые в годы национально-
освободительного движения (1917-1921) были известными гражданськими деятеля-
ми и высокодолжностными государственными служащими в министерском аппарате 
Украинской Народной Республики, а в 1920-ые – в начале 1930-х годов, хоть и прояви-
ли свою полную лояльность по отношению к большевистско-советской власти, из-за 
жесткой политической цензуры вынуждены были как литераторы заниматься преиму-
щественно переводческой работой. 

Ключевые слова: Модест Левицкий, Людмила Старицкая-Черняховская, Андрей Ни-
ковский, Надежда Суровцова.

The article pioneers an integral bio-bibliographic description of the lives and literary 
translations of several prominent Ukrainian cultural, political and public figures, namely 
Modest Levytsky, Liudmyla Starytska-Cherniakhivska, Andriy Nikovsky, Nadia Surovtsova, 
who in the pre-Soviet period had played an important role in the national liberation movement 
as the governmental officials of the Ukrainian People’s Republic (1917-1921), but whose public 
and belletristic activities in the 1920s – early 1930s became restricted by the Soviet authorities 
predominantly to the area of such ‘secondary’ literary practice as translating. 
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Key words: Modest Levytsky, Liudmyla Starytska-Cherniakhivska, Andriy Nikovsky, Nadia 
Surovtsova.

Актуальність та новизна запропонованого дослідження полягає у відновленні пам’яті 
про перекладацьку спадщину видатних діячів української культури та політики, таких як 
Модест Левицький, Людмила Старицька-Черняхівська, Андрій Ніковський, Надія Суров-
цова, які в часи національно-визвольних змагань обіймали відповідальні посади в міністер-
ському апараті Української Народної Республіки (УНР), а в 1920-ті роки – після встанов-
лення у Великій Україні більшовицько-радянської влади – самовіддано працювали на бла-
го УСРР (Української Соціалістичної Радянської Республіки), щоправда, головним чином 
уже як літератори: у 1920-ті роки, які прийнято називати добою національного ренесансу, 
ця мистецька ніша суспільної праці ще залишалася привідкритою для колишніх «петлюрів-
ців», як зневажливо називали – й досі ще нерідко називають – діячів уряду УНР. Модест Ле-
вицький, Людмила Старицька-Черняхівська, Андрій Ніковський, Надія Суровцова встигли 
зробити вагомий внесок у справу художнього перекладу, донісши до українських читачів 
десятки найкращих творів світової літератури, перш ніж їхні імена були викреслені сталін-
ською цензурою з української історії та літератури в часи «великого терору». 

Далі зосередимось окремо на кожній із цих непересічних постатей.
Спершу згадаємо про «батька Волині», як його називали земляки-сучасники, модес-

та Пилиповича Левицького (1866–1932) – кваліфікованого лікаря, письменника, публі-
циста, перекладача, педагога, композитора, громадського і державного діяча. Народився 
Модест Пилипович на Поділлі, неподалік від повітового міста Проскурів (нині Хмель-
ницький), у графській сім’ї. Його батько був відомим на Волині громадським діячем, ін-
спектором народних шкіл та мировим суддею, а дід – священиком. У родині Левиць-
ких розмовляли українською мовою, але вивчали і знали німецьку, французьку, польську 
мови, музику, літературу та мистецтво. До речі, молодша сестра Модеста Левицького, 
Софія (нар. 1874 р.) стала художницею і здобула визнання в колі паризької богеми почат-
ку XX століття. Вона переклала французькою мовою оповідання Миколи Гоголя «Вечо-
ри на хуторі коло Диканьки», оздобивши тексти власними дереворитами.

Модест Левицький закінчив медичний факультет Київського університету святого 
Володимира, прагнучи стати домашнім лікарем своїй хворій на сухоти дружині Зінаїді 
та пізнати життя у шкурі «мужицького» лікаря. 

У 1894-98 рр. обіймав посаду повітового лікаря міста Ковель. У той час батько Лесі 
Українки Петро Антонович Косач був «предводителем дворянства» у Ковелі, тож Ле-
вицькі спізнались і заприятелювали з родиною Косачів, яка жила тоді в Колодяжному, 
недалеко від Ковеля, а Модест Пилипович став другом і на цей період приватним ліка-
рем Лесі Українки. (На жаль, Леся Українка змушена була знищити листи від Модеста 
Левицького, коли за ними обома був установлений таємний нагляд царської охранки.) 

Через загострення сухот у дружини 1896 р. Модест Пилипович залишає Волинь і 
переїздить на Поділля. Але родинні зв’язки з Косачами не перериваються. Восени 1899 
р. Левицький отримує вакантну посаду лікаря в лікарні біля містечка Боярка на Київщи-
ні. Близькість до Києва надавала Левицьким можливості для нав’язування нових зна-
йомств, відвідання книгарні Наукового товариства ім. Шевченка, спілкування з давніми 



392

побратимами (родинами Косачів та Старицьких, членами київської Старої громади). На-
прикінці 1904 року Модест Левицький, Сергій Єфремов, Борис Грінченко і Федір Ма-
тушевський створили Українську Радикальну Партію (УРП), яка виступала за встанов-
лення в Росії конституційної монархії та за право України на автономію. Восени 1905 
року УРП об’єдналася з Українською Демократичною Партією під назвою Українська 
Демократично-Радикальна Партія. 

У 1910-х роках Модест Левицький оселяється в Білій Церкві. В березні 1917 року він 
очолює білоцерківську «Просвіту». Підтримавши ідею створення самостійної Української 
держави, він висувається на першорядні посади в уряді Української Народної Республі-
ки (УНР). За біографічною довідкою Н. Ю. Пушкар, у роки української державності Ле-
вицький працював урядовцем в апараті Міністерства шляхів УНР на посаді директора 
культурно-освітнього департаменту, був головним санітарним лікарем залізниць України. 
З 1919 року – радником, потім головою української дипломатичної місії у Греції. Не повер-
нувшись у більшовицьку Україну, він деякий час жив у м. Тарнові (Польща), де в той час 
перебував уряд УНР в екзилі. Левицький працював лікарем, був завідувачем у Закопаному 
санаторію для українських вояків, хворих на сухоти [Пушкар]. У 1922-27 рр. він мешкав у 
Подєбрадах (Чехія), де працював лікарем і викладачем української мови в Українській гос-
подарчій академії. З 1927 року Модест Левицький разом із сім’єю сина жив у Луцьку і пра-
цював учителем в українській гімназії, вів уроки української мови й літератури.

Кохана дружина Модеста Пилиповича, його щирий друг і порадник Зінаїда Левиць-
ка (1870-1919, Афіни, Греція) теж була перекладачем та письменницею. Разом із Модес-
том Пилиповичем вони перекладали з французької та польської мов. Їхні спільні пере-
клади публікувались у 1920-х роках і в радянській Україні. Так, 1928 року в київському 
видавництві «Сяйво» вийшов у їхньому перекладі чотиритомний роман Еміля Еркмана-
Шатріана (Еміля Еркмана і Шарля-Луї-Гратьєна-Александра Шатріана) «Історія одного 
селянина», написаний у 1868-70 рр., загальним обсягом 806 сторінок. А 1929 року «Кни-
госпілка» (Харків-Київ) опублікувала в тому самому перекладі повість «Вдосвіта» поль-
ського письменника Теодора Томаша Єжа (справж. Зигмунт Мілковський). 

Особисто Модест Левицький знав польську, чеську, російську, єврейську, французь-
ку, німецьку, італійську, англійську (принаймні, перекладав з цієї мови; можливо, й ко-
ристуючись при цьому допомогою тих мов, які вивчав змалку), а ще старогрецьку та ла-
тинську мови і перекладав з багатьох із цих мов. Чимало його перекладів залишились не-
опублікованими: романи польських класиків Генріха Сенкевича, Болеслава Пруса, тво-
ри польської письменниці Елізи Ожешко, шведської письменниці Сельми Лаґерлеф та 
ін. (До слова, неопублікованими залишились і більші оригінальні твори Модеста Ле-
вицького: публіцистичні «Спогади лікаря» (1888-1929) та роман «Перша руїна» з часів 
володимирсько-суздальського князя Андрія Боголюбського.)

1930 року харківське видавництво «Український робітник» опублікувало в перекладі 
Модеста Левицького найзнаменитіший роман популярного американського письменни-
ка Ептона Сінклера «Нетрі» (The Jungle, 1906): про життя робітників на чикагських ско-
тобійних та м’ясопереробних підприємствах (цей твір свого часу, нібито, спонукав пре-
зидента Теодора Рузвельта стати вегетаріанцем та запровадити перші федеральні зако-
ни про контроль за якістю продуктів харчування). Після появи англійською мовою ро-
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ман був перекладений сімнадцятьма мовами світу за лічені місяці й продавався тисяча-
ми примірників щодня. Наразі важко стверджувати, чи з оригіналу перекладав його Мо-
дест Левицький і чи користувався при цьому іншими перекладами. 

Сьогодні хрестоматійно відомим став мемуарний запис Л. М. Старицької-
Черняхівської про свої дитячі роки: «Наше покоління – виключне покоління: ми були 
першими українськими дітьми. Не тими дітьми, що виростають в селі, в рідній сфері 
стихійними українцями, – ми були дітьми городянськими, яких батьки виховували впер-
ше серед ворожих обставин свідомими українцями із сповитку» [цит. за: Старицька-
Черняхівська]. 

Людмила михайлівна Старицька-черняхівська (1868, Київ – 1941) – поетеса, 
прозаїк, драматург, перекладач, критик, мемуарист, громадський діяч. Донька Михайла 
Петровича Старицького (1840–1904) та Софії Віталіївни Старицької (1850–1928) – рід-
ної сестри композитора Миколи Лисенка. Людмила Михайлівна була другою дочкою в 
родині Старицьких, саме її Михайло Петрович назвав у своєму заповіті «улюбленою до-
чкою», «ангелом-хоронителем». 

Перші твори Людмила Старицька писала під впливом батька-драматурга і театраль-
ної атмосфери, в якій вона виростала. У 1888–93 роках брала активну участь у роботі лі-
тературного гуртка «Плеяда». 1896 року вийшла заміж за лікаря, учасника українсько-
го руху, професора-гістолога Київського університету Олександра Черняхівского. 1900 
року в подружжя народилася донька Вероніка. 1907 року Людмила Старицька написа-
ла історико-біографічну розвідку «Двадцять п’ять років українського театру (Спогади 
та думки)», тоді ж почала працювати в першій українській газеті «Рада» (завідувала ре-
дакційним відділом «По Росії»), 1912 року очолила Київський літературно-мистецький 
клуб «Родина» (по смерті її дядька, композитора Миколи Лисенка), у 1917–19 роках була 
членом Центральної Ради УНР, у травні 1917 року брала участь у заснуванні Товари-
ства (комітету) «Український національний театр», входила до його президії, 1919 року 
стала співзасновницею і заступницею голови Національної ради Українських жінок у 
Кам’янці-Подільському, входила до складу перекладацької комісії з підготовки до друку 
Біблії українською мовою. 

Переклала українською мовою лібрето низки класичних опер – «Орфей» К.-В. Глю-
ка, «Ріголетто», «Аїда» Дж. Верді, «Фауст» Ш. Гуно, «Чіо-Чіо-сан» Дж. Пуччіні, «Золо-
тий півник» М. Римського-Корсакова, перекладала також твори Семена Надсона, Кіндра-
та Рилєєва, Генріха Гейне. 1924 року видавництво «Книгоспілка» (Харків-Київ) випусти-
ло в її перекладі з німецької мови трагедію Фріца (фон) Унру «Рід». Німецьку мову Люд-
мила Михайлівна знала бездоганно і дуже її любила, в одному з листів до матері Веро-
ніка Черняхівська підкреслює цю мовну симпатію Людмили Михайлівни словами «твоя 
укохана німецька мова» [цит. за: Хорунжий].

У 1920-х роках Людмила Старицька-Черняхівська працювала у ВУАН (Всеукраїн-
ській академії наук), 14 січня 1930 року її заарештували, звинувативши у приналежнос-
ті до так званої Спілки визволення України (СВУ), – справу було сфабриковано біль-
шовицькими спецслужбами, щоб завдати показового удару по старій, «дореволюційній» 
українській інтелігенції. Допити велись у в’язниці на Холодній Горі в Харкові. Людми-
ла Михайлівна, «колишня пані», в горжетці й з лорнеткою в руці, на допитах мала муж-
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ність сперечатись зі слідчими. Вона не приховує своєї культурницької позиції, ствер-
джує: «Думка про самостійну Україну була провідною думкою мого життя, і, звичайно, 
в міру сил моїх і можливостей, я працювала для здійснення її» [цит. за: Чуприна]. Більш 
за те, 62-річна письменниця сміливо заявляє, що за 250 років панування Москви україн-
ці не надбали культурних цінностей, відстали від Європи [див.: Чуприна].

Людмилу Михайлівну засуджено до 5 років позбавлення волі з обмеженням у пра-
вах на 3 роки, проте 4 червня 1930 року письменницю звільнено з-під варти і строк за-
мінено на умовний. Після звільнення вона разом із чоловіком була вислана до міста Ста-
ліно (нині Донецьк), де професор Черняхівський став одним із засновників медичного 
інституту, – з цією метою подружжя й заслали до Сталіно, а ім’я Людмили Старицької-
Черняхівської практично викреслили з історії української літератури. Але письменни-
ця на засланні займалась перекладацькою діяльністю. До Києва подружжя повернуло-
ся 1935 року і в подальші роки свого земного буття Людмила Михайлівна жила у Києві. 
Не маючи змоги влаштуватись на відповідну її освіті роботу, вона, щоб вижити, три роки 
працювала на швейній фабриці робітницею. Хоч у той час її творів не друкували, але на 
сцені Київського оперного театру йшли опери в її перекладах – «Чіо-Чіо-сан», «Аїда», 
«Ріґолетто». Дирекція оперного театру не платила гонорарів репресованій письменни-
ці, тоді Людмила Михайлівна вирішує подати до суду і несподівано виграє цю справу. 

Страшне лихо трапилось, коли 8 січня 1938 року заарештували єдину доньку Черня-
хівських – письменницю й перекладачку Вероніку Черняхівську, звинувативши її як ко-
лишню дружину німецького банкіра Теодора Геккена у шпигунстві на користь Німеччи-
ни. Батько Вероніки Олександр Григорович наступного року помер з горя, а Людмила 
Михайлівна до кінця свого життя сподівалася зустрітись із донькою, їздила аж до Сибіру 
в пошуках своєї Рони (як ніжно називали Вероніку батьки), писала листи про її помилу-
вання до вождів партії, але так і не дізналася, що насправді Вероніку Черняхівську роз-
стріляли за постановою трійки при Київському НКВД 22 вересня 1938 року. 

20 липня 1941 року, коли під Києвом велися запеклі бої з німцями, Людмила 
Старицька-Черняхівська була заарештована НКВД. Разом із сестрою Оксаною Михай-
лівною Стешенко її вивезли вантажівкою до Харкова, де звинуватили в антирадянській 
діяльності й повезли під конвоєм у телячому вагоні на заслання до Акмолинська, що в 
Казахстані. Одначе в дорозі 73-літня письменниця померла, її тіло конвоїри викинули з 
вагона. Точна дата смерті та місце поховання невідомі. 

Наша розвідка про перекладачів 1920-х років, які мали славетне державотворче ми-
нуле як діячі уряду УНР, має обов’язково включити в себе і багатогранну постать Ан-
дрія Ніковського. 

андрій васильович ніковський (1885–1942) – державний діяч, політик, літерату-
рознавець, журналіст, перекладач. Народився в болгарському селі Малий Буялик тодіш-
ньої Херсонської губернії в бідній селянській сім’ї. 1897 року доля звела його з сином 
одеського ювеліра М. Еліка, який, за спогадами Ніковського, “спокусив його розкішни-
ми вигодами знання і освіти” і за нетривалий час підготував до іспитів у гімназії [цит. 
за: Передчуття…].

Після закінчення гімназії Андрій продовжив навчання в Імператорському Новоро-
сійському університеті в Одесі, закінчивши 1912 року історико-філологічний факультет. 
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Під час навчання в університеті брав активну участь у житті української громади, зосіб-
на, від самого початку заснування Одеської «Просвіти» у 1905 році й до її адміністра-
тивного закриття 1910 року постійно працював секретарем та бібліотекарем одеського 
осередку «Просвіти», невдовзі був обраний і членом правління товариства. Слід наголо-
сити, що «Одеса кінця ХІХ – початку ХХ ст. була потужним центром українського руху, 
«містом самостійників», а для Ніковського – «моя рідна Одеса». Ще з 70-х років ХІХ 
ст. тут виникають своєрідні університети «на дому». Це не були літературні салони, як 
у Росії, але внесок таких «університетів», результати їхньої діяльності для українсько-
го національного руху і літературного та наукового життя мають величезне культурно-
історичне значення» [Яременко]. Таким «університетом на дому» стало для юного Ні-
ковського та інших одеських студентів помешкання подружжя Лазурських – відомого фі-
лолога, професора і проректора Новоросійського університету Володимира Лазурського 
та його дружини Наталі, які були членами одеської «Просвіти».

Ще студентом Андрій Ніковський став членом одеської Молодої громади (так нази-
валися місцеві гуртки студентської молоді, прихильної до самостійницької ідеї, які про-
водили пропагандистську та культурно-просвітницьку роботу й поширювали популяр-
ну літературу). Крім того, від часу заснування 1908 року Товариства Українських По-
ступовців (скорочено ТУП) – таємної понадпартійної громадсько-політичної організації, 
до якої входила і Людмила Старицька-Черняхівська, а також Євген Чикаленко, Михайло 
Грушевський, Сергій Єфремов, Володимир Винниченко та ін., – Ніковський став одним 
із дієвих членів цієї організації, яка напередодні Першої світової війни виконувала роль 
координуючого центру українського національного руху й з ініціативи якої в перші тиж-
ні революції 1917 року було засновано Центральну Раду.

1913 року Андрій Васильович переїздить до Києва і стає головним редактором газе-
ти «Рада» (яка на той час була єдиною щоденною громадсько-політичною, економічною 
і літературною газетою, що виходила українською мовою на Наддніпрянщині), перебу-
ваючи на цій посаді до 2 серпня 1914 року, коли російський уряд закрив газету (вона від-
новилася відразу після лютневої революції 1917 року під назвою «Нова Рада»). Видавав 
і фінансував «Раду» Євген Чикаленко, і це визначало її загальну лінію як речника Това-
риства Українських Поступовців і гуртівника визначних діячів майбутньої Української 
Народної Республіки. В «Раді» Ніковський друкував талановиті літературознавчі розвід-
ки, зокрема, і присвячені перекладеним творам світового письменства, як-от панорам-
на стаття «“Дон-Жуан” в українській літературі» (№ 7 за 1913 рік), підписана псевдоні-
мом Ан. Василько. 

В період Першої світової війни, коли «Рада» була заборонена, Андрій Васильович 
повернувся в Одесу, де у 1915 році редагував журнал «Основа» (але після випуску чет-
вертого номера це видання було закрите, очевидно, через політичні погляди його редак-
тора – члена проводу Товариства українських поступовців), а також співпрацював із не-
легальним часописом української революційної молоді «Боротьба» (1915). 

Після Лютневої революції, 17 березня 1917 року Андрій Ніковський увійшов до скла-
ду Комітету Київської ради об’єднаних громадських організацій і партій. Комітет утри-
мував фактичну владу в Києві протягом перших трьох місяців революції, а Ніковський 
виконував обов’язки секретаря виконкому ради.
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25-26 березня 1917 року відбувся з’їзд Товариства українських поступовців, на яко-
му товариство реорганізувалося у Союз українських автономістів-федералістів. Андрій 
Ніковський був обраний товаришем (заступником) голови Союзу, а також став головним 
редактором (разом з Сергієм Єфремовим) відновленої газети «Рада», що виходила під 
назвою «Нова рада» від 25 березня 1917 року до 9 лютого 1919 року (з невеликою пе-
рервою під час перебування в Києві денікінців), відповідальним секретарем газети був 
Павло Тичина. Видавалась «Нова рада» як орган Товариства підмоги літературі, науці й 
штуці за фінансової підтримки Євгена Чикаленка; з 1918 року – офіційний орган Україн-
ської Партії Соціалістів-федералістів. Коли 7 лютого 1919 р. більшовики вдруге захопи-
ли Київ, через два дні «Нова рада» припинила своє існування (газета почала видаватися 
під іншими назвами – «Рада», «Промінь» [див.: Нова Рада]).

Від початку утворення Центральної Ради 21 квітня 1917 року Андрій Ніковський 
став її членом: його було обрано до складу Центральної Ради на Всеукраїнському націо-
нальному конгресі; 23 червня 1917 року він став заступником Голови Центральної Ради 
– Михайла Грушевського, увійшовши до складу Президії ЦР, і залишався на цій посаді 
до 16 березня 1918 року. Отримавши інформацію про більшовицький переворот у Петро-
граді 7 листопада, Центральна Рада прийняла рішення про утворення «Крайового комі-
тету для охорони революції на Україні», членом якого став і Андрій Ніковський. 

Під час правління гетьмана Павла Скоропадського, Андрій Ніковський перебуває в 
опозиції до гетьманського уряду й ініціює створення на початку серпня 1918 року та стає 
першим головою Українського Національного Союзу (УНС), що об’єднував усі українські 
республіканські партії, опозиційні до гетьманської влади й німецької окупації, яку приніс 
із собою Гетьманат. Ніковський очолював Український Національний Союз до 18 вересня 
1918 року і як член його Президії брав участь у підготовці антигетьманського повстання, 
яке було реакцією на проголошену гетьманом Скоропадським 14 листопада 1918 федера-
цію України з майбутньою Росією та затвердження нового кабінету на чолі з російським 
монархістом С. Гербелем (у результаті повстання гетьманат було повалено 14 грудня 1918 
року; йому на зміну прийшла Директорія УНР, з утворенням якої необхідність в Україн-
ському Національному Союзі відпала, тож він припинив існування в січні 1919 року).

Наприкінці 1918 року від серцевої хвороби померла дружина Андрія Ніковського 
Наталя Дмитрівна Ніковська (грекиня з походження, у дівоцтві мала прізвище Христо, 
яким підписувала свої рецензії на дитячі книжки в часописі «Книгарь»), залишивши чо-
ловіка самого з двома дітьми – Галкою і Льодиком.

Надалі у 1919 році Андрій Ніковський зосередився на літературно-критичній (видав 
у київському видавництві «Друкар» книжку нарисів «Vita Nova» про тодішніх поетів-
новаторів Павла Тичину, Михайла Семенка, Якова Савченка і Максима Рильського), ви-
давничій та художньо-керівній діяльності: працював у редакції кооперативного видав-
ництва «Книгоспілка», редагував журнал «Нова громада», був заступником директора 
Оперного театру, директором «Українфільму». Після захоплення Києва денікінцями, а 
пізніше більшовиками, він був змушений деякий час переховуватись.

Повернувшись в Україну наприкінці 1924 року, Андрій Васильович став науковим 
співробітником Всеукраїнської Академії Наук (ВУАН). Окрім словникарської праці, він 
брав участь у роботі над виданнями класиків, зокрема, з 1927 р. над виданням творів 
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Лесі Українки (за редакцією Б. Якубовського), багато перекладав, виконував працю сти-
лістичного редактора чужих перекладів (зокрема, 1926 р. в київське видавництво «Сло-
во» за його редакцією випустило збірку оповідань Анатоля Франса «Світання» в пере-
кладі Валер’яна Підмогильного), писав літературно-критичні статті про тогочасне пись-
менство, передмови до видань повістей «Бурлачка» (1926) та «Микола Джеря» (1927) І. 
Нечуя-Левицького, «Конотопської Відьми» Квітки-Основ’яненка (1927), «Ніоби» О. Ко-
билянської (1927), «Оповідань» Т. Бордуляка (1927) та ін., вступні статті та примітки до 
перекладених творів (як-от вступна стаття до «Гамлета» В. Шекспіра в перекладі Михай-
ла Старицького під назвою «Український переклад “Гамлета”», опублікованого «Кни-
госпілкою» 1928 року, примітки до роману Анатоля Франса «Корчма Королеви Педок» 
у перекладі Валер’яна Підмогильного, який був оприлюднений 1929 року харківською 
«Книгоспілкою»).

До перекладацького доробку Андрія Ніковського належать: збірка оповідань Джека 
Лондона «Золотий яр» (Київ, 1925), оповідання «Згублена грамота» (Харків, 1929) та по-
вість «Тарас Бульба» (Харків, 1930) Миколи Гоголя; він також здійснив стилістичну ре-
дакцію першого тому 4-томного видання «Творів» Миколи Гоголя, який вийшов протя-
гом 1929-32 років у харківському видавництві «Книгоспілка» в загальній редакції Івана 
Лакизи та Павла Филиповича.

Художній переклад відігравав вагому роль у творчій спадщині Андрія Ніковського не 
тільки як високоякісний практичний доробок Ніковського-перекладача, але і як певний 
ступінь еволюції у виробленій ним схемі історії української літератури. Історична панора-
ма літератури ХІХ століття, за Ніковським, складалася з трьох ступенів: 1) пародія (травес-
тійна поема «Енеїда» Івана Котляревського, яка, за Ніковським, не була перекладом чи пе-
респівом, а була насправді пародією); 2) переклади, які слідували за пародіями як подальша 
сходинка включення українського письменства «в оборот усесвітнього» (у 70-80 роки ХІХ 
ст., нагадує Ніковський, були перекладені Біблія і гомерівські поеми (Куліш, Франко, Ні-
щинський, Руданський, Пулюй, Нечуй). Далі – Софоклівські й Шекспірівські трагедії; Ґете 
і Шіллер, Гейне (книга перекладів Лесі Українки і М. Славинського). Ці світові надбання 
«поволі стають здобутком українського слова, стають вершинними» [цит. за: Яременко]; 
3) оригінальні твори: «Шевченко, Куліш, Франко, а особливо Леся Українка розпочинають 
оригінальні композиції на всесвітні теми. <…> Це справжня вершина: «Камінний госпо-
дар», «Кассандра», «На полі крови». Ми досягли світового рівня!» [цит. за: Яременко]. «В 
глибині огляду Ніковського, – підкреслює М. Зеров, – лежить тонке і правильне спостере-
ження: травестія, переклад і, нарешті, оригінальне розроблення загальнолюдського сюже-
ту – це справді три етапи (три складові літературної панорами) в розвитку українського по-
етичного стилю. Це найзагальніша панорама історії літератури пера Ніковського, яка, зро-
зуміла річ, всієї розмаїтості літературних фактів ще не охоплює і жодним чином не повто-
рює існуючі на той час історії української літератури» [цит. за: Яременко].

Схема розвитку національного поетичного стилю, яка обов’язково включає в себе худож-
ні переклади як окремий етап і важливу складову ланку національного письменства, запро-
понована Андрієм Ніковським у 1910-х роках (нехай і не розроблена в детальнішому охо-
пленні), на цілих 60 років випереджає надзвичайно популярну й авторитетну нині «теорію 
полісистеми» (вчення про переклад у контексті вчення про літературу та семіотику культу-
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ри), запропоновану ізраїльськими вченими Ітамаром Івен-Зогаром (Itamar Even-Zohar) та Ґі-
деоном Турі (Gideon Toury) наприкінці 1970-х років. Отже, історико- й теоретико-літературні 
ідеї Андрія Ніковського (переплетення історії, теорії художньої літератури та вчення про пе-
реклад) справді були перспективними і вартими подальшого вдосконалення. 

Ще один штрих до портрету Андрія Ніковського – з уст його давнього знайомого і 
приятеля, співпрацівника видавництва «Книгоспілка» на посаді мовного редактора Мак-
сима Рильського – про артистичну й товариську вдачу Андрія Васильовича: «Велике він 
справив на мене вражіння своєю красномовністю, дотепністю і т. ін.», «він мене дуже ці-
кавив як блискуче-талановита постать, дуже освічена і красномовна людина» [Розвід-
ки]. До речі, той же Максим Рильський засвідчує, що Ніковський, «фактично був од-
ним з ідеологічних керівників» Київської філії видавництва «Книгоспілка»: укладав ви-
давничі плани, писав передмови та примітки до цілої низки книжок, а вплив його «об-
ворожливої», за висловом самого Рильського, особистості на працівників редакційного 
колективу, на молодших літераторів важко переоцінити: для них він був утіленням ідеї 
українського відродження, носієм інтелектуально-духовних традицій одеської «Грома-
ди» – педагога Л. А. Смоленського, мецената Є. Х. Чикаленка, лексикографа і переклада-
ча М. Ф. Комарова (тож зовсім не дивує той факт, що після процесу СВУ самостійному 
плануванню видань у «Книгоспілці» було покладено край – на початку 1930-х років вона 
злилася з Державним Видавництвом України). 

У рамках заявленої нами теми необхідно висвітлити і державницько-громадську ді-
яльність жінки-символу вільної України, людини незламного духу надії віталіївни Су-
ровцової (Суровцевої) (1896, Київ – 1985, Умань), яка була видатною особистістю в істо-
рії українського дисидентства, в’язнем сумління із майже тридцятилітнім стажем. 

Народилась Надія Суровцова в молодій, революційно налаштованій сім’ї: батько ще 
був студентом юридичного факультету Київського університету Св. Володимира, по за-
кінченню якого став присяжним, а мати працювала вчителькою гімназії. 1903 року роди-
на переїхала до міста Умань, де утиски за революційні переконання були менш відчут-
ними, й невдовзі Суровцови придбали власний ошатний будиночок. В Умані Надія закін-
чила гімназію і поїхала навчатись на історико-філологічному факультеті Петербурзького 
Бестужевського університету, який їй не вдалося закінчити 1917 року через те, що якраз 
напередодні випускного держіспиту вибухнув жовтневий більшовицький переворот, по-
клавши край існуючій системі освіти. 

Навчаючись у Петербурзі, Надія Суровцова брала активну участь в українсько-
му студентському житті. Ще в березні 1917 року, коли постала Центральна Рада Укра-
їнської Народної Республіки, вона приїхала з Петербурга до Києва на зустріч із голо-
вою Центральної Ради Михайлом Грушевським, щоб поставити Грушевському одне за-
питання: «Що робити?» «Працювати для України!» – відповів Михайло Грушевський. 
«Уже в квітні, – пише дослідник Вадим Мицик, – вона приїхала вдруге із двомастами 
студентами-українцями. Запальна молодь заходилася відновлювати Українську держа-
ву. Уповноваженою Центральної Ради Надія Суровцева прибула в рідну Умань. Тут вона 
організовувала “Селянську спілку”, загітувала полк солдат відстоювати рідний край і їз-
дила по селах агітувати людей створювати органи української влади. На урочистому зі-
бранні жителів округи в липні 1917 року вона зачитала І Універсал Центральної Ради» 
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[Мицик]. Ось як цю подію описав журналіст газети «Прес-Центр» Костянтин Падець-
кий: «...Уманський майдан зустрів дівчину натовпом солдат. Праворуч була жіноча гім-
назія, ліворуч – чоловіча. Просто перед нею – полки уманського гарнізону та селяни з 
усього району. Тендітну дівчину в білій сукні поставили на стіл. Вона розгорнула папір 
і... першою зачитала Перший універсал Української народної республіки» [Падецький].

Кар’єрний злет Надії Суровцової в уряді УНР був блискавичним. Вона тісно спіл-
кувалася з першим Президентом України Михайлом Грушевським та керівником Уряду 
Володимиром Винниченком, редагувала чужомовні видання Генерального Секретарства 
(міністерства) з міжнаціональних справ у Києві, з грудня 1917 року обіймала посаду ді-
ловода Біженецького департаменту Генерального Секретарства (міністерства) внутріш-
ніх справ, під час Гетьманату перебувала на посаді начальника протокольного відділу 
Міністерства закордонних справ. Тоді, за твердженням Вадима Мицика, «знавець кіль-
кох мов, Надія Суровцева стала першою жінкою в Європі, якій було надано ранг Посла» 
[Мицик]. Встигала вона і публікуватись у пресі, була співробітником київської непартій-
ної щоденної газети політичного і суспільно-громадського життя «Трибуна» (виходила 
з грудня 1918 р. до лютого 1919 р. накладом 7-15 тисяч примірників), дописувачами до 
якої також були С. Єфремов, С. Петлюра, Л. Старицька-Черняхівська та ін.

Після повалення гетьманату 14 грудня 1918 року утворюється новий найвищий орган 
державної влади відродженої Української Народної Республіки – Директорія. 31 грудня 
1918 року Надія Суровцова вирушає до Австрії у складі дипломатичної місії Генерального 
секретарства міжнародних справ відновленого уряду УНР: українські дипломати мали взя-
ти участь в історичних Версальських перемовинах (Версальський мирний договір був під-
писаний 28 червня 1919 року державами-переможницями у Першій світовій війні, з одно-
го боку, і переможеною Німеччиною – з іншого; раніше, 27 січня (9 лютого) 1918 року, Цен-
тральні держави підписали мирну угоду з делегацією Центральної Ради УНР, відому як Бе-
рестейський (Брест-Литовський) мирний договір). А в цей час набирала обертів друга фаза 
громадянської війни: створений у Москві 17 листопада 1918 року Тимчасовий Робітничо-
Селянський Уряд України у грудні 1918 року без оголошення війни почав з Курська наступ 
на Україну, тому Директорія змушена була 16 січня 1919 року оголосити війну радянській 
Росії, яку, як відомо, програла. Київ окупували більшовики, війська УНР були розбиті. 

Надія Суровцова зосталась у вимушені еміграції в Австрії. Вона продовжує активну 
громадську діяльність і водночас закінчує філософський факультет Віденського універ-
ситету (куди вступила на основі документів про навчання в Бестужевському університе-
ті). Потім вона закінчує й аспірантуру Віденського університету та захищає дисертації на 
тему «Богдан Хмельницький та ідея української державності», за яку їй присвоєно сту-
пінь доктора філософії. Згодом вона працювала викладачем у Віденській сільськогоспо-
дарській академії. Брала участь у роботі більш ніж десятка громадських організацій, зо-
крема, у заходах Міжнародної жіночої ліги миру і свободи, спрямованих на боротьбу з 
голодом та війною, була делегатом на конгресах Ліги у Відні, Дрездені, Гаазі, Амстерда-
мі, Парижі, Вашингтоні. Як діячка міжнародного жіночого руху виступала з промовами у 
США та Канаді, перекладала політичну та художню літературу: твори В. Леніна, худож-
ню прозу В. Стефаника, В. Короленка. Видала книжку українських народних казок. Була 
співорганізатором Спілки прогресивних журналістів. На початку 1920-х років її оповіда-
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ння, статті, репортажі друкувалися в українській періодиці – журналах «Робітниця» (Ві-
нніпег), «Нова громада» (Відень), газетах «Українські щоденні вісті» (Нью-Йорк), «Ро-
бітничій газеті» (Відень), а художні переклади виходили й окремими виданнями. Так, 
1923 року в перекладі Надії Суровцової видавництво «Чайка» (Київ–Відень–Львів) опу-
блікувало «святочну» казку класика англійської літератури Чарльза Діккенса «Цвіркун 
у запічку», а 1924 року в тому ж видавництві (до речі, місто Київ у реквізитах видавни-
цтва фігурувало як суто символічне, а не реальне, місце його розташування) з’явились 
аж два переклади Суровцової: популярний роман дитячої письменниці Френсіс Елізи 
Бернет «Маленький лорд Фаунтлерой» та улюблений багатьма поколіннями читачів ро-
ман Вальтера Скотта «Айвенґо».

Захопившись ідеологією марксизму, Надія Суровцова вступила до австрійської ком-
партії, почала навідуватись до посольства Союзу Радянських Соціалістичних Республік 
у Відні, де познайомилась зі своїм ровесником Юрієм Коцюбинським – більшовицько-
радянським партійним і державним діячем, сином Михайла Коцюбинського, який у 
1920-22 та 1925-27 роках перебував на дипломатичній службі в Австрії (Юрій Коцюбин-
ський нині сумновідомий тим, що боровся за встановлення влади більшовиків в Україні, 
чим завдав національно-визвольному руху непоправної шкоди, зокрема, у своєму «Лис-
ті без конверта» до Коцюбинського видатний український вчений Сергій Єфремов зви-
нуватив його у кривавих злочинах проти власного народу; за трагічною іронією долі, Ко-
цюбинський сам був арештований, 8 березня 1937 року засуджений колегією Верховно-
го суду СРСР до розстрілу, того ж дня вирок було виконано).

Під впливом розмов із Юрієм Коцюбинським Надія Суровцева побачила Україну в 
ідеалістичних тонах, піддавшись на комуністичну пропаганду. Як висловився Костян-
тин Падецький, «комуністка “європейського напряму” не знала, що таке комунізм “на 
радянський лад”...» [Падецький]. І ось 1925 року Суровцева повертається на батьківщи-
ну. Як вона сама скаже про своє рішення через багато років: «Я … була ентузіастом, який 
прийшов з Європи допомагати будувати соціалізм на поклик його борців» [Дойков: 11]. 
Їде до Москви, де зустрічається з Розою Люксембург. Оселяється в Харкові, навчається 
в аспірантурі науково-дослідчої кафедри історії України при Харківському інституті на-
родної освіти, яку очолював академік Дмитро Багалій, друкується як науковець (зокре-
ма, її стаття «Олізар та його відношення до декабристів» вийшла в «Наукових записках 
науково-дослідчої кафедри історії української культури» за 1927 рік, № 6), публікується 
у масовій періодиці, видає збірку оповідань. Крім праці історика, працює співробітни-
ком у цензурній установі, що звалася Головліт (Головне Управління в справах літератури 
і видавництв), у Наркоматі закордонних справ, де в її обов’язки входило читати іноземну 
пресу та подавати вищому начальству її стислий аналіз у вигляді дайджесту. Працювала 
також у державній кінематографічній організації – Всеукраїнському фотокіноуправлін-
ні (скорочено ВУФКУ), у Радіотелеграфному Агентстві України (скорочено РАТАУ), де 
познайомилася з багатьма політичними та мистецькими знаменитостями того часу, зо-
крема, у ВУФКУ – з Миколою Бажаном, Олександром Довженком, Юрієм Яновським.

1927 року слідчі з ЧК запропонували Надії Суровцевій «співпрацю» – таємно доносити 
у відповідні органи на своїх знайомих українських високопосадовців за кордоном, зокрема 
на посла в Австрії Юрія Коцюбинського. Категорична відмова від такої «співпраці», попри 
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всі вмовляння, погрози, знущання, призвела до безпідставного арешту 29 листопада 1927 
року за звинуваченням у нібито «шпигунській діяльності» та до п’яти років одиночної ка-
мери у найсуворішій тоді тюрмі – Ярославському централі-політізоляторі. 

Вижити в цілковитій п’ятирічній ізоляції не тільки фізично, а й духовно – завдан-
ня майже неможливе. Проте самодисципліна, щоденна зарядка, обтирання холодною во-
дою, читання книжок – усе це допомогло Надії Суровцовій не зламатись. У своїй одиноч-
ці вона багато перекладала, вивчала італійську, японську, тюркські мови.

1928 року в «ДВУ» ще вийшли два її великі переклади: повість Кнута Гамсуна «Го-
лод» у збірці трьох повістей цього видатного норвезького письменника («Голод», «Пан» 
і «Вікторія») та роман німецького письменника Фрідріха Шпільгагена «Міцною лавою», 
який був перевиданий там само 1930 року. 

Після надлюдського випробування тюремною одиночкою, Надію Віталіївну чекало 
заслання в Архангельськ («городисько такий гамсунівський» (її вислів) [Цит, за: Дойков: 
9]). Навіть у таких умовах Надія Суровцова зуміла відчути себе дивовижно щасливою на 
короткий період, пожити життям звичайної, хоч і неймовірно бідної, упослідженої, але 
не ув’язненої людини, вийшовши заміж за свого колишнього сусіда по одиночній камері 
в Ярославському централі, з яким мовою тюремного перестукування вони «розмовляли» 
безкінечно довгими ночами і разом мріяли про окрему кімнатку на двох і вільне життя… 
Однак чоловіка Суровцової Дмитра Олицького арештували повторно вже через сім міся-
ців після того, як вони таки оселилися в омріяній кімнатці. Саму Суровцову-Олицьку за-
арештували через півроку після арешту чоловіка, якого приблизно в той час уже встигли 
і розстріляти, про що Надія Віталіївна не знатиме ще двадцять років і відчайдушно шу-
катиме, чекатиме, надіятиметься… 

А за арештом у 1936 році – знову тюрми в Архангельську, Іркутську, Вологді, Мага-
дані, довголітнє заслання й тюрма на Колимі. «У всіх протоколах допитів замість підпи-
су вона писала: “Винною себе не визнаю”», – підсумовує дослідник біографії незламної 
Надії Суровцової Вадим Мицик. І продовжує: «За це поважали її в’язні й навіть тюрем-
ний персонал, підтримували люди на спецпоселеннях. Після смерті Сталіна 1954 року 
судимість із неї зняли, але на Колимі була ще три роки. Коли їй оформляли трудову книж-
ку і запитали, яку професію записати – літератора чи журналіста, Надія Віталіївна від-
мовилася: “Літератором мені не дали працювати, то пишіть тим, що я робила, – швач-
кою”» [Мицик].

Важливо відновити й утвердити в сучасному перекладознавстві пам’ять про пере-
кладацьку творчість таких високоосвічених, професійних і талановитих літераторів, по-
движників служіння ідеалам громадянської відповідальності, патріотизму та гуманізму, 
як Модест Левицький, Людмила Старицька-Черняхівська, Андрій Ніковський, Надія Су-
ровцова та десятки інших, не згаданих у цій статті, видатних українців, які не стали від-
вертими більшовицькими аґітаторами, – особливо це стосується старої української інте-
лігенції, покоління діячів УНР, пильнованих і переслідуваних органами НКВД, для яких 
переклад у 1920-ті – на початку 1930-х років перетворився на єдине, бодай і мізерне, 
джерело літературного заробітку й можливість іще якийсь час протривати в літературі.

Ґрунтовніше аналітичне вивчення окресленої в цій статті перекладацької спадщини 
Модеста Левицького, Людмили Старицької-Черняхівської, Андрія Ніковського та Надії 
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Суровцової ще попереду. Ця перекладацька спадщина, як ми переконались, – а це фахо-
ві, майстерні, непересічні переклади з багатьох мов, які були вилучені з літератури в часи 
«великого терору», – доволі розлога та різноманітна, охоплюючи актуальні й до сьогодні 
твори найкращих зарубіжних письменників. 
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ПринЦиПи ФормуваннЯ
уСноЇ ПЕрЕКЛадаЦЬКоЇ КомПЕтЕнтноСті

У статті розглядаються принципи навчання усного перекладу. Аналізуються дидак-
тичні і методичні принципи навчання, виокремлюються специфічні принципи організа-
ції навчання усного перекладу.

Ключові слова: принципи навчання, усний переклад, навчання усного перекладу, усна 
перекладацька компетентність.

В статье рассматриваются принципы обучения устному переводу. Анализируют-
ся дидактические и методические принципы обучения, выделяются специфические 
принципы организации обучения устному переводу.

Ключевые слова: принципы обучения, устный перевод, обучение устному переводу, 
устная переводческая компетентность.

The article deals with the principles of interpretation teaching. Didactic and methodological 
principles of teaching have been analysed. Specific principles of interpretation teaching have 
been specified.
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Сучасні процеси глобалізації, інтенсивне розширення економічних, політичних, 
культурних зв’язків України з іншими державами зумовили необхідність підготовки ква-
ліфікованих перекладачів, здатних виконувати переклад на професійному рівні. Підго-
товка таких фахівців є дуже важливим завданням вищої школи України. На сьогодні не-
має необхідності доводити важливість ролі перекладу як особливого виду міжкультурно-
го спілкування, виду мовного посередництва, проте було б доцільно зупинитися на про-
блемі навчання перекладу і, зокрема, усного перекладу (УП) у вищих мовних навчальних 
закладах, оскільки ця проблема була і залишається актуальною. В останні роки з’явилася 
низка праць, присвячених питанням навчання перекладу, зокрема, це роботи О.В. Алікі-
ної, М.В. Вербицької, Н.Н. Гавриленко, Т.В. Ганічевої, В.В. Соколової, І.А. Цатурової, 
Л.М. Черноватого. Не можна переоцінити значення підручника «Методика викладання 
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перекладу як спеціальності» Л.М. Черноватого, оскільки поява цього підручника ство-
рює надійну основу для забезпечення науково обґрунтованої підготовки перекладачів. 
Проте, як справедливо зазначає автор цього підручника, на сьогодні методика викладан-
ня перекладу як наука перебуває на стадії становлення і велика кількість проблем у цій 
галузі ще чекає свого дослідження [1:7]. Необхідно вирішити широкий спектр проблем, 
пов’язаних із організацією навчання УП, зокрема, необхідно зупинитися на принципах, 
які відіграють провідну роль у навчанні майбутніх філологів цього виду перекладу.

Отже, актуальність дослідження зумовлена необхідністю систематизації та узагаль-
нення наявного досвіду у цій галузі, більш повного висвітлення цієї теми в спеціаль-
ній науково-фаховій літературі. Враховуючи усе зазначене вище, ми визначили мету цієї 
статті: визначити принципи навчання УП та дослідити теоретичне підґрунтя реалізації 
цих принципів у процесі навчання.

Ефективність навчального процесу залежить від того, наскільки під час його органі-
зації враховуються принципи навчання, під якими у науковій літературі розуміють осно-
вні положення, що визначають вимоги як до системи навчання в цілому, так і до її окре-
мих компонентів – цілей, змісту, форм і методів навчання [2; 3; 4]. Саме тому пробле-
ма принципів навчання іноземних мов (ІМ) завжди знаходилася у центрі уваги науков-
ців. До цієї проблеми зверталися: Н.Ф. Бориско, Г.Є. Ведель, Н.Д. Гальскова, М.В. Ляхо-
вицький, Р.П. Мільруд, Р.К. Міньяр-Бєлоручев, С.Ю. Ніколаєва, Ю.І. Пассов, Г.В. Рогова, 
А.М. Щукін та ін. У процесі розвитку дидактики і методики викладання ІМ було сформу-
льовано десятки принципів навчання. Зокрема, принципи розподіляються на концепту-
альні і рефлективні [5], верхнього ряду і рядові [3], дидактичні і кон’юнктурні [6], орга-
нізаційні і мобілізаційні [5]. В усіх випадках до першої групи входять принципи, що но-
сять універсальний, абсолютний характер, а до другої групи – допоміжні принципи, об-
межені певними умовами навчання.

Існують й інші підходи до визначення принципів навчання, зокрема, А.М. Щукін, 
враховуючи той факт, що методика використовує положення базових для неї наук – лінг-
вістики, психології, педагогіки, – виділяє чотири групи принципів навчання: лінгвістич-
ні, психологічні, дидактичні і методичні [4]. Г.В. Рогова виділяє загальнодидактичні і ме-
тодичні принципи [7].

Взагалі, існування різних класифікацій принципів видається закономірним. Проте, з 
огляду на тему нашого наукового дослідження, важливішою, на нашу думку, є класифі-
кація принципів на загальні (тобто загальнодидактичні і загальнометодичні) і специфіч-
ні (або спеціальні) [3; 8]. Під загальними ми розуміємо принципи, які носять універсаль-
ний, абсолютний, постійний характер і не залежать від типу навчального закладу і умов 
навчання, а під специфічними – принципи, які є актуальними у процесі навчання певно-
го аспекту навчальної дисципліни, у нашому випадку – УП.

Але яку б класифікацію ми не обрали, відбір принципів навчання має проводитися з 
урахуванням наступних вимог: 1) методичні принципи повинні відповідати цілям навчан-
ня; 2) методичні принципи повинні виходити із закономірностей методики навчання пред-
мету, а також із законів суміжних наук, що забезпечують інтеграцію закономірностей ме-
тодики і суміжних з нею наук з метою оптимізації навчання; 3) методичні принципи не 
повинні суперечити один одному [2:18].
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У відповідності з цими вимогами базисними для навчання УП слід визнати загально-
дидактичні і загальнометодичні принципи. До загальнодидактичних відносять наступні 
принципи: свідомості, наочності, міцності, науковості, виховуючого навчання, система-
тичності і послідовності. До загальнометодичних принципів навчання відносяться такі 
принципи: комунікативності, домінуючої ролі вправ, професійної спрямованості навчан-
ня, принципи автентичності навчальних матеріалів [3; 4; 7; 9] . Більшість з цих прин-
ципів навчання мають довгу історію і не потребують додаткових пояснень. Ці принци-
пи стосуються методики в цілому, тобто змісту і цілей навчання, організації навчально-
го процесу. Їх необхідно враховувати як під час навчання ІМ, так і під час навчання пе-
рекладу, зокрема, усного.

Крім загальнодидактичних і загальнометодичних принципів, в основу навчання 
усного перекладу слід покласти специфічні принципи, які є актуальними для навчання 
саме УП. Специфіка принципів навчання УП зумовлена особливостями навчальної дис-
ципліни «Усний переклад», які полягають у подвійному характері змісту навчання. З одно-
го боку, переклад є теоретичною лінгвістичною дисципліною, а з іншого – він є дисциплі-
ною, основний зміст якої складають практичні навички і вміння. Тому ця навчальна дис-
ципліна реалізується як єдиний теоретико-практичний курс, метою якого є як одержання 
студентами теоретичних знань, так і оволодіння ними практичними навичками і вміннями 
усного перекладу. До проблеми формулювання принципів навчання перекладу зверталися 
О.В. Алікіна, І.І. Данилова, І.А. Цатурова і Н.О. Каширіна, Л.М. Черноватий.

Серед специфічних принципів навчання УП на перше місце доречно поставити прин-
цип навчання перекладу в контексті діалогу культур [4; 8; 10], реалізація якого є осно-
вним шляхом формування соціокультурної компетенції у майбутнього перекладача. Пе-
реклад, як відомо, є процесом не лише міжмовної, але й міжкультурної комунікації, де 
перекладачеві відводиться роль посередника. З огляду на це принцип навчання перекла-
ду в контексті діалогу культур набуває особливого значення.

Процес УП за своєю суттю є складним психологічним процесом, здійснення якого 
забезпечується низкою специфічних механізмів, а саме: механізмами осмислення, анти-
ципації, накопичення смислової інформації, оперативного запам’ятовування, переклю-
чення з однієї мови на іншу, компресії, декомпресії, уваги і самоконтролю. Це говорить 
про необхідність враховувати у процесі навчання УП психологічні особливості цього 
складного специфічного вторинного виду мовленнєвої діяльності. Звідси випливає на-
ступний принцип – принцип урахування психологічних особливостей функціонування ро-
зумових механізмів перекладача у процесі усного перекладу [8; 10].

Принцип методичної актуальності і автентичності змісту навчального матеріалу 
[8; 12; 13] вимагає використання у процесі навчання УП автентичних матеріалів, які не-
обхідно постійно оновлювати. Навчальний матеріал має бути актуальним і відповідати 
реаліям сучасного життя. У процесі навчання УП слід надавати перевагу «живому» ма-
теріалу – реальним інтерв’ю, виступам ораторів, коментаторів, в тому числі і для фор-
мування навички сприймання індивідуальних особливостей вимови, дефектів мовлення, 
різних діалектів є надзвичайно важливим для майбутнього перекладача.

Навчальний переклад відрізняється від професійного лише нашим до нього ставлен-
ням. Загалом же у навчальному перекладі «усе як у житті», тому видається доцільним 
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моделювання ситуацій реального усного перекладу під час навчання. Звідси – наш на-
ступний принцип – принцип системного застосування ділової гри [8; 12 ]. Реалізація цьо-
го принципу вимагає створення у навчальній аудиторії якомога повної імітації умов ха-
рактерних для виконання реального УП.

Необхідність виділення принципу проблемності і приорітету творчої активності 
студентів у навчальному процесі зумовлена тим фактом, що переклад у кожному кон-
кретному випадку є виконанням унікального творчого завдання, а це пов’язано з вирі-
шенням цілої низки проблем і завдань [10].

У зв’язку з наступним принципом – автономії і відповідальності студента – слід 
підкреслити, що головними дійовими особами навчального процесу мають бути студен-
ти [8; 12; 13]. Вони повинні усвідомлювати, що неможливо стати перекладачем лише па-
сивно дотримуючись інструкцій, що необхідно вчитися працювати самостійно і що саме 
їм, студентам, належить ініціатива у розвитку своїх власних якостей і компетенцій, сво-
єї особистості. Звичайно, це положення є актуальним для оволодіння кожною спеціаль-
ністю, але особливої значущості воно набуває стосовно перекладу, і, зокрема, усного, 
оскільки перекладач у своїй професійній діяльності надзвичайно самотній – він один 
несе відповідальність за якість і результат своєї діяльності і, як правило, ніхто не може 
йому допомогти у вирішенні перекладацьких завдань [8; 12].

Наступний принцип – принцип оптимізації поєднання свідомого і підсвідомого 
модусів навчання [5; 8]. Переклад, як відомо, є вельми складним видом розумової ді-
яльності, що передбачає наявність специфічних знань, навичок і вмінь і здійснюєть-
ся значною мірою інтуїтивно. Оволодіння структурованими, усвідомленими знання-
ми і вербалізація перекладацьких дій є передумовою для формування зрілого творчо-
го мислення перекладача. Проте це мислення спирається на велику кількість підсвідо-
мих знань і дозволяє миттєво приймати рішення. Іншими словами, у процесі перекла-
ду є місце і для невербалізованого, спонтанного, творчого осяяння, і для усвідомленого, 
алгоритмічно-детермінованого «холодного розрахунку». Цей принцип знаходить реалі-
зацію у теоретико-практичному характері УП як навчальної дисципліни.

Таким чином, нами відібрано такі специфічні принципи навчання УП:
1) принцип навчання УП в контексті діалогу культур; 2) принцип урахування пси-

хологічних особливостей функціонування розумових механізмів перекладача у проце-
сі УП; 3) принцип актуальності і автентичності змісту навчального матеріалу; 4) прин-
цип системного застосування ділової гри; 5) принцип проблемності і приорітету твор-
чої активності студентів у навчальному процесі; 6) принцип автономії і відповідальності 
студента; 7) принцип оптимізації поєднання свідомого і підсвідомого модусів навчання.

Таким чином, на основі аналізу загальнодидактичних і загальнометодичних принци-
пів навчання, були обґрунтовані специфічні принципи, що визначають вимоги до органі-
зації процесу навчання майбутніх філологів УП. При цьому слід зазначити, що усі пере-
лічені принципи навчання УП, як загальні, так і спеціальні, є взаємопов’язаними. Реалі-
зація усього комплексу цих принципів може забезпечити успішне досягнення цілей на-
вчання.
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Жанрово-СтиЛіСтичні домінанти інтЕрв’Ю: 
ПЕрЕКЛадоЗнавчий аСПЕКт

Стаття присвячена детальному аналізу публіцистичного жанру інтерв’ю у мас-
культурному дискурсі та його інваріантних ознак відповідно до таких характеристик, 
як діалогічність, провідні функції, стилістичне забарвлення та зміст. Дослідження 
було проведено на матеріалі рубрики журналу «Cosmopolitаn. Обличчя з обкладинки» та 
двох варіантів її транскодування в українській російськомовній версії журналу: репро-
дуктивного перекладу та перекладу-адаптації. 

Ключові слова: інтерв’ю, публіцистичний жанр, репродуктивний переклад, 
переклад-адаптація, контрастивний аналіз, порівняльний аналіз.

Статья посвящена детальному анализу публицистического жанра интервью в 
масс-культурном дискурсе, его инвариантных признаков согласно таким характерис-
тикам, как диалогичность, основные функции, стилистическая окраска и содержание. 
Исследование было проведено на материале рубрики журнала «Cosmopolitаn. Лицо с об-
ложки» и двух вариантов её транскодирования в украинской русскоязычной версии жур-
нала: репродуктивного перевода и перевода-адаптации. 

Ключевые слова: интервью, публицистический жанр, репродуктивный перевод, 
перевод-адаптация, контрастивный анализ, сравнительный анализ.  

The article is devoted to the detailed analysis of the genre of interview in the mass-cultural 
discourse and its basic features, such as dialogue, main functions, stylistic, its content. The 
study is based on the regular column of the Cosmopolitan magazine and two variants of its 
transcoding into the Russian language in the Ukrainian cultural traditions.

Key words: interview, publicistic genre, translation, adaptation, contrast analysis, com-
parative analysis. 

Проблема перекладу та адаптації тестів мас-культурного спрямування на даний мо-
мент набуває широкої популярності, зокрема у дослідженнях Марі Нордланд, Алана 
Хардланда, Ролана Барта, тощо. У нашу добу процеси глобалізації та розширення між-
національних і міжкультурних зв’язків призводять до розвитку численних міжнародних 
видань, які мають редакції у десятках країн світу. Одним з таких видань є міжнародний 
журнал мод Cosmopolitan, що публікується у більше, ніж у 100 країнах світу, переклада-
ється 38 мовами та має 58 національних представництв, де він адаптується до умов від-
повідної країни [14]. Однак деякі рубрики адаптуються частково, або цілком зазнають 
репродуктивного, філологічного перекладу, зберігаючи автентичний колорит та ознаки 
оригінального, у даному випадку американського, стилю викладу матеріалу. Як пред-
мет дослідження у цій статті ми виокремили рубрику Обличчя з обкладинки, що пред-
ставлена публіцистичним жанром інтерв’ю, її перекладу-адаптації у виданні журналу 
Cosmopolitan в Україні російською мовою.

© Коваленко А.К.., 2013
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Отже мета даної статті полягає у виокремленні інваріантних ознак інтерв’ю, взятих з різ-
них видань журналу Cosmopolitan та дослідженні особливостей їх перекладу – адаптації.

Завданням статті виступає проведення контрастивного та порівняльного аналізу 
інтерв’ю англійською мовою та його репродуктивного/адаптивного перекладу (терміно-
логія В.В. Демецької) російською мовою.

У першу чергу слід зазначити, що інтерв’ю – це бесіда журналіста з певною осо-
бою на визначену тематику, втілена у текстуальну форму, призначену для друку, що має 
обов’язкові або варіативні ознаки [1,2,6]. Жанрово-стилістична домінанта включає, такі 
ознаки як: діалогічність, домінування емотивної та фатичної функцій, стилістична мін-
ливість інтерв’ю, можлива подвоєність змістового центру тексту [8].

Звертаючись до базового матеріалу статті, зазначимо, що американський журнал 
Cosmopolitan публікується в Україні та Росії через один або два місяці після оригіналь-
ної версії, адаптуючись частково або повністю. Ми пропонуємо розглянути два варіанти 
регулярної рубрики цього видання, а саме Обличчя з обкладинки, взятих з двох випусків 
журналу. Так, зокрема у примірнику видання від січня 2012 року розміщена стаття про 
американську акторку Скарлет Йохансен. У наступному випуску в тій же рубриці опу-
блікований матеріал про іншу акторку – Дакоту Фенінг. У обох випадках матеріал втіле-
ний у форму інтерв’ю-замальовки, відповідно до визначення С.М. Ільченко [6], згідно з 
яким інтерв’ю-замальовка – це вид інтерв’ю, де репліки співрозмовника журналіст су-
проводжує зображенням його манери поведінки, стилю одягу, обличчя тощо [там само]. 

Тексти інтерв’ю з обома акторками насичені журналістськими відступами, історич-
ним нарисами з життя головних героїнь, детальним зображенням поведінки та зовніш-
нього вигляду акторок, що дозволяє віднести даний приклад до різновиду інтерв’ю, а 
саме портретного інтерв’ю-замальовки. Такий прийом викликає додатковий читацький 
інтерес до особи, про яку йдеться. Подібна презентація даної рубрики найчастіше пред-
ставлена у журналі Cosmopolitan, зокрема в американському виданні. При цьому в росій-
ськомовній версії формальне маркування тексту може різнитися. Так, матеріал про Скар-
лет Йохансен, на відміну від оригінального тексту, який представлений розповіддю жур-
наліста про зустріч з актрисою, адаптований у формі діалогу. Відмінність у презентації 
рубрики у різних версіях однотипного видання сприяє детальному дослідженню катего-
рії діалогічності.

Діалогічність, як маркер, що виділяє інтерв’ю з-поміж інших публіцистичних жан-
рів, становить одну з найважливіших його інваріантних ознак [1,2,4]. Уже у визначанні 
поняття інтерв’ю принциповим пунктом виступає зв’язок тексту інтерв’ю з бесідою, на 
якій він заснований. [1,2,5,12]. Ознака діалогічності може бути представлена як на рівні 
формального маркування у вигляді діалогу, так і у тематичному наповненні тексту [12]. 
Приклади інтерв’ю свідчать про те, що діалогічність, як одна з жанрових домінант пу-
бліцистичного інтерв’ю, має різні способи формальної презентації, тобто її ознаки пред-
ставлені у тому числі і у змістовій та контекстуальній складовій тексту, які передані пев-
ними елементами його оформлення, наприклад, пряма мова від імені головної героїні, 
формальні мовленнєві звертання на кшталт вона відповіла, вона сказала. У матеріалі про 
Скарет Йохансен в обох версіях журналу на додаток до власне інтерв’ю, у статтю вклю-
чений тест, в якому акторка коротко відповідає на поставлені журналістом запитання. У 
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той самий час при транскодуванні цього матеріалу форма презентації діалогічності за-
знає адаптації. Так, у російськомовному виданні стаття представлена у формі діалогу 
між журналістом та головною героїнею, при тому, що в американському варіанті рубри-
ка не має подібного формального маркування, тобто в адаптивному перекладі відтворе-
на саме форма бесіди. Однак початок і кінець статті мають схожі ознаки з оригіналом: 
на початку тексту журналіст пропонує читачеві деякі деталі його зустрічі з акторкою, а 
наприкінці – автор дає короткий тест з експрес-відповідями головної героїні. Натомість 
матеріал про іншу акторку, Дакоту Фенінг, зазнає репродуктивного перекладу, тобто як 
в оригіналі, так і у російськомовній версії цей матеріал відтворений у вигляді розповіді 
журналіста про зустріч із відомою особистістю. 

Рубрика Обличчя з обкладинки, яка представлена різновидом публіцистичного жан-
ру інтерв’ю, а саме портерного інтерв’ю-замальовки, може не мати маркування у формі 
діалогу, хоча і зберігати ознаки діалогічності у своїй структурі. Під час транскодування 
цієї рубрики використовується два прийоми: репродуктивний переклад та переклад-
адаптація зі збереженням або без збереження діалогічної форми подачі тексту.

Змістова складова інтерв’ю також має свої особливості в рамках обраного нами мате-
ріалу статті. Зазначимо, що згідно з дослідженням Л.М. Майданової, предмет бесіди під 
час інтерв’ю тісно пов’язаний із логічною схемою його тексту. Змістова складова перед-
бачає два змістові центри [8], тобто згідно з цією характеристикою виділяють інтерв’ю з 
одним або двома змістовими центрами. До перших відносять як портретні, тобто такі, що 
спрямовані на презентацією певної особистості, так і інформативні інтерв’ю, які несуть 
повідомлення про певну новину. Центром у першому типі виступає характеристика одні-
єї особистості або повідомлення чи аналіз однієї новини. До другого ж типу належать такі 
інтерв’ю, де логічна схема складає два центри: власне співрозмовник і предмет бесіди. 

Для обох публікацій у рубриці Обличчя з обкладинки про різних акторок, а також 
їх перекладів та адаптації характерною залишається наступна схема змістової складо-
вої тексту: провідна тема власне інтерв’ю накладається на детальне ознайомлення чита-
ча з образом респондента. Зазвичай, ця рубрика представлена інтерв’ю з відомою осо-
бистістю, найчастіше актором/акторкою, або співаком/співачкою на певну тему. У цьо-
му випадку темою обох бесід виступають останні кінематографічні роботи акторок. Од-
нак, паралельно з цим, інтерв’юер звертає значну увагу на історію життя своїх персона-
жів, робить історичні нариси у їх минуле, акценти на їх зовнішньому вигляді, поведін-
ці, інших деталях. Наприклад: Первое публичное выступление Дакоты состоялось на 
сцене самодеятельного театра в ее родном городке Коньерз, когда девочке было все-
го 4 года. або: But after years of playing objects of male infatuation in films like “Lost in 
Translation”, “The Other Boleyn Girl” and “Vicky Cristina Barcelona”, she`s now looking for 
much different kind of role. “It`s nice for people to think you`re attractive,” she admits. “But I 
was never, like, a model or anything. I think because I wasn’t 90 pounds and 6 feet tall [she`s 5 
feet 4], I was suddenly this ‘bombshell’”. 

Таким чином, можна зробити висновок, що для обох варіантів інтерв’ю, а також 
їх репродуктивного/адаптованого перекладу характерна наявність двох змістових цен-
трів: основна тема бесіди та головна героїня, яка власне дає інтерв’ю, при цьому в обох 
зразках російськомовної рубрики змістовий центр, пов’язаний з особистістю головної 
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героїні, набагато більше розвинений, зокрема, за рахунок опису деталей, що стосують-
ся власне образу акторок. 

Усі елементи зовнішнього оформлення обраної рубрики та її змістового наповне-
ння спрямовані на реалізацію двох принципових функцій. Говорячи про функціональ-
ні ознаки обох текстів, слід зазначити, що незважаючи на те, що основна мета цієї 
рубрики – поінформування читача про певні події, які відбуваються у житті відомої 
особистості, основними виступають емотивна та фатична функції, що надають тексту 
мас-культурного звучання. Цей факт підтверджується тим, що з одного боку, вся інфор-
мація, чи-то про кінематографічні роботи акторок, чи-то деталі їх життя, представле-
на через призму бачення журналіста, а отже має у своїй структурі ознаки оцінності, що 
прослідковується у стилі подачі тексту, структурі самого діалогу як-от зокрема у харак-
терних для інтерв’ю-замальовки уточненнях журналіста щодо власне головної героїні, 
наприклад: On a bright unseasonably warm morning in New York Dakota Fanning strides 
into a SoHo cafe for a breakfast. At 5 feet 4 she`s taller than you`d expect… or maybe it`s just 
the5-inch platform-sedge sandals she`s wearing with big black bows on them або As Scarlett 
waits for her food to arrive, she admits that she`s often takes roles that have centered on her 
look або у перекладеному тексті: Эта актриса – настоящий ньюсмейкер, она никог-
да не перестаёт работать, экспериментировать, двигаться вперёд и просто удив-
лять публику. З іншого боку, дана рубрика, яка належить до дискурсу мас-культури, на-
лаштована на встановлення контакту з читачем, та у такий спосіб, концентрацію його 
уваги на самому журналі. 

Відтворення цих функцій становить певний інтерес для перекладознавця. З цією ме-
тою слід звернути особливу увагу на транскодування лексико-семантичного рівня тексту. 
Що стосується лексичного, він характеризується наявністю значної кількості стилістич-
но маркованої лексики, зокрема такої, що належить до високого стилістичного тону bona 
fide, case in point, quintessential, артхауз, пуританка, тощо. При цьому в тексті наявні лек-
семи зниженого стилістичного тону, які мають варіативний характер: wanna, guy, mom, shit, 
bulling, jampacked тощо. Ця манера подачі є характерною для жіночих журналів “першого 
ешелону”, зокрема таких, як ELLE, VOGUE та інших, які також мають видавництва у різ-
них країнах, у тому числі у Росії та Україні, та адаптуються багатьма мовами. 

Подібний стиль викладу з частковим використанням стилізації під розмовний стиль 
підкреслює призначення журналу для широкого кола читачів, однак демонструючи прина-
лежність видання до так-званого елітарного прошарку, яке стає ніби вікном до світу висо-
кої моди, кіно, допомагає відчути себе на дружній бесіді з відомими та знаменитими. Та-
кий ефект невимушеності реалізується, з одного боку, на лексико-семантичному рівні: но-
мінативні речення, повні речення, рідке застосування редукції початкової моделі, харак-
терної для розмовного стилю викладу, такої як наприклад Why not?, непоширене вико-
ристання змін у порядку компонентів початкової моделі, як-от інверсія та відокремлення: 
Besides her new pad and taking classes, the other reason Dakota is psyched about college is the 
access it gives her to a new guys, а також добір лексики тощо. З іншого боку, на семасіоло-
гічному рівні широко використовуються фігури тотожності, а саме синоніми-уточнення, 
в тому числі оказіональні, що є характерним для інтерв’ю-замальовки і створюють з од-
ного боку ефект присутності читача під час розмови, а з іншого – спрямовують хід роз-
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повіді у необхідному руслі plays – starring – represents – reprises her role; order – wine – 
pinot noir, childhood – incredibly young age, child-actor – young actress – starlet, frightening 
– intimidating, she says – she reveals – she points out, тощо. Зазначимо, що порівнюючи аме-
риканський та український стилі викладу, в американському варіанті ширше представле-
ні лексеми зниженого стилістичного тону, аніж у російськомовному, але здебільшого вони 
належать до літературно-розмовної лексики. Так, наприклад, в оригінальному тексті часті-
ше зустрічається підгрупа слів, що в процесі мовлення змінюють форму без зміни лексико-
семантичного значення, зокрема за допомогою усічення слова: pro замість profеssional, 
mom замість mother, контамінація граматичних форм: I`ll, she`ve, that`s, а також стилістич-
но забарвлені ідіоматичні та фразеологічні вирази, зокрема зниженого стилістичного тону: 
OK, guy, dad, give someone shit, being so on the ball, I`ve spent the whole film beating the shit of 
people, so damn good, have a blast, to find mr. Right, chunk of time, тощо. Таким чином можна 
зробити висновок, що у американській оригінальній версії журналу жанр інтерв’ю пред-
ставлений публіцистичним стилем викладу, що вміщує однак елементи літературного та 
розмовного стилів. 

У російськомовній версії журналу співвідношення цих двох стилістичних компо-
нентів дещо змінене, що прослідковується в обох представлених способах транкско-
дування: репродуктивному перекладі та перекладі-адаптації. Це в першу чергу стосу-
ється лексико-семантичної складової. Так в транскодованих варіантах тексту рідше зу-
стрічаються лексеми зниженого стилістичного тону, наявні слова високого стилістично-
го тону, зокрема книжкові слова: терзания, жизнерадостность, фантазирует, лимит, 
варваризми: артхауз, блокбастер, флафернаттер, ассорти, колледж тощо. Такі тенден-
ції адаптації лексичної складової є спільними для обох варіантів передачі тексту росій-
ською мовою.

Можна прослідкувати деяку різницю у транскодуванні семантичної складової. Так, 
у репродуктивному перекладі цей компонент аналізу не має особливих відмінностей 
від оригінального тексту з тією лише різницею, що в процесі перекладу використову-
ється деякі перекладацькі трансформації на цьому рівні. Так наприклад застосовується 
прийом поділу речень Порівняймо: On a bright unseasonably warm morning in New York, 
Dakota Fanning strides into a SoHo cafe for breakfast – Солнечное, не по сезону теплое нью-
йоркское утро. Дакота Феннинг уверенно входит в кафе SoHo. Таким чином текст спо-
внений короткими фразами описового характеру. Однак такі зміни не виступають абсо-
лютною закономірністю в даному варіанті перекладу і мають здебільшого спорадичний 
характер. Що стосується перекладу-адаптації, в даному випадку можна прослідкувати 
тенденцію до використання непоширених та номінативних речень: 

С: Что оказалось самым сложным?
СЙ: Пережить погодные условия.
Навідміну від оригінального тексту у транскодованому такі конструкції засовуються 

досить широко протягом усього тексту. Це здебільшого пов'язане з тим, що текст побу-
дований у формі діалогу між журналістом та акторкою Скарлет Йохансен, та таким чи-
ном демонструється діалогічність як характеристика даного тексту. В той самий час не 
доводиться говорити про те, що широкого застосування набувають виразні засоби син-
таксису, спрямовані на стилізацію тексту у розмовному стилі, що не можна сказати про 
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оригінальний текст, в якому такі елементи мають своє місце. Як приклад можна розгля-
нути риторичні питання: Why not? Says who? I mean really, who doesn`t?, які самі по собі 
представляють редукцію вихідної моделі, що є не ординальним компонентом для англо-
мовної літературної мови.

Таким чином відмітимо, що в обох варіантах інтерв’ю, як адаптованому, так і такому, 
що зазнав репродуктивного перекладу, елементи адаптації присутні у будь-якому разі. 
Найчастіше вони проявляються у виборі стилістичного тону, до якого належить лексико-
семантичної складова, а також у доборі виразних засобів на синтаксичному рівні. Отже 
у двох версіях інтерв'ю, а також у двох версіях його віддзеркалення спостерігається різ-
ний підхід до використання двох базових завдань, покладених на рубрику Обличчя з об-
кладинки: в американському варіанти манера подачі, залишаючись літературною, міс-
тить більше елементів розмовного стилю, що зближує читача з головним героєм, у на-
шому випадку героїнею тексту. У російському перекладі поряд з цим прийомом на пер-
ше місце все ж виходить завдання продемонструвати, що персонаж, як і сам журнал, має 
стосунок до елітарного прошарку суспільства. Зазначимо, що обидва ці прийоми широко 
використовуються в обох варіантах, але різною мірою, тобто лексико-семантична скла-
дова має варіативний характер.

У міжнародному жіночому виданні Cosmopolitan постійна рубрика Обличчя з обкла-
динки представлена різновидом публіцистичного жанру інтерв’ю, а саме портретним 
інтерв’ю-замальовкою. У текстах двох випусків американської версії журналу, а також їх 
репродуктивного та адаптивного перекладу російською мовою в українському виданні на-
явні наступні інваріантні ознаки даного жанру: діалогічність, домінування емотивної та 
фатичної функцій, стилістична мінливість жанру та подвоєність змістового центру тексту. 

Говорячи про діалогічність, відмітимо, що ця ознака представлена як формально, так 
і контекстуально. Її адаптація в російськомовній версії відбувається за допомогою різних 
прийомів, як-от відтворенні форми бесіди, або використанні вставних конструкцій, по-
силань, уточнень. Що стосується змісту, можна говорити про те, що для даної рубрики 
характерною виявляється наявність двох змістових центрів: подія, про яку ведеться бесі-
да, та респондент, з яким спілкується інтерв’юер. Ці ознаки втілюють емотивну та фати-
ну функції, які виступають принциповими в обраному нами матеріалі дослідження, що 
обумовлює використання певних прийомів контакту з читачем та відповідно стилю ви-
кладу тексту, який поєднує у даному випадку літературний та розмовний. Зазначимо, що 
в оригінальному тексті елементи лексики зниженого стилістичного тону застосовуються 
у значно більшій мірі, аніж у російськомовній.

Усі ці інваріантні ознаки представлені як в оригінальному тексті англомовного ви-
дання, так і у перекладі-адаптації, однак, різною мірою та мають різну форму подачі. 

Перспективність даного дослідження ми вбачаємо у подальшому вивченні адаптив-
них перекладацьких стратегій, що використовуються під час транскодування текстів 
мас-культурного дискурсу та їх використання у видавництві міжнародних видань.
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NARRATIVE. PEDAGOGICAL POTENTIAL OF NARRATIVE IN EDUCATION

Стаття присвячена аналізу поняття наративу та його використання у сфері осві-
ти. Звертання освіти до наративу зумовлена потребами педагогічної практики. Ін-
терес до наративних методів є спробою компенсувати наукоподібність і «безчеловеч-
ность» сучасного педагогічного процесу. Присутність наративних структур, способів 
істилю викладу,технік і методів викладання стає демонстрацією специфічної педаго-
гічної установки, яка вбирає в себе такі риси, як послідовність, зв’язність, переконли-
вість, цілісність, закінченість, що стимулюють інтерес учнів до теоретичного знання. 
Наратив стає інструментом розвитку рефлексивного мислення і вдумливого ставлен-
ня до досвіду.

Ключові слова: освіта, наратив, наратологія, мозаїчність, фрагментарність, ці-
лісність, гуманізація.

Статья посвящена анализу понятия нарратива и его использования в сфере обра-
зования. Обращение образования к нарративу обусловлено потребностями педагоги-
ческой практики. Интерес к нарративным методам является попыткой компенсиро-
вать наукообразие современного педагогической процесса. Присутствие нарративных 
структур, способов и стиля изложения, техник и методов преподавания становится 
демонстрацией специфической педагогической установки, воплощающей в себе такие 
черты, как последовательность, связность, убедительность, целостность, закончен-
ность, что стимулирует интерес учащихся к теоретическому мышлению и теоретиче-
скому знанию. Нарратив становится инструментом развития рефлексивного мышле-
ния и вдумчивого отношения к опыту. 

Ключевые слова: образование, нарратив, нарратология, мозаичность, фрагмнтар-
ность, целостность, гуманизация.

This article is dedicated to the analysis of the concept narrative and use thereof in the field 
of education. Education appeals to narrative due to the needs of pedagogical practice. Interest 
in narrative methods is some sort of attempt to compensate for excessive scientism and “in-
humanity” of the contemporary pedagogical process. Narrative structures, means and styles 
of narration, techniques and methods of teaching demonstrate specific and pedagogical at-
titude embodying in itself such characteristics as consistency, coherence, credibility, integrity, 
and completeness. These are the elements of narrative which stimulate the interest of students 
towards theoretical thinking and theoretical knowledge. Narrative becomes the instrument for 
development of reflective thinking and thoughtful attitude towards experience. 
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The role of narrative in education is controversial and not well researched. Increasing inter-
est about narrative in teaching can be explained as a response to the existing rather scientific, 
fragmented, mosaic-like and cold-hearted approaches to pedagogy. 

Contemporary interest in pedagogy about narrative is also a response to the practical 
needs of teachers. The use of narrative elements prompts students to think theoretically, ac-
quire and interpret theoretical knowledge, discuss different types of relations among people 
and aspects of their behaviour by expanding on and activating positive emotions about the 
topic being addressed.

The narrative provides a holistic approach to interpreting knowledge, combining objective 
and subjective, rational and emotional elements. 

Traditionally, narrative (lat. narrativus – narrative) is defined as a text describing a sequence 
of events. The narrative approach originated from existential philosophy. M. Heidegger, P. 
Ricoeur, and M. Merlau-Ponty believed that authentic human existence is conversing existence 
directed at understanding and explaining itself in relation to the world. Narration is a primary 
form of manifestation of existence. It is through narrative that life finds unity and can be nar-
rated. In post-modern philosophy the notion of narrative becomes one of the key concepts. 
While classical philosophy was mainly focused on the problem of cognition, i.e. correlation 
between thinking and the world, the contemporary philosophy is making a turn towards lan-
guage concentrating on the problem of language and the linguistic nature of consciousness. 

By the end of the 20th century, it was strongly believed that functioning of various forms 
of knowledge could be understood only through consideration of their narrative nature [1]. 
Attention of science towards potential of narrative is connected with comprehension of the 
importance of narration in life of human beings. Narrative undoubtedly plays a great role not 
only in literature and elocution but also in scientific discourse, in everyday communication and 
pedagogical practice. People often use narrative as a means of explaining different processes. 
Narrative is one of the most universal types of verbal interaction. Narrative is present in every-
thing we say, think or imagine. Telling stories is an integral part of human life. It is a natural 
manner of a person’s communication with other people, as well as a way of acquiring knowl-
edge. Narrative structures a person’s perception of the world, puts in order personal experience, 
facilitates one’s self-discovery and acquisition of knowledge. Being part of human reality, nar-
rative implies a possibility to organize and provide consistency to the experience of constantly 
changing human existence and change it. J. Brockmeier and R. Harre believe that narrative acts 
as an extremely changing form of mediation between personal and generalised cultural canons, 
i.e. narrative simultaneously is a model of the world and a model of one’s self [2:38]. 

Narrative has a universal semiotic nature and can be manifested both verbally and non-
verbally. A direct perspective in painting, symphony in music or a novel in literature may serve 
as an example of narrative forms. According to Lyotard, narrative form as a mechanism of 
organising the human experience is omnipresent. However, due to historically specific ways of 
development realization of narrative always has definite forms. This is exactly why narrative 
possesses social instrumentalism and pragmatic potential [3].
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A particular role in distinguishing narrative means of understanding of reality was played 
by literary theory. In literature, narrative allows a person to bring meaning to the world around 
and perception thereof. Besides, people always try to shape events of the real world into literary 
forms by describing them according to the laws of traditional genres and using various narra-
tive schemes [4].

Later, apart from literary theory, the notion of narrative becomes the centre of attention of 
socially-humanitarian and other natural sciences, such as medicine, law, history, historiography, 
anthropology, psychotherapy, philosophy, cultural anthropology, theology, and pedagogy. Owing 
to such great influence of narrative, a new science – narratology was developed. This science 
researches the nature, forms, functioning, and common characteristics pertaining to all possible types 
of narrative. Narratology sets criteria making it possible to distinguish narratives among themselves, 
as well as constitutes a system of rules under which narratives are created and developed. 

Narrative consists of the following structural components: a plot, point of view, evaluation, 
time, personage, and cast of characters. Narrative must have a beginning, middle and end, 
which, thanks to detalization, comprises a well-built unity devoid of any unrelated elements. 
Characters, conflict, style, and setting are other characteristic features of narrative that are 
auxiliary in terms of a plot. For proper functioning, narrative should be preceded by an abstract 
and concluded by a coda that brings the listener back from narration to the real time. For logical 
development of narrative, events should not necessarily be described in sequence. Arrangement 
of these events may be aimed at confirmation and intensification, even creation of models 
representing values for human existence. In the long run, success of narrative depends on 
realisation of the following principles: simplicity, unexpectedness, concreteness, credibility, 
emotions and a good story. 

The plot of narrative consists of questions about time, about one’s own self, about one’s 
mission, and such question as from whence the man has come and where he keeps going, and 
what people should do while they live. By formulating this kind of questions and responding 
to them, narrative becomes a form of transmission of cultural experience. Culture and its 
development are maintained by stories about human experience. From the very childhood, 
people are enveloped in stories (myths, legends, fairy tales, epos, etc.) and are in constant 
need not only for stories but also for their endless repetitions. Moreover, narrative not only 
tells about events, but also interprets and models the world of human culture. The world of 
culture provides a wide repertoire of plots used by people to organize events in their lives in 
time sequence. Any personal narrative is built on the basis of and around cultural models. That 
is why narrative gives a clear vision of norms and values existent in a given society, as well as 
of the position of the narrator. 

As a result, narrative is not only a phenomenon reflecting culture; it also is this culture’s 
invisible creator. According to Miller’s research, the term narrative derives from the Latin word 
gnarus, which means “knowing”, “an expert”, “acquainted with something”. By telling a story, 
a person not only follows the sequence of events but also interprets it: narration is gnosis, it tells 
to those who know. Besides, it also is diagnosis, the act of identification or interpretation [5:127].

The above-mentioned allows narrative to fulfil numerous functions. Firstly, it is organization 
of ideas, intentions and experience in some kind of discursive order. Narrative creates a model 
of behaviour in various situations acceptable for human consciousness. Narrative gives sense 
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to practices and experience that have not found explanation and justification in linguistic and 
conceptual forms yet. Creation of a holistic model of human existence can be considered a 
specific function of narrative. In such a way, narrative is the basic component of social 
interaction fulfilling the function of creation and transmission of social knowledge, as well as 
self-presentation of individuals. 

Contemporary interest of pedagogy in narrative originates from that general condition of 
culture that is connected with fragmentariness, mosaicism, inconsistency and clip-thinking 
of human perception and attitude towards the world. Abraham Moles, in his time, described 
culture using the term “mosaic-like”. According to him, mosaicism is composed of a number of 
separate fragments connected by simple and purely random intimate relationships. It consists 
of fragments that adjoin but do not establish any constructions; these fragments lack starting 
points and unifying categories, but contain a lot of concepts carrying great weight such as 
key ideas, key words, etc. [6:45]. Mosaicism sequentially breaks classical narrative continuum 
turning the elements brought out of narrative perspective into secluded and self-sufficient units, 
separate pictures and episodes that can be freely arranged among themselves and that create 
the space of collage. 

Education as part of culture is subjected to the same processes. Mosaic-like education is the 
total of random knowledge that a man has acquired from different sources. This combination of 
fragmentary knowledge is formed in a person’s consciousness in the course of comprehension 
of books, magazines, intercourse with other people, listening to lectures, watching TV, 
surfing the Internet, etc. Mosaic-like education is the result of accidental and disordered 
selection of the most diversified, scientific and unscientific knowledge, including opinions, 
surmises, stereotypes, and dogmas. Mosaic-like education is built on entertainment and is 
mostly connected with emotional part of the human psyche. From his/her work experience, 
any teacher knows well that it is rather difficult to keep students’ attention by providing 
serious information. Maintaining their attention focused throughout the whole lecture is 
nearly impossible. Nowadays, a serious and in-depth discussion of questions, presentation of 
materials by means of gradual statement of facts and sequentially developing argumentation in 
the majority of cases is doomed to failure. With increasing frequency, teachers face rejection 
in relation to scientific knowledge on the part of students. It manifests in such a way that 
students reject everything that needs a long-term and intensive independent work. They 
accept simplified means of presentation and acquisition of instruction material. Students give 
preference to those forms of instruction where monitoring of their work is loosened and where 
teachers make use of entertaining and interactive means of instruction. A lesson prepared in 
a “theme park” fashion facilitates captivating students’ attention and holding their interest. 
Using such a technique of presentation of instruction material leads to atomisation of students’ 
consciousness. Fragmentariness of perception is not able to build an integral and harmonious 
worldview in the human consciousness. 

At that, information transferred to students does not imply its multivalent interpretation. 
Theses must be brief and laconic. Multivalence of information slows down perception and makes 
a mess in students’ consciousness. Generally speaking, the simpler materials are presented 
the easier they are for students to understand. Teachers have long ago noticed that sentences 
with complex structure and various deviations and comments are perceived by students with 
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considerable difficulty. Many students fail to aurally make sense of utterances with subordinate 
clauses, participial and verbal adverbs constructions. Therefore, a teacher who wants to be 
heard has to take into account the above-mentioned fact – the simpler materials are presented 
the easier they are for students to understand. 

It is not a teacher’s task to build logical chains and interrelations between separate facts. 
It is very good if such relations appear in the process of presentation of materials or if the 
teacher succeeds in demonstrating them. If not, the teacher has to come to terms with it since 
the primary effort is focused on conquering distracted attention and bringing home to students’ 
consciousness at least minimum of what really has cognitive and cultural value. 

The mosaic-like principle of knowledge acquisition can be found in any type of culture; 
however, it has never been as popular as nowadays. University education with its programmes 
aimed at development of various competencies tries to stand up to fragmentariness and 
mosaicism. Nevertheless, it should be borne in mind that at present knowledge tends to become 
obsolete both physically and morally much faster. Such amount of incoming information 
requires constant revision of curricula, screening of obsolete knowledge with the aim to include 
into curricula some necessary or more specified knowledge. If earlier educational plans and 
programmes could remain unchanged for years, at present, they undergo annual revision. 
Also, training courses require similar revision. Therefore, organization of educational process 
requires not only regular reconsideration of the logics of distribution of instruction materials 
and sequence of teaching disciplines, but also revision of demands with regard to studying 
them. There is an urgent necessity for maximum intensification of educational processes so that 
the quality of education in specialists training would be in conformity with rapidly changing 
realities. Intensification is firstly achieved by means of navigating the whole educational 
process towards professionalism and specialisation. 

It means that education is limited to pragmatic minimum of knowledge and skills helping 
people to simply adjust to their narrow social and professional niche. Education acquired by 
people is nothing but education here and now. It is earthbound to specific and rather constricted 
conditions of existence and, without doubt, does not facilitate the integrity of spiritual 
development of a person. In such a way, mosaic-like education is built on perception of just 
separate, basically unconnected and isolated from each other chains of knowledge and a question 
regarding any integral structure of their relation is rather problematic. In this connection, 
Lyotard was undoubtedly right by having pointed out that fragmentariness of knowledge and 
its applied character have no need for a teacher’s figure. A teacher per se is someone who tells 
stories and, by creating a thorough action, unites separate fragments together. 

Mosaic-like and visual education is maintained by achievements of information 
technologies rather than by a teacher’s personality. Nowadays, a teacher standing in front of an 
audience and communicating with it is regarded as an anachronism. Codoscopes, projectors, 
interactive boards, and the Internet are deemed to be attributes of up-to-dateness and quality. 
For this reason, e-courses, distant learning and eLearning in general are so popular nowadays. 
Moreover, getting education at present can to some degree be described as users surfing the 
Internet. The network represents a structural model of how the process of mosaic-like education 
is built. Any webpage is a colourful image, mosaic of “windows”, banners, and hyperlinks 
without inner relations and logic. Information in an internet page is arranged visually. Logic 
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of arrangement is built on the grounds of statistical demand for information rather than on 
narration and temporality. The Internet gives a possibility to learn about some things at the 
expense of losing explanation and understanding of the world in general. 

In this respect, interest in narrative schemes as a means of counter weight against 
disintegrating tendencies in education is quite understandable. Narrative structures, means and 
styles of narration, techniques and methods of teaching demonstrate specific and pedagogical 
attitude embodying in itself such characteristics as consistency, coherence, persuasion, 
integrity, and completeness.

Frederick Jameson defined narration as a means of reducing various dimensions and 
temporalities – elements of different levels, individual biography and social history, everyday 
micro rhythms and politically-economic macro rhythms, etc. – to a single entity [7:29]. 
Narrative unites different forms, i.e. phonetic, grammar and syntactic structures, narrative 
schemes, genre conventions, to produce such common perspective in which separate elements 
are proportionate and gain their significance. In this sense, narrative becomes an integrating 
factor joining separate facts, fragments, details, and odd stories together, and in this quality it 
is a guidebook of vision and understanding. 

Narrative is a means of stimulating interest in theoretical thinking and theoretical 
knowledge. It becomes the instrument for development of reflective thinking and thoughtful 
attitude towards experience. Narrative is the environment where communities cultivating 
certain values are built and developed. Owing to the narrative method, a teacher can focus his/
her efforts on discussing with the audience various sides of human relationships and behaviour, 
expanding and activating positive experience in solving problems under discussion. Explicatory 
nature of narrative allows it to serve as an instrument of influence. 

A simple and easy-to-understand story resonating with a person’s values develops in a 
person’s consciousness casual frames necessary for a teacher and by doing so creates a 
motivational basis for certain behaviour. On many occasions, the author of this article had seen 
the power of narration. A story told is more expressive, exciting and interesting for students 
and they find it easier to associate it with their personal experience rather than theoretical 
presentations and abstract reasoning. Such stories are easier to remember, students give more 
meaning to them; the influence of such stories on students’ behaviour is more powerful than 
that of logical constructions. 

On the other hand, narrative allows students to learn about and understand the nature of 
these or those events. Narrative helps students to cognize themselves and find their place in 
the world. With the help of narrative, they apprehend and, in a sense, construct the meaning of 
human life. Students as everyone else like listening to stories; it is with the help of stories that 
people can be manipulated. Fairy tales, apologues, anecdotes, and tall tales appeal to a person’s 
emotions rather than mind and logic. A correct and timely told story gives birth to a chain 
“emotion-conclusion-action”. Having caused certain feelings in listeners, it is possible to make 
them arrive at necessary conclusions and then impel them to action. Therefore, if contents of 
pedagogical activity were made brighter and presented to students in the form of stories, they 
would be easier to remember, would be revised better, and would be more useful than abstract 
statements, pseudoscientific principles and didactic guidelines. 

A characteristic feature of narration is interrelation of meaning and sense, individual 
and universal, unity of image and concept. At that, the image is enriched by a thought, is 
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intellectualized, whereas the thought is enriched by the image. According to S. Rubenstein, 
“concept and prefiguration are presented as an inseparable unity” [8:389-390]. The advantage 
of the narrative approach in pedagogical activity is the focus of cognition on integral perception 
of the subject of comprehension and understanding. 

Mergence of image and concept facilitates a balanced combination of scientific analysis 
with synthesis owing to integrating properties of artistic and aesthetic image which, due to 
its integrity and completeness, prevents losing the whole in order to please details. Synthesis 
of image and concept in narrative makes it possible to combine production of theoretically-
structured interpretations sensitive towards pedagogical details. 

The narrative approach does not exclude other forms of pedagogical influence. Where 
delicate adjustment is needed, narrative is a priceless method. It goes without saying that it is 
rather difficult to transfer critical skills including thorough knowledge of the subject field with 
the help of narrative. It is unlikely that an exciting narration of events will allow students to 
learn a new language of programming. To acquire specific forms of knowledge, people rely on 
formal education and supplement it with self-education. However, tacit knowledge that goes 
along with professional activity is better transferred through narration. 

Conclusion
Active process of development and realization of humanistic concept of education has been 

caused by the teachers’ striving towards comprehension of pedagogical experience, search of 
new forms and methods of training and education. Many teachers do understand how narrative 
approach works and more often consciously place their stake on this technology. Implementation 
of the narrative approach in the pedagogical field allows teachers to activate the students’ ability 
to understand theoretical texts, formulate problems, build concepts and reflect. 

With the help of narrative, facts and events are selected and transformed into some kind 
of “plot” which explains why those events took place exactly the way they happened and 
not otherwise. Narrative arranges, organizes, convinces and sets a model of pedagogical 
activity focusing the audience’s attention on some phenomena and facts. Thanks to narration, 
heterogeneous phenomena are structured into a unified system, acquire sense and meaning 
in a social and communicative context. With the help of narrative, a subject identifies itself 
as a representative of a certain community and culture, introduces itself to a social audience, 
becomes familiar with and transmits a certain value system. 

The narrative method acts as a means of sense institutionalization striving not merely for 
neutral objectiveness, but rather for the objectiveness of the sense of socio-cultural experience 
of a historical subject which identifies itself in a context of socio-cultural attitude towards the 
world. This peculiarity of narrative indicates that the contemporary nature of education has 
changed the teacher’s status. If earlier a teacher held a position of an all-knowing and all-
understanding mentor, now his/her activity is characterized by involvement into a pedagogical 
process and development of this process. A teacher aims at expressing things that are to be 
conveyed to the listener. If a teacher through his/her narration fails to meet some conditions, 
he/she will get a negative feedback from listeners. By complying with conditions and through 
a successful combination of what is already known with something new, a teacher gets the 
attention of the audience. 

From the pedagogical point of view, it is worth speaking about two types of narratives. 
First of all, these are narratives that are created and reproduced by a teacher. Secondly, these 
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are narrative created by students. Teachers can make use of narrations circulating in culture, and 
also can create original narratives. However, a teacher should keep it in mind that artificially 
created stories will always be less effective than genuine ones. Therefore, such forms of narration 
as letters, confessions, autobiographies, biographies, diaries, commentaries, portrait sketches, 
pedagogical aphorisms, and other texts-narratives give a teacher a possibility to make a dialogue 
with the audience and help students identify themselves in what they understand. Simultaneously, 
students create their own narrative texts (retelling, interpretation, report of their work, analysis 
of somebody else’s actions, etc.) which provides conditions for discovering and developing the 
value system and independent thinking. The use of narrative by students serves as a safe means of 
humanization of education since it is in the genre of an independently born narrative work where 
the student’s world-attitude is reflected. A teacher, taking position of equal collaboration, creates a 
context in which a student can make contact with his/her own and universal values, find or create 
a support group for preferable direction of his/her development. 

Narration is some kind of means to do things by words. A story helps something to happen 
in a real life, i.e. narrative offers a model of behaviour which then is reproduced by a student 
in the real world [9:69]. 

The above-listed tendencies stipulated the appeal of teachers to narrative as a defining 
methodological principle of educational process. 
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Зеленська О.П.

(Львів, Україна)

КуЛЬтуроЛогічні моЖЛивоСті аудіЮваннЯ 
на ЗанЯттЯХ З ангЛійСЬКоЇ мови у внЗ мвС уКраЇни

Сьогодні процес навчання іноземної мови і культури стає найактуальнішою пробле-
мою науковців у сфері методики викладання іноземних мов. Аудіювання як вид мовленнє-
вої діяльності сприяє не тільки оволодінню відповідним мовним матеріалом, але й засво-
єнню позамовної інформації, зокрема культурологічної, необхідної для адекватного спіл-
кування і взаєморозуміння, оскільки це неможливо без принципової тотожності осно-
вних відомостей комунікантів про навколишню дійсність. Такий підхід стимулює інтер-
ес курсантів і студентів і до навчання іноземної мови, і до майбутньої професії.

Ключові слова: іноземна мова, культура, аудіювання, культурологічний, курсант, 
студент. 

Сегодня процесс изучения иностранного языка и культуры является актуальной про-
блемой ученых в сфере методики обучения иностранному языку. Аудирование как вид ре-
чевой деятельности содействует не только овладению соответствующим языковым 
материалом, но и усвоению внеязыковой информации, в частности культурологической, 
необходимой для адекватного общения и взаимопонимания, потому что это невозмож-
но без принципиального тождества основных сведений коммуникантов об окружающей 
действительности. Такой подход стимулирует интерес курсантов и студентов и к ино-
странному языку, и к будущей профессии.

Ключевые слова: иностранный язык, культура, аудирование, культурологический, 
курсант, студент.

The process of learning a foreign language and culture is a very urgent problem of the sci-
entists in the sphere of the methods of teaching a foreign language today. Auditing as a type of 
speech activity provides not only acquiring certain language material, but also mastering non-
language information, particularly culturological one, which is necessary for adequate com-
munication and mutual understanding, because it is impossible without the principal identity of 
the main knowledge of the communicators about the environment. Such an approach stimulates 
the interest of cadets and students both in a foreign language and their future speciality.

Key words: foreign language, culture, auditing, culturological, cadet, student.

За останні роки вища освіта зазнала значних змін. Вона стала елементом загальної 
культури людини, а особиста культура фахівця стає одним із важливих компонентів про-
фесійної освіти. Розвиток міжнародних зв’язків у різних сферах життя суспільства – по-
літичній, економічній, соціальній, культурній тощо – зумовлює послідовну орієнтацію 
сучасної методики навчання іноземної мови на реальні умови комунікації. Соціальне і 
культурне значення іноземної мови важко переоцінити, особливо у цей історичний пері-
од соціально-економічної і політичної розбудови нашої держави і визначення та стабілі-
зації її місця й ролі на міжнародній арені. Все це зумовило переосмислення ролі інозем-
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ної мови як важливого і необхідного засобу міжкультурного спілкування. Тому інозем-
на мова дедалі активніше набуває статусу соціально-економічного і політичного меха-
нізму порозуміння між різними представниками світової спільноти у різноманітних сфе-
рах її життєдіяльності [1: 47]. Прагнення до комунікативної компетенції як кінцевого ре-
зультату навчання іноземної мови передбачає не тільки володіння відповідною іншомов-
ною технікою, тобто мовну компетенцію студентів і курсантів, але й засвоєння величез-
ної позамовної інформації, необхідної для адекватного спілкування та взаєморозуміння. 
Це вимагає врахування культурологічного потенціалу іноземної мови, тобто збагачення 
майбутнього фахівця відомостями про культуру, засвоєння ним загальнолюдських та на-
ціональних цінностей, формування у нього власної культурної самосвідомості, ставлен-
ня до інших культур тощо. Теоретична та практична діяльність випускників ВНЗ пови-
нна бути наповнена культурологічним змістом, у них має формуватися загальна культу-
ра, тому що вона є людським способом життя, однією з форм самовираження фахівця 
та розвитку його здібностей. Особистість повинна бути залучена до системи соціально-
культурного просвітництва і вільної творчості, результатом чого стають цінності куль-
тури, оновлене культурне середовище і нові, соціально значущі якості людей [2: 353].

Питаннями забезпечення культурологічної спрямованості професійної підготовки 
майбутнього фахівця займалися такі науковці, як С. Белозєрцева, Е. Бондаревська, І. Ко-
леснікова, В. Краєвський, Є. Крюкова, Л. Разбегаєва, В. Сєрікова, І. Якиманська; інте-
грацію компонентів культури у процес навчання іноземних мов зробили М. Байрам, Н. 
Брукс, В. Костомаров,  Г. Томахін, А. Холідей; питання лінгвокраїнознавства висвітлені 
в роботах Є. Верещагіна, Є. Кубрякової, В. Маслової та інших.

Проте лінгвокраїнознавчий і культурологічний аспекти, що передбачають засво-
єння культурологічних знань і вмінь, залишаються важливою проблемою науково-
методичного пошуку в галузі навчання іноземних мов, зокрема використання аудіюван-
ня для розвитку комунікативної та соціокультурної компетенції у студентів і курсантів.

Мова забезпечує спільне буття людей, а буття, яке можна зрозуміти, називається мо-
вою [3: 14]. Історичний досвід буття людини і нації відтворюється в культурі, яка ви-
ражає дух історії та сучасності. Входженням у культурний діалог особистість формує 
себе як культурну систему, зорієнтовану на міжкультурне спілкування. Набуття індиві-
дом статусу культурно суверенної особистості, визрілої до діалогу з іншими ідентичнос-
тями, вивершує особу до “постійно відновлювальної роботи духу” (Гумбольдт). Завдя-
ки духовній силі людина здійснює “акт духу” – творить культуру [4: 7]. Наголошуючи на 
духовних пріоритетах у культурній діяльності людини, С. Гатальська вважає, що куль-
тура – це вся сфера буття людини, що ініціюється й спрямовується духом, й орієнтована 
(усвідомлено чи несвідомо) тільки на творче, морально повноцінне, духовно наповнене 
життя [5: 89-90]. Культура і мова є взаємопов’язані, і мова використовується як основний 
засіб, через який виражається культура. 

Навчання іноземної мови – це не просто оволодіння академічною дисципліною, 
але й оволодіння нею як засобом комунікації. Комунікація в реальній і заданій ситу-
ації ніколи не буває поза контекстом, а оскільки культура – частина контексту, кому-
нікація не буває поза культурою. Сьогодні все більше визнають, що навчання інозем-
ної мови і вивчення культури не можна розділити. Тому ті, хто вивчають іноземну мову, 
повинні знати і свою власну культуру, і, що є важливіше, культуру інших народів. Інак-
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ше вони будуть тлумачити повідомлення іноземною мовою, основуючись лише на своїй 
культурі, не беручи до уваги те, що інформація має інше культурне підґрунтя. Розуміння 
іншої культури допоможе курсантам і студентам використовувати слова і вирази інозем-
ної мови більш уміло та автентично, розуміти рівні мови та відповідно вживати їх у різ-
них ситуаціях, поводитися природно з представниками іншої культури, пізнаючи та при-
ймаючи їх різну реакцію, допомагати носіям інших мов почувати себе комфортно і впев-
нено в своїй культурі. 

Однією з цілей навчання іноземної мови у ВНЗ системи МВС України є формування 
курсантів і студентів як культурних посередників у ситуаціях міжкультурного спілкуван-
ня, як суб’єктів діалогу культур. У цьому плані аудіювання як вид мовленнєвої діяльнос-
ті має значний культурологічний потенціал. 

Аудіювання відіграє в реальному спілкуванні велику роль. Значну частину інформа-
ції людина отримує через слуховий канал під час особистого контакту з людьми, що її 
оточують, у результаті взаємодії на неї засобів масової інформації: радіо, телебачення, 
кіно, Інтернету тощо.

Процес слухання передбачає два рівні діяльності: рівень розпізнавання (звуків, слів, 
словосполучень, граматичних структур тощо), на якому студенти не запам’ятовують пові-
домлення, а розуміють його, та рівень відбору, коли вони можуть виділити із повідомлення 
ті факти, які або є основним змістом, або спричиняють у них найбільший інтерес.

Послідовне і систематичне тренування, що передбачає розвиток навичок аудіювання, 
може бути успішно здійснене лише при наявності відповідного матеріалу. Зрозуміло, що 
ця діяльність може спочатку реалізуватися в межах лише коротких повідомлень. Викладач 
сам відбирає, обробляє та розподіляє за ступенем збільшення складності матеріал для тре-
нувальних вправ з аудіювання. З цілями реалізації культурологічних можливостей інозем-
ної мови та розвитку навичок, що сприяють розуміння усного мовлення, на заняттях з ан-
глійської мови курсантам і студентам, наприклад, дається можливість прослухати корот-
кі повідомлення, що відображають різні аспекти правової системи США: визначні пред-
ставники правової класичної школи, деякі факти з історії судової системи США, громад-
ська думка про суди в США, жінки-юристи та жінки-поліцейські в США, насильство і те-
лебачення, федеральні правоохоронні органи США, пограбування за допомогою рептилій, 
підлітки та в’язниці, деякі курйозні закони, що ще збереглися в певних штатах Америки 
тощо. Ці повідомлення не є довгими, тому що вони, з одного боку, містять значну частину 
професійно орієнтованої лексики, яка є ще новою для курсантів і студентів, а з іншого, як 
показує практика, вони не мають достатнього досвіду з аудіювання, тому сприйняття усно-
го мовлення практично завжди викликає в них певні труднощі. Крім того, на цей вид діяль-
ності відводиться незначна частина практичного заняття, оскільки він є допоміжним на за-
нятті, хоча і дуже важливим. Наведемо приклад такого повідомлення:

FEMALE LAWyERS IN THE USA
In 1971, just 3 percent of all lawyers were female. By 1980, the percentage of women 

lawyers had increased to 8 percent, and by 1998, 28.5 percent of all (non-government) lawyers 
were women. Moreover, 43.5 percent of all law degrees conferred in 1996 went to women. De-
spite those increases and the fact that women hold some of the nation’s top legal jobs (including 
two US Supreme Court Justices) women still face bias in the legal profession. According to 
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a report by the American Bar Association, only 13 percent of law firm partners in 2011 were 
women, although women made up 39 percent of associate lawyers. The report also noted that 
female corporate lawyers generally were paid less than their male counterparts.

У процесі аудіювання важливо дотримуватися певних правил. Бажано, щоб студен-
ти мали можливість слухати різні голоси та різну вимову. Важливо не тільки те, що го-
ворять, але й як це робиться. Академік Д.С. Ліхачов говорив, що якщо ви хочете дізнати-
ся про характер людини, його розум, наскільки вона вихована, кращий спосіб – прислу-
ховуватися до того, як він говорить. Тому на кожному занятті повідомлення готує інший 
курсант чи студент. Не варто використовувати переклад, тому що пізніше, отримуючи 
повідомлення, курсанти чи студенти будуть намагатися його перекладати рідною мовою, 
що, звичайно, порушить цілісність сприйняття. Часом, якщо в повідомленні зустрічаєть-
ся декілька незнайомих слів, важливих для розуміння основного змісту, можна їх запи-
сати на дошці та пояснити їх значення англійською мовою. Також суттєво, щоб в групі 
була створена комунікативна ситуація, під час якої курсанти і студенти підтверджують 
своє розуміння шляхом словесної реакції. В умовах реальної комунікації мовець і слухач 
є рівноправними активними учасниками акту спілкування: слова мовця завжди зверне-
ні до того, хто слухає, і передбачають з його боку ту чи іншу реакцію. Виходячи з цього, 
взаємний вплив мовця і слухача може бути представлений не тільки як процес передачі 
думок, але й як процес викликання відповідних думок у слухача. Відповідно, аудіюван-
ня варто розглядати не тільки як процес сприйняття, пізнання і розуміння думок і почут-
тів мовця, але й як етап спонтанної підготовки у внутрішньому мовленні відповідної ре-
акції на те, що слухач почув. З цією метою курсант чи студент, який готує повідомлення, 
повинен скласти до нього кілька запитань. Бажано, не менше п’яти, щоб, в основному, 
запитання були спеціальними, а також, щоб вони давали можливість порівнювати той чи 
інший факт, той чи інший аспект, що розглядається, яким чином це відбувається в Украї-
ні або в якійсь іншій країні, наприклад, Великобританії. Як бачимо, процес навчання ау-
діювання проходить у тісному зв’язку з мовленням, яке виступає в аспекті, що нас ціка-
вить, засобом контролю розуміння мовлення на слух.

На нашу думку, такий підхід до розвитку іншомовної мовленнєвої діяльності дає 
можливість не тільки розвивати певні навички, але й знайомитися з різними аспектами 
життя людей в іншій країні, їх звичаями, традиціями, культурою тощо.

Звичайно, розвиток навичок аудіювання повинен бути пов’язаний з розвитком нави-
чок інших видів мовленнєвої діяльності. Тому один і той же матеріал, у цьому випадку 
той, що стосується розвитку соціокультурної компетенції, доцільно використовувати для 
слухання, усного мовлення, читання та письма. Соціокультурна компетенція містить пев-
ні компоненти: лінгвокраїнознавчий, соціолінгвістичний, соціально-психологічний та 
культурологічний, що сприяють набуванню культурологічних, соціально-психологічних 
і лінгвокраїнознавчих знань, а також розвиткові умінь і навичок їх використовувати для 
здійснення міжкультурної комунікації.

Вправи повинні задовольняти такі рівні розвитку навичок: розпізнавання моделі, роз-
пізнавання та відбір без запам’ятовування, тобто прослуховування повідомлення без до-
даткових видів завдань; розпізнавання, відбір з короткочасним запам’ятовуванням, тобто 
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дається установка на виконання певний завдань; розпізнавання та відбір з довгочас-
ним запам’ятовуванням. Цілком зрозуміло, що тренувальні вправи містять найчасті-
ше вживані в такому контексті слова та словосполучення, інакше це призведе лише 
до втрати часу та буде суттєвою перешкодою для здійснення процесу аудіювання. 

Вправи, призначені для розвитку навичок аудіювання, складаються із врахуван-
ням особливостей і своєрідності усного мовлення в реальних умовах спілкування. 
Викладачі, курсанти та студенти повинні розуміти, що розвиток навичок аудіювання 
передбачає постійне довготривале тренування на матеріалі, що поступово ускладню-
ється. По мірі оволодіння мовним матеріалом процес аудіювання стає легшим. Нави-
чки аудіювання, що постійно розвиваються, забезпечують курсантам і студентам во-
лодіння таким видом мовленнєвої діяльності, яка реалізуються за межами аудиторії, 
мається на увазі спілкування з носіями іноземної мови в реальних ситуаціях.

Таким чином, сьогодні процес навчання іноземної мови і культури стає найакту-
альнішою проблемою науковців у сфері методики викладання іноземних мов. Аудію-
вання як вид мовленнєвої діяльності сприяє не тільки оволодінню відповідним мов-
ним матеріалом, але й засвоєнню значного об’єму позамовної інформації, необхідної 
для адекватного спілкування і взаєморозуміння, оскільки це неможливо без принци-
пової тотожності основних відомостей комунікантів про навколишню дійсність. Та-
кий підхід стимулює інтерес курсантів і студентів і до навчання іноземної мови, і до 
майбутньої професії.
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УДК 378.147:811.133.1 (045)
         Дементьева Т.Г. 
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аутЕнтичнЫЕ матЕриаЛЫ КаК СрЕдСтво ПриоБЩЕниЯ
К КуЛЬтурЕ СтранЫ иЗучаЕмого ЯЗЫКа

(на примере видеофильмов)

Іноземна мова є для дорослих засобом спілкування з представниками різних країн. 
Лінгвокраїнознавчі знання, які опановує дорослий учень при вивченні іноземних мов, є пе-
редумовою і гарантією його майбутньої успішної міжкультурної комунікації. 

Ключові слова: іноземна мова, культура, лінгвокраїнознавство.
Иностранный язык является для взрослых средством общения с представителями 

различных стран. Лингвострановедческие знания, которыми овладевает взрослый, обу-
чающийся при изучении иностранных языков, являются предпосылкой и гарантией его 
будущей успешной межкультурной коммуникации.

Ключевые слова: иностранный язык, культура, лингвострановедение.
For adults a foreign language is a means of communication with the representatives of 

other nations. The knowledge of the country and the language that an adult obtains in the 
course of studying foreign languages enriches his successful communication in future.

Key words: a foreign language, culture, the knowledge of the country and the language.

Иностранный язык является для специалистов средством общения с представите-
лями различных стран. Лингвострановедческие знания, которыми овладевает взрослый 
обучающийся при изучении иностранных языков, являются предпосылкой и гарантией 
его будущей успешной межкультурной коммуникации.

Аутентичные материалы не только поднимают мотивацию обучающихся, но являются 
богатым источником для изучения иностранного языка. В качестве аутентичных докумен-
тов могут выступать аутентичные тексты; записанные на диск диалоги, ситуации общения, 
теленовости, видеофильмы-репортажи, учебные видеофильмы, художественные фильмы.

Отличительной чертой видеоматериалов является то, что они представляют процесс 
коммуникации в звуковом и визуальном формате, кроме того, при необходимости воз-
можно и текстовое сопровождение видеоряда. При работе с видеоматериалами обучаю-
щиеся имеют возможность восприятия как лингвистических аспектов, так и паралингви-
стических: выражение лиц, жестикуляцию, сопровождающих акт коммуникации. 

В качестве примера приведем опыт работы с учебными видеофильмами по теме «У 
врача». Изучение лексического материала темы проходит с опорой на диалоги учебни-
ка Г. Може «Ускоренный курс французского языка» [1], грамматического материала – с 
опорой на систему упражнений учебно-методического пособия Т.Г.Дементьевой [2]. Из-
учение темы продолжается просмотром фильма «SOS Médecin» из учебного видеокурса 
«Bienvenue en France» и заканчивается ролевой игрой «У врача». 

© Дементьева Т.Г., 2013
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Видеокурс «Bienvenue en France» включает фабульные фильмы, раскрывающие 
определённую тему и одновременно предъявляющие языковой материал. Каждый урок ви-
деокурса представлен в учебнике А. Монри-Гоарен [3] в виде досье, которое включает: 1) 
иллюстрированную транскрипцию эпизодов фильма; 2) рубрику Savoir Dire, представля-
ющую лексико-грамматический комментарий коммуникативных ситуаций фильма; 3) ру-
брику Savoir Vivre, включающую лингвострановедческую информацию, а также полезные 
практические советы по теме урока и фильма; 4) рубрику Tests, имеющие целью проверку 
усвоения лексического материала урока.

Работа с видео строится таким образом, чтобы наилучшим образом подготовить обу-
чающихся к восприятию данного видеоматериала. Комплекс заданий и упражнений из ру-
брики Savoir Dire, предлагаемый перед просмотром видеофильма, обеспечивает подготов-
ку к восприятию лексического наполнения видеоряда, обусловленного его основным тема-
тическим содержанием. В большинстве случаев непосредственно перед началом просмотра 
предлагается предугадать ответы на поставленные вопросы по содержанию фильма, а затем 
проверить их правильность во время просмотра. Такой подход помогает и мотивирует вос-
приятие материала. После демонстрации, упражнения из рубрики Tests направлены на то, 
чтобы закрепить языковой материал, представленный в видеосюжете. На заключительном 
этапе работы слушатели могут прочитать текст, содержащий дополнительную информацию 
по теме; обсудить лингвострановедческую информацию из рубрики Savoir Vivre, а также 
проблемы здоровья населения и пути их решения во Франции и в Беларуси.

Проблемы здоровья человека в современном обществе являются предметом обсужде-
ния на учебных занятиях по теме «Здоровый образ жизни». 

Данная тема является продолжением темы «У врача», но ее изучение проводится на 
базе нового лексического материала: «Civilisation en dialogues (niveau débutant)» [4], «Civi-
lisation progressive du français (niveau intermédiaire)» [5], «Vocabulaire progressif du français 
(niveau avancé)» [6]. Видеоматериал, предлагаемый для просмотра и обсуждения по дан-
ной теме представлен видеосюжетами двух учебных видеокурсов «French Experience» и 
«Ma France».

Цель данных видеокурсов – изучение французского языка через английский язык. Эта 
оригинальная методика подачи материала предназначена для обучающихся, обладающих 
базовыми знаниями английского языка. 

Эти видеокурсы отличаются по структуре и по способу представления материала. 
Для темы «Здоровый образ жизни» мы выбрали фильм «Forme et santé» («Форма и здо-
ровье») видеокурса «French Experience». Лексический материал темы представлен в эпи-
зодах фильма в рубрике Savoir dire и Savoir entendre. В рубрике Infos приводится интерес-
ная статистическая информация, касающаяся потребления лекарств и медицинских услуг 
французами. В эпизоде фильма в рубрике Rencontres речь идет о водолечении, о восста-
новлении здоровья посредством активизации физической нагрузки, сочетания традицион-
ного лечения и занятий спортом, прогулок в горы, занятий аква-аэробикой и т.д. В следую-
щем эпизоде данной рубрики нас знакомят с деятельностью врачей-волонтеров организа-
ции «Médecins Sans Frontièrеs» («Врачи без границ»). Разнообразие тематики, оригиналь-
ная подача материала вызывают неизменный интерес у слушателей и являются предме-
том активного обсуждения фильма и дискуссий по данной теме.
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Учебное занятие по теме «Здоровый образ жизни» может быть проиллюстрировано 
несколькими фильмами видеокурса «Ma France»: «Accrobranches», «La randonnée», «La 
pharmacie», «Les vacances», так как здоровый образ жизни зависит не только от заботы о 
состоянии своего здоровья, но и от активного образа жизни, в том числе, от занятий спор-
том и от активного отдыха. Каждый фильм видеокурса «Ma France» состоит из трех частей, 
сопровождающимися лексическими комментариями. В первой части, как правило, пред-
ставлен видеосюжет, раскрывающий основную тему фильма. Во второй части, в диалоге 
между журналистом и «персонажами» фильма уточняются некоторые особенности данной 
ситуации. В третьей части фильма журналист предлагает игру участникам видеосюжета.

Работа с данными видеофильмами состоит из трех этапов. На преддемонстрацион-
ном этапе объясняются лингвострановедческие реалии, даются общие сведения о содер-
жании видеосюжета. Просмотр предваряется общим вопросом о содержании сюжета, 
обучающимся предлагается предугадать ответ на него, что стимулирует их интерес, на-
целивает на поиск необходимой информации. Демонстрационный этап подразделяется 
на два подэтапа: после первого просмотра следует обсуждение ответов на поставленный 
вопрос; после второго просмотра задаются более детальные вопросы, уточняющие со-
держание сюжета, предлагается озвучить видеоряд при выключенном звуке или стоп-
кадре. Содержание работы на последемонстрационном этапе может включать беседу 
или сообщение по просмотренному сюжету с выражением отношения обучающихся к 
сюжету, драматизацию сюжета и/или ролевое озвучивание с переносом на повседневную 
жизнь обучающихся и их профессиональную деятельность. На данном этапе возможно 
заключительное обсуждение всей темы в формате «круглого стола».

В каждом фильме видеокурса происходит «живой» диалог в обстановке максималь-
но приближенной к реальным условиям иноязычного общения, что делает работу с дан-
ными фильмами чрезвычайно эффективной при обучении правилам иноязычного рече-
вого этикета и помогает знакомить с обычаями и традициями страны изучаемого языка, 
ее культурой и историей, что способствует формированию и совершенствованию социо-
культурной компетенции обучающегося.

ЛитЕратура

1. Може, Г. Ускоренный курс французского языка / Г. Може, М. Брюезьер; рус. версия 
Т.Ю. Загрязкиной. – 5-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2011. – 352 с. 

2. Дементьева, Т.Г. Французский язык для начинающих: учеб.-метод. пособие: в 4 ч. 
Ч.2 / Т.Г. Дементьева. – Минск: МГЛУ, 2008.– 171 с.

3. Monnerie-Goarin A. Bienvenue en France / A. Monnerie-Goarin, F. Hussenot- 
Jakubowski, M. Goarin. – Paris: Les éditions Didier, 1991. – 159 p.

4. Grand-Clément, O. Civilisation en dialogues (niveau débutant) / O. Grand- Clément. – 
Paris: CLE International, 2010. – 128 p.

5. Civilisation progressive du français avec 400 activités (niveau intermédiaire). – Paris: 
CLE International, 2004. – 189 p.

6. Miquel, C. Vocabulaire progressif du français (niveau avancé) / C. Miquel. – Paris: CLE 
International, 2004. – 192 p.



431

УДК 811.161.2’276.6:378.147
            Тарасенко О. Д.

            (Одеса, Україна)
  

мЕтодичні рЕКомЕндаЦіЇ Щодо вивчЕннЯ диСЦиПЛіни 
“уКраЇнСЬКа мова (За ПроФЕСійним СПрЯмуваннЯм)”  

у виЩиХ війСЬКовиХ навчаЛЬниХ ЗаКЛадаХ

У статті представлено методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни “Укра-
їнська мова (за професійним спрямуванням)” у вищих військових навчальних закладах.

Ключові слова: українська мова (за професійним спрямуванням), мова, мовлення, ме-
тодичні рекомендації, педагогічна майстерність.

В статье представлены некоторые методические рекомендации относительно пре-
подавания дисциплины “Украинский язык профессионального направления”.

Ключевые слова: украинский язык профессионального направления, методические 
рекомендации, педагогическое мастерство, язык, речь.

There are some methodical recommendations in the article about teaching ‘the Ukrainian 
language’(professional course). It is aimed at the teaching peculiarities of the Ukrainian 
language in the professional area at Higher Military Educational Institutions.

Key words: language, speech, methodical recommendations, pedagogical, skills. 

Питання вивчення дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)” у 
вищих навчальних закладах є досить актуальним. Міністерством освіти і науки України 
розроблено програму: програма курсу 

“ Українська мова (за професійним спрямуванням)” від 21 грудня 2009 року, яка скла-
дається з трьох змістовних модулів, до яких входять найрізноманітніші теми. Під час ви-
вчення дисципліни передбачено проведення практичних занять (можуть бути й лекції) та 
відводяться години на самостійну роботу.

Загалом, викладання дисципліни вимагає особливого підходу, у жодному разі не тре-
ба все зводити до написання виключно ділових паперів, бо мовцю, насамперед, треба 
грамотно спілкуватися українською мовою. Варто зазначити, що дисципліна може ви-
кладатися на різних курсах, в залежності від навчального плану вишу. Відводиться на її 
вивчення достатньо годин (загальна кількість –108). Курсантів під час вивчення дисци-
пліни можна розділити на 2 групи: 1-ша – курсанти 1,2 курсу (нещодавно закінчили шко-
лу); 2-га – курсанти 3,4 курсу, які багато чого призабули та й до того ж вивчають велику 
кількість інших дисципліни. Як показує практика, найскладнішою є 2 група. 

Отож, завдання викладача вищої школи неабияке: в першу чергу він зобов’язаний 
спрямувати курсантів на правильне вивчення державної мови і за “правильними посіб-
никами” . Потрібно знайти індивідуальний підхід до кожного курсанта, реалізовувати 
педагогічну майстерність – застосовувати інноваційні форми навчання, які якнайбільше 
зацікавлять предметом, надаватимуть змогу краще знати предмет.

Слід зазначити, що цей предмет не є профілюючим, зате провідним. Кожен фахі-
вець будь-якої галузі повинен опанувати і знати державну мову; досконало оперувати 
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професійною термінологією; реалізовувати мовні знання в усній та писемній формі під 
час професійної діяльності. На сьогодні “методичний скарб” для вивчення дисципліни 
“Українська мова (за професійним спрямуванням)” добре представлено в підручниках 
провідних науковців: С. В. Шевчук, І. В. Клименко “Українська мова (за професійним 
спрямуванням)”, Л. І. Галузинська, Н. В. Науменко, В. О. Колосюк “Українська мова 
(за професійним спрямуванням)”, А. В. Корж “Українська мова професійного спряму-
вання”, С. В. Глущик, О. В. Дияк, С. В. Шевчук “Сучасні ділові папери”, С. В. Шевчук 
“Ділове мовлення для державних службовців”. Указані джерела є “багатим матеріалом”, 
своєрідним “дороговказом” у роботі викладача. Але він має пам’ятати про специфіку на-
вчального закладу , тому сам процес навчання мові має тісно пов’язуватись з майбутнім 
фахом тих, кого навчаємо. 

Належну увагу щодо методики викладання дисципліни приділили такі вчені: Надія 
Князєв “До питання вивчення Української мови (за професійним спрямуванням)”, Євдо-
кія Кравченко “Інтерактивне навчання як засіб формування комунікативної україномов-
ної компетенції студентів”, Валентина Краснікова “Культурологічний підхід до навчання 
української мови у вищій школі” та інш. 

Попри велику кількість наукових праць, підручників, не знаходимо розробок ,що ре-
презентують методичні рекомендації щодо викладання дисципліни «Українська мова (за 
професійним спрямуванням)» у ВВНЗ. Сказане підтверджує актуальність теми, що до-
сліджується. 

На основі наукових досліджень, праць, досвіду викладачів-філологів вищої школи та 
власного досвіду роботи спробуємо виробити підхід щодо викладання дисципліни саме у 
вищих військових закладах та навчальних закладах, які готують офіцерів запасу для Зброй-
них Сил України. Варто зауважити, що підставою для створення методичних рекоменда-
цій стала плідна робота з курсантами Військової академії (м.Одеса). Взято також до ува-
ги роботу з курсантами Одеської національної морської академії, більшість яких навчаєть-
ся на військовій кафедрі, яка готує офіцерів запасу Військово-Морських Сил ЗС України.

мета статті: впровадження нових методів вивчення дисципліни “ Українська мова 
(за професійним спрямуванням)” з метою якісного її засвоєння.

 Завдання, які ставимо:
- визначити взаємозв’язок мови та мовлення; 
- з’ясувати, що культура мовлення та знання про мову мають важливе значення як 

для кожної особистості, так і для представників нової генерації, еліти, тобто військових; 
- довести, що саме через мову вони можуть вивчити культурні надбання та традиції;
- визначити специфіку дисципліни;
- знайти інтерактивні (нові) методи навчання;
- репрезентувати особливості педагогічної майстерності у роботі з сучасною молоддю.
Формування всебічно розвиненої, духовно багатої мовної особистості, спроможної 

на соціальну адаптацію й репрезентацію власної індивідуальності, неможливе без куль-
тури мовлення. Курсант (слухач) ВВНЗ має не тільки засвоїти вироблені суспільством 
правила мовленнєвої комунікації, а й оволодіти протягом навчання певним рівнем мов-
леннєвої компетентності. Увага до культури мовлення зумовлена тим, що вона є складо-
вою мовленнєвої підготовки курсантів (слухачів). Культура виразного й образного мов-
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лення передусім пов’язана з комунікативними якостями мовлення. До комунікативних 
якостей мовлення належать такі: правильність, точність, виразність, багатство, змістов-
ність, логічність, емоційність. Через освоєння сучасної української термінології, що є 
невід’ємною частиною лексичної системи мови, реалізується комунікативна прагматич-
на мета: досягнення високого рівня культури мовлення.“Мовна культура – невід’ємна 
складова загальної культури людини. Від уміння володіти словом значною мірою зале-
жить якість військової діяльності, ефективність виконання фахової роботи чи проведен-
ня профілактичних дій, спрямованих на підтримання в діяльності військовослужбовців 
високого рівня якості. Високий інтелект, чисті помисли, благородство і милосердя, по-
мірна емоційність,толерантність, естетичний вигляд і етичне поводження – такі бажа-
ні для нас якості немислимі без мовної культури,без культури думки і вислову” [17: 85].

Важливим завданням науково-педагогічних працівників, офіцерів-вихователів є дбай-
ливе ставлення до нагромадженого мовного багатства, активно його розвивати і вдоско-
налювати, енергійно розповсюджуючи знання й використання української мови. Слід від-
мітити, що виховання у Збройних Силах України здійснюється на бойових, патріотичних 
традиціях українського народу. Тому всі , хто причетний до навчання й виховання особово-
го складу, повинні допомогти усвідомити курсантам (слухачам) значення державної мови 
для розбудови України, необхідність її вивчення та впровадження у практичну діяльність. 
Особливо це стосується науково-педагогічних працівників, бо саме їм належить впевнено 
і логічно викладати свої думки, використовуючи психологічні засоби впливу на курсантів 
(слухачів). Навчальний матеріал, викладений “правильною” державною мовою, стає діє-
вим засобом впливу. Це так званий комунікативний етап виступу перед слухачами.

Невід’ємною складовою та одним із чинників ефективності навчального процесу є 
засоби навчання. Сучасна людина здатна використовувати в процесі самовдосконалення, 
самонавчання, самоосвіти різноманітні джерела інформації, які зосереджені в медіате-
ці. Медіатека дає викладачу та курсантам (студентам) можливість доступу до різних ін-
формаційних носіїв:бібліотеки, фонотеки, відіотеки, комп’ютерного центру, телекомуні-
каційного центру. “Дослідження, проведене в одному з американських коледжів, де пе-
реважає лекційна форма навчання, показало, що студенти були неуважні біля 40 % часу. 
Більше того, коли за перші 10 хвилин студенти не могли запам’ятати 70 % інформації, то 
за останні 10 хвилин лекції вони сприймали всього 20 % матеріалу. Використання нао-
чності під час лекції збільшує запам’ятовування матеріалу від 14 % до 38%. Так, один з 
експерементів показав, що використання візуальних засобів під час вивчення слів на 200 
% поліпшує результати. Крім того, таке подання матеріалу забирає на 40 % менше часу, 
воно підсилює усну подачу матеріалу. Коли ж до роботи залучаються слуховий і зоро-
вий канали сприйняття інформації, є більше шансів задовольнити потреби різних кур-
сантів (студентів), чиї способи (стилі) навчання можуть суттєво відрізнятися” [21: 128]. 

Мультимедія (мультимедійні засоби) – це широкий спектр інформаційних техноло-
гій, що використовують різні програмні та технічні засоби з метою найбільш ефектив-
ного впливу на користувача, адже він при цьому стає одночасно і слухачем, і глядачем, 
і читачем. Отож, мультимедійне навчання (слайд-лекція) представляє собою поєднан-
ня комп’ютерної анімації, графіки, відео, які організовані в єдине середовище. Динаміч-
ний візуальний ряд дозволяє донести інформацію у наочній, легко сприймаємій формі. 
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Але важливо не перевантажити слайд-лекцію надмірною кількістю візуальних та звуко-
вих “спецефектів”, щоб не відволікати курсанта від суті матеріалу, який викладається.

Які б викладач не застосовував методи, прийоми при викладанні дисципліни “Укра-
їнська мова (за професійним спрямуванням)”, все зводиться до того, щоб вони добре за-
своїли поняття “мовні норми” (далі – МН). Саме знання мовних норм, їх правильне ви-
користання, застосування на практиці курсантами (в усному та писемному мовленні), 
дає право говорити про їх мовну компетентність вцілому. На наш погляд, цю тему по-
трібно вивчати на перших заняттях. Репрезентація мовних норм може подаватись у ви-
гляді таблиці, де вказується назва мовної норми, за що відповідає й наводяться прикла-
ди: речення, словосполучення (див. “Сучасні ділові папери” С. В. Шевчук, О. В. Дияк ). 
Окрім цього, у відведених пустографах, курсанти на завершення курсу подають власні 
приклади речень, що відображають їх майбутній фах. Це вкотре підтвердить важливість 
навчального питання і дасть змогу закріпити його. 

Поняття культури мови й культури мовлення знову ж таки пов’язуються з МН. Кур-
сантам необхідно розповісти, що мовна культура прямо залежить від словникового запа-
су, його правильного використання; загалом збагачення. Все сказане підводить до розгляду 
теми заняття “Словники у професійному мовленні”. Тема є дуже цікавою. По-перше, ради-
мо викладачам забезпечити заняття різними типами словників. Так курсанти зможуть по-
новити у пам’ятті знання про розділи мовознавства “Лексикологія”, “ Лексикографія”. Сам 
процес опрацювання бачимо так: курсанти на занятті виписують назву словника та слова 
з нього (5-7слів), обов’язковим для опрацювання пропонується термінологічний словник, 
потім з виписаними словами потрібно скласти речення (різні за структурою) або зв’язний 
текст, що пов’язуватимуться з майбутнім фахом. На самостійну роботу пропонується ви-
писати слова-терміни (10 слів), дати їм повну характеристику за структурним складом; 
можна запропонувати зробити їх морфемний розбір. Особливої уваги заслуговує словни-
кова робота з паронімами: викладач задиктовує групи паронімів , а завдання курсантів – 
виписати їх значення , оперувати ними на заняттях та у професійній діяльності. Анологіч-
но можна опрацювати навчальне питання “Синоніми у діловому мовленні”. 

Актуально, на наш погляд, опрацьовувати на практичних заняттях переклад росій-
ських словосполук на українську мову та складати з ними речення, вводити у контекст. 
Як приклад, наведемо декілька позицій: избежать опасности – уникнути небезпеки, из 
уважения к Вам – з поваги до Вас, к Вашему сведению – до Вашого відома , к десяти ча-
сам – на десяту годину, до десятої години, за отсутствием сведений – через брак відомос-
тей, по случаю праздника – з нагоди свята тощо. Варто давати вправи на редагування та 
переклад з російської мови із визначенням розбіжностей в обох мовах. Усі запропонова-
ні вправи та завдання спонукають курсантів до якнайкращого опанування лексичним ба-
гатством та можливостями нашої мови й допоможуть подолати явище “інтерференції” у 
мовленні. Мовленнєва культура особистості великою мірою залежить від її орієнтовнос-
ті на риси бездоганного, зразкового мовлення. Щоб бути зразковим, мовлення має харак-
теризуватися такими найважливішими ознаками: правильністю, змістовністю, послідов-
ністю, точністю, виразністю, доречністю та доцільністю. Говорячи про культуру мовлен-
ня, необхідно звернути увагу на поняття “етикет” – типові формули вітання, побажан-
ня, прощання, запрошення та використання цих мовних формул у стандартних етикет-
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них ситуаціях у процесі спілкування: вміння вислухати іншого, вчасно і доречно підтри-
мати тему. Уважність, чемність і ввічливість – основні вимоги мовного етикету. Неабия-
ке значення має тон розмови. 

Науковці переконують, що 60 % студентів вважають обговорення більш прийнятним 
у процесі навчання фаху. Тому у роботі з курсантами варто використовувати на практич-
них заняттях тренінги – ситуативні завдання, в яких можна запрограмувати будь-яке мовне 
явище чи комунікативну проблему і розвивати важливі для фахівця уміння: слухати, гово-
рити, запитувати, відповідати, аргументувати. На закріплення теми пропонуємо курсантам 
скласти діалог, де відображено використання тих чи інших мовних формул (Добридень!, 
здорові бутьте!, радий тебе (Вас) вітати! дозвольте Вас привітати! тощо ). Під час вивчення 
даних тем потрібно використовувати завдання: моделювання ситуації, що являє собою ро-
зігрування діалогу ( “ Рекламування свого навчального закладу”, “Розмова з командиром”, 
“Розповідь про престижність та важливість Вашої майбутньої професії” тощо). 

Для покращення загальної культури курсантів, виявлення рівня їх грамотності ра-
димо писати словникові диктанти; з деякими лексемами пропонується скласти речення. 
Тема “Стилі мови” потребує також належної уваги, методичного підходу. Закріплення те-
оретичного матеріалу слід пов’язати з домашнім завданням: курсантам потрібно дібрати 
речення або ж уривки текстів до кожного стилю мови із зазначенням джерела. 

Найважливішим етапом у навчанні курсантів є вивчення теми “Ділові папери”, зміст 
якої покликаний сформувати мовну особистість, обізнану з культурою справочинства, 
яка вміє грамотно укладати ділові папери, правильно добираючи мовні засоби, що репре-
зентують їх специфіку. Практичному опрацюванню різних видів ділових паперів передує 
ознайомлення з теоретичними поняттями, термінами сфери діловодства. Курсанти пови-
нні знати суть понять “реквізти”, “бланк”, “формуляр”, “стандартизація” та особливості 
оформлення документів. Після цього можна практично відпрацьовувати написання різ-
них видів документів. Для навчаємих добирається матеріал, передусім, у формі зразків 
ділових текстів: заяви, автобіографії, резюме, службових записок тощо. Практика пока-
зує, що написання великої кількості документів “не лякає” курсантів. Отож, варто на за-
няттях та під час самостійної роботи не обмежуватись написанням декількох документів. 
Доцільно при відпрацюванні документів повторити та відпрацювати практично орфогра-
ми: апостроф, подвоєння, подовження, м’який знак, велика літера у словах, написання 
префіксів тощо. Особливу увагу необхідно приділити повторенню орфограми “Відміню-
вання прізвищ, імен та імен по батькові” (курсантам пропонується на домашнє завдан-
ня провідміняти їхнє прізвище, імя та імя по-батькові й одне на вибір). Знання цієї орфо-
грами у сукупності з етикетними мовними формулами дасть позитивний результат при 
опрацюванні різних видів листів. Вміння правильно писати ділові листи й здійснювати 
ділову кореспонденцію є запорукою вирішення різноманітних партнерських питань. Від 
грамотно та охайно оформленого листа часто може залежати “доля справи”. Сказане ще 
раз підтверджує важливість вивчення теми.

В одному з модулів належна увага приділяється риторичній компетенції. Як відомо, 
риторика (красномовство) як наука і навчальна дисципліна зайняла належне місце у ви-
щій школі й з кожним роком увага до неї все зростає, підтвердженням цього є той факт, 
що до навчальних планів вищих військових закладів введено дисципліну “Українська 
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мова за професійним спрямуванням (у тому числі риторика)”. Маємо зазначити, що не 
зайвим буде при вивченні даного блоку повторення діалогічного мовлення. На зміст і ха-
рактер його впливають такі психологічні аспекти, як процес сприйняття мови іншої осо-
би та орієнтація в ситуації, формуванні змісту сказаного і підбір відповідних мовних за-
собів для підтримки діалогу. Важливо закцентувати увагу на правильній побудові про-
мови та її виголошенні. Вивчення основних риторичних аспектів є необхідним, так як 
у майбутньому кожен військовослужбовець повинен виступати публічно:командувати, 
проводити інструктажі, наради тощо. Основи риторичних знань будуть при нагоді під 
час вивчення наукового стилю й, зокрема, при захисті наукового повідомлення чи рефе-
рату. Це перші кроки, що вчать виступати публічно. Викладач повинен закцентувати ува-
гу курсантів на дотриманні регламенту під час виступу, проконтролювати їх рівень мов-
леннєвої культури. Навчити компетентності та дотримання наукового етикету. При тако-
му підході курсанти здобувають риторичні знання та вчаться критично оцінювати свої 
сильні та слабкі сторони під час публічного виступу.

Тема “Науковий стиль” розкриває для курсантів знання, які необхідні їм при напи-
санні наукових робіт будь-якого жанру. Слухачів необхідно якомога більше залучати до 
роботи з науковою літературою. Важливим етапом при вивченні цього стилю є опрацю-
вання фахових статей: їх аналіз, загальна характеристика. Доречним буде завдання на 
опрацювання фахових журналів, газет: дати характеристику виданню, написати до одні-
єї з фахових статей анотацію.

Всім відомо, що вища школа відрізняється від середньої не тільки спеціалізацією, а й 
головним чином методикою навчальної роботи й ступенем самостійності тих, кого навча-
ємо. Викладач лише організовує пізнавальну діяльність курсантів. Курсант сам здійснює 
пізнання. Самостійна робота завершує задачі усіх видів навчальної роботи. Ніякі знання, 
не підкріплені самостійною діяльністю, не можуть стати справжнім надбанням людини. 
Окрім того, самостійна робота має виховне значення: вона формує самостійність не тільки 
як сукупність умінь та навичок, але і як рису характеру, що відіграє суттєву роль у структу-
рі особистості сучасного спеціаліста вищої кваліфікації. Основою самостійної роботи слу-
жить науково-теоретичний курс, комплекс отриманих курсантами знань. При розподілі за-
вдань курсанти отримують інструкції щодо їх виконання, методичні вказівки, посібники, 
список необхідної літератури. До самостійної роботи можна винести написання рефера-
ту та підготовку до захисту, опрацювання проблемних та індивідуальних завдань. Дума-
ється, що важливим та цікавим для курсантів буде культурологічний підхід для реалізації 
самостійної роботи. Це може бути організована екскурсія до військових, морських музе-
їв; відвідування кінотеатрів, з метою перегляду кінофільмів на патріотичну тематику та 
професійного спрямування, похід до театру, бібліотеки. Опісля, запропонувати завдан-
ня: написати роботу у вигляді відгуку. Можна рекомендувати курсантам написати твор-
чу роботу (твір-розповідь) щодо обраної спеціальності. Це дасть змогу розвивати у них 
критичне мислення. 

Чільне місце у процесі навчання займає залучення курсантів до участі у наукових 
конференціях для молодих науковців, де вони виступають з науковими доповідями, об-
говорюють актуальні питання, оформлюють свої перші публікації у наукових виданнях. 
Для роботи зі здібними, обдарованими курсантами діють наукові гуртки (прикладом 
може слугувати військово-науковий гурток Військової академії (м.Одеса)).
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При написанні модульних контролів вважаємо за потрібне не обмежуватись тіль-
ки тестовими завданнями. До варіантів радимо ввести завдання комплексні: це можуть 
бути частково тести, а письмові представлятимуть переклад тексту або речень з росій-
ської мови на українську; робота з різними лексичними одиницями (антоніми, синоні-
ми); опрацювання слів-термінів; письмові завдання (написання документа, створен-
ня діалогу тощо). Доцільно розробити варіанти завданнь для кожного курсанта – це 
не призведе до списування. При виставленні підсумкової оцінки варто враховувати на-
укові результати та здобутки курсантів. Всі підходи до вивчення дисципліни “Укра-
їнська мова (за професійним спрямуванням)” будуть реалізовані на належному рівні, 
якщо в цьому зацікавлений, в першу чергу, викладач. Важливим завданням викладача 
(науково-педагогічного працівника) є дбайливе ставлення до нагромадженого мовного 
багатства, активно його розвивати і вдосконалювати, енергійно розповсюджуючи зна-
ння й використання української мови.

Викладання дисципліни, безумовно, має свою специфіку, тому сам процес вимагає 
від викладача великих зусиль, творчого підходу для реалізації поставлених мети та за-
вдань. Педагог має бути доброзичливо налаштованим, розкутим, відкритим, толерант-
ним, подавати зразок творчого підходу до розв’язання певних проблем, завдань. Резуль-
тати курсантів та засвоєння ними дисципліни залежить від високої педагогічної майстер-
ності викладача. Дослідження даної теми продовжується й буде представлено у вигляді 
методичних рекомендацій щодо опрацювання теми “Науковий стиль”.
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КамуніКатЫЎнЫ ПадЫХод ПрЫ навучанні 
БЕЛаруСКай мовЕ ЯК ЗамЕЖнай

Стаття присвячена методичним проблемам викладання білоруської мови як інозем-
ної в сучасних умовах. Дається короткий аналіз вправ комунікативної спрямованості в 
сучасних підручниках білоруської мови як іноземної.

Ключові слова: комунікативна компетенція, мовна мотивація, принцип функціо-
нальності.

Статья посвящена методическим проблемам преподавания белорусского языка как 
иностранного в современных условиях. Дается краткий анализ упражнений коммуника-
тивной направленности в современных учебниках белорусского языка как иностранного. 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, речевая мотивация, принцип 
функциональности.

The article is devoted to methodological problems of teaching the Belarusian language as a 
foreign language in the modern world. We give a brief analysis of the exercise of communicative 
orientation in modern textbooks of the Belarusian language as a foreign language.

Keywords: communicative competence, motivation speech, the principle of functionality.

Выкладанне беларускай мовы як замежнай з’яўляецца зусім новым кірункам 
айчыннага мовазнаўства. Адсюль выкладчык сутыкаецца часцей з праблемамі, чым з 
адшліфаваным, вывераным вучэбна-метадычным комплексам па дадзенай дысцыпліне. 
Пры гэтым неабходна памятаць, щто беларускую мову ў якасці замежнай вывучаюць, як 
правіла, дарослыя грамадзяне, якія ў той ці іншай ступені валодаюць рускай мовай (ці як 
роднай, ці як замежнай). 

Яшчэ ў 70-я гады ХХ ст. Савет Еўропы прапанаваў удасканаліць сістэму навучання 
замежным мовам. Асноўным падаходам быў прызнаны камунікатыўны сістэмна-дзейны 
падыход. “Нядзіўна, што дыдактычнай парадыгмай на сучасным этапе агульнапрызнана 
камунікатыўнае навучанне, арыентаванае на такую арганізацыю адукацыйнага працэсу, 
якая ўзнаўляе ўсе неабходныя ўмовы рэальнага кантактавання сродкамі вывучаемай за-
межнай мовы адэкватна працэсу камунікацыі, абмену інфармацыяй ”[1:3].

Перавагі такога падыходу відавочныя, аднак пры выкладанні беларускай мовы як 
замежнай было б памылковым не выкарыстоўваць веданне навучэнцамі рускай мовы. 
Працуючы з рускамоўнымі навучэнцамі, нама неабходнасці падрабязна спыняцца на 
кожнай літары алфавіта, дастаткова акцэнтаваць увагу на адрозненні літар а потым гукаў 
беларускай мовы ад літар і гукаў рускай. Пры пастаноўцы вымаўлення спецыфічных 
беларускіх гукаў, засваенні націску і створаных пры яго дапамозе рытмічных мадэляў, 
засваенні асноўных тыпаў беларускай інтанацыі зноў-такі асноўная ўвага надаецца 
спецыфічным з’явам. Безумоўную складанасць ўяўляе сабой пастаноўка рускамоўным 
правільнай артыкуляцыі зычных гукаў (фрыкатыўнага [г], цвёрдага [ч], афрыкат 
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[дж], [дз’], [ц’]), падоўжаных зычных, спалучэнняў зычных гукаў. У аснове навучан-
ня беларускаму вымаўленню ляжыць імітацыйна-свядомы прынцып, які выражаецца ў 
спецыфічнай паслядоўнасці прэзентацыі гукаў. Паколькі вывучае беларускую мову як 
замежную дарослыя навучэнцы, фарміраванне фанетычных кампетэнцый мае на ўвазе 
ў асноўным свядомы, аналітычны падыход да засваення фактаў мовы ў адрозненне ад 
імітацыйнага падыходу, які прымяняецца ў дзіцячай аўдыторыі. 

Засваенню лексікі і граматыкі беларускай мовы садзейнічае блізкасць ладу рускай 
мовы, на якую павінны быць арыентаваныя вучэбныя дапаможнікі для рускамоўных. 
Такім чынам, з’ява станоўчага пераносу садзейнічае развіццю навыкаў моўнай зда-
гадкі ў навучэнцаў. Пры гэтым неабходна помніць пра заканамернае ўзнікненне руска-
беларускай дэструктыўнай інтэрферэнцыі, якая ўскладняе працэс засваення лек-
сікі і граматыкі беларускай мовы рускамоўнымі і ўплывае на чысціню мовы. Гэта 
праяўляецца ў граматычных характарыстыках слова і яго сінтаксічнай спалучальнас-
ці ўнутры словазлучэння і сказа. Фарміраванне граматычнай кампетэнцыі ў навучэнцаў 
дасягаецца выкананнем адпаведных практыкаванняў, арыентаваных у першую чаргу на 
супастаўленне блізкіх граматычных з’яў у беларускай і рускай мовах. 

Лексічная кампетэнцыя фарміруецца ў практыкаваннях, якія адпрацоўваюць 
спецыфічна адрозненыя ад рускай мовы элементы беларускага словаўтварэння, лексіка-
граматычнай семантыкі і спалучальнасці, калі адна і тая ж думка ў рускай і беларус-
кай мовах выражаецца рознымі сродкамі. Навучэнцы павінны атрымаць навыкі падбо-
ру адэкватных беларуска-рускіх эквівалентаў лексічных адзінак і словазлучэнняў, у тым 
ліку і фразеалагічнага характару, пазнаёміцца са з’явамі міжмоўнай аманіміі (так званых 
“ілжывых сябрах перакладчыка”). 

Такім чынам, неабходна спалучаць інавацыйны камунікатыўны з традыцыйным 
падыходам, які засноўваўся на абавязковым суаднясенні замежнай мовы з роднай, у 
нашым выпадку беларускай мовы з рускай. Праца павінна весціся ў трох аспектах: ад-
бор і арганізацыя моўнага і маўленчага матэрыялу; дынамічнае суаднясенне моўных і 
маўленчых адзінак у працэсе навучання; фарміраванне ўменняў суаднясення рускай і бе-
ларускай мовы ў працэсе авалодання апошняй. 

Адным з першых вопытаў стварэння дапаможнікаў па беларускай мове як замеж-
най з’явіўся падручнік у 2-х тамах В.Пашкевіч, які выйшаў у Таронта (Канада) у 1974г. 
(V. Pashkievich Fundamental Byelorussian. Toronto 1974) Выданне прызначалася для дзяцей 
эмігрантаў-беларусаў, канадскі ўрад падтрымаў гэты праект і выступіў адным са спонсараў. 
Дапаможнік уяўляў сабой адначасова і падручнік, і метадычнае кіраўніцтва для выкладчыка. 
У яго ўваходзілі таксама беларуска-англійскі і англа-беларускі слоўнікі. Навучэнцы ма-
глі авалодаць базавым лексічным і граматычным мінімумам. Дапаможнік складаўся з 
6-ці тэматычных модуляў «кругоў», якія ўключалі ў сябе лексічны тэкставы матэрыял, 
граматычныя правілы, лексіка-граматычныя і камунікатыўныя практыакванні. Падручнік 
быў заснаваны на граматыцы Браніслава Тарашкевіча, якая не адлюстроўвае сучасны стан 
беларускай мовы ні з боку лексікі, ні з боку граматыкі, ні з боку арфаграфіі. Сёння дадзены 
дапаможнік уяўляе цікавасць для вузкага кола спецыялістаў філолагаў як першая прыступка 
развіцця тэорыі і практыкі выкладання беларускай мовы як замежнай у свеце. 

У сувязі з разглядаемым пытаннем неабходна ўспомніць пра курс “Уводзіны ў бе-
ларускую мову”, які прачытала спадарыня М. Банькоўскі-Цюліг студэнтам славістыкі 
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Цюрыхскага ўніверсітэта (Швейцарыя) у 1984-1985 гадах. Навучэнцы гэтай 
спецыяльнасці абавязкова вывучаюць рускую мову і яшчэ дзве славянскія. Гэты курс 
быў разлічаны на студэнтаў з веданнем царкоўнаславянскай, рускай і, па магчымасці, 
польскай моў. Ставілася мэта – не фарміраваць маўленчыя навыкі, а азнаёміць студэнтаў 
з найбольш характэрнымі рысамі беларускай мовы, шляхамі яе развіцця, а таксама 
падрыхтаваць іх да самастойнага аналізу тэкстаў. 

З моманту атрымання незалежнасці ў 1992 годзе Беларусь актыўна ўключылася ў 
дыялог культур, які не магчымы без вывучэння моў носьбітаў гэтых культур. Беларус-
кая мова як дзяржаўная мова незалежнай дзяржавы пачала выклікаць усё большую ці-
кавасць у свеце. Прадстаўнікі самых розных краін сёння прыязджаюць у Беларусь 
вывучаць беларускую мову. Акрамя таго, у навучальных установах Расіі, Украіны, Азер-
байджана, Польшчы, Літвы, Венгрыі, Чэхіі, Славакіі, Сербіі, Іспаніі, ЗША створаны 
групы студэнтаў, якім выкладаецца беларуская мова, літаратура і культура. 

Такой практыцы неабходная адпаведная вучэбна-метадычнай база. На сённяшні 
дзень ужо створана пэўная вучэбна-метадычная база для вывучэння беларускай мовы як 
замежнай. Можна прывесці некаторыя дапаможнікі: Аляксандраў С. Мыцык Г. Гавары 
са мной па-беларуску. Гутарковая мова ў штодзённым ужытку. Масква, 2008.; Гаворым 
па беларуску. Вучэбны дапаможнік па беларускай мове для замежных навучэнцаў / Л.І 
Сямешка, З.І. Бадзевіч, Ж.А. Белакурская. Мн.,1999; Кривицкий А.А., Михневич А.Е., 
Подлужный А.И. Белоруский язык для говорящих по-русски. Мн., 1990; Рамза Т.Р. Бе-
ларуская мова? З задавальненнем! Для замежных навучэнцаў / Т.Р. Рамза. – Мінск, 2010. 

Маскоўскі дзяржаўны лінгвістычны ўніверсітэт з’яўляецца базавай арганізацый 
па мовах і культуры дзяржаў-удзельніц СНД і актыўна садзейнічае развіццю міжкуль-
турнага і лінгвістычнага дыялогу. Пад патранажам гэтай установы быў здзейснены 
адукацыйны праект па выданні падручнікаў па мовах краін СНД. 

У Мінскім дзяржаўным лінгвістычным універсітэце на кафедры беларускай мовы і 
літаратуры ў 2011 годзе быў сфарміраваны аўтарскі калектыў па стварэнні падручніка, а 
ў 2012 годзе пабачыў свет вучэбны дапаможнік «Белорусский язык для стран СНГ» [2]. 

Падручнік накіраваны на дасягненне слухачамі базавага ўзроўню, ці ўзроўню мі-
німальнай камунікатыўнай дастатковасці валодання беларускай мовай як сродкам 
камунікацыі, а таксама на фарміраванне міжкультурнай камунікатыўнай кампетэнцыі. 
Базавы набор маўленчых уменняў рэалізуецца ў пэўных камунікатыўных інтэнцыях, 
якія ахопліваюць усе аспекты беларускай мовы (фанетыку, лексіку, словаўтварэнне, 
ужыванне слоў, марфалогію і сінтаксіс), а таксама ва ўсіх відах камунікатыўнай дзей-
насці (чытанне, аўдзіраванне, гаварэнне, пісьмо і пераклад). Вучэбны дапаможнік фар-
міруе найважнейшыя параметры маўленчых здольнасцяў базавага ўзроўню: лагічную 
правільнасць пабудовы выказвання, граматычную правільнасць рэалізацыі выказвання, 
хуткасць рэалізацыі выказвання, хуткасць рэалізацыі гатоўнасці, адэкватную замену 
моўных сродкаў, варыятыўнасць у выбары моўных сродкаў пры выражэнні аднаго і таго 
ж сэнсавага зместу, моўную інтуіцыю, стылістычнае канструяванне і моўную эўрыстыку.

Фарміраванне міжкультурнай камунікатыўнай кампетэнцыі навучэнцаў дасяга-
ецца на базе лінгвістычнай, соцыялінгвістычнай, дыскурсіўнай, соцыякультурнай 
і стратэгічнай кампетэнцый, якія выпрацоўваюцца пры дапамозе розных заданняў 
вучэбнага дапаможніка.
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Падручнік з’яўляецца двухмоўным: выкарыстоўваецца руская і беларуская мова. Фар-
міраванне граматычнай кампетэнцыі ў навучэнцаў дасягаецца выкананнем адпаведных 
практыкаванняў, арыентаваных у першую чаргу на супастаўленне блізкіх граматычных 
з’яў у беларускай і рускай мовах 

Граматычны матэрыял размяшчаецца ў адпаведнасці з функцыянальнай обумоўлен-
асцю ў маўленні і камунікатыўнай апраўданасцю і, натуральна, гэты лад адрозніваецца 
ад акадэмічнага, рэпрэзентаванага ў тэарэтычным раздзеле. Тлумачэнне граматыкі 
вядзецца на беларускай мове ў максімальна сціслым выглядзе. Прыклады ў правілах 
пры неабходнасці падаюцца ў транскрыпцыі ці суправаджаюцца знакамі націску. Гра-
матычныя заданні будуюцца на адпрацаваным у камунікатыўных практыкаваннях 
лексічным матэрыяле і накіраваны як на глыбокае асэнсаванне і засваенне граматыч-
ных з’яў, так і на адпрацоўку іх ужывання ў маўленні. Граматычныя практыкаванні мо-
гуць быць спалучацца з камунікатыўнымі заданнямі, бо менавіта выпрацоўка навыкаў 
камунікацыі, удзел навучэнцаў у рэальным беларускамоўным кантактаванні – осноўная 
мэта вучэбнага дапаможніка. Такім чынам, граматычныя з’явы засвойваюца адразу ў 
маўленчай дзейнасці. Для замацавання навучэнцам прапануецца пацвердзіць пачутае, 
удакладніць, запярэчыць, перапытаць, гэта значыць прапануюцца такія віды заданняў, 
якія падштурхоўваюць да дзеяння ў пэўнай сітуацыі і, такім чынам, забяспечваюць 
сітуатыўна абумоўленае засваенне беларускага моўнага матэрыялу. 

Безумоўна, пры вывучэнні беларускай мовы рускамоўнымі навучэнцамі руская мова 
выступае не столькі ў якасці пасярэдніка, колькі ў якасці пэўнай моўнай і маўленчай 
базы, якая дазваляе аптымізаваць навучанне. Камунікатыўна-дзейны падыход павінен 
абавязкова здзяйсняцца ў кантэксце ўзаемадзеяння культур. З’яўляючыся прадстаўнікамі 
ўсходнеславянскай сям’і народаў, беларусы, натуральна, маюць у нацыянальным 
характары і культуры шэраг агульных з рускімі рысаў. У нас агульны маральна-этычны 
імператыў, падабенства традыцыйных народных звычаяў, але пры гэтым беларуская 
культура ўнікальная. Беларуская мова – гэта не набор фанетычных і лексічных адзмнак, 
граматычных структур і правілаў, а своеасаблівы спосаб мыслення, успрыняцця наваколь-
най рэчаіснасці. Менавіта мова з’яўляецца найлепшым сродкам для азнаямлення і разу-
мення культуры беларусаў. Навучанне беларускай мове рускамоўных навучэнцаў, засна-
ванае на суаднясенні беларускай і рускай моў, дае магчымасць супаставіць дзве блізкія 
культурныя традыцыі, усвядоміць арыгінальнасць і ўнікальнасць кожнай з іх, развіць тале-
рантнае стаўленне да прадстаўнікоў іншых культур. Таким чынам развіццё камунікатыўнага 
сістэмна-дзейнага падыходу пры навучанні беларускай мове як замежнай, укараненне 
інавацыйных тэхналогій навучання павінны ажыццяўляцца з улікам гістарычнага вопыту і 
традыцый, якія абапіраюцца на спецыфічны соцыякультурны аспект. 
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УДК 821.10.01/ А. Кушнер
Ячник Л.М.

(Київ, Україна)

СтиХотворЕниЕ «ПрЯмаЯ рЕчЬ» аЛЕКСандра КуШнЕра  
в КонтЕКСтЕ ПоЭтичЕСКого ЦитированиЯ 

У статті розглянуто спосіб цитування через пряму мову, першорядний у поезії Куш-
нера. Це один із головних методів уведення «чужого слова» в авторський текст і чи не 
найбільш ефективна техніка творчого діалогу та актуалізації поетичної традиції на-
загал. Застосування прямої мови у якості синтаксичної конструкції або метафори має 
метою лапідарність поетичного вислову, посилену концентрацію сенсів.

Ключові слова: пряма мова, цитата, ключовий образ, традиція, діалог, інтертекст, 
чуже слово, асоціативний ланцюжок.

В статье рассмотрена прямая речь, специфический способ цитирования, являю-
щийся центральным в поэзии Кушнера. Это один из главных методов включения «чу-
жого слова» в авторский текст, самая эффективная техника для творческого диалога 
и актуализации поэтической традиции. Использование прямой речи в роли синтаксиче-
ской конструкции или метафоры демонстрирует стремление Кушнера к лапидарности 
поэтического высказывания, к усилению концентрации смыслов.

Ключевые слова: прямая речь, цитата, ключевой образ, традиция, диалог, интер-
текст, чужое слово, ассоциативная цепочка.

The article deals with the direct speech, the specific way of citing which are central in the 
poetry  by Kushner. It’s one of the main methods of inclusion of “someone other’s word” into 
the author’s text, the most effective way for creative dialogue and the actualization of poetic 
tradition. 

Keywords: direct speech, citation, key image, tradition, dialogue, intertext, associative 
chain.

Поэт, критик и теоретик литературы Александр Кушнер является последовательным 
апологетом русской поэтической традиции. Во всех его стихотворениях присутствует 
понимание благотворного влияния художественно-эстетического опыта предыдущих 
эпох, который он высоко ценил и считал необходимым постоянно актуализировать в па-
мяти современников. Обогащая классические поэтические строки новыми смысловыми 
оттенками, он охотно включал «чужое слово» (М. Бахтин) в собственные произведения. 
Одним из интертекстуальных маркеров, часто используемым А. Кушнером для создания 
излюбленных им конструкций «текста в тексте», являются цитаты и эпиграфы, указыва-
ющие на присутствие другого автора. Они преимущественно оформлены за орфографи-
ческими правилами прямой речи, хотя бывают случаи указания автора прототекста, а его 
слова вводятся без кавычек. Собственно, «чужое слово», которое М. Бахтин понимал как 
«всякое слово всякого другого человека» [3; 367] отличается от так называемой «чужой 
меты», которой А. Кушнер называл почти незаметную интертекстуальную реплику, ал-
люзию, скрытую реминисценцию и определенную форму подачи спонтанно рождающе-

© Ячник Л.М., 2013



444

гося стихотворения. Точное самонаблюдение: он ощущал и подчеркивал, что «этот пры-
гающий шаг /Стиха живого /Тебя смущает, как пиджак / С плеча чужого. /Известный, в 
сущности, наряд,/ Чужая мета: /У Пастернака вроде взят. /А им – у Фета» [12; 9]. Метой, 
«нарядом», «пиджаком с плеча чужого» могли стать ритм, интонация, образный ряд или 
определенный лирический настрой, которые питают почву интертекстуальности в куш-
неровском творчестве.

В данной статье речь идет о широком пласте высказываний – чужих слов (в пони-
мании Бахтина), которыми Кушнер пользуется наряду со своими собственными слова-
ми. Наглядные формы такой поэтической цитации сопровождаются точной атрибуцией 
и тождественным воспроизведением образца, т. е., Кушнером указан автор цитируемых 
строк, а прецедентное высказывание преимущественно заключено в кавычки. Иной тип 
интертекстуальности представлен цитатами с точной атрибуцией, но нетождественным 
воспроизведением образца. Возможны также цитаты, атрибуция которых напоминает за-
гадку и предполагает расшифровку. Поскольку в его стихотворениях происходит конта-
минация разных лирических слоев и, согласно теоретическому положению Н. Фатеевой, 
«встречаются» по крайней мере, два текста, один из которых во времени намного пред-
шествует вновь создаваемому, то происходит включение двух авторских голосов в раз-
ных темпоральных срезах» [21; 5], соответственно мы наблюдаем, кроме диалога, рас-
ширение семантических полей. Атемпоральные цитации позволяют автору эксплуатиро-
вать реконструктивную интертекстуальность, являя общность «своего» и «чужого» тек-
стов, отличие «своего» и «чужого» текстов. 

В этом плане цитации отличаются от аллюзий, палимпсеста, которые на первое ме-
сто выводят интертекстуальность конструктивную, нацеленную организовать заимство-
ванные элементы таким образом, чтобы они оказались малозаметными опорами или 
узлами общей семантико-композиционной структуры авторского текста. Цитаты замет-
ны, их явственная работа в стихотворении мгновенно вскрывает рецепционные механиз-
мы, ведь, по Лотману, «механизм работы текста подразумевает какое-то введение в него 
чего-либо извне. Будет ли это «извне» – другой текст или читатель (который тоже «дру-
гой текст»), или культурный контекст, он необходим для того, чтобы потенциальная воз-
можность генерирования новых смыслов, заключенная в имманентной структуре тек-
ста, превратилась в реальность» [16; 8-9]. Литературная реальность Кушнера, обогащен-
ная цитатами, впитавшая мировосприятие, образный код, эмоциональные вибрации дру-
гих поэтов, не является искусственной. Его наполненность литературой, как и восприя-
тие окружающей среды сквозь призму эстетического, ведет к расширению культурных 
горизонтов читателя, приумножению и постоянной актуализации его общекультурного 
багажа – собственно к расширению ассоциативности благодаря подключению и генера-
ции новых смыслов.

Следует отметить, что исследователи, анализируя творчество А. Кушнера (В. Агено-
сов, К. Анкудинов, В. Баевский, Н. Бараков, Л. Дубшан, В. Зайцев, Г. Красухин, Н. Лей-
дерман, Н. Липовецкий, С. Лурье, В. Портнов, И. Роднянская, М. Эпштейн и др.), прак-
тически не уделяли достаточного внимания такому ключевому для него приему, как пря-
мая речь. Прямая речь в поэзии А. Кушнера является не только одним из проявлений пре-
ломления в его лирике традиций поэтов, наследником которых он себя позиционирует, 
но и первостепенным (не в плане частотности, а в плане значительности) способом вве-



445

дения «чужого текста» в авторский. Это один из вариантов подключения к русской клас-
сической традиции, собственно, один из модусов актуализации в структуре текста поэти-
ческого диалога, связанного, прежде всего, с проблемами творчества вне эпох и времен-
ных отрезков, с проблемами постижения бытия и самопознания. 

Из-за невозможности полного охвата в статье всех случаев кушнеровской прямой 
речи, рассмотрим ее основные варианты – эпиграфы, закавыченные цитаты в структуре 
стихотворения, цитирование без кавычек с отсылкой к определенному автору. Эпиграф 
у Кушнера часто является камертоном стихотворения, он призван развернуть образный 
ряд, соотносимый с указанным произведением и его автором. Часто он продуманно ко-
роткий, усеченный, к примеру, из К. Батюшкова «…под говором валов…» к стихотворе-
нию «Кто первый к нам в поэзию привел». Три слова эпиграфа как бы подключают чи-
тателя к морской тематике в классической поэзии: в ней первым «строки увлажнил ту-
маном и волнами» «курчавый ученик с блестящими глазами». Обрисовав юного Пуш-
кина, Кушнер предлагает перекличку его и Батюшкова: «с нами – дивный звук, таин-
ственный мотив… Бессонное, шуми! Подкрадывайся, бей / В беспамятный висок горя-
чею волною» [14; 54-55].  Всего лишь четыре слова из Лермонтова «За всё, за всё…» в 
том же сборнике «Таврический сад» являются и эпиграфом и лейтмотивом, они актуа-
лизируют не высказанную до конца мысль: «За что? За ночь. За яркий по контрасту / С 
ней белый день и тополь за углом…За мглу сырых лужаек, / За отучивший жаловаться 
нас / Свинцовый век…за то что бог не спас. / За все, за все…» [14; 6]. Лапидарный на-
мек эпиграфа моделирует лирический ответ поэта ХХ столетия как палимпсест, явствен-
но читаемый в заключительных строчках: «За тяжких бед громовые раскаты, /За шкаф-
чик твой, что глаженьем пропах, /За тот смешок в минуту жизни злую, /За все, чем я об-
манут в жизни был, /За медь дубов древесную сырую, / И за листву чугунную перил» 
[14; 7]. Ритм строк и рифма в конце стиха подразумевают не дописанные в эпиграфе сло-
ва «…тебя благодарю я». 

Палимпсестом является и стихотворение «Баллада». Уже заглавие и эпиграф из В. 
Жуковского «По кровле ворон дико прокричал…» отправляют читателя к романтизму 
ХIХ века: все образы – ворона, черного коня, черного седла, ночи, старухи, леса долж-
ны создать мрачную, угрюмую атмосферу, столь излюбленную романтиками. Но пере-
писанная баллада говорит о яркости и сочности земной жизни, обилии света, отсутствии 
тайн [12; 54], таким образом, по принципу контраста поэт моделирует способ восприя-
тия человека другой эпохи. Сходный момент несоответствия между романтической иде-
ализацией у поэта ХIХ века и критическим объективизмом поэта ХХ века присутствует 
в стихотворении «Стог» из сборника «Приметы». Эпиграфом к нему являются строчки 
А. Фета «На стоге сена ночью южной / Лицом на тверди я лежал…»; они предполагают 
дальнейшее разворачивание философской антиномии между колючей жесткой матери-
альной жизнью (стог сена) и пропастью мира иного, нематериального: «Я гладил пыль, 
ласкал труху, /Я порывался в жизнь иную. /Но бога не было вверху, /Чтоб оправдать тще-
ту земную» [12; 54]. 

Двойное цитирование – эпиграф («…Оставь ее отжившим и нежившим…») и не за-
кавыченная первая строка из Н. Некрасова «Я не люблю иронии твоей» служат не толь-
ко подтверждению некрасовской позиции, но и философским размышлениям об отсут-
ствии иронии в природе и творчестве: «оживает лирика скорбей / И стать душа торопит-
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ся крылатой» [9; 67]. О стихийном, исполненном самоотдачи труде поэта на века пове-
ствует и стихотворение «Карманный календарь», которое предваряет строчка Ф. Тютче-
ва «Кто смеет молвить: до свиданья…» [7; 12-13]. Подобным образом, раскрывая служе-
ние поэта, его смысл жизни в контексте вечности, Кушнер прибегает к словам Е. Бара-
тынского: «…И только повторенье / Грядущее сулит…», использованным в качестве эпи-
графа к стихотворению «Как хорошо, что повторение» [7; 45], к словам И. Мандельшта-
ма «Я – месяц Цезаря – мне август улыбнулся…», эпиграфу к стихотворению «Гуляю по 
лесу, вдоль берега иду ль» [7; 68-69]. 

Эпиграф «И глянцевитый верх манящей нас пролетки…», который взят из стихот-
ворения И. Анненского, является ключом к стихотворению «Ты здесь поблизости». Но-
стальгия за утонченным Серебряным веком и за изяществом глубокой философской по-
эзии Анненского проецируется на образ экипажа, пролетки, ландо, кабриолета («кабри-
олет / Свернул на просеку и в роще затерялся» [14; 91]). Образ манящего верха пролет-
ки, разворачивая ассоциативный строй стихотворения, приводит к обобщенному осмыс-
лению эпохи, а в ней – гения и посредственности: «Когда ландо в кусты, когда в сирень 
пролетка…/ От современников туманом гений скрыт. / Зато бездарности себя являют 
четко, / Весь шрифт идет на них, вся пленка, весь лимит» [14; 91].

Второй вариант цитации, закавыченная цитата в контексте стихотворения, встреча-
ется в поэзии Кушнера значительно реже. Отрывок из текста неизвестного греческого 
поэта эпохи античности послужил началом и камертоном стихотворения «Иль не ро-
диться совсем, иль скорей умереть». Фрагмент воссоздает атмосферу древних веков, 
даже облик поэта: «Желчь представляю твою, скорбь и курчавую прядку». Но, полемизи-
руя с анонимом, Кушнер жизнеутверждающе говорит, что «Все-таки лучше на пир быть 
приглашенным к царю, /Коль умереть суждено, то умереть после пира» [9; 61]. Другой 
заинтересовавший Кушнера фрагмент «Есть музыка в прибрежном тростнике» из сти-
хотворения Авзония послужил созданию развернутой метафоры о трансцендентной при-
роде мира и творчества [14; 96].

Третий вариант – не закавыченные цитаты. Их великое множество, поэтому в каче-
стве показательного примера приведем стихотворение «Современники», где в рамочном 
обрамлении собственного текста (начало и конец стиха) Кушнер цитирует вперемеш-
ку фрагменты известных произведений А. Блока и К. Чуковского. Ведь оказывается, что 
«Двенадцать» Блока / Подсознательно помнят Чуковского «Крокодил» [11; 183]. Запи-
санные по соседству не размежеванные цитаты, например: «Гуляет ветер. Порхает снег. 
/ Идут двенадцать человек. Через болота и пески идут звериные полки… / Пиф-паф! – и 
сам гиппопотам/ Бежит за ними по пятам. /Трах-тах-тах! И только эхо / Откликается в 
домах» [11; 183-184], создают определенную интригу, очень сжато демонстрирующую 
общность художественного мировосприятия поэтов начала ХХ века. Коллаж, скомпоно-
ванный из достаточно большого количества стихотворных строк, эффектно показывает 
ритмическую и сюжетную перекличку произведений двух поэтов. Характерно, что об-
ширную цитацию Кушнер завершает обликами метров: «Фотография есть, на которой 
они вдвоем: / Блок глядит на Чуковского. Что это, бант в петлице? /Блок как будто при-
сыпан золой, опален огнем, /Страшный Блок, словно тлением тронутый, остролицый» 
[11; 184], он будто выводит на портретный уровень мировоззрение каждого, восприятие 
столь разными поэтами постоктябрьского «накренившегося» мира. 
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Перекличка и спор с классиком присутствуют в стихотворении «Нет лучшей уча-
сти, чем в Риме умереть», состоящем из пяти строф, и почти в каждой, шесть раз, реф-
реном повторяются строчки Гоголя «Нет лучшей участи…». Они не закавычены, так как 
этой «странной» гоголевской фразе и его личным симпатиям к Риму, к итальянским «си-
неоким, как пламя, небесам», которые способны «розоветь /Легко и молодо над радугой 
фонтанной», к «солнцу смуглому» Кушнер противопоставляет свой Север. «Нет, луч-
ше снег, /Нет, лучше белый снег, летящий на дорогу… туманы и метели» [14; 11]. Сход-
ным образом известное высказывание Анненского о той, с которой светло, «потому, что 
с ней не надо света» Кушнер интерполирует на мгновенное ощущение восторга от спря-
танной на ночном балконе новогодней елки: «И в этой сладкой тьме животворящей / Она 
шепнула мне: не надо света!» [7; 11]. Таких цитат-реминисценций в кушнеровской поэ-
зии великое множество, и в целом интертекстуальные приемы цитирования, в том числе,  
представленные в форме прямой речи, следует считать приметной особенностью твор-
чества поэта. 

В поэтическом наследии Кушнера существует два произведения, где он употребля-
ет в заглавии словосочетание «прямая речь», что является подтверждением образно-
семантической значимости этой структуры для поэта. Это поэтический сборник «Пря-
мая речь» (1975) и стихотворение «Прямая речь» из сборника, позже включённое в книгу 
«Стихотворения» (1986).  Интересно, что в сборнике как художественном целом, пред-
ставлена большая группа произведений, в которых цитация или отсылки практически 
отсутствуют. Это, безусловно, нехарактерно для поэтики Кушнера и можно предполо-
жить, что иногда под понятием «прямая речь» он подразумевает собственную поэтиче-
скую речь без привычных для него палимпсестов, реминисценций, указаний на предше-
ственников – ведь так важно поэтическое слово, сказанное напрямую. Не случайно в сти-
хотворении «Прямая речь» он говорит о том, что лишь емкая прямая речь – непосред-
ственное чувство поэта без параллелей, сравнений, витиеватых метафор, этих «стиховых 
красот», – живое короткое слово способно затронуть душу читателя. Здесь, впрочем, как 
и в других произведениях, он ведет доверительный разговор с читателем. 

Анализ стихотворения «Прямая речь» актуален для нас в двух аспектах, связанных 
с феноменом интертекстуальности в творчестве Кушнера: во-первых, с точки зрения его 
поэтики как способа творческой рефлексии; во-вторых, с позиций интерполяции рус-
ской классики и включения в авторский текст «чужого слова». Перед нами стоит зада-
ча: в процессе выявления интертекстуальных связей в стихотворении «Прямая речь» на 
уровне диалоговом, в том числе и на уровне взаимодействия с другими текстами автора, 
раскрыть содержание базовой метафоры этого произведения в контексте поэтики Куш-
нера и преломления в ней русской поэтической традиции.

Сначала выясним, что собой представляет понятие «прямая речь», вынесенное авто-
ром в название стихотворения и выступающее в роли образно-семантического ключа к 
нему. Судя по всему, речь идёт не о синтаксическом приеме «прямой речи», предложен-
ном М. Бахтиным в контексте его теории, а о художественном образе в поэзии Кушне-
ра, который проливает свет на особенность его авторской манеры. И если в лингвисти-
ке прямая речь является одним из способов передачи чужой речи, представляя высказы-
вание, введённое практически дословно в авторскую речь, и сохраняющее индивидуаль-
ные особенности речи того, чьи слова воспроизводятся, то у Кушнера мы наблюдаем от-
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нюдь не лингвистический феномен. Выше были приведены многочисленные примеры 
употребления прямой речи в качестве эпиграфа, прямого цитирования – закавыченного 
и не закавыченного – как свидетельство достоверности, подлинности приводимого чу-
жого высказывания. Существенно, что во всех случаях, в том числе и не приведенных в 
качестве примера из-за формата статьи, прямая речь в стихах Кушнера, косвенно переда-
ёт уважение к источнику информации; здесь сказывается типично кушнеровский пиетет 
перед классикой, невзирая на затеянные им споры с метрами стихосложения. 

Анализируя специфику прямой и косвенной речи М. Бахтин отмечает, что русский 
язык создает благоприятную обстановку для передачи особенностей стиля чужой речи 
и что в литературном языке господствует чрезвычайная лёгкость взаимодействия и вза-
имопроникновения авторской и чужой речи. Для косвенной речи характерна аналити-
ческая передача чужой речи: «Одновременный с передачей и неотделимый от неё ана-
лиз чужого высказывания есть обязательный признак всякой модификации косвенной 
речи» [2; 456]. Как утверждает Бахтин, все возможные в прямой речи сокращения и про-
пуски на эмоционально-аффективной почве не допускаются в конструкцию косвенной 
речи, где они входят только в полном виде. Кроме того, лексическая окраска слов пря-
мой речи может не вполне гармонировать с упорядоченным строем косвенной речи – они 
рисуют языковую манеру, а не только передают точный предметный смысл высказыва-
ния, что при чтении выделяется интонацией. Из анализа Бахтина следует, что прямая 
речь, во-первых, передаёт смысловую позицию говорящего; во-вторых – его персональ-
ную речевую манеру или типовую (или и ту, и другую), его душевное состояние, выра-
женное не в содержании, а в формах речи. При решении этих задач косвенной речью, 
во-первых, «расчленяется смысл на составляющие его смысловые, предметные момен-
ты»; во-вторых, «само высказывание разлагается на его словесно стилистические пла-
сты» – «в результате получается аналитическое расчленение предметного смысла и во-
площающей его словесной оболочки» [2; 457-458].

Очевидно, Кушнера не вполне устраивает, что функции косвенной речи, разрушают 
предметно-словесную целостность оригинального высказывания, искажают его смысл, 
а то и просто выхолащивают витальную силу слова. Можно предположить, что упорядо-
ченные за всеми лингвистическими правилами структуры ведут к энтропии вербально-
го образа. А вот прямая речь генетически связана с устной речью, это отметил К. Штайн, 
исследуя творчество Кушнера, и обратил внимание на его «зависимость от устной речи». 
Да и сам Кушнер уверен в этом, он в статье «Стихи и письма» писал, что «стихи берут 
свой интонационный рисунок не в какой-то особой поэтической сфере – они заимству-
ют лучшие свои строки в живой речи. Устная речь, разговорная интонация – это неис-
сякаемый арсенал поэтической речи» [23; 586]. Таким образом, непосредственная связь 
устной, прямой речи и речи косвенной, «олитературенной» является для Кушнера вопло-
щением жизненной силы поэтического слова, неиссякаемым источником его энергии.

Исходя из этого, можно утверждать, что само понятие «пряма речь» включает в себя 
два воедино сплавленных мотива – жизнь и творчество. Эта идея – ключевая в сборнике 
«Прямая речь». Но и ритмический рисунок стихотворения «Прямая речь» представляет 
собой зеркало пастернаковской интонации, где отражаются два поэтических текста позд-
него Пастернака «Во всём мне хочется дойти» и «Быть знаменитым некрасиво» [19; 326, 
327], в которых убедительно звучит мотив неразрывного единства творчества и жизни  
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поэта. Эти стихи Пастернака, излагающие его позицию, его восприятие основ бытия во 
всей их глубине и разнообразии всех их проявлений, заключают в себе два главных век-
тора, направленные навстречу друг другу. Это желание писать за законами жизни, тво-
рить, как жить: «Я б разбивал стихи, как сад, / Всей дрожью жилок» и призыв жить, как 
творить: «Но надо жить без самозванства, / Так жить, чтобы в конце концов / Привлечь 
к себе любовь пространства, / Услышать будущего зов. / И надо оставлять пробелы / В 
судьбе, а не среди бумаг, / Места и главы жизни целой / Отчеркивая на полях». Это па-
стернаковское понимание мимезиса как основного закона жизни и творчества Кушнер и 
воссоздаёт в стихотворении «Прямая речь», соединив в пространстве своего текста оба 
вектора: «Во всём мне хочется дойти» и «Так жить, чтобы, в конце концов». Благода-
ря аллюзиям на оба стихотворения уже с первых слов возникает диалог с Пастернаком 
«Что хочешь, я сравню / Со всем, что хочешь» и развивается в форме поэтической игры 
«Я жить бы так хотел, / Чтоб было...», а в финале – это мучительный императив, оформ-
ленный в виде прямой речи: «– Короче, – говорит, – / Прости, ещё короче!» [13; 271-272]. 
Приведем стихотворение полностью: 

Что хочешь, я сравню
Со всем, что хочешь. Дело
Не в этом. Как меню,
Мне это надоело.
И тополь – на – ходу
С конём, когда послушно
Идёт на поводу,
Сравню, но это скучно.
Хотя б чулки на нём, 
Как на стволе извёстка,
Сверкали, что нам в том?
Так это стало плоско.
Поставлена цена
На стиховых красотах.
Прямая речь одна
Ещё проймёт кого-то.
Так выбирай слова
И пропускай союзы.
Кружится голова
От многословной музы.
К виску прижав ладонь,
Разглядывай Петрополь.
А конь откуда? Конь
Тут ни при чём, и тополь.
Я жить бы так хотел,
Чтоб было больше света,
Так, чтобы ты глядел
И одобрял всё это.
Как та звезда горит,
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Как тот огонь средь ночи…
– Короче, – говорит, –
Прости, ещё короче! [13; 271-272].

С точки зрения Кушнера только прямая речь способна передать истинное отношение 
говорящего к действительности, сконцентрировать на малом пространстве, небольшими 
средствами (все должно быть как можно «короче») страстную «игру и муку». Ту, сход-
ную с пастернаковской, жажду жизни и творчества: «Достигнутого торжества / Игра и 
мука – / Натянутая тетива / Тугого лука»; «Но быть живым, живым и только, / Живым и 
только до конца» – кредо поэта. Жизнь – сестра Пастернака, а краткость – сестра его та-
ланта, такова же и немногословная муза Мандельштама – сестра Петрополя.

И, если, как утверждает Е. Козицкая, цитата – это «любой элемент текста, обладаю-
щий реминисцентным потенциалом и в определённых условиях реализующий его» [6; 
32], то здесь особого внимания заслуживает топоним Петрополь. Во-первых, он расши-
ряет рамки поэтического диалога, поскольку это редкое поэтическое название Петербур-
га актуализирует в тексте Кушнера сразу несколько линий классической традиции – Дер-
жавина: «Зачем же в Петрополь на вольну ехать страсть, / С пространства в тесноту, с 
свободы за затворы, / Под бремя роскоши, богатств, сирен под власть / И пред вельмо-
жей пышны взоры?» [4; 326]; Некрасова – «Ходит и думает: «Чёрт же с тобой, / Город 
проклятый! Я строен, как тополь, / Счастье найду по другим городам!» / И, рассердясь, 
покидает Петрополь. ...Он воротился в Петрополь, / Всё ещё строен, как тополь» [18; 20-
21]; Мандельштама – «Мне холодно. Прозрачная весна / В зелёный пух Петрополь оде-
вает. …В Петрополе прозрачном мы умрём, / Где властвует над нами Прозерпина», «На 
страшной высоте блуждающий огонь! / Но разве так звезда мерцает? Прозрачная звез-
да, блуждающий огонь, / Твой брат, Петрополь, умирает!» [17; Т. 1, 122, 134-135]. Без-
условно, топоним Петрополь указывает на геокультурное пространство, в котором раз-
ворачивается перекличка Кушнера с классикой. Это не только топоним, здесь, благодаря 
установленным параллелям с Державиным, Некрасовым, Мандельштамом, следует при-
нять во внимание  измерение вертикальное. Это, за М. Уваровым, особое пространство, 
здесь «возникает особое метафизическое ощущение Города, вряд ли описываемое клас-
сическими пространственно-временными координатами» [20; 41]. Образы Петербурга 
смещаются, трансформируются в творчестве поэтов разных поколений и стилей, к при-
меру, образы А. Кушнера, вступают в диалог с образами Петербурга Ахматовой и Набо-
кова. «Петербургский текст» Кушнера имеет способность бесконечно расширяться, во-
влекая в свою орбиту огромное количество текстов русской поэзии в виде цитаций, ре-
минисценций, аллюзий. 

 Вертикаль, переданная в образах коня и тополя, создающих иллюзию движения в 
пространстве и во времени – также не случайна. Не исключено, что это ремарка в сто-
рону Пастернака. Цветаева в очерке «Световой ливень» (1922) писала о Пастернаке, «в 
одной персоне и лошадь, и цыган» [15; 92]. Тогда слова «– Короче, – говорит, – / Про-
сти, ещё короче!», оформленные Кушнером как прямая речь – это призыв не только его, 
но и Пастернака, это пастернаковское живое, звучащее в чужом тексте, слово. Одновре-
менно разворачивается другая аллюзия на силуэт коня. Стихотворение «Во всем мне хо-
чется дойти» вступает в резонанс с «Нашедшим подкову» и «Восьмистишиями» Ман-
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дельштама, известно прямое обращение Пастернака к «Восьмистишиям»: «О, если бы 
я только мог / Хотя отчасти, / Я написал бы восемь строк / О свойствах страсти». Но об-
раз коня у Мандельштама четкий: «Звук ещё звенит, хотя причина звука исчезла. / Конь 
лежит в пыли и храпит в мыле, / Но крутой поворот его шеи / Ещё сохраняет воспоми-
нание о беге» [17; Т. 2, 44]. Пастернак стремится писать «О беззаконьях, о грехах, / Бе-
гах, погонях» писать ещё короче, сократить восемь строк до четырёх искомых Мандель-
штамом: «Люблю появление ткани, / Когда после двух или трёх, / А то четырёх задыха-
ний / Придёт выпрямительный вздох» [17; Т. 3, 76-77]. Строчки соразмерны со словами 
Пастернака: «Достигнутого торжества / Игра и мука – / Натянутая тетива / Тугого лука». 
Именно из этого резонанса между Пастернаком и Мандельштамом возникает кушнеров-
ская метафора «стиховой ткани».

У Пастернака в «Балладе» присутствует контаминация образа коня («Поэт или про-
сто глашатай, / Герольд или просто поэт, / В груди твоей – топот лошадный / И сжатость 
огней и ночных эстафет») и образа тополя («Мельчая, коптят тополя, и аллея / Уходит 
за пчельник» [19; 34]) представлена в соответствии с романтической традицией: сердце-
конь/тополя-свечи. В стихотворении «Слово «нервный» сравнительно поздно» Кушнер 
тоже сопоставляет образ лошади «У некрасовской музы нервозной / В петербургском 
промозглом дворе. / Даже лошадь нервически скоро / В его жёлчном трёхсложнике шла» 
[11; 69] и образ тополей «Это жизнь, это душное лето, / Это шорох густых тополей» [11; 
70], однако в несколько ином плане – некрасовская нервозность уравновешена шорохом 
и густотой тополей Ахматовой и Григорьева, поскольку слух именно этих поэтов уло-
вил «шорох» и «шелест» тополей. В другом стихотворении Кушнер пишет: «Изнанка ли-
стьев такова, / Что нет красивей тополиных / Рядов серебряных, старинных, / Чья ветром 
вздыблена листва» [8; 19]. Ряды-колонны тополей «старинных» – реминисценция к дер-
жавинской «прекрасной колоннаде», уставленной бюстами славных мужей «Под сенью 
райских вкруг дерев» [4; 205]; «серебряных» – аллюзия к серебряному веку русской по-
эзии, а вздыбленная листва – к пушкинскому «Медному всаднику», который «Россию 
поднял на дыбы».

Как утверждает Кушнер, в роли цитаты может выступать «одно, но памятное слово» 
преображая стихотворение, «сдвигая его в сторону цитируемого автора» [10; 758]. Такие 
ключевые слова могут выступать и в форме автоцитации и вступают в диалоговое взаи-
модействие с другими произведениями автора. Показательно, что ассоциативным узлом 
в структуре многих текстов Кушнера, является образ тополя; к примеру, о себе он гово-
рит: «Беспросветно мрачным мне мешает быть слишком многое ... Идёшь сумрачный, 
бесчувственный, полумёртвый — и вдруг услышишь торопящийся, задыхающийся, при-
хотливый, поверх всех обид и несчастий, счастливый бег на одном месте. Кто так бежит, 
пока ты плетёшься, еле передвигая ноги? Дворовый тополь, вот кто. Тополь» [11; 370]. 
Саморефлексия лирического героя Кушнера реализуется в пространстве тополей. Фик-
сируя, как «ствол у тополя густой листвой оброс, / Весь, снизу доверху, – клубится, льви-
ногривый» [11; 155], лирик в стихотворении «В полуплаще, одна из аонид» формирует 
эффектную метафору переклички поэтов разных эпох – от античности до ХХ века: «И 
вид в окне, и Смольнинский район, / И тополей кипящие верхушки. / Каким я древним 
делом занят! Что ж / Всё вслушиваюсь, как бы поновее / Сказать о том, как этот мир хо-
рош? / И плох, и чужд, и нет его роднее!… /Но лгать и впрямь нельзя, и кое-как / Ска-
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зать нельзя – на том конце цепочки / Нас не простят укутанный во мрак / Гомер, Алкей, 
Катулл, Гораций Флакк, / Расслышать нас встающий на носочки» [11; 115]. Метафора 
традиции-цепочки вписана в контекст телефонного разговора и прямой речи аониды («Я 
чистая условность, – говорит, – / И нет меня», – и на диван садится» [11; 115]. Кушнеров-
ская инверсия, низведение музы до обычной женщины, «обытовление» ее служит кон-
трастом классической традиции. Поэт в конце ХХ века наводит мосты к аонидам Батюш-
кова и пушкинским милым и мирным аонидам, к умолкшей аониде Баратынского и мяг-
ко плывущим аонидам Анненского, или той аониде, чьих рыданий боялся Мандельштам. 
Так выстраивается, благодаря прямой речи и специфической образности, ещё одна ассо-
циативная цепочка голосов поэтов, убранная с поверхности стиха в его глубину.

Коснувшись проблемы, констатируем тот факт, что прямая речь в поэзии Кушнера 
является одним из главных методов включения им «чужого слова» в собственный текст и 
одновременно эффективной техникой творческого диалога как актуализации и развития 
поэтической традиции. Являясь одним из способов цитирования, прямая речь для Куш-
нера воплощает витальную энергию поэтического слова, это прекрасная возможность 
сохранить культурный код первоисточника. Во всех случаях прямая речь и как синтакси-
ческая конструкция, и как метафора стремится к концентрации смыслов, аккумулирова-
нию образного потенциала слова, оттого в поэзии Кушнера она часто сводится к повто-
ряющимся ключевым словам, создающим в тексте ассоциативные узлы. Анализ образов 
тополя / тополей в текстах Кушнера позволяет утверждать, что это «повторяемое гнездо» 
(Ю. Лотман) актуализирует ассоциативные цепочки поэтической традиции, «оживляет» 
голоса тех поэтов, последователем которых Кушнер себя считает.
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