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УДК: 82.091:821.161.3’06:821.161.1’06
Афанасьев И.Н.

(Гомель, Беларусь)

ЭПоХа КатаСтроФ 
и «ФиЛоЛогичЕСКаЯ онтоЛогиЯ» чЕЛовЕКа 

(из опыта белорусской литературы)

В статті аналізуються основні тенденції розвитку білоруської літератури після 
чорнобильської катастрофи в контексті історичних і культурних пріоритетів. Зробле-
но висновок про своєрідність «філологічної онтології» людини в національній літерату-
рі епохи катастроф. 

Ключові слова: Чорнобиль, війна, білоруська література, російська література, іс-
торія, культура, простір, час, танок, філологічна онтологія.

В статье анализируются основные тенденции развития белорусской литературы 
после Чернобыльской катастрофы в контексте исторических и культурных приорите-
тов. Сделан вывод о своеобразной «филологической онтологии» человека в националь-
ной литературе эпохи катастроф. 

Ключевые слова: Чернобыль, война, белорусская литература, русская литература, 
история, культура, пространство, время, хоровод, филологическая онтология.

In this article the main tendencies of the development of Belarusian literature after the 
Chernobyl Disaster in the context of historical and cultural priorities are analyzed. The 
conclusion about special “philological ontology” of a man in a national literature of disasters 
era is made.

Key words: Chernobyl, war, Belarusian literature, Russian literature, history, culture, 
space, time, round dance, philological ontology. 

 
Чернобыльские потрясения белорусского ХХ века определили слову роль события, 

в котором оно противостоит самой истории. В знаменитой повести белоруса В. Козько 
«Выратуй i памiлуй нас, чорны бусел» (1991) много говорится о разладе «высокой души 
и тленности плоти» [1: 27], призрачности белорусского («полешуцкого») присутствия в 
мире, где «тени», «призраки» властвуют над живыми людьми, которые только в слове 
способны исполнить свое предназначение кем-то быть. Главный герой повести Янка 
Каганец, получивший однажды случайное прозвище «Лазарь Каганович», в согласии с 
ним живет до смертного своего часа и возвращается к родному имени только для того, 
чтобы с ним умереть, вернуться в безымянную вечность, к ее живой (животной?) прав-
де, сознательно готовит себя к такому жертвоприношению. Его алтарь – обожествленное 
древо, лесной клён с гнездом черного аиста-«бусла», срезанный пилой равнодушного 
вальщика и рухнувший на «Кагановича»-Каганца, который добровольно идет смерти на-
встречу и «входит в дерево» [1: 110]. Несчастный случай превращает героя всего лишь 

ФіЛоСоФіЯ мови і КуЛЬтури
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в Casus Homo перед сущим – всем, что в назидание человеку и укор ему за беспамят-
ство посылает в повести с неба «двенадцать черных апостолов»-кабанов [1: 59], кото-
рые гибнут в заболоченной мелиорационной канаве: головой – в дно, «легким стручком 
хвоста – в небо». И «шчэцце на крыжы дыбарам» («щетина на кресте дыбом») [1: 58]. 
Происшествие, случай переворачивает всю картину мироздания, меняет небо и землю 
местами, срамит напыщенность привычных идей, ради которых (не мира, жизни и себя!) 
готов жить человек, но сохраняет незыблемость высоты. Случайность, осознавшая себя 
таковой, происшествие, признавшее равноправие другого случая, становятся жизнью. 
Именно так, полешуцкими глазами своих героев-чернобыльцев В. Козько смотрит на 
мир: «Жыццё само па сабе выпадковае i бязглуздае… Жыццё не адзiнкавае, i моц яго 
ў няспыннасцi, менавiта ў мностве, што недаступна агульнапрынятаму вылiчэнню» [1: 
27]. 

Принцип миросозерцания, истолкованный М. Бахтиным как принцип формы [2: 55]; 
филологическая онтология человека, которая коренится уже в державинском «Ты есь – и 
я уж не ничто!», а у М. Бахтина (через Достоевского) не мыслима без «одновременно-
сти» и «вечности» всего сущего [2: 57], ближе к белорусскому литературному опыту в 
его исконной основе, чем это может показаться на первый взгляд. Ускоренное развитие 
национальной литературы на рубеже ХІХ – ХХ веков, впервые обоснованное академи-
ком В. Коваленко, несло в себе именно эту сверхзадачу. В то время, как С. Бочаров на-
ходил в бахтинской полифонии «библейское первособытие» [2: 60] (подчеркивая, что 
«ты еси» есть слово не только философское, но «прямо религиозное» [2: 54]), мы ис-
кали в ней оправдание тому усердию, с каким белорусская литература и культура после 
Чернобыля вновь стремились всё начать с чистого листа, претворяли творчество худо-
жественное в творчество самой истории, откровенно эстетизировали ее пространство и, 
не ведая о том, предъявляли свои аргументы в литературоведческом (филологическом) 
споре вокруг самого Бахтина. Его спустя годы после кончины философа, который слово 
«литературоведение» произносил «с гримасой» [2: 48], затеял другой уважаемый клас-
сик – М. Гаспаров. 

По С. Небольсину, потребность в Другом и диалог с ним могут (должны?) означать 
не парность, а множественность участников, то самое «мы», которое беспочвенность 
карнавала сменяет «несущей основой» хоровода [3], однако в любом случае творческий, 
порождающий принцип остается незыблемой данностью этого мира, скрепляет его 
смыслы. Претензии М. Гаспарова к М. Бахтину эти смыслы отрицают. 

Если слово Другого, слово-артефакт адресовано из прошлого не мне и меня изна-
чально не предполагает, – возможен ли бахтинский диалог между мной и моим отра-
жением в зеркале, которое «Я» называю «Ты»? Пожалуй, тогда прав на него больше у 
кота Михли из повести В. Козько «Прохожий», который всё более чинно и вольготно 
располагается в этом зазеркалье, приводя в смятение главного героя: «…вчера посмотрел 
в зеркало и вздрогнул, увидел перед собой чье-то чужое, незнакомое мне лицо, только 
отдаленно похожее на мое. Что-то неуловимо кошачье сквозило в нем. У меня, как и у 
моего Михли, вишневым жухлым листиком заострились и разбежались антенной, от-
топырились уши. И лицом я потемнел, порыжел. Но больше всего поразили меня усы… 
а-ля ... Михля. Показалось, что тот, в зеркале, даже зашипел на меня по-кошачьи, то ли 
я не удержался, зашипел на него: два кота – мартовская драка и кошачья свадьба» [4]. И 
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хоть потянулась рука, чтоб сорвать со стены то «злокозненное зеркало», однако: «нечего 
на зеркало пенять, когда морда крива. Нашелся второй Александр Македонский» [4].

Если философия и литература есть область творческая, а филология – область иссле-
довательская [2: 48 – 49], то приличествует ли филологу-исследователю усложнять то, 
что следует систематизировать, упорядочить и упростить? Действительно, разве бело-
снежно-величественный, сияющий «Тадж-Махал» Чернобыльской АЭС (каким увидел 
ее обманчивую роскошь А. Адамович в киносценарии «…Имя сей звезде – Чернобыль» 
[5: 272]) не оказывается на поверку смердящей «вонючкой» [5: 287], убеждая в неопро-
вержимых резонах именно такого упрощения не только стилистикой чернобыльского ки-
носценария, но изгнанием человека из вчерашнего пространства жизни, сжатием его сре-
ды обитания, низведением самогό до элементарных нужд и потребностей выживания?

Всё верно. Однако именно то, что объявлено иллюзией, во чреве катастрофы про-
кладывает литературе, культуре и человеку путь между гаспаровскими (бахтинскими) 
Сциллой и Харибдой, ужаснее которых – откровение из повести В. Козько: «… людзi 
адрынулi страх, таму што людзьмi яны звалiся толькi памiж сабой, а ў iншых мясцiнах 
сапраўдныя, не пазначаныя радыяцыяй людзi пазбягалi iх» («Выратуй i памiлуй нас, чор-
ны бусел») [1: 56]. Невозможность диалога, разделенность с другими таким знанием о 
беде, которое иным недоступно, делает непреодолимым тягу к ним, утверждает веру в 
Другого – слушающего, слышащего и мыслящего. Потеря жизненного пространства, за-
сыпанного радиацией, боготворит спасительный клочок чистой, живой земли под нога-
ми и возводит эту не замеченную раньше простоту в благоговейную преданность всему 
сущему, переполняет душу высшей творящей любовью. Утрата всего приближает чело-
века к первособытию, вселенское одиночество становится не завершением, а истоком. 
Сакрализация пространства, ценимого тем больше, чем безвозвратнее оно потеряно, ис-
полняет религиозную заповедь «ты – есь» во всеединстве всех со всеми. Наблюдение 
А. Адамовича: «Собаки в Чернобыльской зоне. Очередь к человеку, чтобы подойти и 
“хвостиком вильнуть”. Им страшно тут без человека. Ни хлеба, ни мяса не просили, а 
ласки» [6: 57]. Диалог бессловесных. Пространство утраты.

В белорусской литературе и культуре после Чернобыля оно становится едва ли 
не ведущей темой, наполненной поистине сакральным смыслом. Национальное про-
странство не только сакрализует себя через расставание, прощание навсегда (вспомним 
книгу-реквием М. Метлицкого родной деревне – «Бабчын», поэзию М. Башлакова, где 
региональное, земляческое белорусские поэты сделали масштабом всемирного). Оно со-
зидается, сохраняя и приумножая всю символическую атрибутику. Не потому ли такую 
важную роль в культуре нового белорусского (послечернобыльского) Возрождения на-
чинает играть Город – Вильня, прародительница национального бытия, колыбель бело-
русского ХХ века как эстетического проекта, и Полоцк, оплот белорусской государствен-
ности, породнивший общностью устремлений историков и литераторов в «Старажыт-
най Беларусi» М. Ермоловича и полоцких циклах В. Орлова, организовавший формы 
национальной творческой жизни, порой – в непримиримом контрапункте («Таварыства 
Вольных лiтаратараў» и «Полоцкая Ветвь»). Он лишь подтверждал сакральную притя-
гательность Города – реального настолько, насколько и взлелеянного в смелых мечта-
ниях, которым свое рассудочное толкование предложил Ю. Лотман. В символическом 
пространстве, идеализированной модели вселенной город всегда – центр, «идеальное 
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воплощение своей земли» [7: 276]. В соответствии с экзистенциальным кодом он от-
сутствует в реальности и еще должен появиться как «единственный истинно сущий» 
[7: 276]. Почему бы и не тот, что во множестве приснился неунывающему рассказчику 
из «Прохожего» В. Козько, догнал из не досмотренных им в детстве и молодости снов: 
«голубые, блуждающие в розовых туманах энтузиазма ни к земле, ни к небу не привязан-
ные города…» [4]. Правда, их символическая недоступность на удивление приближена 
к земле, ведь только в этих несуществующих городах героя щедро угощают тем, что ему 
невтерпеж было попробовать в детстве, но так и не пришлось вкусить… 

Презрев сермяжные идиллии деревенского мальчугана, сакральное пространство го-
рода может прирастать внутренне, восполнять себя культурным заимствованием, новым 
приобретением уличать традицию в былой онтологической ущербности, ныне успешно 
преодоленной. На языке формализма это называется «противопоставление литератур-
но-имманентной “эволюции” (“традиции”) и внехудожественного “генезиса”» [8: 357], 
которое в результате делает принадлежностью национальной культурной традиции то, 
что изначально, в качестве некоего иностранного образца, ей противостоит, но впослед-
ствии именно в ней обнаруживает свою генетическую востребованность. Характерная 
для авангарда игра с приемом в белорусском случае на языке функции и простого за-
имствования, в пережитой наяву «технике отрицания» выразила ожидание националь-
ной культуры, которая искала своей идентичности в слове, в эстетическом событии и с 
легкостью благословила иноземного гостя на национальное служение. Артефакт новой 
национальной литературы, авангард готовился стать вровень с привычным, издревле 
понятным словом (которому М. Гаспаров выписал тот же инвентаризационный номер: 
«письменный артефакт» [9: 18]), однако возложить на себя полномочия литературной 
традиции все-таки не успел. Письменное слово упредило «бум-бам-литовские» рулады 
(ритуал бряцания тазиком на заседаниях популярного в 1990-е авангардистского объеди-
нения «Бум-Бам-Лит» хорошо памятен любителям белорусской словесности). Исключив 
монополию перфоманса, оно взломало статичность, окаменелость «артефакта» и ушло 
в устную историю. 

Самонадеянные атомщики могли отнести к ней «мнение неспециалиста» А. Адамо-
вича, который вторгся в специальную сферу физики и, сознавая полноту гуманитарной 
ответственности за происходящее в Беларуси после Чернобыля, перевел на простой раз-
говорный язык то, что специалисты скрывали в кружевах формул, предъявил сомнитель-
ный запас прочности их расчетов в растерянном обещании «спецов»: «Честное слово, 
больше не взорвется» (острая полемическая работа А. Адамовича под таким названием 
впервые была опубликована в «Новом мире»). 

Встревоженная власть на рубеже 1980 – 1990-х могла запечатать правдивое и горькое 
слово о Чернобыле в «устном жанре» литераторов, лишенных письменного высказыва-
ния на тему (в их число, по свидетельству А. Адамовича, помимо него попадут белорус 
В. Козько и украинец Ю. Щербак [10: 212]).

Само слово о Чернобыле могло «исходить криком» публицистики [11: 162], когда ей 
было уже не до романов и повестей.

Но главное: слово вырывалось из сюжета, освобождалось от него, чтобы в конце 
концов взять над ним власть. Чернобыль приучал литературу к «первособытию», ко-
торое больше не противилось слову и удовлетворялось горизонтами Бахтина, четко от-
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раженными у С. Бочарова на примере бахтинского прочтения романов Достоевского: 
«слово у него стоит над сюжетом», никого не спасает в сюжете, но возвышается над ним 
и остается «как слово-вершина» [2: 63].

В январе 1992 года, после распада Советского Союза, А. Адамович выказывает ре-
шимость объять словом уже сюжет действительного исторического события и написать 
«посткомментарии» к антиутопии «Последняя пастораль» [12: 400]. Иначе говоря: пост-
фактум прокомментировать книгу о будущем не случившемся событии, которое сейчас, 
за строкой собственного произведения, готов оценить как наступившую историческую 
реальность. Этим поступком, самой направленностью его он сознательно обрекает себя 
на одиночество, встречное сопротивление, вечную неуступчивость оппонентов, ибо пы-
тается словом («словом-вершиной»?) изменить трагический ход вещей, усмотрев в нем 
не столько катастрофу отдельной гибнущей страны – своей Родины, сколько жертвенное 
спасение всего человечества («развалилась система ядерного противостояния», «жизнь 
пошла другим путем» [12: 400]. И за это, а не за «капитализм» [12: 401], жертву принес 
наш народ, ценой распада и будущих своих несчастий «спас род человеческий» [12: 401].

Такой – используем излюбленный образ писателя – «Достоевский после Достоев-
ского» ХХІ века гораздо ближе к первоисточнику-прототипу, чем можно было бы во-
образить, если не знать об утопической идее романа Достоевского, когда «невозможное 
возможно» в метаистории [2 : 59]. Случившееся (в антиядерной прозе А. Адамовича), ко-
торое предотвращено (в реальной истории), принимает одновременность и одномомент-
ность всего как единственное свидетельство Слόва о событии, которое подчиняется ему. 
И уже не удивляет, а, напротив, приобретает неопровержимость исполненного удела все 
то, что разбросано в большом времени и собрано под крылом «метаистории»: «Хатынь 
притягивает Хиросиму» [6: 15], пережитое белорусами в 1941 – 1945 – «атомная война 
обычными средствами» [13: 175], «“Иди и смотри” – фильм и о ядерной войне» [12: 349]. 
Только бы не упустить изначальную и обретенную власть Слова над историей, не раз-
менять его спасительное прозрение на ядерные амбиции новых политиков, взошедших 
на развалинах страны. Об этом печаль и тревога А. Адамовича 1992 года. Об этом – его 
повесть-антиутопия «Последняя пастораль» в 1987-м.

Построив композицию «Пасторали» в виде «спирали» («снова и снова показывается 
то, что уже было» [14: 431]), материализовав каждый ее виток в эпиграфах из разновре-
менных озарений человеческой мысли и культуры (Максим Богданович, Янка Купала, 
Библия, Апулей) А. Адамович развернул само литературное произведение в цитату исто-
рического факта и превратил слово в событие. Чуть раньше произнесенное А. Адамо-
вичем о Победе, оно и там утверждает ее одномоментную множественность: одна – на 
груди Генералиссимуса, другая – у тех, кому достались паспорта, «совсем иная» – «у 
беспаспортных колхозников» [15: 202]. «До» и «после» Войны – Чернобыля требуют от 
слова «метаисторического» соответствия. И вот уже «деревенские малолетние ошиван-
цы» [16] из повести В. Козько «Время собирать кости» в первую послеоккупационную 
весну расстреливают с берега вымытые водой и плывущие по реке вздутые немецкие 
трупы, которые при попадании выпускают наружу смрадный пар, уходят на дно и словно 
расчищают в «Прохожем» водный путь маленькому плотику из газеты с непотопляемым 
котенком наверху, с которым герой повести вдруг обнаружит «почти единое начало» [4]. 
«Прохожий в этом мире, странник», которому «хочется памяти, пускай в звере, траве, 
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дереве» [4], поймет отчаянного сироту-приблуду, дикую живую душу так, как только 
возможно в строгом строе хоровода, где вот-вот мелькнет уже и мальчонка-автор, что 
по неведению, наугад, цел и невредим прошел когда-то с бабушкой по минному полю 
войны (воспоминания В. Козько об этом опубликованы в гомельском сборнике «Война в 
славянской литературе» [17: 179 – 180]. Однако пробьет в «Прохожем» час кометы Апо-
калипсиса, «восстанут мертвые и переменятся живые» [4] – и вертикаль хоровода-кру-
га утратит свою высоту, распластается в горизонталь карнавального перевоплощения. 
Тогда и выйдут из пылающей хаты, огню не податливые, не человек и бедовый его кот 
Михля, а «два рыжих кота» [4], оставив позади себя пожарище. Тадж-Махал наших грёз. 
У бездны на краю…
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Код КуЛЬтури і модЕЛЮваннЯ дійСноСті
(на матеріалі фразеології)

Поняття ‘код культури’ у сучасній лінгвістиці набуває актуального прочитання у 
контексті праць представників когнітивного порядку.

Пізнаючи та усвідомлюючи себе, людина переходить до пізнання і усвідомлення себе 
у світі їй подібних, і, таким чином, вступає у світ людей, а усвідомлення часу необхідно 
їй для того, щоб розташувати події відносно часової вісі по відношенню одна до одної.

Ключові слова: код культури, представники когнітивного порядку, усвідомлення 
часу, розташування подій відносно часової вісі по відношенню одна до одної.

Понятие ‘код культуры’ в современной лингвистике приобретает актуальное про-
чтение в контексте работ представителей когнитивного порядка. 

Познавая себя, человек переходит к познанию и осмыслению себя в мире себе по-
добных, и, таким образом, входит в мир людей, а осмысливание времени необходимо ему 
для того, чтобы расположить события относительно временной оси по отношению 
друг к другу.

Ключевые слова: код культуры, представители когнитивного порядка, осмыслива-
ние временем, расположение события относительно временной оси по отношению друг 
к другу.
©  Денисенко С.Н., Тараба І.О., 2012
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The notion of ‘cultural code’ in modern linguistics becomes topical in the context of 
scientific works of cognitive linguistics representatives.

Identifying and realizing himself, man passes over to recognition and realization himself in 
the world of thealike beings, thus entering the world of people. Man needs time realization to 
place events along time axe depending on their relations with each other.

Key words: cultural code, representatives of cognitive linguistics, time realization, events 
placing along time axis depending on their relations with each other.

Поняття культурного коду має різноплановий характер та корелює з різними сфе-
рами та галузями науки (культурологія, психологія, філософія, етнологія, мистецтво та 
ін.). варто зауважити, що використання поняття ‘культурнийкод’ у сучасній лінгвістиці 
набуває найбільш актуального прочитання у контексті праць представників когнітивного 
напрямку (Алефіренко, Красних, Маслова) [1; 2; 4].

У сучасній лінгвістиці код культури пояснюється як ‘сітка’, яку культура ‘накидає’ 
на навколишній світ, репрезентуючи його членування, категоризацію, структурування у 
мовній свідомості, у мові та дискурсі. Коди культури співвідносяться з архетипними уяв-
леннями людини, які власне ці уявлення ‘кодують’. Можна стверджувати, що коди куль-
тури ‘утворюють’ систему координат, яка містить та задає еталони культури [3]. Згідно з 
етимологічною довідкою, поняття ‘код’ походить від латинського слова ‘codex’ – дошка 
для письма, таблиця з певними показниками, список, перелік, вказівник і репрезентуєть-
ся як сукупність умовних знаків, показників, характеристик, уявлень, понять тощо. З 
огляду на таке тлумачення, код культури є система символів для передавання, обробки 
та зберігання (запам’ятовування) культурної інформації. У дослідженні О. Селіванової 
знаходимо також подібне, але більш розгорнуте, ширше тлумачення: “Код культури – ме-
режа членування, категоризації, оцінок інтеріоризованого світу та внутрішнього досвіду 
людини, зумовлена культурою певного етносу й репрезентована в семіотичних системах 
природної мови, мистецтва, обрядів, звичаїв, вірувань, а також у нормах моралі, поведін-
ці членів етнічної спільноти” [5]. І Селіванова, і Ковшова зазначають, що код культури 
– це вторинна знакова система, яка використовує, різні матеріальні та формальні засоби 
для кодування одного й того ж змісту, який в цілому маніфестує до картини світу, до 
світогляду даного соціуму; це система знаків матеріального та духовного світу, які ста-
ли носіями культурних смислів; в процесі освоєння людиною світу вони втілили у себе 
культурні смисли, які ‘прочитуються’ у цих знаках [5; 6].

З одного боку, коди культури проявляють універсальність, тому властиві людині як 
homosapiens. З іншого боку, існує безліч культур, тому можна стверджувати, що їхня при-
рода, їх вияв у кожній з культур носить також і етноспецифічний характер. Науковці (В. 
Н. Топоров, В. В. Красних, О. О. Селіванова та ін.) виокремлюють такі коди культури: 

1) соматичний (тілесний), найбільш давній з наявних, представлений символьними 
функціями різних частин тіла людини; 

2) просторовий, пов’язаний із членуванням простору, його властивостями, характе-
ристиками, а також з відношенням людини до просторових параметрів;

3) часовий, як сукупність уявлень, пов’язаних з відношенням людини до часу;
4) предметний, який відтворює еталони метричної системи, представляє побутові 

реалії й різні артефакти;
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5) біоморфний, співвіднесений із сприйняттям рослинного, тваринного світу та світу 
міфологічних істот;

6) духовний, що відображає моральні пріоритети, транслює культурні цінності тощо 
[3; 5; 8].

Крім того, виділяють також антропний, космологічний, акціональний, релігійний, 
сенсорний, аксіологічний коди та деякі інші. Варто зауважити, що код культури – це ‘буді-
вельнийматеріал’ для метафоризації,яка використовується при структуруванні та опису 
оточуючого світу.

Особливої уваги заслуговує також класифікація, запропонована науковцями В. Н. Те-
лія, Д. Б. Гудковим та М. Л. Ковшовою [7; 9], які виділяють такі коди культури: 

1) антропний, або власне людський код культури (сукупність номінацій (назв), які по-
значають різноманітні аспекти людини і специфічні для них якісні (у тому числі – ‘роз-
мір’, ‘колір’ / ‘масть’,форма’,‘консистенція’) та якісні (у тому числі розмір, вага) харак-
теристики, фізичні та/або ментальні інтелектуальні, емоційні та ін. станиабо дії, пози, 
жести та види діяльності, а також їх просторові та часові ‘виміри’, ‘вимірювання’, які, 
доповнюючиприродні якості, несуть функціонально важливі для культури смисли, які 
надають цим номінаціям роль знаків ‘мови’ культури, наприклад:впитывать с молоком 
матери, детей не крестить, валять дурака, спать и восневидеть);

2) зооморфний код культури (сукупність назв тварин та інших живих істот, які по-
значають їх як ціле або їх частини та специфічні для них якісні (у тому числі – ‘розмір’, 
‘колір’ / ‘масть’, ‘форма’, ‘консистенція’) та якісні (у тому числі розмір, вага) характе-
ристики, фізичні та/абопсихоемоційні стани або дії, пози, жести та види діяльності, а 
також їх просторові та часові ‘виміри’, ‘вимірювання’, які, доповнюючиприродні якості, 
несуть функціонально важливі для культури смисли, які надають цим номінаціям роль 
знаків ‘мови’ культури, наприклад: чернаякошкапробежала, как баран на новые ворота, 
братьподкрыло);

3) рослинний код культури (сукупність номінацій рослин або їх частин, наприклад: 
дерево стоеросовое, хоть трава не расти, дать дуба, ушивянут);

4) природний код культури (сукупність номінацій та / або їх сполучень, які позначають 
природні об’єкти або їх частини, елементи ландшафту, у тому числі – освоєні людиною у їх 
окремому існуванні або диспозиції – взаєморозміщенні, взаємороташуванні,наприклад: 
камень на душе, звезд с неба не хватает, ветер в голове, пойти в огонь и в воду);

5) артефактно-предметний код культури (артефактно-вещный) (наприклад: до лам-
почки, от фонаря, принимать за чистую монету, в штыки);

6) предметно-костюмний код культури (наприклад: снимать шляпу, спустя рукава, 
под каблуком);

7) “гастрономічний” код культури (наприклад: каша в голове, под соусом, котелок-
варит, на десерт);

8) архітектурний код культури (наприклад: ни кола ни двора, крышаедет, ума па-
лата);

9) духовно та / або релігійно-антропоморфний код культури (сукупність моральних 
настанов або проскрипцій; демонологічні сутності міфологічного, релігійного характеру 
та їх атрибути, наприклад: с грехом пополам, мешать божий дар с яичницей, по душе, 
чертегознает);
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10) релігійно-артефактний код культури (предмети релігійного побуту, якості та дії, 
які їм приписуються, наприклад: детей не крестить, душать на ладан, положить на 
алтарь, под венець пойти);

11) часовий код культури (сукупність номінацій, які позначають членування часу на 
відрізки, періоди, наприклад: от зари до зари, час от часу не легче, впасть в детство);

12) просторовий код культури (сукупність номінацій, які позначають членування 
простору та відношення людини до просторових параметрів, наприклад: к черту на ку-
лички, уйти в мир иной, на дворе, без заднеймысли);

13) кількісний код культури (числовий, в термінології В. Н. Телія), наприклад: 
какдважды два, раз плюнуть, стричьпод одну гребенку, одна извилина, да и та пункти-
ром, не все дома);

14) колірний код культури( наприклад: в черномцвете, розовоедетство);
15) тілесний (або соматичний) код культури (сукупність номінацій та / або їх сполу-

чень, які позначають тіло в цілому або його частини та специфічні для них якісні ( у тому 
числі – ‘розмір’, ‘колір’ / ‘масть’,форма’,‘консистенція’) та якісні (у тому числі розмір, 
вага) характеристики, фізичні та/або ментальні інтелектуальні, емоційні станиабо дії, 
пози, жести та види діяльності, а також їх просторові та часові ‘виміри’, ‘вимірювання’, 
які, доповнюючиприродні якості, несуть функціонально важливі для культури смисли, 
які надають цим номінаціям роль знаків ‘мови’ культури, наприклад: не покладая рук, 
в поте лицасвоего, на глазах, держать в голове, без задній мысли, пропустить мимо 
ушей, по серджу, до мозга костей).

Співвідношення з кодами культури, як стверджує науковець В. Н. Телія – це корес-
понденція фразеологізму з тими джерелами – живими істотами, артефактами, ментофак-
тами, та ін., які є предметами ‘окультуреного’ їх осмислення та оцінювання людиною в 
процесі життєдіяльності [9].

Як підкреслюють дослідники, система кодів культури потребує упорядкування шля-
хом систематизації та ґрунтовного аналізу міжкодових метафоричних переходів. Між 
кодами кодами культури немає чітких меж, вони дифузно проникні. З огляду на таку 
особливість, одна кодова система позначень може переінтерпретовуватися знаками ін-
шої. Так, наприклад, соматичний код культури може бути постачальником (експортером) 
знаків для просторового, духовного й ін. кодів, а просторовий код може ‘накладатися’ на 
часовий і т.д.Таким чином, можна стверджувати, що існує три головних об’єктипізнання 
і опису, які належать світу ‘Дійсність’:

1) сама людина;
2) оточуючий світ (простір та предмети, які його заповнюють);
3) час.
Пізнаючи та усвідомлюючи себе, людина переходить до пізнання і усвідомлення себе 

у світі їй подібних, і, таким чином, вступає у світ людей, а усвідомлення часу необхідно 
їй для того, щоб розташувати події відносно часової вісі по відношенню одна до одної.
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тиПоЛогіЯ науКовиХ ПідХодів до ПроБЛЕми  
мовної та КонцЕПтуаЛЬної Картин Світу

У статті аналізується динаміка розвитку наукових поглядів з питань мовної 
та концептуальної картин (моделей) світу, змін у розумінні та тлумаченні цих 
понять науковцями-філологами.

Ключові слова: картина світу, мовна картина (модель) світу, концептуальна 
картина (модель) світу, концепт.

В статье анализируется динамика развития научных взглядов по вопросам языковой 
и концептуальной картин (моделей) мира, изменений в понимании и толковании этих по-
нятий учеными-филологами.

Ключевые слова: картина мира, языковая картина (модель) мира, концептуальная 
картина (модель) мира, концепт.

The article analyzes the dynamics of scientific views on linguistic and conceptual paintings 
(models) of the world, changes in the understanding and interpretation of these concepts by 
philological scientists.
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(model) of the world, a concept.
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Проблема картини світу викликає великий інтерес як у вітчизняних, так і у зару-
біжних науковців. З погляду психології, філософії, лінгвістики у різних ракурсах цим 
питанням активно займалися О.О. Леонтьєв, Ю.М. Караулов, О.О. Залевська, К.П. Горо-
шко, Д.І. Терехова, І.Г. Овчинникова, А. Вежбицька, А.Ф. Лосєв, Г.В. Колшанський,  
З.Д. Попова, О.М. Леонтьєв, А.А. Уфімцева, А.М. Хайдеггер, Дж. Остин, Дж. 
Серль, Т.Г. Утробіна, Л.Н. Юсова та ін. Проте дискусії навколо класифікації понять, 
розмежування типів картин світу, наприклад, концептуальної та мовної, проводяться з 
наростаючою активністю.

Вивченням мовної картини світу окремого народу, а також проведенням порівняль-
них досліджень кількох мов, займаються нині такі науки як етнолінгвістика, соціолінг-
вістика, психолінгвістика та інші. Це нові та перспективні напрямки у розвитку мо-
вознавства, що застосовують комплексний підхід до вивчення мови та її внутрішньої 
форми, поєднують методи, властиві кільком наукам (лінгвістиці, фольклору, етнографії, 
психології тощо), – і внаслідок цього формується новий погляд на традиції народу, спе-
цифіку його мови та мислення.

Заміщення системоцентричної парадигми антропоцентричною призвело до появи 
низки понять, які представляють психічні, лінгвістичні, логічні, філософські моделі 
об’єктивного світу: концептуальна картина світу, картина світу, образ світу, модель світу, 
концептуальна система, індивідуальна когнітивна система, мовна картина світу та ін.

Незважаючи на відносно тривалі й активні дослідження, проблема загальноприй-
нятого визначення та розмежування мовної та концептуальної картин світу лишається 
недостатньо вивченою, а тому не втрачає актуальності.

Мета цієї статті – на основі аналізу відомих теоретичних моделей встановити типо-
логію мовної та концептуальної картин світу.

Сам термін «картина світу» сучасні дослідники використовують активно. Лінгвісти 
вживають його для встановлення зв’язку між мовою та навколишньою дійсністю [2]. Він 
[термін] був вперше застосований на межі ХІХ і ХХ ст. фізиком В. Герцем і потрактова-
ний ним як сукупність внутрішніх образів зовнішніх об’єктів, які служать для виведення 
логічних суджень відносно поведінки цих об’єктів. Пізніше картина світу перетворюєть-
ся на універсальну категорію природничих і гуманітарних наук. В. Постовалова пояснює 
її як глобальний образ світу, який лежить в основі світогляду людини (виражає сутнісні 
властивості світу в розумінні людини, що є результатом її духовної діяльності). Крім фі-
зичної картини світу, говорять також про мовну, біологічну, філософську картини світу.

Дослідники-лінгвісти постійно наголошують на паралельному існуванні концепту-
альної і мовної картин світу, а також на тому, що межа між першою і другою не чітка. 
Це спричинено, по-перше, асиметричною природою мовного знака, по-друге, – різни-
цею між уявленням і поняттям. Проте деякі з учених вважають, що правильніше було 
б говорити про: 1) мовномисленнєву картину світу, не ототожнюючи мову і мислення, 
а підводячи під мовну модель когнітивну базу (Г.В. Колшанський); 2) мовленнєво-мис-
леннєву єдність, виходячи із принципу холізму всіх психічних складників свідомості, які 
невіддільні один від одного шляхом динамічних переходів [17: 259-260].

А от мовна картина світу – представлення предметів, явищ, фактів, ситуацій дійснос-
ті, ціннісних орієнтирів, життєвих стратегій і сценаріїв поведінки в мовних знаках, кате-
горіях, явищах мовлення, що є семіотичним результатом концептуальної репрезентації 
реалій в етносвідомості [17: 365].
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Поняття мовної картини світу пов’язано з ім’ям В. фон Гумбольдта та його ідеєю 
антропоцентричності мови, яка існує лише в діяльності. Пізніше воно було розвинене 
неогумбольдтіанцями: Л. Вайсгерберу належить термін «мовна картина світу», який по-
ряд з «проміжним світом» і «енергією» мови структурував своєрідну авторську концеп-
цію лінгвофілософії. Мовна картина світу існує в однорідній своєрідній самосвідомості 
мовної єдності і передається наступним поколінням через особливий світогляд, правила 
поведінки, спосіб життя, зафіксовані засобами мови [4]. Науковець виділяє такі основні 
характеристики мовної картини світу:

1) мовна картина світу (далі – МКС) – це система всіх можливих змістів: духовних, 
які визначають своєрідність культури і менталітету окремої мовної спільноти, і мовних, 
які визначають існування і функціонування самої мови;

2) МКС, з одного боку, є наслідком історичного розвитку етносу і мови, а з іншого 
боку, є причиною своєрідного шляху їхнього подальшого розвитку; 

3) МКС чітко структурована і в мовному вираженні є багаторівневою. Вона визна-
чає набір звуків і звукових сполук, особливості побудови артикуляційного апарату носіїв 
мови, просодичні характеристики мовлення, словниковий склад, словотворчі можливос-
ті мови, синтаксис словосполучень та речень, а також пареміологічний запас;

4) МКС мінлива у часі, як будь-який «живий організм», піддається розвитку, тобто 
у вертикальному (діахронічному) сенсі вона на кожному етапі свого розвитку нетотожна 
сама собі;

5) МКС створює однорідність мовної сутності і сприяє закріпленню мовної, а отже і 
культурної, своєрідності бачення світу і його позначення засобами мови;

6) МКС існує у певній однорідній самосвідомості мовної спільноти і передається 
наступним поколінням завдяки певному світобаченню, правилам поведінки, способу 
життя, зафіксованими засобами мови;

7) Картина світу будь-якої мови є тією силою, яка формує уявлення про навколишній 
світ за допомогою мови, як «проміжного світу» носіїв цієї мови;

8) МКС конкретної мовної спільноти і є її загальнокультурним надбанням [4].
Мовна картина світу не стоїть в одному ряду із спеціальними картинами світу (хіміч-

ною, фізичною тощо), вона їм передує і формує їх, адже людина здатна розуміти світ і 
саму себе завдяки мові, в якій закріплюється суспільно-історичний досвід – як загально-
людський, так і національний. Останній і визначає специфічні особливості мови на всіх 
її рівнях. Завдяки специфіці мови у свідомості її носіїв виникає певна мовна картина 
світу, крізь призму якої людина бачить світ.

Основна ідея Вайсгербера – «мовний закон мови»: 1) актуалізована мова (мова як 
психічний процес і фізичне явище); 2) «мовний організм» (мова як основа індивідуаль-
ної мовної діяльності); 3) мова як об’єктивне соціальне утворення; 4) «мовна здатність». 
Й.Л. Вайсгербер досліджував надособистісний рівень мови другого, третього і четверто-
го рівнів «мовного закону».Таким чином, вчений наголошує на розмежуванні значення 
як соціальної освіти і смислу, так й індивідуального феномена, хоча в якості об’єкта 
дослідження є лише соціальний («надособистісний») рівень мови. Між людиною і дій-
сністю, на думку Вайсгербера, «за допомогою світу мислення» знаходиться і мова, в якій 
укладене певне уявлення про світ. Сприйняття світу здійснюється завдяки мисленню, але 
за допомогою засобів рідної мови. Спосіб відображення дійсності носить у Вайсгербера 
ідіоетнічний характер і відповідає статичній стороні мови.
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Значний вплив на формування поглядів на мовну картину світу належить американ-
ським етнолінгвістам Е. Сепіру та Б. Уорфу, які створили гіпотезу мовної відносності, в 
основі якої лежала теза про те, що відмінність між культурами є наслідком структурних 
відмінностей між їхніми мовами [3]. Серед українців основоположна роль у розвитку ет-
нолінгвістики належить О.О. Потебні, який розвивав етнолінгвістичні ідеї у вітчизняній 
науці, розробив теорію внутрішньої форми слова, концепцію “ближчого” значення сло-
ва, пояснив роль слова в пізнанні світу людиною, а також те, що мова має національну 
основу [15].

Мовна картина світу є однією з найбільш обговорюваних тем мовознавства. І в той 
же час до сьогодні не існує достатньо чіткого уявлення, який саме зміст вкладається в 
це поняття. Всебічно розглядають проблему взаємозв’язку культури, мови і свідомості: 
проводяться різноманітні дослідження мовної картини світу у носіїв певної мови, ство-
рюються асоціативні словники різних мов, що дають багатий матеріал для вивчення осо-
бливостей сприйняття дійсності в рамках тієї чи іншої культури.

Питанням мовної картини світу займалися видатні лінгвісти ХХ століття: Ю.Д. 
Апресян, Н.Д. Арутюнова, А. Вежбицька, Ю.С. Степанов, Г.А. Брутян, Н.І. Сукаленко, 
І.Б. Лєвонтіна та ін. Сьогодні науковці активно розробляють ідею відтворення картини 
світу за допомогою аналізу специфічних лінгвістичних, культурологічних, семіотичних 
концептів мови у міжкультурній комунікації.

Концептуальна картина світу – це представлення у свідомості інтеріоризованого лю-
диною світу [17: 259].

Поняття «концептуальна картина світу» (ККС) досліджується різними науками, кож-
на з яких розглядає сутність цього поняття в рамках своїх проблем і категорій. Лінгвіс-
тика, де ККС розглядається як картина світу – КС (Б.О. Серебреников, Е.А. Кубрякова), 
встановлює зв’язок КС і мови, вивчає способи фіксації розумового змісту засобами мови. 
Мова не тільки є частиною картини світу як одна з наявних у свідомості семіотичних 
систем, – на її основі формується мовна картина світу. Нарешті, за допомогою мови зна-
ння, отримане окремими індивідами, може брати участь в комунікативних процесах, пе-
ретворюючись в інтерсуб’єктне. У логіці розглядається сутність концептуальної системи 
у зв’язку з проблемою фіксації в ній певної інформації (Р.І. Павіленіс). Нейрофізіологічні 
та психологічні дослідження, аналізуючи образ світу, шукають пояснення механізмів, 
які супроводжують когнітивну діяльність людини (О.М. Леонтьєв, В.П. Зінченко, Ф.Е. 
Василюк). У філософії розглядається проблема картини світу в контексті філософських 
категорій: індивідуальну свідомість, світогляд, мислення, відображення і т.д. (Л. Віт-
генштейн, Р.Ф. Абдеев, Е.В. Ільїнков).

Мовна картина світу – це частинка навколишнього світу, яка відкрилась людині чи 
певному етносу у процесі життєдіяльності і практичного досвіду та безпосередній вза-
ємодії і зафіксована засобами тієї чи іншої мови на певному етапі розвитку. Звідси ви-
пливає, що мовна картина світу не збігається з когнітивною. Остання більш широка, бо 
сучасній людині, навіть максимально проінформованій, далеко не все відомо, не все від-
крито, тому в мові не все зафіксовано і названо. Отже, говорити про когнітивну картину 
світу через мовну можна лише в обмеженому масштабі, постійно маючи на увазі той 
факт, що в мові названо тільки те, що мало чи має для народу комунікативну значущість 
– про це народ говорив чи говорить [14: 6].
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Концептуальна картина світу зафіксована у мові у вигляді концептів, які в свою чергу 
утворюють концептосферу народу. Концепт – одиниця мисленнєвої діяльності людини. 
Він може виражатися багатьма мовними знаками, їх сукупністю, а може і не мати свого 
вираження засобами мови, а знайти відображення в альтернативних знакових системах, 
таких як жести, міміка, музика чи живопис, скульптура чи танець [14: 13].

У науці традиційно диференціюють концептуальну картину (модель) світу та мовну 
картину (модель) світу. Їх опозиція спирається на протиставлення мислення та мови. 
Наприклад, Г.В. Колшанський, визначаючи безсумнівну національну своєрідність 
формальних і семантичних структур різних мов, стверджує, що національна сво-
єрідність властива концептуальній, яка пов’язана з пізнавальною діяльністю лю-
дини, а не мовній картині світу [10]. Проте, саме за допомогою слова, основної 
одиниці мовної картини, здійснюється її зв’язок з концептуальною картиною світу, 
яка міститься в свідомості людини. Саме тому, на нашу думку, всі особливості 
пізнавальної діяльності людини відображаються в мові, зафіксовані в концептах, 
що реалізуються різними мовними засобами, а отже, саме в мовній картині відо-
бражається національна специфіка.

А.С. Зеленько, розглядаючи концепцію лінгвістичного детермінізму як нової мовоз-
навчої парадигми, чітко обґрунтовує необхідність переглянути статус концептуальної та 
мовної картин (моделей) світу, кваліфікуючи їх як наукову і повсякденно-побутову у вер-
бальному вигляді. Вчений виділяє ще художній та релігійний різновиди як лінгвістич-
ні категорії макроструктурного рівня [9: 71]. Дослідник звернув увагу на необхідність 
розрізнення мовних картин світу в когнітивній лінгвістиці. Виходячи із синкретичного 
характеру картини (моделі) світу, А.С. Зеленько виокремив повсякденно-побутову, міфо-
логічно-релігійну, художню та наукову картини світу, визначивши їх ієрархію й статус у 
системі пізнання реального світу. З одного боку, вчений розмежував у кожної з них [мо-
делей] форму і зміст, а з другого боку – чітко представив мовну модель як багатозначну 
й універсальну, якою можна виражати усі названі види [8: 68].

Іноді мовна й концептуальна картини світу протиставляються як мова і мовлення 
(текст), тобто як план змісту словника і граматики та як план змісту текстів енциклопе-
дичного характеру [12]. Але таке протиставлення суперечить фактам: реальна дійсність 
відображається у свідомості людини, концептуальна картина світу утворюється в про-
цесі переробки цієї інформації; через слово, основну мовну одиницю, концептуальна 
картина світу зв’язується з мовною. Отже, і мова, і мовлення створюють картину світу; 
концептуальна картина світу належить до сфери свідомості людини.

Теоретичне обґрунтування проблеми сприйняття картини світу у формі мовної кар-
тини світу знаходимо в колективній монографії за редакцією Б.О.Серебреникова «Роль 
человеческого фактора в языке: Язык и мышление». Її автори бачать концептуальну модель 
світу більшою за мовну [16]. Картина світу – це те, яким малює світ людина у своїй уяві, -

МОВНА КАРТИНА СВІТУ КОНЦЕПТУАЛЬНА КАРТИНА СВІТУ

	є засобами взаємного вияву
	є способом сприйняття носієм і упорядкування лексичної системи
	допомагають у відтворенні цілісної картини світу
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•	 система взаємопов’язаних мовних 
одиниць, що відбиває об’єктивний стан 
речей довкілля і внутрішнього світу 
людини (засобами створення є мовні 
одиниці);
•	 головними є знання, закріплені за оди-
ницями конкретних мов;
•	 існує у вигляді значень мовних знаків, 
які утворюють сукупний семантичний 
простір мови;
•	 організована за законами мови;
•	 фрагментарна, рухома, відображає по-
стійні зміни в довкіллі.

•	 не лише система понять про сукуп-
ність реалій довкілля, але й система 
смислів, втілена в ці реалії через слова-
концепти (засобами створення є поняття 
й уявлення);
•	 головним є є інформація, що подається 
в поняттях;
•	 існує у вигляді концептів, які утворю-
ють концептосферу;
•	 організована за законами фізичного 
світу (це робить її багатшою та цікаві-
шою);
•	 універсапльна, впорядкована, характе-
резується стійкістю та системністю.

Картину світу ми розуміємо як систему концептів, що відображають предметний світ 
в комунікативних процесах за допомогою мислення індивіда.

У розумінні «мовної картини світу» існує два пласти: один пов’язаний з виділенням 
мовної картини світу як такої, що не відноситься до конкретних національних мов і тих 
відмінностей, які існують між ними. Інший – з «мовною картиною світу», що формуєть-
ся конкретними національними мовами і орієнтована на ті відмінності, які існують між 
різними мовами в системі лексичних номінацій.

Картина світу в узагальненому та індивідуальному її розумінні формується в про-
цесі пізнання навколишньої дійсності; спільність картини світу для всіх людей, універ-
сальність законів її формування та існування створюють базу для порозуміння (картина 
світу створюється завдяки пізнавальній діяльності людини і відбиває здатність людини 
мислити); мовну картину світу не можна прирівняти до картини світу, як мову не можна 
прирівняти до мислення.

Отже, в розумінні картини світу та мовної картини світу не спостерігається єдності 
в характеристиці шляхів і засобів формування цих явищ. Думки розділяються від ви-
знання трьох феноменів (мислення – мова – спілкування), до зведення їх у рамки тільки 
картини світу.

Мовна картина світу виявляє «загальномовну картину світу», крім того, вона, у свою 
чергу, зазнає змін, трансформацій, конкурентних до динамічних процесів у екстралінг-
вістичному просторі.

У перспективі робота буде продовжена у напрямку типологізації поняття «картина 
світу», зокрема з питання типології мовної та концептуальної картин світу, оскільки спо-
соби осмислення світу людиною отримували різноманітні вираження в залежності від 
того, у якій сфері пізнання формувалась картина світу. Тому можна говорити про різні 
типи картин світу, у яких зафіксовані різні форми людського пізнання.
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ПонЯттЯ СиСтЕмноСті ЛЕКСиКи,  
ЛЕКСичниХ угруПованЬ у мові та мовЛЕнні

Стаття присвячена розгляду основних теоретичних положень системного підходу 
щодо дослідження мовних явищ. Проводиться аналіз поняття системності, представ-
лена узагальнена характеристика семантичних відношень лексичних одиниць у мові та 
мовленні. 

Ключові слова: системний підхід, лексична одиниця, семантичне поле, семантичні 
відношення, лексико-семантична група.

Статья посвящена рассмотрению основных теоретических положений системно-
го подхода относительно исследования языковых явлений. Проводится анализ понятия 
системности, представлена обобщенная характеристика семантических отношений 
лексических единиц в языке и речи. 

Ключевые слова: системный подход, лексическая единица, семантическое поле, се-
мантические отношения, лексико-семантическая группа.

The article deals with the basic theoretical principles of the systems approach to the study 
of language phenomena and lexis. Semantic relations with the analysis of lexical items in 
language and speech are presented.

Key words: systems approach, lexical item, semantic field, semantic relations, lexico-
semantic group.

Поняття “система” з філософського огляду є сукупність елементів, які певним чином 
між собою пов’язані, створюють відповідну єдність та цілісність, а як складні об’єкти 
характеризуються не тільки множинністю, але й різнотипністю, різноякісністю елемен-
тів і зв’язків, що їх формують [1: 27-28]. Системність завжди пов’язана з певною формою 
організованості, яка є властивістю об’єкта, як єдиного цілого і виражається в ієрархіч-
ності його будови, тобто в наявності у нього декількох рівнів організації, які перебувають 
у відношенні послідовного підпорядкування, а також наявності в системі особливого 
роду зовнішніх та внутрішніх зв’язків [2: 371]. 

Пошуки науковцями шляхів і методів дослідження об’єктів як систем привели до 
формування системного підходу, який ставить за мету розробку засобів і методів до-
слідження складно організованих об’єктів-систем. На нашу думку, системний підхід в 
дослідженнях є основою аналізу, важливим принципом якого є виявлення взаємозв’язків 
кожного компонента в системі цілого. Поняття системи можна застосувати в різних га-
лузях людської діяльності, проте кожна система має свої особливості та закономірності. 
Щодо мови, то під системою ми розуміємо внутрішньо організовану сукупність елемен-
тів (одиниць) мови, які пов’язані стійкими відносинами. Процес дослідження є система-
тика елементів мови, який полягає в класифікації мовних одиниць, одержаних синтагма-
тикою, що зумовлює системно-функціональний підхід до розгляду внутрішніх або сис-
©  Данилова З.В., 2012
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темних відносин у мові з вивченням особливостей їхнього функціонування в мовленні.
Поняття системності у мові і мовленні, системний підхід до вивчення мовних явищ 

як елементів складної структури виробляється у мовознавстві в другій половині XIX ст., 
а XX ст. характеризується яскраво виявленим системним аналізом мовних явищ на всіх 
рівнях: граматичному, лексичному, стилістичному, комунікативному. Загальна концепція 
мови як системи з причинно-наслідковими зв’язками була висловлена у працях Бодуена 
де Куртене [3]. На його думку, мова належить до класу таких об’єктів, в яких систем-
ність, внутрішня організованість, взаємоузгодженість усіх статичних і динамічних ха-
рактеристик представлена у своїх вищих проявах [4: 33]. Визнаючи системність мови, 
лінгвісти мають дві думки щодо розуміння того, що є системно: об’єкт вивчення — мова 
чи методика його описання. Бодуен де Куртене вважав, що будь-який предмет потрібно 
передусім дослідити в цілому, виділяючи з нього тільки ті частини, які належать тільки 
йому, не нав’язуючи інші зовнішні категорії [3: 22]. На думку Бодуена де Куртене, як і всі 
інші ряди явищ, так само і явища мови з першого погляду є хаос, безладдя, плутанина. 
Людському розуму притаманна здатність висвітлювати цей оманливий хаос і відкривати 
в ньому гармонійність, порядок, системність, причинність [3: 96]. Отже, суть системного 
принципу дослідження в мові полягає в поданні об’єкта в його цілісності, з одного боку, 
і у виділенні складових його елементів — з іншого. 

Визнання того, що мова є системною єдністю фундаменталізувалось з появою праць 
Ф. де Соссюра, який запропонував концепцію, що будь-який факт мови необхідно аналі-
зувати не ізольовано, а в його взаємовідносинах та взаємозв’язках з іншими елементами. 
Описовий, синхронний метод дослідження Ф. де Соссюр вважав чи не найголовнішим і 
висловив думку, що мова є органічною, чітко вираженою структурою, в якій все взаємо-
залежне, а значення кожного елемента визначається його зв’язками з іншими елемента-
ми і його місцем всередині системи [5].

З огляду на різні підходи до поняття системи в лексиці ми приєднуємось до думки 
більшості науковців, які під системою розуміють сукупність взаємопов’язаних і взаємо-
зумовлених елементів, що формують більш складну єдність наповнену частинами цих 
елементів [6]. Отже, слова і значення слів як органічні складові частини мови можна 
розглядати як систему взаємозалежних елементів, зумовлених дією інтралінгвістичних 
та екстралінгвістичних чинників, а те, що лексика є системою, засвідчує низка незапере-
чних фактів. По-перше, існування тлумачних одномовних словників, тобто пояснення 
значень одного слова іншими словами тієї ж мови; по-друге, можливість опису словни-
кового складу мови за допомогою невеликої кількості найуживаніших семантично клю-
чових слів. Відповідно, системний підхід до дослідження мовних явищ реалізується на 
всіх рівнях, у тому числі і на лексико-семантичному. 

Дотримуючись системного підходу в процесі дослідження мови, вважаємо, що слово 
треба вивчати у взаємозв’язку з іншими словами, синонімічними до нього і, головне, з 
такими, що належать до одного і того ж кола уявлень. Ми підтримуємо думку, що слова 
кожної мови утворюють систему і зміни їхніх значень цілком зрозумілі лише всереди-
ні такої системи, а лексику необхідно досліджувати як систему. Це дасть можливість 
описати її склад, виділити в ній істотне і характерне відповідно до внутрішніх зв’язків 
між елементами тексту. Зазначимо, що слова та їхнє значення поєднуються, незалежно 
від нашої свідомості, в різноманітні групи, причому основою для угруповання служить 
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подібність або пряма протилежність за головним значенням. Вживаючи поняття «лекси-
ко-семантична система», розділяємо думку науковців, які розуміють під цим поняттям 
як самі лексичні одиниці — слова і вислови, так і словотвірні та граматичні категорії, 
які визначають семантичні угруповання і смислові зв’язки слів [1;6]. На нашу думку, 
пізнання властивостей лексичної системи мови шляхом вивчення її складових частин 
— актуальний та ефективний метод дослідження в лінгвістиці. Лексична система мови 
має складну організацію. У системі мови лексичні одиниці об’єднані парадигматичними 
зв’язками і в процесі мовленнєвого розгортання акту комунікації між ними виникають 
синтагматичні зв’язки. Відтак, навряд чи можна описати лексичну систему повністю, 
тому в практичному дослідженні ми радше моделюємо її окремі ділянки: тільки парадиг-
матичні або тільки синтагматичні зв’язки, або ж виділяємо лексико-семантичні групи. 

Поняття системи в лексиці і семантиці тісно поєднане з теорією семантичного поля, 
в основі якої лежить думка про взаємозв’язок слів, що мають семасіологічну спільність 
[7]. Для вияву системних відношень у лексиці велику роль відіграє контекст, у якому сис-
тема смислових стосунків між лексичними одиницями визначається значенням слів, що 
до нього входять. Семантичний склад слова або його семантика є значенням слова, його 
мовним обігом та граматичною формою, а тому семантичний, семасіологічний, прагма-
тичний аспекти дослідження аналізують відношення мовних одиниць і предмети, проце-
си, що ними позначаються. Зазначимо, що лексичні зв’язки поділяють на внутрішні, коли 
елементи взаємодіють усередині угруповань, і зовнішні, коли елементи того чи іншого 
угруповання взаємодіють з елементами іншого. Відповідно розрізняємо прямі і зворотні 
зв’язки, симетричні, асиметричні, безпосередні тощо. Для системного вивчення лекси-
ки науковцями використовується метод опозицій. Принцип опозицій важливий тим, що 
жодна одиниця не має лінгвістичної значущості сама по собі, а тільки у протиставленні 
з іншими одиницями системи. Під словесною опозицією розуміють пару лексичних оди-
ниць, подібних за тими чи іншими компонентами і водночас відмінних у чомусь, тобто 
словесні опозиції виділяються традиційно [8: 46-48]. Опис і трактування лексичних оди-
ниць передбачає розкриття внутрішніх зв’язків між словами. Передусім це вияв системи 
смислових відношень між словами. Визначальним чинником віднесення слова до того чи 
іншого розряду є його значення: номінативне, денотативне, сигніфікативне, його праг-
матичний аспект і синтагматика, а також емоційно-експресивне забарвлення [8: 72-74].

Аналізуючи системність лексики, часто використовують поняття «мова» і «мовлен-
ня», які не завжди розмежовують, заміняючи іноді одне одним. Говорячи про мову та 
мовлення, зазначимо, що вивчення мовної діяльності розпадається на дві частини: одна 
з них, головна, має своїм предметом мову, тобто дещо соціальне за сутністю і незалежне 
від індивіда; інша — другорядна, предметом якої є індивідуальна сторона мовної діяль-
ності, тобто мовлення, у тому числі говоріння [9: 42]. 

Мова як система є сукупність лексичних одиниць, відповідних правил їхнього поєд-
нання і застосування. Мовлення у кожному випадку його використання є матеріальною 
реальністю, конкретне й індивідуальне та достатньо об’ємне поняття. 

Вивчення системності лексики на рівні мови за словниками — доступний, проте 
копіткий та трудомісткий шлях: це фактично вилучення та опис словникових одиниць, 
упорядкованих залежно від призначення словника. Словники дають основний матеріал 
для організації і дослідження парадигматичних угруповань, перебувають в ієрархічній 
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залежності, тобто відображають послідовне введення слів нижчого рівня у вищий, що 
передбачає виділення декількох ступенів ієрархії в їхньому смисловому зв’язку. Вивчен-
ня системності лексики та виділення її угруповань відбувається не тільки на рівні мови 
(лексикологія, лексикографія), але й на рівні мовлення (стилістика, лінгвостилістика, 
психолінгвістика, прагматика), що зумовлене онтологічними властивостями мови. На 
рівні тексту будь-якого розміру лексика виконує свою головну функцію — комунікатив-
ну. Семантичні зв’язки між системними лексичними угрупованнями в обох випадках 
зумовлені співвідношеннями між компонентами значень лексичних одиниць. Це може 
бути семантичний зв’язок в якому одиниці мають спільні семи, а окрема лексична одини-
ця уміщує одну або декілька конкретних диференційних ознак. Це може бути синоніміч-
ний, антонімічний та інші зв’язки. Визначаючи семантичні зв’язки, використовують та-
кож і особливості контексту — контекстуальний аналіз. Семантичні відношення лексич-
них одиниць у мові і мовленні розглянуті в працях багатьох науковців та виділені ними 
угруповання слів отримували різні варіанти назв, як от: семантичні класи, семантичні 
групи, лексико-тематичні групи, семантичні поля, функціонально-семантичні поля, лек-
сико-граматичні поля, лексико-тематичні поля, лексико-тематичні сітки, лексико-тема-
тичні лінії тощо [10; 11; 12].

У мові існують різні принципи класифікації слів за загальною семантикою, оскільки 
усі ділянки лексики рівною мірою системно організовані. Різні групи слів по-різному 
зв’язані і взаємодіють одна з одною. Незважаючи на те, що у сучасній лексикології є 
велика кількість праць, присвячених дослідженню принципів класифікації лексики, вона 
не є до кінця вирішеною. У дослідженнях з лексики спостерігаються відмінності у тер-
мінології, що застосовується для різних ділянок її системи. Нерідко один і той самий тер-
мін використовується для назви угруповань слів, які об’єднуються на різних підставах. 
Особливо це стосується термінів лексико-семантичні та лексико-тематичні групи слів, 
які часто вживаються як синоніми. 

Принагідно робимо висновок, що будь-яке лексичне угруповання слів — це реаль-
ний спосіб існування лінгвістичних елементів і водночас це метод, який використовують 
лінгвісти для класифікації лексики.

Найуживанішими поняттями для визначення угруповань слів, утворе них їхніми 
складниками, є лексико-семантичне поле (ЛСП) і лексико-семантична група (ЛСГ). Най-
більшим за об’ємом угрупованням виступає лексико-семантичне поле зі спільною смис-
ловою основою, але нечітко вираженими межами. Це пов’язане з тим, що для включення 
слова до певного семантичного поля (СП) достатньо того, щоб це слово мало хоч один 
спільний смисл, співвідносний з полем у цілому. В лексико-семантичне поле можуть 
входити слова різних морфологічних класів. Загалом СП покриває відповідну понятій-
ну сферу мови, і для одиниць одного ЛСП обов’язковим є семантична, а не формальна 
ознака.

Зазначимо, що при системній організації слів у семантичне поле широко використо-
вується метод тематичного опису лексики. Для термінологічного найменування такого 
опису використовують категорії лексико-тематичне поле (ЛТП) та лексико-тематична 
група (ЛТГ). Спробуємо розмежувати поняття семантичного і тематичного принципів 
об’єднання слів у лексичні розряди. Лексико-тематичне поле є об’єднанням слів за логі-
ко-понятійним принципом, а саме класифікація предметів та явищ, які об’єднані однією 
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і тією ж темою. У тематичному полі ядерна сема не обов’язкова, тоді як у лексико-семан-
тичному полі ядерна й периферійна зони більш або менш чітко визначені. В наукових до-
слідженнях використовують різні методи побудови семантичного та тематичного полів. 
Тематична класифікація лексики є однією з ранніх спроб систематизації словникового 
складу мови, а саме слів, пов’язаних лінгвістичними та екстралінгвістичними ознаками. 
У тематичному руслі об’єднання слів відомі термінологічні словники різних галузей нау-
ки: економіки, медицини, філософії, маркетингу, фінансів, бухгалтерського обліку тощо.

Системне об’єднання слів під назвою лексична група (ЛГ) характеризується біль-
шою структурною впорядкованістю і тіснішою семантичною спільністю складових оди-
ниць, ніж лексичне поле (ЛП). Систематизація слів за внутрішньомовним принципом 
становить лексико-семантичну групу (ЛСГ). Це група слів, що належать до однієї час-
тини мови та синонімічно пов’язані з домінантою і мають міцний семантичний зв’язок 
з її головним значенням. Вважаємо, що слова в одній ЛСГ пов’язані відношеннями си-
нонімії, антонімії, уточнень і диференціації. Слова входять в ЛСГ не всім об’ємом своєї 
семантики, а лише одним із всіх значень, тому багатозначне слово може входити в різні 
ЛСГ. Деякі ЛСГ характеризуються чіткістю свого центра і периферії. Прикладом може 
слугувати ЛСГ англійських дієслів break, burst, crack, cut, smash, split, tear в якій до-
мінантою виступає слово “break”. Завдяки тісному семантичному зв’язку між словами 
ЛСГ є прикладом вираження системності в лексиці. У межах ЛСГ за синонімічними 
й антонімічними зв’язками можна виділяти підгрупи, які найтісніше поєднані у своїх 
семантичних відношеннях.

Зазначимо, що не завжди лінгвісти визнають, що в лексико-семантичній групі всі 
слова належать до однієї частини мови. Деякі вважають, що в лексико-семантичній 
групі, як і в лексико-семантичному полі, можна вводити одиниці різної частиномовної 
приналежності — як універби, так і словосполучення, оскільки вони вступають у всі 
зв’язки, характерні для елементів лексико-семантичної групи [10; 11]. 

Узагальнюючи основні теоретичні положення робимо висновок, що системний під-
хід до дослідження мовних явищ є важливим принципом на всіх рівнях. Принцип спів-
відношення лексико-семантичних та лексико-тематичних угруповань залишається дис-
кусійним. За результатами нашого дослідження, щодо виділення системних лексичних 
угрупувань найбільш неоднозначним є питання їх частиномовного складу та матеріалу 
дослідження, тобто застосування понять “семантичний” та “тематичний” в процесі ана-
лізу як на рівні мови, так і на рівні мовлення. Визначивши, що семантичне поле звичай-
но трактується як мовна категорія, правомірно аналізувати лексичні одиниці, їх угру-
пування у мові та мовленні, дотримуючись тематичного принципу. Перспектива наших 
подальших досліджень вбачається у глибшому вивченні поняття системності лексики, 
лексичних угруповань у мові і мовленні, а також методів їхнього дослідження.
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СоціоЛінгвіСтичні аСПЕКти доСЛідЖЕнЬ  
вЕрБаЛЬного КонФЛіКту

У статті пропонується аналіз комплексу питань, пов’язаних із явищем конфліктної 
комунікації за допомогою природної людської мови. Зокрема розглядаються проблеми 
термінологізації для феномена вербального конфлікту, здійснюються калькуляція та 
типологізація соціолінгвістичних чинників породження вербальних конфліктів з погляду 
їхньої функціональності, визначаються основні перспективи теоретичних та приклад-
них досліджень у аналізованій сфері.

Ключові слова: вербальний конфлікт, соціолінгвістика, конфліктогенні чинники, ко-
мунікативні невдачі, естимації мови/мовлення.

В статье предлагается анализ комплекса вопросов, связанных с явлением конфликт-
ной коммуникации при помощи естественного человеческого языка. В частности, рас-
сматриваются проблемы терминологизации для феномена вербального конфликта, осу-
ществляются калькуляция и типологизация социолингвистических факторов порожде-
ния вербальных конфликтов с точки зрения их функциональности, определяются основ-
ные перспективы теоретических и прикладных исследований в рассматриваемой сфере.

Ключевые слова: вербальный конфликт, социолингвистика, конфликтогенные фак-
торы, коммуникативные неудачи, эстимации языка/речи.

The article carries out the analysis of the complex issues associated with the phenomenon 
of conflict communication by means of natural human language. In particular, we consider 
the terminologization problem for the verbal conflict phenomenon, carry out calculation and 
typologization of socio-linguistic factors causing verbal conflict in terms of their functionality, 
and identify the major perspectives of theoretical and applied researches in this field.

 Key words: verbal conflict, sociolinguistics, conflictogenic factors, communication 
failures, language / speech estimations.

аналіз досліджень і публікацій. З історико-мовознавчого погляду більшість мовоз-
навців мала переважно імпліцитне уявлення про вербальні конфлікти (далі – ВК) до дру-
гої половини ХХ ст., ознаменованої у лінгвістиці становленням прагматичних концепцій 
мови. Єдиним виключенням є енергейтичні концепції В. фон Гумбольдта й О. О. По-
тебні, у яких проблему вербального конфлікту сформульовано у вигляді антиномії ро-
зуміння/нерозуміння. Водночас слід зазначити, що досліджуваний феномен опинявся у 
полі зору лінгвістів (від простих згадувань фактів нерозуміння або негативних естима-
©  Чайка Л.В., 2012
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цій мовлення співбесідників до визнання мови тотальним чинником не тільки порушень 
мовленнєвої взаємодії у кроскультурному аспекті, а й соматичних та психічних розла-
дів). Вербальні конфлікти розглядалися й у рамках інших дисциплінарних підходів – у 
філософії (Л. Вітгенштейн, А. Н. Уайтхед, Г.-Г. Гадамер, Ю. Хабермас), у соціології та 
економічній теорії (М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі, Ф. М. Бородкін, М. М. Коряк, 
О. А. Єршов та ін.), у літературознавстві та естетиці (від Г.-Ф.-В. Гегеля до М. М. Бах-
тіна), у структурній антропології (К. Леві-Стросс) і особливо в соціальній психології, 
де конфлікт є однією з базових категорій інтеракції міжособистісного або когнітивного 
типу [4; 7]. Іншими словами, вербальний конфлікт є комплексним явищем, зверненим 
до предметно-об’єктних галузей усіх гуманітарних та суспільних наук, а тому під час 
осмислення даного феномена слід ураховувати не лише мовні, а й передусім соціальні, 
етнокультурні, психологічні аспекти його динаміки та функцій, проте із закономірною 
спрямованістю у бік лінгвістики.

Сучасне мовознавство розглядає вербальний конфлікт під різними термінологіч-
ними ярликами: «референційний конфлікт» (О. А. Кибрик), «перформативна невдача» 
(Дж. Остін), «комунікативна невдача» (О. Н. Єрмакова, О. О. Земська; Б. М. Городець-
кий, І. М. Кобозєва, І. Г. Сабурова; Дж. Остін; А. Дейвідсон та інші), «конфліктна ко-
мунікація» (Б. С. Кандинський), «мовний конфлікт» (Л. Арасил, Д. Вальверду, Б. П. На-
румов), «конфліктний тип мовленнєвої комунікації» (Т. Г. Винокур), «мовні шуми та 
перешкоди» (М. М. Шанський), не враховуючи розрізнених згадувань про виникнення 
ВК без упровадження відповідної термінології [1-3; 5; 6]. Проблема полягає також у 
тому, що жоден із пропонованих сьогодні термінів на позначення дефінованого нами 
феномена не є вдалим. Деякі з них охоплюють лише певні відгалуження загальної теорії. 
Такими, наприклад, є термінопозначення О. А. Кибрик, Л. Арасила, Дж. Остіна. Термін 
М. М. Шанського стосується мовної динаміки, але викликає асоціації з каналом зв’язку 
між комунікантами. Інші терміни, навпаки, є надто широкими порівняно із предметно-
об’єктною галуззю лінгвістики: так, «конфліктна комунікація» Б. С. Кандинського – тер-
мін швидше соціально-психологічний, ніж мовознавчий; те ж саме можна зауважити й 
про вільно використовувані у сучасному лінгвістичному вжитку терміни «комунікативні 
невдачі» та «комунікативні конфлікти». Найбільш вдалим та влучним, на наш погляд, 
є термінопозначення Т. Г. Винокур – «конфліктний тип мовленнєвої комунікації» – але 
воно здається нам дещо багатослівним.

З цих причин ми пропонуємо, на нашу думку, більш влучний термін «вербальний 
конфлікт». Базовим, ключовим тут виступає слово «вербальний», тобто «звернений до 
мови» або, скоріше, «породжуваний мовою». Тому під цим терміном стає можливим 
об’єднати всі різновиди конфліктної комунікації, позначені більш вузькими термінами, 
й водночас відокремити конфлікти, марковані вербально, від інших типів конфліктів як 
соціально-психологічних явищ, поодиноким випадком яких є, у свою чергу, вербальний 
конфлікт. Таким чином, дослідження вербальних конфліктів базуються на мовно-мов-
леннєвих даних та поєднують усі їх різновиди на лінгвістичній основі.

Постановка проблеми. Асиметрія мовленнєвої комунікації обумовлює існування 
вербального конфлікту як феномена інтеракції між комунікантами, оскільки останні є 
не ідеальними моделями, а реальними мовними особистостями, неконгруентними одна 
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до одної в соціальному, психічному та, відповідно, мовному аспектах. Це стимулює ви-
никнення вербальних конфліктів при порушенні одним з комунікантів нормативних об-
межень соціального характеру або через вербально-когнітивні розбіжності адресанта 
й адресата. У першому випадку негативні естимації мовленнєвого утворення та його 
продуктора виникають, якщо селекція мовних засобів ненормативна, при порушенні 
принципів доречності та тональності мовленнєвого утворення й при порушенні правил 
смислопородження [8].

Згідно з представленою нами дослідницькою матрицею, основними віхами на шляху 
опису вербальних конфліктів є такі: конфліктогенний фактор; структура ситуації вер-
бального конфлікту; динаміка ситуації вербального конфлікту; функції вербального кон-
флікту; класифікація вербальних конфліктів як їх лінгвопрагматична таксономія.

Орієнтація на соціально-психологічні компоненти вербальних конфліктів дозволяє 
включати їх як один з різновидів до розряду соціально-психологічних конфліктів взагалі, 
обумовлених явищами структури та функціонуванням мовної системи.

виклад основного матеріалу. ВК є явищем значною мірою індивідуальним, звер-
неним або до розуміння, або до оцінок мовлення комунікантами як мовними особистос-
тями в акті спілкування, і виникає між комунікантами по осі «я» - «не-я». Неконгруент-
ність їх відносин провокує в комунікації певний тип асиметричного дуалізму, оскільки 
співрозмовники вступають в комунікативний акт як мовні особистості (які мають свої 
характеристики, що визначають їх місце у соціальній і культурній стратифікації, систему 
психологічних реакцій на зовнішні подразники, обсяг і структуру вербально-когнітивної 
бази, локалізацію в ареалі форм існування мови тощо). З іншого боку, комунікативна ді-
яльність, яка має польову структуру, виділяє свої ядерні («повне» розуміння) та перифе-
рійні (мовчання, ВК) компоненти. Цей особливий тип асиметричного дуалізму накладає 
на розуміння певні обмеження: воно досягається лише тоді, коли всі складові структу-
ри комунікативного акту адекватно чи принаймні подібно оцінюються комунікантами, 
причому й у цьому випадку можна стверджувати про сукупність близьких і зближених 
світів смислів, у межах якої ступінь адекватності розуміння є дуже високою і не гене-
рується ВК.

Висловлювання (повідомлення, текст, дискурс, мовленнєве утворення загалом), крім 
свого актуального смислу, надає й уявлення про людину, яка його породжує. Адресат 
сприймає його не абстрагуючись від мовних характеристик свого партнера з мовленнє-
вого акту. У певний момент їх соціопсихолінгвістична мозаїка стає для адресата більш 
важливою, ніж власне мовленнєве утворення, а за негативної естимації мовленнєвого 
портрета мовця породжується вербальний конфлікт, тобто мова виступає каталізатором 
порушень процесу спілкування.

Соціолінгвістичні конфліктогенні чинники базуються на тих естимаціях, які ко-
муніканти дають: 1) статусу засобу спілкування (формі існування мови), використовува-
ного як код комунікативного акту; 2) статусу партнера з комунікативного акту відносно 
свого власного; 3) статусу предмета, про який ідеться в акті спілкування, а у деяких ви-
падках просто побічно згадується.

1. Естимації засобу спілкування – різні оцінки комунікантами якісних та кількісних 
характеристик коду комунікативного акту. Основні конфлікти вербального характеру ви-
никають, як правило, у випадках розбіжностей у статусі коду, які визнаються негатив-
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ними хоча б одним із комунікантів. Ізоморфність мови етнічній або соціальній страти-
фікації суспільства, свідчить, що людину як члена мовного соціуму досить точно можна 
упізнати за його мовленням (частіше за все достатньо простої ідентифікації за шкалою 
«свій» – «чужий»). Тому оцінки засобу спілкування у даному комунікативному акті по-
рівняно з власною («рідною») мовою в деяких випадках призводять до вербальних кон-
фліктів. Основні типи естимацій, конфліктогенних в основі своїй, зручно описувати за 
групами ознак (підстав для оцінок) – квалітативних (офіційний статус ідіома, етнонаці-
ональний статус ідіома, комунікативна придатність ідіома, уявлення комунікантів про 
естетичність ідіома, ступінь мовної лояльності соціуму та його прихильність до рідної 
мови у цілому), та квантитативних (оцінки комунікантами демографічної або комуніка-
тивної потужності ідіома, використовуваного коду комунікативного акту).

2. Естимації комунікантів – оцінки комунікантами один одного зважаючи на місце 
у соціальній стратифікації. Основними параметрами оцінок виступають уявлення слу-
хачів про соціальну нішу, соціальний статус, соціальну роль мовця порівняно зі своїми. 
Мовознавця такі естимації цікавлять тією мірою, якою можуть бути пов’язані з мовною 
системою та генерувати вербальні конфлікти. Для оцінки соціальної ніші мовця (рідше - 
слухача) найбільш значущими є диференціації «старший – молодший», «чоловічий – жі-
ночий», «дорослий – дитячий» тощо. Для породження вербального конфлікту достатньо 
неадекватної оцінки або порушення соціально-групових нормативів. Для оцінок соці-
ального статусу комуніканта, тобто його місця у соціокультурній ієрархії – важливи-
ми вербально-конфліктогенними факторами є: соціальні естимації іноземців; різниця в 
культурному статусі; соціальна нерівність; застосування у мовленні культурних термінів 
та професіоналізмів. Під соціальною роллю зазвичай розуміють різні постійні й змінні 
форми соціально та культурно значущої поведінки, що є стереотипними для даного сус-
пільства. Соціальні ролі досить різноманітні та є варіантами залученості особистості до 
певних типів діяльності. Конфліктогенним чинником соціальної ролі, що відбивається в 
мовленні комуніканта, є її стереотипність: соціальна роль визначає форму й семантику 
мовленнєвої поведінки, тому відхилення від загальноприйнятних уявлень про саму со-
ціальну роль і про форму поведінки, що їй відповідає, є порушенням норм і здатне до 
генерації вербального конфлікту.

3. Естимації предмету спілкування. У цій групі найбільш типовими випадками ВК 
є такі, що генеруються негативними естимаціями етнічних і культурних цінностей (як 
духовних, так і матеріальних) або розбіжностями в інтерпретації етнічно релевантних 
невербальних засобів комунікації. Важливість етнокультурних факторів пов’язана в кон-
фліктогенезі з тим, що вони визначають свідомість і самосвідомість особистості: тому 
нерозуміння функціональної специфіки мовної і немовної поведінки представників різ-
них мікро-, макро- і суперетносів досить часто провокує вербальні конфлікти. 

Предмети, поняття, уявлення, які є культурно й етнічно релевантними для одного 
з комунікантів, можуть не бути такими для іншого. На цьому ґрунті постійно виника-
ли, виникають і будуть виникати вербальні конфлікти, в основі яких лежать різні інтер-
претації етнічних духовних цінностей, різні оцінки комунікантами тих самих прагмем 
– культурно чи етнічно значущих фрагментів матеріальної дійсності, конфесійна нето-
лерантність, етнічна лакунарність і розбіжності у фонових знаннях, невідповідності в 
інтерпретації невербальних засобів спілкування, як-то: жести, міміка тощо.



32

висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, проблема вер-
бальних конфліктів, безумовно, є проблемою комплексною, тому неможливо виділити 
в ній один з аспектів та протиставити іншим як найсуттєвіший – побічним. Зрозуміло, 
пропонована у цьому дослідженні модель структури й динаміки вербальних конфліктів 
не є єдино правильною. Проте, вона може успішно використовуватися як первинна база 
для подальших теоретичних та прикладних досліджень або експериментів. Попри усі 
можливі недоліки нашої моделі, необхідно наголосити на її відносній комплексності й 
цілісності, на спробу врахувати в ній максимальну кількість моментів, релевантних для 
побудови несуперечливої теорії вербальних конфліктів, включаючи й гіпотетичні еле-
менти.

Зокрема, слід звернути увагу на практичне застосування теорії вербальних конфлік-
тів у таких важливих галузях, як юрислінгвістика, лінгводидактика та теорія й практика 
перекладу. Для юрислінгвістики лінгвоконфліктологія є широким методико-методоло-
гічним тлом, яке дозволяє створити аналітичну матрицю для вирішення спірних питань 
юрислінгвістичних експертиз. Лінгводидактика має оперувати поняттями лінгвокон-
фліктології переважно в умовах використання з методичними цілями конфліктного типу 
мовленнєвої комунікації, зокрема такого лінгвопрагматичного феномена, як інтерога-
тиви-перепитування, оскільки той, хто ставить питання, завжди перебуває на вищому 
щаблі комунікативної піраміди. Нарешті, для теорії й практики перекладу важливу роль 
відіграє такий інтралінгвістичний конфліктогенний чинник, як «міжмовні паралелі», 
влучно названі В. В. Акуленком «хибними друзями перекладача».
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Занько Г.П.

(Київ, Україна)

ФЕномЕн дитЯчої ЛЕКСиКи та її ХараКтЕрні оСоБЛивоСті

Стаття присвячена розгляду феномена дитячої лексики, основних напрямків тео-
ретичних досліджень цієї лексики та творчих аспектів мовленнєвої діяльності дитини. 
Проводиться аналіз дитячих новотворів з погляду їхніх структурно-семантичних осо-
бливостей та способів словотворення.

Ключові слова: дитяча лексика, дитячий неологізм, словотворчість, нормативна 
мова.

Статья посвящена рассмотрению феномена детской лексики, главных направлений 
теоретических исследований этой лексики и творческих аспектов речевой деятельнос-
ти ребенка. Проводится анализ детских новообразований с точки зрения их структур-
но-семантических особенностей и способов словообразования.

Ключевые слова: детская лексика, детский неологизм, словотворчество, норматив-
ный язык.

The article deals with the phenomenon of child’s vocabulary, the main directions of 
theoretical researches of this vocabulary and creative aspects of the child’s speech. The 
analysis of child’s neologisms is conducted in terms of their structural and semantic features 
and ways of word formation.

Key words: child’s vocabulary, child’s neologism, word formation, normative language.

Мова – це складна й багатогранна система як у структурному, так і в функціональ-
ному аспектах. Дитяча лексика – один із важливих елементів різнопланової мовної сис-
теми, адже дослідження цього явища розширює наші уявлення про мову, її функції та 
особливості формування.

Вивчення дитячої лексики вже протягом багатьох років привертає до себе увагу лінг-
вістів, психологів, соціологів, педагогів та інших учених, які працюють у галузі гумані-
тарних наук. Дослідження цього феномена є необхідним для вирішення багатьох теоре-
тичних і практичних питань, пов’язаних із виникненням і розвитком людської мови, її 
викладанням тощо.
©  Занько Г.П., 2012
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Дитяче мовлення є об’єктом дослідження багатьох наук: психології (Л.Н. Галігузова, 
О.О. Смирнова), лінгвістики та психолінгвістики (А.М. Шахнарович, Н.М. Юр’єва).

Фундаментальні теоретичні дослідження дитячої лексики проводяться у трьох осно-
вних напрямках:

1) психолінгвістичному (трансформаційно-породжуюча граматика Н. Хомського, 
теорія семантичних складових (Є. Кларк), теорія «функціонального ядра поняття» (К. 
Нельсон), теорія прототипу (Е. Рош та М. Боверман);

2) теорії мовної діяльності (праці А.А. Леонтьєва, Д.Б. Ельконіна, Н.І. Жинкіна, А.М. 
Шахнаровича, Л.Ф. Обухової та ін.; комунікативні та некомунікативні прояви мовної по-
ведінки (Я. Пруш), тенденція до комплексного вивчення мовленнєвої діяльності дитини);

3) когнітивному (мовленнєвий розвиток дитини розглядається в зв’язку з розвитком 
загальних когнітивних спроможностей дитини (модель суперництва Е. Бейтс і Б. Мак-
Вінні та ін.).

У дитячі роки розвиток мовлення відбувається в двох основних напрямках: по-
перше, інтенсивно поповнюється словниковий запас та засвоюється морфологічна сис-
тема мови, якою говорять оточуючі; по-друге, мовлення забезпечує перебудову когнітив-
них процесів (уваги, сприйняття, пам’яті, уявлення, а також мислення) (В.С. Мухіна) [1]. 

Активність засвоєння мови дитиною виявляється в дитячих неологізмах. Акт сло-
вотвору в дитячому мовленні відбувається в результаті складної взаємодії словесних 
структур, де суттєвий компонент становлять утворення за аналогією. Проте з часом сло-
вотворчість згасає та в 5-6 років звичайно вже не спостерігається. Так, К.І. Чуковський 
зазначає, що «починаючи з двох років, дитина на короткий час стає геніальним лінг-
вістом, а потім, у віці 5-6 років, утрачає цю геніальність» [2: 19]. Саме тому в дискурсі 
п’яти-семирічних дітей приклади дитячих неологізмів одиничні.

Одним із найдивовижніших феноменів дитинства є неусвідомлювана словесна твор-
чість (створення дитиною слів відповідно до її рідної мовленнєвої системи).

Творчі аспекти мовленнєвої діяльності дитини досліджували Ф. де Сосюр, В.О. Бо-
городицький, І.О. Бодуен де Куртене, М.Ф. Грушевський, О.М. Гвоздєв, К.І. Чуковський, 
Т.М. Ушакова, С.Н. Цейтлін, Л.В. Щерба, М.С. Рибников. Ці дослідники зазначають, що 
словотворчість є однією з найважливіших особливостей мовленнєвого розвитку дитини. 
Адже дитина творить нові слова, щоб назвати невідомі їй явища й поняття. А більшість 
слів вона засвоює шляхом наслідування, аналогії з мовою дорослих [3; 2; 4].

Дитячі новотвори розуміють як лексичні одиниці, які мають статус слів, самостійно 
побудовані дитиною, відсутні в нормативному слововживанні. 

Дитячу лексику розглядають як своєрідне дзеркало, в якому відображається норма-
тивна мова. Аналіз процесу переходу лексем із мовлення дорослих у мовлення дітей дає 
змогу отримати нові знання про будову нормативної мови або перевірити дані, отримані 
за допомогою інших методів дослідження.

Сьогодні зацікавленість лінгвістів феноменом дитячої лексики в Україні поступово 
зростає. Відомі два основні підходи до аналізу дитячого мовлення:
	дослідження лексем дитячого мовлення з позицій нормативної мовної системи;
	відношення до мовної системи дитини як такої, що характеризується відомим 

ступенем автономності і яка може певною мірою задовольняти комунікативні потреби 
дитини.
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Щодо першого підходу, то дитяча лексика розглядається як «недозріла» мова дорос-
лих, яка характеризується відсутністю повного набору одиниць і категорій мови дорос-
лих, специфічністю їхніх форми, змісту, функціонування. Адже саме мова дорослих є 
для дітей еталоном, якого вони несвідомо прагнуть досягнути. До того ж саме мову до-
рослих діти трансформують і на її основі творять власну мовну систему. 

Другий підхід розглядає дитячу лексику в межах мовної системи дитини, яка сфор-
мувалася на певному віковому етапі (без оцінки «правильно» – «неправильно» відповід-
но до усталених норм). При цьому потрібно враховувати не лише мовні засоби, якими 
користується дитина, але і смисл, який вона прагне виразити. 

Дитяче мовлення віддзеркалює й фіксує різноманітні особливості нормативної 
мови. У цій статті ми спробуємо розглянути дитячі мовленнєві новотвори з погляду їх-
ніх структурно-семантичних особливостей, спираючись на теоретичні положення О.В. 
Бондарка [5].

Матеріалом для дослідження стали лексеми дитячого мовлення, відібрані з «Етимо-
логічного словника української мови» [6], «Словника української мови» Б.Д. Грінченка 
[7], «Словника української мови» (в 11-ти томах) [8], «Словника української мови 16 – 
першої половини 17 ст.» [9].

У дітей здібність створювати нові слова виявляється лише на певній стадії їхнього 
розвитку (зазвичай від двох років). Багато дітей проходять стадію, яку зарубіжні дослід-
ники називають U-shaped development (перехід від правильної форми до неправильної, а 
через деякий час знову до правильної). Перехід до неправильної форми слів і є створен-
ням інновації, що свідчить про засвоєння дитиною певного фрагмента словотвірного чи 
словозмінного механізму мови (цей процес отримав назву «продуктивного» використан-
ня мовних одиниць) [4].

Багато дослідників дитячої лексики стверджують, що однією із основних причин 
творення дітьми нових слів є розрізнення мисленнєвого (понятійного, логічного) змісту 
й змісту власне мовного. Саме осягнення рідної мови розуміють як поступове оволодін-
ня узуальними (загальноприйнятими в суспільстві) способами кодування смислів.

В основі мовних значень (граматичних, лексичних і словотвірних) лежить мислен-
нєвий зміст, який проходить мовне оброблення залежно від специфіки мови. Мовний та 
мисленнєвий змісти є самостійними сутностями, але останній може бути відтворений і 
немовними засобами. Відомо, що невербальними засобами передачі смислів користу-
ються й дорослі, проте в комунікативній діяльності дитини раннього віку ці немовні 
засоби (жести, вокалізація) трапляються набагато частіше. 

Дитячі формотвірні інновації порівняно з відповідними нормативними формами, як 
правило, характеризуються:

1) більшою мірою семантичної мотивованості (встановлення більш строгих і послі-
довних відповідностей між граматичним значенням і смислом);

2) більшою послідовністю формальної фіксації змістових відмінностей (що 
пов’язано з більш стандартними співвідношеннями між граматичним значенням і гра-
матичною формою).

Дитяча лексика віддзеркалює й фіксує різноманітні особливості нормативної мови, 
адже, як зауважує І.О. Бодуен де Куртене, «за дитячими інноваціями можна уявити май-
бутній стан мови» [4: 160].
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Можна визначити такі групи дитячих лексем:
1) здрібнілі форми: базя «вівця, ягня», здрібніла форма від іменника баран; кося «ко-

ник, конячка», афективне утворення, яке виникло як зменшувальна форма до слова кінь; 
муній «малий» (афективне утворення, яке виникло в дитячій мові на основі прикметника 
малий); подуся «подушка»; розя «різка»; биця «бик, корова»; буля «білий хліб, булка»; 
цюця «собака»; гуля «голуб»; каця «качка»; кольо «калач, крендель, білий хліб», здрібніла 
форма від калач; лозя, лизя «ложка»; ладки «долоні» (ладушки – дитяча гра, зменшуваль-
но-пестлива форма від ладоня, яке виникло внаслідок метатези у слові долоня); медя 
«мед», «усе солодке»; медьо «солодощі»; мися «миска»; муся «муха»; нося «ніс»; нозя 
«нога»; паля «палиця»;

2) результат характерного для дитячої мови скорочення назви слів: бальо «бублик», 
«гостинець»; кука «воша, комаха», результат скорочення слів кузька, комаха; кука «ляль-
ка», результат скорочення слова кукла «лялька»; дюдя «холод, холоднеча», зюзя «холод, 
холодно»;

3) результат редукції: боля – від бараболя (картопля); купі – від купатися;
4) результат редуплікації: ньоня «молоко», результат видозміни форми моня з упо-

дібненням приголосних, зумовленим схильністю дитячої мови до редуплікації складів; 
папа «хліб», результат редуплікації вигуку па, який у дітей не має конкретного значення, 
але якому приписали значення «їсти», наявне в багатьох навіть не близькоспоріднених 
мовах; пипа, питя «вода», редуплікативне утворення (характерне для слів дитячої мови) 
від основи пи- «пити»; 

5) вигуки на позначення певних дій: бусі (бусь, буць, бубусі, бушки, бусьнути) – ви-
гук на позначення падіння або зіткнення двох предметів, властивий дитячій мові варіант 
до бух; буц – вигук на позначення дії лягати в ліжко; куця, коця «свиня, порося» (коць-
коць – вигук, яким підкликають свиней); куця «собака», куці-куці – вигук, яким підкли-
кають щенят; пруська «вівця» (похідне від вигуку, яким кличуть овець); пруті «гуляти», 
похідне утворення від вигуку тпру-тпру; путя «курка», путі – вигук для підкликання 
курей; тьоті «чобітки, черевички», тьоп – вигук для передачі удару, хлопання, стуку, 
падіння; тютя, тютька «курка, курча», складова частина вигуку, яким кличуть курей; 

6) звуконаслідувальні утворення: дзеня – звуконаслідувальне утворення, паралельне 
до дзінь («все, що дзвенить»); миня «корова, віл, теля», звуконаслідувального походжен-
ня від мукати; ням-ням «їсти» (звуки, які виникають при споживанні їжі); паця «свиня», 
похідне утворення від звуконаслідувального вигуку паць, що первісно вживався для імі-
тації звуків, які видає свиня під час їди, а згодом став використовуватися для підкли-
кання свиней; гами «їсти», звуконаслідувальне утворення від процесу споживання їжі 
«гамати», «гамкати»; джа – звук від удару різкою; ляля «дитина», звукозображувальне 
утворення, пов’язане з дитячим лепетанням; люля «колиска» (лю-лю – приспів при коли-
хання дитини);

7) форми на позначення вигаданих істот: каба, киба – уявна страхітлива істота; гава 
– щось страшне, вигадана істота, якою лякають дітей;

8) результат фонетичної видозміни слів нормативної мови: ковхан «стусан» (можли-
во, результат видозміни слова штовхан); няня, няньо, нямньо «м’ясо», результат видо-
зміни форми м’ясо; кутя «хустка», результат фонетичного спрощення дитячого хустя 
«хустка» при можливому впливі з боку кутати; 
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9) результат контамінації форм слів: най «дай», результат контамінації форм на «ві-
зьми» і дай; тюпа «курка», результат контамінації слів тютя і ціпа;

10) похідні утворення: буцьо «яблуко», похідне від буц (прізвиська подолян, воли-
нян за місцем походження сорту); ниняти «спати» (походить із приспіву при заколису-
ванні дитини).

Отже, базою для утворення більшості проаналізованих лексем є звуконаслідувальні 
слова, особливо вигуки, та здрібнілі форми. Очевидно, що багато слів дитина засвоює 
шляхом наслідування мовлення дорослих. 

Врахувавши особливості творення слів дітьми, можна визначити такі способи їхньо-
го словотворення:

1) видозміна нормативних слів із мовлення дорослих: їці «їсти», лозя «ложка», масьо 
«масло»;

2) індивідуальна словотворчість дітей:
	випадкова: молоньо «молоко»; нюра «м’ясо»;
	пов’язана з намаганням надати слову внутрішньої форми (це явище відоме під на-

звою «народна етимологія»): тьопті – від топати; буц – від буцати.
Дитячі новотвори становлять частину українського загальнонародного словника. 

Але, як бачимо, вони є швидше прикладами порушення мовних норм. Дитяча лексика 
свідчить про чималі потенційні можливості розвитку української мови.
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БіБЛійна аЛЮЗіЯ «(all too precious) you»  
у 86 СонЕті в. ШЕКСПіра

У статті досліджується недекодована біблійна алюзія «(all too precious) you» у 86 
сонеті В. Шекспіра, яка є різновидом фразеологізму «all in one». Вона стає актуалі-
затором конценту твору – поєднання всього найдорожчого для поета в одній людині. 
Декодування цієї біблійної алюзії допомагає запропонувати нове тлумачення «темних 
місць» у сонетах В. Шекспіра.

Ключові слова: біблійна алюзія, копулятивна сема, дивергентна сема, коллокати, 
структурна модель, фразеологізм.

В статье исследуется недекодированная библейская аллюзия «(all too precious) you» 
в 86 сонете В. Шекспира, которая является разновидностью фразеологизма «all in one». 
Она становится актуализатором концента произведения – объединение всего самого 
дорогого для поэта в одном человеке. Декодирование этой библейской аллюзии позволя-
ет предложить новое толкование «темных мест» в сонетах В. Шекспира.

Ключевые слова: библейская аллюзия, копулятивная сема, дивергентная сема, 
коллокаты, структурная модель, фразеологизм. 

The focus of this paper is to analyse undecoded biblical allusion «(all too precious) you» 
in Shakespeare’s sonnet 86, which is a variant of phraseological unit «all in one». It actualizes 
the concept of the unity of all that is most precious to the poet in one person. Decoding of this 
biblical allusion gives the possibility for a new interpretation of «dark places» in Shakespeare’s 
sonnets.

Key words: biblical allusion, copulative seme, divergent seme, collocate, structural model, 
phraseological unit.

Проблема алюзії привертає пильну увагу науковців XX та XXI століття. Так, ця кате-
горія тексту досліджувалась у літературознавстві та лінгвістиці у працях І. В. Гюббенет, 
В. Г. Гака, О. Д. Солошенка, Л. В. Полубиченка та ін. [4; 3; 6; 5]. 

Крім того, для сучасного шекспірознавства притаманна зацікавленість проблемою 
«Шекспір та релігія». До прикладу, 54-ий том відомого британського наукового збірника 
«Shakespeare Survey” присвячений саме їй, зокрема статті Д. Б. Хамільтон, П. Девідхезі, 
Р. С. Міоли, Б. Соколової [11; 10; 12; 16].

Для глядачів-єлизаветинців алюзії в працях В. Шекспіра були зрозумілими завдяки 
їхньої обізнаності з Біблією. Однак для українського читача та глядача шекспірівських 
творів тільки деякі з цих алюзій можна вважати зрозумілими. У зв’язку з цим вони пови-
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нні оволодіти певною додатковою інформацією у цій галузі для більш глибокого осмис-
лення геніальної творчості англійського поета.

Так, до категорії незрозумілої алюзії ми відносимо різновид біблеїзму «all in one» 
– недекодовану біблійну алюзію «(all too precious) you» (sonn.86), яка у кварто 1609 над-
рукована як «(all to precious) you» і подається у зміненому вигляді у наступних виданнях 
Шекспірових „Сонетів”: 

1) (all-too-precious) you. 1898 р. Редактор Д. Віндхем. Використана музейна копія 
Першого кварто (1609 р.) і зазначено кожне відхилення від нього. Редактор мав на меті 
відновлення тексту після його опрацювання з урахуванням поправок багатьох солідних 
видань (Третій Варіорум 1821 р., „Сонети Шекспіра” Даудена та інші). У цій копії у фра-
зеологізмі «(all to precious) you» прислівник «to» та прикметник «precious» з’єднані рис-
кою – «(all tо-precious) you», яка на думку Д. Віндхема, є дефісом. Проте Т. Тайлер у при-
мітках до цього видання, зазначає, що цей фразеологізм «(all to precious) you» пишеть-
ся без дефіса [14:33] Ми поділяємо думку Т. Тайлера, оскільки у факсиміле Чалмерса 
Бріджвотера (Хантингтонська бібліотека) та у кварто 1609 р. (бібліотека Оксфордського 
університету) біблійна алюзія «(all to precious) you» надрукована без дефіса. А риску у 
факсіміле з Британського музею вважаємо друкарським недоліком;

2) all too precious you. 1918 р. Редактор К. Пулер. В основу цього видання також 
покладений текст Першого кварто. Крім того, воно містить в собі ґрунтовні коментарі, 
де розглянуті точки зору найбільш відомих шекспірознавців щодо тлумачення „темних 
місць” в сонетах; 

3) all-too-precious you. 1994 р. Редактор професор П. Александер, який поставив собі 
за мету створення тексту, зрозумілого сучасному читачеві та „мало в чому” відмінного 
від оригіналу. В цю публікацію увійшли вступні статті відомих сучасних шекспірознав-
ців та глосарій; 

4) all-too-precious you. 2006 р. Редактор К. Дункан-Джонс. На кожній сторінці цього 
видання, яке відзначається високим науковим рівнем, привабливою, зручною та доступ-
ною манерою подання [15:9] містяться коментарі, а з тексту усунені ті єлизаветинські 
друкарські особливості, які видаються незрозумілими сучасному читачеві. 

Як бачимо з вищенаведених прикладів, в жодному з цих видань не збережене графіч-
не оформлення “all too precious” (кварто 1609 р.). Крім того, у коментарях до сонетів не 
запропоноване її тлумачення. Редактор К.Пулер, усунувши дужки, позбавив цей номіна-
тивний фразеологізм відокремлення, надавши йому більшої єдності із контекстом, ніж 
в оригіналі. Заміна означення “all too precious” на голофразис “all-too-precious” редак-
торами Д.Віндхемом, П. Александером та К. Дункан-Джонс сприяє посиленню експре-
сивності цього епітета через його оказіональне функціонування як цільнооформленого 
„утворення, що графічно, інтонаційно та синтаксично” уподібнене слову [2:92]. 

Найбільш близька до оригіналу версія Д. Віндхема, єдиного із редакторів, який збе-
ріг дужки, але підсилив виражальність цього епітета через його дефісацію. 

У Шекспіровому тексті біблійна алюзія “(all too precious) you” подається саме у тако-
му графічному оформленні, що слугує для авторського пояснення того значення, яке він 
надає особовому займеннику “you”. “Аll too precious” у функції означення займенника 
“you” являє собою значущу як у граматичному, так і у смисловому відношенні частину 
Шекспірового речення, у якій здійснюється непряме посилання на Біблію, і наявна імп-
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ліцитна, пояснювальна, уточнююча та додаткова інформація. Усунення дужок із Шекспі-
рового тексту нівелює висунення на перший план лексеми “you” у фразеологізмі “(all too 
precious) you”: “all-too-precious you”, а відтак змінює до деякої міри значення запозичене 
з Біблії, в якій йдеться про наявність в одному багатьох складників: 

І аm Аlрhа and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which 
was, and which is to comе, the Almighty. 

(Re. 1 : 8) 

У наведеній цитаті фразеологізм із метафоричним значенням “Alpha and Omega”, 
номінації “the beginning” та “the ending” словосполучення “which is” “which was”, “which 
is to соmе” стають імпліцитними складниками контекстних синонімів, виражених осо-
бовим займенником «I”, онімом «the Lord” та номінацією “the Almighty”. Завдяки цим 
лексичним засобам у контексті постає величний образ всеохоплюючого вічного Бога, від 
якого залежить початок та кінець земного світу. Таким чином, через процеси згортання та 
розгортання, що беруть свій початок від єдиного – Бога, бінарні опозиції Alpha / Omega, 
the beginning / the ending нівелюються, переходять у єдність. Тобто, в єдиному, одному, 
вираженому іменником у однині «the Lord» та субстантивним прикметником «Almighty” 
об’єднано багато складників – множина: перше й останнє та початок і кінець. «Almighty” 
є біблійним прототипом частини фразеологізму «(all to precious) you» – «all to precious». 
«Almighty» – це складне слово, утворене з двох компонентів: займенника «all» та при-
кметника «mighty», отже його структурна модель: (pron. + adj.). Згідно з Кембриджським 
словником та сучасним тлумачним словником all (все) – є першою частиною складних 
слів, яка має два значення:

1) той, що охоплює все і всіх;
2) найвищий ступінь виявлення, повноту ознаки (наприклад, all-powerful
God (всемогутній Бог) [9:33], [7:167]). 
Ідея поєднання багатьох компонентів в одному перейшла до середньовічної містич-

ної філософії через псевдо-Діонісія та Еріугену. Варто зазначити, що у своїй праці про 
«Божественні імена» Діонісій Ареопагіт пояснює значення лексеми Almighty (Вседер-
житель) завдяки додаванню займенника «all» до дієприкметників та прислівників: 

«Він є всетримаюча, з’єднувальна Основа, яка все в Собі неподільно містить; все 
з Себе, як з кореня, всемогутньо відтворює; все у Себе, як у безодню, всемогутньо по-
вертає; все на Собі, як на всевитримуючому фундаменті, тримає, все підтримує єдиним 
всеохоплюючим обійманням…» ………

 [1:40] 

Подібне поєднання в одному багатьох складників висловлене у Шекспірових текстах 
за допомогою біблійної алюзії «(all too precious) you» із структурною моделлю: (pron. + 
adv. + adj.), яка відрізняється від моделі прототипу тим, що в її склад вклинюється при-
слівник «too» для підсилення значення. Займенник «all» − це ядро коллоката, який у про-
тотипі поєднується з прикметником «mighty». Згідно з «Шекспірівською граматикою» Е. 
Еббота, у часи королеви Єлизавети займенник «all» часто вживався як компонент склад-
ного слова, а у тексті В. Шекспіра «all» сполучається з різними коллокатами, наприклад, 
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з дієприкметниками теперішнього часу «ending», «hating», прикметником «worthy», ді-
єприкметником минулого часу «disgraced»:

«all-ending day» [Richard 3 III, 1, 78]; «all-hating world» [Richard 2 V, 5, 66]; all-worthy 
lord, all-worthy villain [Cymbeline III, 5, 95], her all-disgraced friend [Antony and Cleopatra 
III, 12, 22]) [8:36]. Також він додавався як префікс до інших прислівників, зокрема до 
прислівника «so»:

 «What occasion of import
 Hath all so long defain’d you from your wife?»
  [Taming of the Shrew III, I]

Завдяки цьому поєднанню займенника «all» та прислівника «so» утворився прислів-
ник «also». Але для Шекспірового тексту більш характерне вживання займенника «all» та 
прислівника «too» (наприклад, «all too timeless» [Lucrece 44], «all too late» [Lucrece 1686], 
«all too short» [sonnet 18, 4], «all too near» [sonnet 61, 14], «all too much» [Gentlemen of 
Verona III, 1,126], «all too wanton» [John III, 3, 36], «all too base» [Richard 2 VII, 1, 28], «all 
too heavy» [Henry4 B V, 2, 24], «all too dear» [Othello II, 3, 84], «all too soon» [Cymbeline V, 
5, 168], «all too precious» [sonnet 86, 2]). Ядро коллоката «all» зберігає копулятивне зна-
чення (значення, запозичене з Біблії) «все в одному» у Шекспіровому тексті, але займен-
ник «all» отримує багато дивергентних сем (значення, набуті у сприймаючому тексті) в 
залежності від того з якими коллокатами він поєднується. Наприклад, у 61 сонеті у фра-
зеологізмі «all too near», «all» отримує дивергентне значення − всі чоловіки, які знахо-
дяться в близькому оточенні смаглявої леді («too near») в той час, як сам В. Шекспір є на 
далекій відстані від коханої. Варто зазначити, що біблійна алюзія із такою структурною 
моделлю не була виявлена нами у сонетах Ф. Сідні, сучасника В. Шекспіра. Тому вважає-
мо, що вживання фразеологізму «(all too precious) you» є проявом авторської модальності 
В. Шекспіра. Крім того, на думку Е. Еббота, займенник «all», наприклад, у виразі «all 
too base», вживається для підсилення значення. «All to» означає «altogether» – в цілому, 
разом [8:37] (компонент цього виразу «too» писали як з одною так і з двома літерами «о», 
оскільки у часи королеви Єлизавети не дотримувались чітких граматичних норм). 

Отже, біблійна алюзія «(all too precious) you» у 86 сонеті В. Шекспіра має такі семан-
тичні значення: копулятивне – «все в одному», дивергентне – «усе найдорожче в одній 
людині». Ці значення уточнюються завдяки ще одному різновиду біблійної алюзії «all in 
one» – «thou (all they)» у 31 сонеті. У цій поезії «thou» – це друг поета, він сам, смаглява 
леді і усі ті, кого він любив, що сховались у грудях дорогої для нього людини. Відтак, у 
біблійній алюзії «(all too precious) займенник «all» має семантичне значення – всі і все в 
тобі, в одній людині, а словосполучення «too precious» – найдорожче, тобто цю біблійну 
алюзію можна перекласти на українську мову як – «(всенайдорожча) ти» або «(всенай-
дорожчі) ви». 

Таким чином, у 86 сонеті В. Шекспіра міститься недекодована до цього часу біблійна 
алюзія «(all to precious) you», що стає актуалізатором ідеї твору – в одній людині, яку 
любить поет, об’єдналось все найдорожче для В. Шекспіра, а заміна її графічного оформ-
лення (усунення дужок та дефісація) ускладнює сприйняття цього концепту.
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ЛінгвоКуЛЬтуроЛогічний анаЛіЗ ПравовиХ СКриПтів 
уКраїнСЬКиХ народниХ КаЗоК

Стаття присвячена лінгвокультурологічному аналізу правових скриптів, відтворе-
них текстами українських народних казок. Мовні адеквати прообразів угод щодо по-
рятунку життя, укладання шлюбу, дарування, спадкування, обміну цінностями, позики, 
компенсації збитків розглянуті з когнітивних позицій.

Ключові слова: лінгвокультурологія, когнітивна інтерпретація, угода, народна казка.
Статья посвящена лингвокультурологическому анализу правовых скриптов, пред-

ставленных в украинских сказках. Языковые знаки праобразов договоров о спасении 
жизни, заключении брака, дарении, наследовании, займе, обмене ценностями, компенса-
ции ущерба рассмотрены с когнитивных позиций.

Ключевые слова: лингвокультурология, когнитивная интерпретация, договор, на-
родная сказка

The article is devoted to linguistic cultural analyses of legal spirits, embodied in the 
texts of Ukrainian folk tales. Language correspondences of the pre-images of agreements, 
concerning saving of life, marriage, gift giving, inheritance, exchange of treasures, loans and 
compensation of losses have been investigated from the platform of cognitivism.

Key words: linguistic cultural science, cognitive interpretation, agreement, tale.

Вивчення культуро-правової інформативності українського фольклору потребує ког-
нітивного підходу, який доцільно здійснювати шляхом співвіднесення вербалізованих 
одиниць народного світобачення (текстів) з особливими моделями певних фрагментів 
дійсності, типовими ситуаціями, практично засвоєними носіям етно-психо-лоґосу, – сце-
наріями. Сценарії – традиційні одиниці когнітивістики – наділені чіткою структурою, 
що реалізуються у сегментах текстів [1: 391–392]. Метою статті є застосування методики 
скриптів, обґрунтованої М. Мінським, Ч. Філлмором, Д. Норманном, Д. Румельхартом, 
Л. Барсалоу, Р. Шенком та ін. [2; 3; 4] для логіко-семантико-когнітивного представлення 
елементів культуро-правової інформативності українських народних казок. Звернення 
до аналізу культуро-правових сценаріїв українського казкового конструкту здійснюється 
вперше. Можливість реалізації зазначеного підходу пов’язується із тим, що скрипт, тоб-
то структура знань, спеціально призначений для адекватного тлумачення часто повто-
рюваних послідовностей подій [5: 213–214]. Сценарій (скрипт) відтворює у ментальній 
сфері носіїв мови стандартний перебіг подій на рівні структури ситуації – ситуативного 
знання. Сценарії є конвенційними, стеріотипізованими, ритуалізованими явищами, які 
спираються на знання про предмет спілкування, пов’язаний із ним попередній досвід 
та імовірнісне прогнозування [6: 68–85]. Знання сценаріїв (скриптів) є абсолютно при-
родним для людини [7: 213]. Скрипти, як культурні феномени, є системою «правил гри» 
колективного існування, набором способів реалізації збережених пам’яттю колективу й 
©  Лавриненко С.Т., 2012
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вироблених для соціально значущих дій. Культуро-правові скрипти не успадковуються 
генетично, а засвоюються на основі досвіду, що потребує суттєвих інтелектуальних і 
вольових зусиль. Фольклорний персонаж, намагаючись пізнати нову для себе ситуацію або 
по-новому поглянути на вже звичні речі, обирає зі своєї пам’яті потрібний скрипт із таким роз-
рахунком, щоб шляхом зміни у ньому окремих деталей зробити його придатним для розуміння 
більш широкого класу явищ або процесів.

В українських народних казках зафіксовані культуро-правові скрипти, пов’язані з 
угодами, які укладаються з метою порятунку життя, визначення умов та характеру реа-
лізації шлюбних зобов’язань, регулювання відносин у сфері власності. Угода визнається 
оптимальним правовим способом регулювання публічних та приватних міжсуб’єктних 
стосунків. Договір – угода двох або більше сторін про встановлення, зміну чи припинен-
ня відповідних прав і обов’язків [8: 199].

Розглянемо скрипти прообразів угод, пов’язаних із порятунком життя. Один із пер-
сонажів опиняється у небезпеці і звертається до іншого з проханням про допомогу. Во-
левиявлення контрагентів супроводжується формулюванням умов, за яких порятунок 
можливий. Дотримання попередньо погоджених параметрів міжсуб’єктних конклюзій 
стає запорукою настання адекватного результату договірних стосунків. Угоди про по-
рятунок життя мають безвідплатний чи відплатний характер. Безвідплатні договори су-
проводжуються діями, співмірними з уявленнями про еквівалентну компенсацію зусиль 
помічника. « – Винеси мене, – каже Котигорошко, – на той світ. – Ну добру ти мені загад-
ку загадав! Ну та дарма, – треба летіти. Візьмімо з собою шість кадовбів м’яса та шість 
кадовбів води, то як я летітиму та поверну до тебе голову направо, то ти мені і вкинеш 
у рот шматок м’яса, а як поверну ліворуч, то даси трохи води, а то не долечу та й упаду. 
Взяли вони шість кадовбів м’яса та шість кадовбів води, сів Котигорошко на грипа, – по-
летіли. Летять та й летять, то грип як поверне голову направо, то Котигорошко йому і 
вкине в рот шматок м’яса, а як наліво – дасть йому трохи води. Довго так летіли, – от-от 
уже долітають до сього світу. Коли грип і повертає голову направо, а в кадовбах і шма-
точка м’яса нема. Тоді Котигорошко одрізав у себе литку та й кинув грипові в пащу. Ви-
летіли на гору, грип і питається: – Чого це ти мені такого гарного дав аж наприкінці? Ко-
тигорошко й показав на свою ногу: – От чого, – каже» [9: 79]. Відплатні угоди важливим 
результатом мають матеріальну винагороду однієї з договірних сторін. «Наскуб Правда 
трави з чарівною росою і рушив до міста. А там – великий смуток. Люди в чорному. Цар 
обіцяє півдержави тому, хто вилікує його жінку. Правда зголосився до царя. – Скільки 
багатства тобі дам, що й сам не будеш знати. куди його дівати! – каже цар Правді, бо 
той взявся вилікувати царицю. Прийшов Правда до цариці, не давав хворій ніякого ліку, 
тільки наказав перенести її до іншої кімнати і на інше ліжко. Взяв Правда роси з трав, 
натер нею хвору й велів нагріти купіль. Викупали царицю, і вона відразу стала здоровою. 
Цар зрадів. Обсипав Правду сріблом-золотом, дав йому звання славного лікаря і вже не 
пускав з двору» [10: 373].

Досить широко у казках представлені скрипти прообразів договорів, пов’язаних зі 
шлюбом. Діапазон зазначених угод включає випадки, коли ініціатором домовленості ви-
ступає батько дівчини, який бере на себе роль оферента – пропонує руку своєї доньки 
потенційним претендентам під певною умовою. «Цар написав усюди розказ: хто уб’є 
шаркань і врятує його доньку, той стане його зятем…. Іван подумав і каже: – Веди мене 
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до царя. Я уб’ю шаркань. … Цар подивився на хлопця, коли узнав від стражі, чого він 
прийшов, і каже: – Запам’ятай: якщо не уб’єш шаркань, то відрубаю тобі голову. А уб’єш, 
то оженю тебе на моїй дівці і передам тобі половину царства» [9: 130]. Такі угоди харак-
теризуються чітким волевиявленням сторін щодо зміни кола власних прав і обов’язків, 
обговоренням умов та очікуваних наслідків погоджених дій. «– Ну, легіню, ти прийшов 
сватать мою дівку. Добре. Я не проти. Я згоден за тебе дати хоч котру доньку, айбо якщо 
відгадаєш, котра наймолодша. А якщо не вгадаєш, видиш? – і показав йому пальцем на 
стріху. – Там є двадцять дев’ять голів і твоя буде тридцята!» [9: 140] Наведені шлюб-
ні договори укладено без участі нареченої під відкладальними умовами: сторони по-
ставили виникнення прав і обов’язків у залежність від обставини, щодо якої невідомо, 
станеться вона чи не станеться. Ініціатором шлюбної угоди може виступати стороння 
людина – сват. «Спитав старий дівчину, чи не пішла б вона за Михайла. Дівчині час було 
віддаватися, тому вона згодилася. Справили весілля. Михайло залишився ґаздувати» [10: 
383]. Імпульсом для укладання шлюбної угоди може бути ініціатива дівчини чи хлопця, 
які вирішили розпочати сімейне життя. «– Як візьмеш мене за жінку, то я тобі все зро-
блю так, як вона сказала. Він каже. – Добре!» [9: 110] « – Що з того було б, коли б ми 
поспитали дівчину, чи не хотіла б вона мене за чоловіка? Вона не з багатих, з бідних і 
я… та ми проживемо з рук. Спитали дівчину, а вона дала згоду. Справили весілля, зали-
шився Василь у хатині…» [10: 383]. Наведені угоди є консенсуальними. Домовленість, 
укладена у зв’язку зі шлюбом, може бути багатосторонньою й формуватися на основі 
волевиявлення трьох чи більшої кількості зацікавлених осіб – представників різних по-
колінь. «Старший брат стрельнув – загула стріла під небесами та й упала аж у іншому 
царстві, у царя в садочку. Царівна на той час по саду проходжувалась, підняла стрілку і 
любує. Прийшла до батька, хвалиться: – Яку я, таточку, гарну стрілку найшла! – Не давай 
же, – каже цар, –– її нікому, тільки оддай тому, хто тебе дружиною візьме. – Я, – каже 
царевич, – тебе візьму. Намовились» [9: 149]. «Глянув на дівчину і дуже собі сподобав. 
Каже до батьків: – Оддайте мені. … Поговорила мама з дочкою і каже: – Ніхто до нас 
тут не ходить. Бери, доню, йди за нього. Що то маєш сидіти в дівках? Отак подумали та 
й погодились» [10: 397]. Якщо умови шлюбного договору дотримуються одним контр-
агентом і порушуються іншим, угода перестає бути дійсною і розривається. Так, у тексті 
казки «Карликова пищалка» [9: 127-132] цар обіцяв тому, хто звільнить місто від змія, 
що заволодів колодязем і вимагав за воду кращих дівчат, віддати за дружину свою доньку 
і відділити половину царства. Коли з’явився сміливець, який переміг змія та повернув 
людям можливість користуватися колодязем, цар змінив своє рішення. « – Но, люди, – 
сказав їм Іван, – тепер можете брати воду, хто скільки захоче. Змій убитий, і відданниці 
можуть жити без страху. Прийшов Іван до царя, потребував дівку і половину царства. 
Цар подивився на нього і каже: – Нащо тобі царську дівку? Вона не для тебе. Я тобі дам 
золота, і кожна відданниця піде за тебе. Де то видано, аби царська донька віддавалася за 
голодранця?!» [9: 131].

Скрипти прообразів угод сфери власності представлені у казковому масиві як акти 
передачі певних цінностей однією особою іншій. Договір власності – погодження волі 
відчужувача і волі набувача на передачу останньому майна у власність; підстава – на-
буття у власність майна, яке вже має власника. Договір сфери власності є основою од-
ночасно двох правових явищ: припинення права власності у відчужувача і виникнення 
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цього права у набувача. Безвідплатна передача майна співвідноситься з уявленнями про 
дарування. «Але послали по Чорного царя. А як той з’явився, справили весілля, й батько 
молодої передав на зятя половину царства. А вірний друг подарував царевичу цілу Шов-
кову державу» [10: 126-127]. Дарування здійснюється шляхом передання у власність об-
даровуваного речей та майнових прав. Предмет договору дарування має складну струк-
туру та утворюється двома об’єктами. Перший – дії дарувальника, другий – майно, що 
передається обдаровуваному. Збільшення майна обдаровуваного, що є безпосередньою 
метою договору дарування, досягається за рахунок передання обдаровуваному ціннос-
тей або майнових прав, які стали предметами договору дарування. «…дам тобі таку річ, 
що скільки житимеш, то будеш мене споминати. Дам тобі сопілку. Подуєш у неї – і ви-
йде армія. Таку будеш мати армію, що зможеш воювати з царем. Кинув йому сопілку 
і полетів» [9: 203]. «Узяв цей незнайомець якусь лопатку і наклав Михайлові у відро 
повно розжареного вугілля. – Неси, неборе, та хоч хату нагрієш, – сказав прощаючись 
незнайомець і зник. Рушив Михайло додому. Одною рукою тягнув санчата, а в другій 
ніс відро. – Що це ти за вугілля приніс? – питає жінка, дивлячись у відро. – Воно зовсім 
студене, а так блищить. Подивися і Михайло та очам своїм не вірить. Ото не вугілля, а 
чисте золото» [9: 207]. «Ось тобі торбина! Бери її і будеш дуже багатий. У торбині один 
срібний. Та як тільки його візьмеш, в торбині з’явиться новий» [9: 214]. Зменшення май-
на дарувальника проявляється у втраті цінностей, зокрема, речей або майнових прав, що 
були відчужені на користь обдаровуваного. За цією ознакою можливе відмежування до-
говору дарування від інших правочинів, зокрема від договорів обміну, за якими кожна зі 
сторін зобов’язується передати другій стороні у власність одні матеріальні блага в обмін 
на інші. У казках представлені різні договірні сценарії. З погляду суб’єктів домовленос-
ті, угода має бути взаємовигідною, вчиненою за умов співпадіння волі й волевиявлення 
контрагентів. « – Слухай сюди! Ми можемо стати у пригоді один одному. Ти ведеш воли 
міняти, а я коника. Тоді поміняймося. Даси мені старі грибаки, а я тобі свого татоша…» 
[9: 264]. Учасники договору обміну детально обговорюють умови, дотримання яких за-
безпечує настання погодженого результату. « – Що ж можемо зробити ґешефт. У мене 
є камінь, що ним можна всі ножі гострити. Дай ти мені гуску, а я тобі камінь і жменю 
грошей. Згода? – Згода! – сказав Лука й всунув гуску майстрові. А той вийняв із скриньки 
старий щербатий камінь й відсипав на нього жменю крейцарів» [9: 266]. Особливістю 
міни може бути наявність відкладальної умова, здійснення якої має уможливити факт 
взаємної передачі певних речей. Деталі такої домовленості спеціально оговорюються 
правосуб’єктами. « – Добре, – каже цар, – дам тобі Золотого птаха, але слухай, у три-
десятому царстві живе Червоний цар, а у нього є золотий кінь Дурфекета. Дістань мені 
цього коня, а я дам тобі за нього Золотого птаха. – Добре» [9: 92]. Певна річ може бути 
обміняною на еквівалентну з доплатою. « – За невелику доплату міняю ліхтарні. Одна 
ліхтарня дуже сподобалася жінці міністра, і захотілось їй приємне зробити чоловікові. 
Дала Чорнокнижникові стару, а на те місце повісила нову» [9: 123]. Обмін рівноцінними 
речами може бути безвідплатним. «Йде і приходить на розпуття. а там сидить старий чо-
ловік. … подумав Іван і каже: – Заміняйте зі мною одежу. … – Не на сміх я з вами говорю, 
справді хочу мінятися. І вони помінялися» [10: 257]. У казках реалізовано уявлення про 
багатоетапні угоди. «… Вів у ярмарок воли, та проміняв на коня, а коня на корову. – Про-
міняй мені корову на свиню! – Давай!» [9: 271]. « – Проміняй вівцю на гуску! – Давай!... 



47

– Проміняй гуску на півня! – Давай!... – От я калиточку найшов, – Проміняй півня на 
калиточку! – Давай!» [9: 272].

Вербалізація культуро-правових уявлень про договірні стосунки пов’язана з до-
свідом позики. Позика є формою договору, за якою одна сторона (позикодавець) пере-
дає у власність другій стороні (позичальникові) матеріальні цінності, а позичальник 
зобов’язується надати взамін певні послуги чи повернути позикодавцеві таку ж кількість 
речей того ж роду та такої ж якості. Представлені у текстах казок договори позики фік-
сують волевиявлення одного з контрагентів отримати від іншого певні блага під умо-
вою подальшого відпрацювання еквіваленту позики або відкладеного у часі повернення 
предмету угоди. «Посилає жінка чоловіка до сусіди, щоб сусіда дав кілограм кукурудзя-
ної муки. – Ти мені маєш за це відробити, – каже» [9: 193]. « – Я тобі дам мішок пшениці, 
але віддай мені пташку. – Ні, брате, хіба тільки позичу. – Позич» [9: 165].

Власність може стати предметом спадкування. Спадкування – перехід прав і 
обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла, до інших осіб (спадкоємців) [8: 
831]. Спадкові договори – результат вільного волевиявлення особи відносно розпоря-
дження своїм майном на випадок смерті. « – Що з вами? – питають. А пан тільки рукою 
на прикажчика показує. … Не розберуть пани та й годі. Аж ось один пан побачив на столі 
бумаги і почав їх читати всьому панству, а в бумагах тих написано, що все движиме і 
недвижиме завіщається дорогому прикажчикові. Всі пани добре знали, що справді при-
кажчик його був такий, що й ріднішого не треба, і почали тоді заспокоювать. – Все, все 
буде йому, не безпокойтесь» [11: 214]. Суб’єктами спадкового договору є відчужувач, що 
розпоряджається належним йому майном, і набувач, до якого переходить право власності 
на майно після смерті відчужувача. Спадкодавець призначає спадкоємця. «Саме слузі і 
належало б бути моїм наслідником» [10: 270]. «Даю за тебе єдину доньку і призначаю 
своїм наслідником» [12: 299]. Предметом спадкового договору може бути рухома чи не-
рухома річ, яка визначена індивідуальними ознаками і належить відчужувачеві на праві 
власності. «Було де не було жив один цар. Мав він двох синів. Коли цар помер, старший 
син пішов мандрувати, світу пізнавати. Молодший син залишився на батьковому троні. 
Блукаючи по широкому світу, старший син став ученим чоловіком. Він попав у далекі 
краї, близько Вогняного моря. Оженився, взяв за жінку царську дочку. Коли тесть помер, 
перебрав державу» [10: 268]. Набувачем у спадковому договорі може бути одна фізична 
особа. «Минули літа, цар з царицею вже зовсім постаріли, повмирали. Державу пере-
брав у свої руки принц» [10: 270]. «От батько і каже до синів: – Достережіть мені, що 
воно садка псує, а котрий з вас допантрує садка, тому й садок буде по моїй смерті» [10: 
185] – спадкодавцем виступає батько, набувачем має стати лише один із синів: той, який 
виконає волю відчужувача. Якщо набувачем у спадковому договорі є кілька фізичних 
осіб, вони стають після смерті відчужувача співвласниками майна, визначеного спадко-
вим договором, на праві сумісної власності, а їх обов’язок перед відчужувачем є солідар-
ним. «Коли постарів, маєток передав трьом синам і так наказував: –Сини мої! Залишаю 
свій маєток на вас. Управляйте ним і жийте в згоді…» [12: 275]. Істотними чинниками 
спадкового договору є наявність майна, що після смерті відчужувача перейде у власність 
набувача, та визначення дій, які зобов’язаний вчинити набувач відповідно до умов до-
говору. «Як закінчили (хлопці) науку, старий (цар) прислав листа їх батькові «Так і так, 
я вже старий, думав призначити собі наслідника. Та не хотів би я чужого чоловіка, бо 
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волію взяти одного з твоїх синів». Батько прочитав синам листа і питає їх: – Котрий з 
вас хоче піти до стрия й залишитися його наслідником? Старші опустили голову і мов-
чали, а молодший каже: – Я згоден, няньку» [10: 268]. Суб’єктами тлумачення спадко-
вого договору, передусім, є його сторони: саме вони найкраще знають, якою була воля 
спадкодавця, що дійсно малося на увазі при укладенні правочину і що вони збиралися 
виразити через волевиявлення. Разом з тим, кожен з учасників спадкового договору може 
мати своє бачення як власного волевиявлення, так і волевиявлення інших контрагентів. 
«Я – принц. Їду до свого стрия. Він бездітний, бере мене за свою дитину. По його смерті 
я стану наслідником» [10: 268]. Спадщина, адресована кільком правонаступникам, стає 
предметом спільної власності. Право спільної власності належить двом або більше осо-
бам одночасно (множинність суб’єктів) і стосується одного й того самого об’єкту. Спіль-
на власність (багатосуб’єктна власність) породжує корпоративні права. У випадку роз-
ходження позицій спадкоємців у питаннях розподілу корпоративної власності на вимогу 
одного, обох або усіх правонаступників рішення про тлумачення змісту спадкової угоди 
може бути передано сторонній інстанції. « – Як наш батько помирав, то залишив нам у 
спадщину три речі: шапку-невидимку, черевики-скороходи і люту шаблю, з якою можна 
все завоювати, що бачить око. Не встиг лише сказати, що кому належить. – Не бійтеся, 
– каже міністр. – Я вас розсуджу. – Ми вже три роки б’ємося і ніяк не можемо розсудити-
ся, а як ти нас розсудиш? – Бачите он на тій горі гранітну брилу? – Бачимо, – відповіли 
чорти. – Хто з вас першим добіжить туди, вириє з землі той камінь, скотить униз, а потім 
знов винесе на гору і положить на місце, той візьме із тих речей те, що захоче» [10: 124]. 
«Ми ніяк не можемо поділитися батьковою спадщиною. Він як помирав, залишив нам 
три дорогоцінні речі – чарівний капелюх, що робить людину невидимкою, чобіт-скорохід 
і палицю, яка заведе тебе, куди захочеш. – Чому ж ви не можете поділитися? – Я хочу 
мати всі три речі, – відповідає найстарший. – Я теж хочу всі, – каже другий. – І я хочу, – 
третій. – Я вам допоможу дійти до згоди, – каже бідняк. – Є в мене три горіхи, кидаю їх 
з гори. Хто скільки схопить горіхів, стільки й речей дістане» [12: 349].

У казках представлені прообрази реального оплатного алеаторного (ризикованого, 
укладеного під чесне слово) договору утримання та опіки, коли одна сторона бере на 
себе обов’язки з матеріального забезпечення та різних видів догляду щодо іншої, яка має 
компенсувати зусилля контрагента матеріальними цінностями чи послугами. Сторонами 
договору можуть виступати близькі родичі. «Став їх старший син потішати та так при-
добрився, що батько йому ще за життя і хату й обійстя віддав, аби він їх, старих, при 
собі до смерті тримав» [10: 185]. Діти, зазвичай, беруть на себе матеріальні витрати по 
утриманню батьків. «Матір і вітця утішав тим, що заробить гроші, вернеться додому і 
буде удержувати їх до смерті» [9: 126]. Опікун має право і зобов’язаний дбати про під-
опічного й створювати йому необхідні побутові умови [8: 562]. Діти можуть розподілити 
між собою опікунські обов’язки і консенсуально погодити відповідальність. «Після цьо-
го сини зібралися, щоб батько не бачив, і вирішили, що найстарший носитиме сніданки, 
середущий полуденки, а найменший вечеряти» [9: 88]. Договір утримання може бути 
ініційований особами, які не перебувають у родинному зв’язку, але в силу обставин є за-
цікавленими у домовленості такого роду, про що свідчить взаємне волевиявлення сторін. 
«І просить батько того діда, щоб прийняв його дочку. – Та й зоставайся, – каже, – дочко, 
будемо тут удвох жити. Літом я буду в пасіці сидіть, а ти тут займеш собі огородець та 
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будеш куйовдиться й на зиму дбати всячину; а зимою хоч бджоли й забирають додому, а 
я все-таки тут живу, – то й буде нам з тобою охітніше, аби твоя охота» [9: 173]. Згідно з 
висунутими власником житла умовами, компенсацією за утримання має бути виконання 
дівчиною-утриманкою, яка мешкатиме в його хаті, робіт по веденню домашнього госпо-
дарства.

Таким чином, культуро-правова інформативність українських народних казок є 
складним ментальним утворенням імпліцитного характеру, смисл якого приховується за 
мовним значеннями комплексів одиниць різних рівнів – слів, словосполучень, речень, 
сегментів текстів тощо. Лінгвокультурологічна інтерпретація зазначеного феномену по-
требує пошуку адекватних шляхів. Застосування когнітивного підходу дозволяє ствер-
джувати, що тексти українських народних казок зберігають і транслюють структури 
феноменологічного поля носіїв традиції, основані на знаннях типових екзистенційних 
ситуацій і пов’язаних із цими знаннями очікуваннях правового формату. Культуро-пра-
вові скрипти українських народних казок спираються на буденні уявлення про особисті 
права та можливості людини, фіксують етновмотивовані норми міжсуб’єктних взаємо-
дій, а також енграми досвіду, набутого у ході рецепції проявів порушення чи відновлення 
буттєвого ладу. Перспективи дослідження пов’язуються з логіко-семантико-когнітивним 
осмисленням правової інформативності українських народних пісень.
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Когнітивний ПідХід до вивчЕннЯ аСПЕКтів СПрийнЯттЯ 
Літотичного виСЛовЛЮваннЯ

Статтю присвячено розгляду характерних підходів у когнітивній лінгвістиці, що 
сприяють вивченню аспектів сприйняття літоти. Проводиться аналіз існуючих дослі-
джень у когнітивній лінгвістиці, що дозволяють класифікувати літоту з погляду цієї 
лінгвістичної дисципліни. Описуються особливості та труднощі інтерпретації літоти 
в контексті.

Ключові слова: літота, когнітивна лінгвістика, модульний підхід, холістичний під-
хід, когнітивна модель, інтертекстуальність, категоріальність, образні моделі.

Статья посвящена рассмотрению характерных подходов в когнитивной лингвис-
тике, способствующих изучению аспектов восприятия литоты. Проводится анализ 
существующих исследований в когнитивной лингвистике, позволяющих классифициро-
вать литоту с точки зрения этой лингвистической дисциплины. Описываются особен-
ности и трудности интерпретации литоты в контексте.

Ключевые слова: литота, когнитивная лингвистика, модульный подход, холис-
тический подход, когнитивная модель, интертекстуальность, категориальнисть, 
образные модели.

The article is dedicated to specific approaches in cognitive linguistics that facilitate the 
study of aspects of Litotes’ perception. The analysis of the researches in cognitive linguistics  
helps in classification of this figure of speech. The features and difficulties of interpretation of 
Litotes in context are described.

Key words: Litotes, cognitive linguistics, modular approach, holistic approach, cognitive 
model, intertextuality, domain, figurative model.

©  Жуковська К.В., 2012



51

мета статті полягає у дослідженні проблемних питань щодо визначення способів 
класифікації аспектів сприйняття літоти з погляду когнітивної лінгвістики та в спробі 
сформувати когнітивну модель літоти за обґрунтованими критеріями.

актуальність. Літота є загальновживаним мовним засобом, що використовується 
у всіх сферах спілкування, проте ефективність вживання цього засобу залежить від зна-
ння особливостей його сприйняття та впливу на реципієнта. Актуальність дослідження 
літоти з погляду когнітивної лінгвістики полягає в тому, що визначення та класифікації 
способів її впливу та когнітивного аналізу цієї фігури немає і в наш час, тому назріла 
необхідність визначитись з лінгво-когнівними методами осмислення літоти.

об’єктом дослідження у цій статті обрано роботи мовознавців, що містять розгляд 
основних положень когнітивної лінгвістики, пов’язаних з методами і методикою аналізу 
літоти. Тому у цій статті пропонуються шляхи аналізу та розгляду літотичних висловлю-
вань з погляду цієї лінгвістичної дисципліни.

Розгляду літоти сприяє чітке розуміння особливостей когнітивної лінгвістики, що 
дає змогу більш продуктивно та правильно визначити когнітивні класифікаційні озна-
ки літоти. Отже, спочатку слід провести екскурс у когнітивну лінгвістику, розглянувши 
розумову діяльність людини та специфіку огляду когнітивних процесів у лінгвістиці.За 
Кочерганом М.П., когнітивна лінгвістика розглядає мову у зв’язку з людиною, без якої 
виникнення й функціонування цієї системи було б неможливим[1 : 147].

Точка зору Р. Поснер (1989), що когнітивна наука частково посилається на розумову 
роботу як розрахунок, тобто, що розумова система пізнання людини працює за тими ж 
принципами, що комп’ютер, основною важливою характеристикою людського мислення 
та сприйняття інформаціїї є значеннєвість[2 : 70 – 72]

Когнітивна лінгвістика, за О. Кіклевичем, вивчає семантичне “минуле” знаків, їхню 
ментальну основу, на якій ґрунтується певна номінація [3 : 3], тобто що зумовило вико-
ристання певного виду висловлювання.

Г. Гадлер розрізняє два підходи до вивчення процесів мислення в когнітивній лінгвіс-
тиці – модульний та холістичний (modular; holistisch). В основі модульного підходу сис-
тема мовного пізнання (sprachlicheKenntnissystem) та частин, що розглядаються як авто-
номні субсистеми (модулі) пізнання. Бірвіш та Ланг розвинули на основі такого підходу 
дворівневу семантику, що розглядає два модулі аналізу речення: семантичний та концеп-
туальний, - одиниці семантичної репрезентації речення виокрмелюються концептуально 
в певному контексті, тобто, якщо йдеться про певну ситуацію чи предмет, то в різних 
контекстах будуть розглядатись різні значення цієї ситуації чи предмету. Холістичний 
підхід розглядає мову не як незалежну субсистему пізнання, а як явище, що супроводжує 
процес пізнання, а граматика та лексика є результатом пізнавальних процесів, та для 
конструювання досвіду важливими є граматичні структури. Мовне знання, тобто струк-
тури та категорії семантики, синтаксису, морфології та фонології, формуються на осно-
ві когнітивного опрацювання специфічних виражень в певних ситуаціях[4 : 27 – 28]. В 
основі модулярного підходу знаходиться мовна система знань з такими компонентами, 
як фонологія, синтаксис та семантика, що виглядає як закріплений у мозку модуль, при 
чому мова є також функціональною системою, яка складається з системи знань та меха-
нізмів реалізації [5 : 2].

Важливим у сприйнятті висловлювань, що містять літоту, є їх розуміння. Таке розу-
міння можна визначити, спираючись на думку А. А. Реана, що воно пов’язане з когнітив-
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ними процесами, які є сукупністю процесів, що забезпечують перетворення сенсорної 
інформації від моменту потрапляння стимулу на рецепторні поверхні до отримання від-
повіді у вигляді знання [6 : 453].

Сама мова як носій значення є когнітивним феноменом, відокремлено у своєму фо-
нетичному чи візуальному (тобто у тексті) вираженні вона є об’єктивною, за Й. Айзен-
хут[7 : 54] . Значення їй надає читач, звертаючись до свого досвіду, про що говорив ще 
Лакофф, стверджуючи, що існує два світи, - один об’єктивний світ, що існує поза людьми 
і може існувати й без них, та інший, - соціальний, який створюємо ми, а пов’язують 
людину з реальним світом її тілесний та соціальний досвід, що існує та створюється у 
мозку. Що в свою чергу означає, що завдяки цьому досвіду людська ментальна система 
є організованою та структурованою, таким чином створюються концепти, - одиниці до-
свіду [8 : 5 – 6]. За цим принципом відбувається і розуміння літоти, в якій спостерігається 
різниця між ідеєю у мозку людини та словами, що вона використовує для більш влучного 
озвучення своєї ідеї. Основним фреймовим показником літоти є можливі варіанти озву-
чення фрази, що містить заперечення та має певний смисл. Але варіанти її озвучення 
та написання надаватимуть їй різних відтінків, в той же час асоціюючись з основним 
змістом фрази.

За принципами когнітивної лінгвістики літотичне висловлювання можна розглядати 
з точки зору реципієнта та адресата. Так, з позиції адресата літота набуває подвійного 
ефекту, - з одного боку вона має форму певного негативного значення, а з іншого, при-
ховує конкретну інформацію, що мається на увазі. Для реципієнта, в свою чергу, форма 
вираження надає ідею початкового осмислення, а потім, коли висловлювання завершу-
ється, значення стає протилежним. Тобто літота має подвійний характер з точки зору 
когнітивної лінгвістики, поєднуючи в собі те, що припускається і те, що адресат хоче 
показати насправді.

Пошук значення є основним когнітивним принципом, вирішальною когнітивною 
особливістю людського буття. Цей принцип пролягає червоною ниткою у лінгво-ког-
нітивному аспекті дослідження літоти, адже розуміння цього прийому як саме прийому 
літоти, а не заперечення залежить від наголосу в реченні, який ставить для себе читач, 
читаючи певний текст, чи розставляє мовець, несучи певну інформацію до слухача. Адже 
можна сказати просте речення «це непогано» з різним значенням, чи маючи на увазі, що 
річ, про яку йдеться була насправді хорошою, чи то зі значенням, що це було ще гірше, 
ніж мовець чи письменник може собі дозволити назвати. Тут все залежить від інтонації 
та від контексту (при читанні).

У мові значення закодовані передусім у словниковому запасі [2 : 73], що в свою чергу 
підтверджується у розумінні літоти, що є кодуванням інформації.

Також при сприйнятті літотичного повідомлення адресатом “запускається” когні-
тивний механізм виникнення ефекту заперечення, тобто заперечення протилежного 
значення (друга фаза лінгвокогнітивного механізму, створення ефекту заперечення). 
Наприклад,Г. Манн, у “Вірнопідданому”,наголосив на тому, що Дідеріх привів кравчи-
ню, доклавши певні зусилля, використовує літоту “nichtohneMühegelangesihm”[9 : 24
1](не без зусиль йому це вдалось). Сприйнявши повідомлення, реципієнт, тобто читач, 
розуміє, що не так вже й просто було привести кравчиню, проте, читаючи далі, реципі-
єнт має змогу зрозуміти, що літота тут виступила більш для підкреслення корисливого 
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характеру Дідеріха, ніж для показу великих зусиль його діяльності.У свою чергу, цю 
фазу сприйняття літотичного висловлювання можна поділити, використавши поділ фаз 
сприйняття гумористичного висловлювання А. Є. Болдирєвої [10 : 11 – 13], на декілька 
етапів: несподіваний рефреймінг, ошукане сподівання, усвідомлення алогічності повідо-
млення та виникнення ментальної опозиції.

В. Еванс та М. Грін, посилаючись на Р. Лангакера стверджують, що одним з когнітив-
них підходів до аналізу мовних явищ з точки зору граматики є підхід, у якому мова (або 
граматика думки) репрезентується у розумі мовця у вигляді реєстру символічних оди-
ниць, – загальноприйнятних у певному суспільстві форм побудови мовлення [11 : 501]. 
За згаданим дослідженням,є очевидним, що вживання звичайного заперечення типу “це 
не важлива тема” (dasistkeinwichtigesThema) є більш прийнятним і сприймається реціпі-
єнтом безпосередньо, більш буквально, аніж висловлювання, - “це не неважлива тема” (d
asistkeinunwichtigesThema[12 : 25], яке потребує більш детального обміркування та ана-
лізу у мозку реципієнта.

Характеризуючи літоту з когнітивної точки зору, варто звернути увагу на когнітив-
ний підхід O. Йєкеля[3 : 9 – 10] у визначенні постулатів когнітивної теорії метафори, що 
наштовхує на використання певного принципу дослідження літоти та робить очевидним 
виокремлення певних положень, що надають змогу сформулювати когнітивну модель 
літоти:

- літота є фігурою загальновживаною, тому що її можна зустріти як у класичній лі-
тературі (напр., у Ф. Шиллера, Е. М. Ремарка), так і в публіцистичних виданнях (напр., 
“derSpiegel”, “Focus” тощо) та у побутовому писемному та усному мовленні;

- креативність літоти полягає у тому, що спроба перефразувати літотичне висловлю-
вання призводить до того, що втрачається суть та значення, вкладені адресатом, напр., 
“Imganzensahsienichtschlechtaus; besserjedenfallsalsdasganzeJahr, währendsiehiergewesenw
ar” [13 : 449] (В цілому вона виглядала непогано; принаймні краще, ніж протягом року, 
коли вона була тут). Якщо у висловлюванні замінити “nichtschlecht” на “gut” (добре), то 
втратиться контекстне значення, що вона виглядала краще ніж раніше. Адже у цитаті не 
йдеться про те, що вигляд, який вона має зараз, є хорошим. За контекстом можна зробити 
висновок, що він є не дуже поганим і не дуже добрим, отже змінивши літоту на будь-яке 
інше більш конкретне означення, ми втратимо зміст висловлювання;

- необхідність використання літоти визначається її функцією зміни інтертекстуаль-
ності, яка полягає у зв’язку між конкретним змістом, (тим, що має на увазі адресат), 
та абстрактною завуальованою формою, (як прикрасив адресат свою думку), написано-
го, що у свою чергу дає змогу реалізувати найбільш доречно негативне, невідповідне 
певній ситуації або культурному рівню реципієнта ставлення адресата. Такий зв’язок 
є біофізичною властивістю людської свідомості, що забезпечує єдність та узгоджен-
ня людського досвіду [3 : 10]. Прикладом інтертекстуальності може бути така цитата: 
“DraußenistesfürTypen, wiedich, nichtganzungefährlich”[14 : 54](зовні для таких, як ти, - не 
без небезпек), - для пом’якшення рівня небезпеки для співрозмовника, адресат викорис-
тав літоту, замість того, щоб сказати, що зовні все вкрай небезпечно та страшно;

- категоріальністьвизначаєтьсяу групуванні літот за загальними понятійними ка-
тегоріями когнітивної лінгвістики та реалізації літотичних висловлювань, що містять 
два типи образних моделей: початкову (справжній зміст написаного) та цільову (за-



54

кодоване висловлювання), - при чому реципієнта аналізує зміст цільової моделі через 
рівень набутого життєвого досвіду, що наводить його на початкову модель. Напр., “…
dassSieimmerglauben, ichhabewasgegenihn. Er ist mir wahrhaftig nicht unsympathischer, als 
ich mir selbst bin”[9 : 186] (Ви завжди думаєте, що я маю щось проти нього. Він мені не 
подобається не більше, ніж я сам собі не подобаюсь), - у цій цільовій моделі початкова 
модель є очевидною, і наводить на таку коротку проекцію: 
	адресатові не подобається певна особа;
	адресат приховує ступінь нелюбові до цієї особи від реципієнта, (намагаючись збе-

регти своє обличчя в очах реципієнта);
	адресат хоче справити враження на реципієнта (інакше не приховував би своє став-

лення за кодованим висловлюванням);
	адресат погано ставиться до себе, (не виказуючи також наскільки він себе не лю-

бить (або ненавидить);
- двонаправленість полягає в тому, що початкове літотичне висловлювання не за-

вжди може бути використаним як засіб інтерпретації цільового висловлювання, напр., 
“nichtschlecht” (непогано), залежно від контексту може сприйматись як позитивна оцінка 
дій, або як завуальована негативна оцінка, асоціатами тут можуть бути або “дуже доб
ре”(Patpokertegarnichtschlecht[13 : 527] (Пат грала в покер зовсім непогано) або “дуже 
погано” (Esgingmirnichtschlecht, ichhatteArbeit, ichwarkräftig, ichwurdenichtleichtmüde, 
ichwarheil, wiemandassonennt – abereswardochbesser, nichtallzuvieldarübernachzudenken. 
Besondersnicht, wennmanalleinwar[13 : 11] (мені йшлося непогано, я мав роботу, я був 
міцний, я не швидко втомлювався, я був здоровий, як-то кажуть – але краще було про 
це не думати. Особливо наодинці) або ж іноді менш емоційне значення “так собі” (da
sAlbumverkauftesichnichtschlecht, aberauchnichtgut. MitdemnächstenAlbum “Paradies”, wo
lltedieBanddurchstarten[15 : 70] (альбом продавався не погано, але й не добре. З наступ-
ним альбомом “Paradies” група хотіла почати заново), тому літота не є “відкритим” для 
сприйняття засобом;

- варіативність літоти полягає в тому, що одна цільова модель може набувати кількох 
початкових значень, тобто осмислюватись залежно від контексту та сприйняття її реци-
пієнтом;

- фокусування: за початковою предметною областю стоїть лише певний аспект цільо-
вої предметної області, що дає змогу використовувати кілька альтернативних цільових 
метафор, що висвітлювали б певний відтінок початкової моделі, напр., позитивна оцінка 
особи як початкова предметна область може мати такі цільові літотичні висловлювання: 
“eswarenkeineschlechtenLeute” [13 : 29]; “dermerktes, dassichkeindummerJungemehrbin” 
[9 : 66]; “insofernisterkeinschlechterGesprächspartnerfürSozialdemokraten” [16 : 32]; 
“ichwarnichtschlecht. Ich bin nicht schlecht”[14 : 20]; “dabei konnte man Mirko keineswegs 
unwillig oder widerspenstig nennen”[17 : 4]; “er will mit Gerhard Schröder Tennis gespielt 
haben (“der ist nicht schlecht”)”[18 : 44]; “Ich hoffe, dass Angela Merkel, die nicht dumm ist, 
das Licht sehen wird”[19 : 144].

Розуміння літотичного висловлювання не є абсолютним. Можна стверджувати, що 
при формулюванні такого висловлювання автор має на увазі певний ступінь наголошен-
ня на визначеній ситуації, бажаючи акцентувати більше або менше уваги на своїй точці 
зору, але життєвий досвід реципієнта відіграє важливу роль у розумінні, тому реципієнт 
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може сприймати інформацію зі своєї точки зору, надаючи іншого відтінку початковому 
формулюванню. 

Таким чином, детальний аналіз основних досліджень з когнітивної лінгвістики до-
зволив нам узагальнити та класифікувати існуючі погляди, які є актуальними у типоло-
гії літоти. Специфікою сприйняття літоти є контекстуальність та інтонація її вживання. 
Основними аспектами, що дозволяють нам розглянути літоту з лінгвокогнітивного по-
гляду є вплив способу мислення на вживання літотичних висловлювань у тексті, ура-
хування контекстів у ряді висловлювань з метою виокремлення справжнього значення 
літотичного висловлювання, вплив попереднього досвіду на сприйняття літоти, мотива-
ція для побудови висловлювання з літотою. Характерними постулатами когнітивної ха-
рактеристики літоти є загальновживаність, креативність, необхідність, категоріальність, 
двонаправленість, варіативність, фокусування.

Перспективним для подальшого дослідження літоти видається здійснення спроби ро-
зібрати складові літоти, з метою більш детального когнітивного аналізу та класифікації.
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УДК 811.112.2’373.7
Шандрук Т.Ф.
(Київ, Україна)

ФраЗЕоЛогіЗми З КомічноЮ КонотаціЄЮ, ЯКі ПоЗначаЮтЬ 
ЗдіБноСті ЛЮдини, у німЕцЬКій мовній Картині Світу

Стаття присвячена вивченню німецьких фразеологізмів з комічною конотацією, 
які позначають здібності людини. Автор дослідив їх культурно-національну семантику 
шляхом виявлення характеру взаємодії мовних і культурологічних чинників у їхній семан-
тичній структурі. Таке дослідження допомагає краще зрозуміти національний харак-
тер та гумор німецького народу.

Ключові слова: німецькі фразеологізми, комічна конотація, національно-культурні 
особливості, здібності людини.

Статья посвящена изучению немецких фразеологизмов с комической коннотацией, 
которые обозначают способности человека. Автор исследовал их культурно-националь-
ную семантику, определил характер взаимодействия языковых и культурологических 
факторов  в семантической структуре этих фразеологизмов, что дает возможность 
лучше понять национальный характер и юмор немецкого народа.

Ключевые слова:  немецкие фразеологизмы, комическая коннотация, национально-
культурные особенности, способности человека.

The article deals with German phraseological units with comical connotation denoting 
human abilities. The author analyses the specificity of their cultural and national semantics 
as well as interaction of cultural and linguistic components in their semantic structure. Such 
research helps to understand German mentality and sense of humor better.
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specifications, person’s ability.
©  Шандрук Т.Ф., 2012



57

Проблема взаємозв’язку понять культура-мова-етнос є досить актуальною для су-
часної лінгвістики. Фразеологічна система - це та ділянка мови, де концентрується її 
етнокультурна специфіка, оскільки у фразеології багато національного, а національне 
- завжди своєрідне. Фразеологія привертала і привертає увагу вчених з огляду на свою 
яскравість, образність, оригінальність, оскільки вона увібрала в свої експресивні, емо-
ційні й стилістичні відтінки та історико-культурні нашарування подібності й відмінності 
у мисленні окремих людей, колективів, націй. Опираючись на багату скарбницю словес-
ної мудрості народів, їхню спостережливість, творчість та діяльність, фразеологія аку-
мулює неймовірне різноманіття висновків та узагальнень всього людства та кожної нації 
зокрема.

На прикладах фразеологічних одиниць орієнтованих на людину, зокрема на її розу-
мові здібності, − можна отримати уявлення про світорозуміння людей, багатство їхніх 
виражальних мовних засобів. Тому мета нашої статті – дослідити та описати німецькі 
фразеологізми з комічною конотацією, які позначають здібності людини, в аспекті лінг-
вокраїнознавства.

Здібності — це своєрідні властивості людини, її інтелекту, що виявляються в її на-
вчальній, трудовій, особливо науковій, та іншій діяль ності і є необхідною умовою її успі-
ху [6; 7; 10; 11].

Здібності та діяльність, особливо праця, органічно взаємопов’язані. Із розвитком 
праці та суспільного життя людські здібності розви валися, змінювалися за змістом і 
структурою. Кожному історичному етапу розвитку людства відповідає певний рівень їх 
розвитку. Здібності як рушійна сила відіграли про відну роль у розвитку науки і техні-
ки, створенні матеріальних і ду ховних багатств, суспільному прогресі. Здібності — це 
загальнолюдські властивості, але в них також виявляється й індивідуальна, а також і на-
ціональна своєрідність кож ної людини. 

Кожна здібність людини — це її складна властивість, внутрішня можливість відпо-
відати вимогам, які ставить перед нею діяльність. Здібність спирається нa низку інших 
властивостей, до яких насамперед належать життєвий досвід людини, здобуті нею зна-
ння, вміння та навички. Відомо, що чим багатший життєвий досвід, тим легше людині 
досягати успіху в діяльності. Досвідчена людина, озброєна науковими знаннями, ширше 
і глибше усвідомлює завдання, які суспільство ставить перед нею. Розвиток здібностей 
значним чином визначається умовами виховання, особливостями сформованості осо-
бистості, її спрямованістю, яка або сприяє їх розкриттю, або, навпаки, призводить до 
того, що здібності не реалізуються. Їх формування залежить також від культурного рівня 
суспільствa [7: 247].

Про здібності розмірковува ли давньогрецькі мислителі Арістотель, Піфагор та ін. 
Предметом спеціального вивчення здібності стали в другій половині XIX ст., коли Ф. 
Гальтон роз почав експериментальні та статистичні дослі дження людських відмінностей. 
Спо чатку здібності розглядали як властивості душі, що пе редаються спадково і від на-
родження існують у індивіда. Згодом Дж. Локк і французькі матері алісти висловили ідею 
про зажиттєве форму вання здібностей, їх повну залежність від умов життя. У сучасній 
науці (С. Рубінштейн, Б. Додонов, Н. Лейтес, Б. Теплов та ін.) вважають, що здібності 
розвиваються на основі вроджених задатків [10: 141]. 
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Здібності людей поділяють на види передусім за змістом і характером діяльності, в 
якій вони виявляються. Розрізняють загальні та спеціальні здібності. Загальними нази-
вають здібності людини, що тією чи іншою мірою виявляються у всіх видах її діяльності 
та забезпечують відносну легкість і продуктивність у засвоєнні знань та виконанні різ-
них видів діяльності. Такими є здібності до навчання, загальні розумові здібності люди-
ни, її здібності до праці. Під спеціальними здібностями розуміють здібності, що виразно 
виявляються в окремих спеціальних галузях діяльності (наприклад, сценічній, музичній, 
спортивній тощо). Загальні здібності виявляються в спеціальних, тобто здібностях до 
якоїсь певної, конкретної діяльності. Здібності розвиваються в обдарованість, а потім - у 
талант. Геніальність - найвищий рівень творчих виявів особистості, який втілюється у 
творчості, що має історичне значення для життя суспільства [1: 289].

Із поняттєвою ознакою «здібності» пов’язана характеристика людини як біологічної 
істоти, наділеної розумом. Значущість цієї характеристики підтверджує те, що здібності 
індивіда репрезентовані у німецькій мові значною кількістю фразеологізмів з комічною 
конотацією. Фразеологізми цієї групи є одним із засобів експресивної характеристики 
людини, емоційної оцінки її індивідуальних якостей чи положення в суспільстві. Відпо-
відно до характеру оцінки зосередженої в них інформації ці фразеологізми можна роз-
ділити на дві групи: фразеологізми з позитивною оцінкою і фразеологізми з негативною 
оцінкою.

Кмітливий / важкодум
Про проникливих, кмітливих людей німці жартівливо або з іронією говорять: Das 

Gras wachsen hören. Вираз вживається спочатку для зневажливої характеристики над-
мірно розумних людей. Аспект мудрості чи поінформованості виникає лише в середині 
17-го століття [8: 193]. А про людей, які повільно думають або сприймають інформацію, 
іронічно зауважують: Der Groschen fällt bei jmdm. pfennigweise. Ґроші – це були товсті 
монети, що спочатку карбувалися у Франції, але визнавались і у Німеччині. Великого по-
ширення вони набули після того, як у 1300 році у Чехії було викарбовано срібні монети, 
які поширилися по всій Європі. Ґрошен вартував кілька пфенігів (від 7 до 12) і стояв між 
таляром та пфенігом. Через його нестабільну вартість ґрошен став використовуватись у 
різних фразеологічних зворотах у загальному значенні монети. Інші фразеологізми відо-
бражають втрату його вартості і він поступово перетворився у символ незначної суми. 
Ґроші були потрібні в автоматах, які за монети видають товари. Наведена фразема ґрун-
тується на механічному процесі падіння монети в механізм автомата, в ній, отже прово-
диться аналогія між цим процесом і повільним розумінням чогось у нерозумних людей 
[8: 193].

Здібний / не здібний
Про здібних людей, німці жартівливо говорять: Er trägt den Marschallstab in 

Tornister. У Середньовіччі маршал був доглядачем бойового коня. Цей обов’язок посту-
пово перетворився у високий придворний чин, а у війську - на звання фельдмаршала. 
Під час війни можна було зробити надзвичайно швидку та стрімку кар’єру або швидко 
досягти успіху, тому цей фразеологізм поєднав два символи різних військових рангів – 
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це ранець простого солдата і жезл – символ гідності маршала. Утворення фразеологізму 
приписують Наполеону [8: 400]. Якщо людина може опанувати щось без особливих зу-
силь, жартівливо підкреслюють: Mit dem Nürnberger Trichter eingießen/einziehen. Цей 
фразеологізм походить від назви трактату нюрнберзького поета XVII ст. Харсдорфера 
„Poetischer Trichter, die deutsche Dicht- und Reimkunst in sechs Stunden eingießen“ [8: 619].

У багатьох фразеологізмах, які відбивають національне світобачення, відображені 
народні уявлення про людей не особливо здібних. Die Trauben hängen j-m. zu hoch./
sind j-m. zu hoch - іронічно констатують, коли для кого-небудь щось є недосяжною ме-
тою. Фразеологізм походить із байки Езопа, де розповідається про лисицю, яка, не діс-
тавши винограду, що висів надто високо, втішила себе тим, що він зелений [8: 618]. Не 
дуже освічених німці жартівливо характеризують: Keine Leuchte sein. Про людей, які не 
відзначаються у чомусь особливими успіхами, іронічно зауважують: In etwas kein Held 
sein. Герой - це мужній воїн. Поступово значення цього слова стало поширюватися на 
кожного, хто має значні досягнення у певній галузі. Утворений на цій базі фразеологізм 
з іронічною конотацією є прикладом того, як сам по собі негативний аспект виражається 
позитивним поняттям [8: 241]. Не дуже інтелігентних людей у Німеччині з сарказмом 
характеризують: Kein großes Kirchenlicht sein. Цей фразеологізм є калькою латинського 
“lumen ecclesiae“ (церковне світло) і бере свій початок ще від Цицерона, який так у свій 
час так називав видатних людей церкви [8: 312]. Wenn Gott ein Amt gibt, dem gibt er 
auch Verstand - Eрнст Лаутенбах у книзі «Latein-Deutsch-Zitaten-Lexikon» пояснює, що 
цей іронічний фразеологічний зворот походить із Біблії, де йдеться про пророка Єремію, 
який через страх перед покладеною на нього місією пророка, не послухав слова Бога: «Ти 
ще не народився, а Я уже поклав свою руку на тебе». Фразеологізм підтверджує, якщо 
Бог покладає на когось певні обов’язки, то наділяє і розумом, для їх виконання, тому 
нерозумні ті, хто так не вважає. Sein bisschen Verstand zusammennehmen - фразеологізм 
бере початок з роману Фрідріха Шпільгаґена «Opfer» і використовується, коли люди ро-
блять щось, не думаючи про негативні наслідки своїх дій, яких можна було б уникнути. 
Невмілий і невправний у німців зображується у такий спосіб: J-m hat zwei linke Hände, 
про таких людей можуть також іронічно зауважувати: Ungeschick lässt grüßen або Erster 
von hinten - якщо хтось завжди робить гірше за інших.

дуже розумний, талановитий / дуже дурний
Високий рівень інтелектуального розвитку, розумових здібностей особи жартівливо 

виражають такими фразеологізмами: Ein wandelndes (lebendes) Lexikon - цей фразеоло-
гічний вислів бере початок ще з античності. У книзі «Життя Порфирія» Евнапіус (345 
р. н.е.) пише про вчителя Порфирія, філософа Лонгина, що він був «живою бібліотекою 
та ходячим музеєм» [8: 375]. Fundgrube des Wissens, Ein gelehrtes Haus, Jmd. hat die 
Weisheit in Erbrecht, Köpfchen haben, Köpfen, Köpfen. Можуть також з іронією зауважи-
ти: Jmd. ist eine Leuchte, Ein kluges Kind weiß alles von allein. Про людей, що відзначи-
лись розумом(освіченістю, талантом), кажуть: Sein Licht leuchten lassen. Du gleichst dem 
Geist, den du begreifst - фразеологізм походить із твору Ґете «Фауст». Філософ Фрідріх 
Геґель пояснює його так: «Людина знає стільки про дух, скільки дозволяє наш інтелекту-
альний розвиток, тому ми уподібнюємось до цієї частини нашого духу, що нам доступна 
і тому завданням кожного є постійно вдосконалюватись, щоб в усьому уподібнюватись 
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нашому духу». Цей фразеологізмом німці використовують, щоб заохотити кого-небудь 
удосконалювати себе і розвивати свої здібності.

У німецькому фразеологічному фонді є також велика кількість жартівливих та іро-
нічних фразеологізмів зі значенням «бути вкрай дурним, тупим». Bei j-m unter dem Dach 
nicht ganz richtig, J-d hat einen Dachschaden - у багатьох німецьких фразеологічних зво-
ротах голова людини порівнюється з приміщенням (кімнатою чи сховищем) або дахом. 
Дах, як верхня частина будівлі, прирівнюється до голови людини, а пошкодження даху 
- до проблем із головою). Також голову жартівливо називають м’якою грушею. J-n hat 
weiche Birne - непридатною для використання є і гнила груша, і голова дурня. Bei j-m 
fällt ein Rädchen/bei j-m ist ein Rädchen locker, Bei j-m. Ist eine Schraube los/locker – в 
основу цих фразеологізмів покладено знання, що погано закріплена шестерня або гайка, 
негативно впливають на функціонування усього механізму, і це прирівнюються до голови 
людини [5: 604; 683]. Bei ihm rappelt’s /es rappelt bei ihm im Oberstübchen - С. Генцель у 
своїй книзі «Wie der Deutsche spricht: Phraseologie der volkstümlichen Sprache» - зазначає, 
що цей фразеологізм утворився завдяки порівнянні калатання у чомусь твердих предме-
тів із головою дурної людини. Nicht recht bei Groschen sein - спочатку цим виразом по-
значали нестачу грошей, а згодом він перетворився у фразеологізм, який використовують 
для позначення недостатнього розуму у людини [5: 301]. Er ist nicht ganz in Ordnung, 
Nicht ganz gebacken sein - дурень порівнюється з випічкою, яка, тому що рано вийня-
та з печі, є недопеченою, а , отже, й неїстівною, Nicht ganz dicht sein, wenn Dummheit 
wehtäte, müsste er den ganzen Tag schreien, іронічно - Verrückt und fünf (drei) ist neune, 
Zu dumm sein, um einen Pudding an die Wand zu nageln, Die Dummen werden nicht alle. 
Про людей, які нічого не розуміють, з гумором говорять: Von etwas so viel verstehen wie 
der Hahn vom Eierlegen/ wie die Kuh vom Radfahren/ wie die Kuh vom Sonntag/ wie die 
Kuh vom Schachspielen або з іронією зауважують: Von jeglicher Sachkenntnis ungetrübt /
von keiner Sachkenntnis getrübt. Якщо хтось корчить дурня, його жартівливо називають 
Der dumme August - Цей фразеологізм утворився від ролі клоуна в цирку[8: 38]. Коли ко-
гось називають дурнем, то з іронією констатують: Stammt aus Schilda. Легенди про місто 
Schilda є частиною німецької культури. Багато висловів з цих легенд, які беруть початок з 
1598 року, коли з’явилася книга під назвою « Die Schiltbürger», що перетворила невелике 
саксонське місто Schilda на центр подвигів та пригод дурнів, збагатили словник фразео-
логізмів німецької мови. Про людей, які морально деградували і втратили свої здібності, 
німці іронічно кажуть: Ein verbummeltes /versoffenes Genie, Ein verkanntes Genie.

досвідчений / недосвідчений
Характеризуючи розумну людину з великим життєвим досвідом кажуть: Alter Hase. 

Оскільки у зайців дуже багато ворогів, вони рідко бувають старими, тому кожний старий 
заєць є досвідченим і вправним [8: 230]. Щоб підкреслити важливість досвіду у розвитку 
здібностей людини, говорять: Wer nie sein Brot im Bette aß, weiß nicht wie Krümel piken. 
Цей фразеологічний зворот утворений завдяки жартівливій зміні крилатого вислову “Wer 
nie sein Brot mit Tränen aß“ із роману Гете “ Wilhelm Meisters Lehrjahre“. Про тих, хто за-
ймається певною справою, не маючи спеціальної підготовки та досвіду, німці іронічно 
кажуть: anstudiert sein.
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Аналіз семантики німецьких фразеологізмів з комічною конотацією про здібності 
людини дозволяє стверджувати, що у цих фразеологізмах знайшли відображення народ-
ні знання про навколишню дійсність і ті стереотипні моделі, що характеризують німець-
ку мовну спільноту. Можна зробити висновок, що ступінь здібностей, який передають 
фразеологізми з комічною конотацією, коливається в дуже широкому діапазоні - від мак-
симального до мінімального, межуючи з цілковитою їх відсутністю.

Негативний зміст у фразеологічних одиницях з комічною конотацією передає соці-
ально обумовлені оцінки властивостей людської особистості у німецького народу. Цей 
негативний також детермінується світоглядом німецької нації, системою існуючих у да-
ному суспільстві критеріїв. Цінності відображають норму сприйняття людиною зовніш-
нього та внутрішнього світу. Значна кількість фразеологізмів з комічною конотацією у 
німецькій мові ще раз доводить, що здібних, талановитих, розумних людей у Німеччині 
шанують та поважають. Переважання фразеологізмів із негативною оцінкою розумової 
здатності серед проаналізованих одиниць свідчить про схильність людини звертати ува-
гу на недоліки. Це підсвідома спроба німецького соціуму виправитись і вдосконалитись 
за допомого доброзичливого жарту або критики, іронії чи зневаги, адже відхилення від 
норми в позитивний бік не викликає такої гострої реакції і не провокує появи значної 
кількості фразеологізмів з комічною конотацією. 
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КонцЕПт NEW ENGLAND  
(на матеріалі американських віршованих творів xVII ст.)

У статті аналізується концепт New England в рамках американського поетичного 
дискурсу XVII ст. з огляду на культурно-історичні цінності епохи пуританства.

Ключові слова: концепт, Нова Англія, фрейм, поетичний дискурс, культурно-істо-
ричні цінності.

В статье анализируется концепт New England в рамках американского поэтического 
дискурса XVII в., учитывая культурно-исторические ценности эпохи пуританства.

Ключевые слова: концепт, Новая Англия, фрейм, поэтический дискурс, культурно-
исторические ценности.

The article analyzes the implementation and operation of the concept New England in 
the American poetic discourse of the XVII century from the point of view of the cultural and 
historical values of Puritanism.

Key words: concept, New England, frame, poetic discourse, cultural and historical values.

Мова як матеріальна форма закріплення мислення людини, що нерозривно пов’язана 
з практичною діяльністю суспільства, виражає безкінечне різноманіття умов, у яких 
людиною здобувались знання про світ – природні особливості народу, його суспільний 
уклад, історична доля та життєва практика. Саме тому актуальність цього досліджен-
ня зумовлена зверненням сучасної лінгвістики до дослідження способів вираження та 
функціонування окремих ментальних та культурних концептів англомовної спільноти на 
рівні мовних засобів у рамках поетичного дискурсу.

метою дослідження є концептуалізація топоніму New England у процесі вираження 
культурних та ментальних особливостей американського суспільства у процесі його роз-
витку та детальний аналіз мовних засобів його закодування на рівні поетичних віршова-
них творів XVII ст. 

матеріалом дослідження є віршовані твори таких американських поетів XVII ст. як 
А. Бредстріт, В. Бредфорда, В. Моррела, Е. Тейлора та С. Денфорта.

У процесі інтерпретації художнього твору, що, в свою чергу, є розумінням творчої 
субстанції автора та співтворчістю, між авторами та читачем завжди існує мова, функ-
цією якої є поєднання індивідуального із загальнонаціональним та загальнолюдським. 
У цьому контексті важливою є думка В. Н. Телії про те, що мова через систему своїх 
значень та їх асоціацій забарвлює концептуальну модель світу в національно-культурні 
кольори [1: 135]. Таким чином, власне національні факти матеріальної, соціальної та 
духовної культури виражаються на рівні окремих мовних засобів, вибір яких, в свою чер-
гу, залежить як від інтенцій самого автора, так і від ментально-ціннісних особливостей 
епохи створення поетичного твору.

©  Гач Н.О., 2012
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Оскільки культура є своєрідною історичною пам’яттю народу, а мова зберігає її та за-
безпечує діалог поколінь, аналіз функціонування концепту New England в американських 
віршованих творах епохи пуританства є ключем до розуміння історії, умов існування 
та розвитку американського суспільства. При дослідженні функціонування зазначеного 
концепту в поетичному дискурсі використовується аналіз як лексико-граматичних, так і 
стилістичних мовних засобів, спираючись на який, дослідник інтерпретує мовне середо-
вище, створює свої власні та розуміє повідомлення інших, а також акумулює внутрішню 
модель світу. Результатом цього є утворення когнітивної фреймової структури, здатної 
відобразити закодовані в поетичному творі культуру, цінності та знання певних епохи 
та суспільства. Таким чином, фрейм як схема для структурування, класифікації та інтер-
претації досвіду мовної спільноти співвідноситься з певними лексичними формулами та 
граматичними конструкціями в рамках відповідного контексту [2: 25]. Так, в результа-
ті нашого дослідження, присвяченого концептуалізації топоніму New England в рамках 
американського поетичного дискурсу, можна виділити такі мотиви, до яких звертаються 
автори при описі американського суспільства:

1. Мотив протиставлення Старого та Нового Світів. Формування нової нації від-
бувалось на перетині європейського та незвіданого раніше світів, легенд, привезених із 
собою, та міфів, створених на новому континенті. Американська нація, держава, культу-
ра та література зокрема, виросли з європейських традицій, проте їх становлення та роз-
виток залежали від нових умов існування. Саме тому Америка є протилежністю Старого 
Світу, що проглядається на мовному рівні у поетичних віршованих творах, що виступа-
ють синтезом загальнонаціональної культури та особистих інтенцій автора.

Так, зазначений мотив знаходить своє відображення у вірші А. Бредстріт «Dialogue 
between Old England and New England». Наведемо його уривок:

New England:
Alas, dear Mother, fairest Queen and best,
With honour, wealth, and peace happy and blest,
What ails thee hang the head, and cross thine arms,
And sit i’ the dust to sigh these sad alarms?..
Old England:
Before I tell the effect I’ll shew the cause,
Which are my sins – the breach of sacred Laws;
Idolatry, supplanter of a Nation,
With foolish superstitious adoration,
Are lik’d and countenanc’d by men of might,
The Gospel is trod down and hath no right.
Church Offices are sold and bought for gain
That Pope had hope to find Rome here again…
New England:
To all you’ve said, sad mother, I assent.
Your fearful sins great cause there’s to lament.
Pray, in plain terms, what is your present grief?
Then let’s join heads and hands for your relief…
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В рамках цього твору Британія виступає матір’ю нового світу (dear Mother), чиєю 
рідною донькою є Америка, а також втіленням таких традиційних для англомовної спіль-
ноти цінностей як справедлива влада (fairest Queen), честь (honour), багатство (wealth), 
мир (peace), щастя та Боже благословення (happy and blest). Проте важливим у цьому 
контексті є протиставлення зазначених цінностей та існуючого на той момент стану 
справ у Великобританії, що виражається у таких поняттях як порушення священних за-
конів (breach of sacred Laws), ідолопоклонство (Idolatry), втрата церквою її авторитету 
(Gospel is trod down and hath no right), вкорінення чужої віри (Pope had hope to find Rome 
here again) тощо. Як бачимо, старий світ є грішним та занедбаним, а формування нової 
нації передбачає втілення всіх надій. 

Однак, незважаючи на такий розрив між старим та новим, визначальними є такі сло-
ва: «Then let’s join heads and hands for your relief». Використана автором let - конструкція 
зосереджує увагу читача на заклику до співпраці та порозумінні між двома світами, що 
виражається і у метонімічному використанні лексем heads (обмін досвідом та знанням) 
та hands (взаємодопомога при створенні нового суспільства). Про спорідненість Ста-
рої та Нової Англії свідчить і сама назва вірша (Dialogue between Old England and New 
England), адже ідея діалогу між такими антонімічними поняттями як старе (Old) та нове 
(New) передбачає їх взаєморозуміння, особливо якщо вони позначають єдину Англію 
(England). Таким чином, незважаючи на внутрішнє протиставлення Старого та Нового 
Світів, автор наголошує на їх спільному походженні, а, відповідно, і на спільних культурі 
та цінностях.

2. Мотив прославлення минулого країни. В американському поетичному дискурсі 
XVII ст. топонім New England використовується для возвеличення історичного та куль-
турного минулого американської нації. Прикладом цього служать віршовані твори А. 
Бредстріт та В. Бредфорда. Так, у своєму вірші «A word to New England» В. Бредфорд 
звертається до цієї теми шляхом протиставлення минулого та теперішнього:

Oh New England, thou canst not boast;
Thy former glory thou hast lost.
When Hooker, Winthrop, Cotton died,
And many precious ones beside,
Thy beauty then it did decay,
And still doth languish more away.
Love, truth, goodness, mercy and grace-
Wealth and the world have took their place.
Thy open sins none can them hide:
Fraud, drunkenness, whoredom and pride…

Як бачимо, цей твір представляє опозицію таких традиційних цінностей минуло-
го як любов (love), правда (truth), добро (goodness), милосердя, прощення (mercy and 
grace) та сучасних гріхів: гроші (wealth), обман (fraud), пияцтво (drunkenness), роз-
пуста (whoredom) та гординя (pride). Ця ідея проявляється і у вірші «Of Boston In New 
England», в рамках якого, однак, відсутня чітка опозиція між минулим як часом розквіту 
та теперішнім як станом занепаду американського суспільства:

Oh Boston, though thou now art grown
To be a great and wealthy town,
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Yet I have seen thee a void place,
Shrubs and bushes covering thy face.
No houses then in thee there were,
Nor such as gold and silk did wear.
No drunkenness was then in thee,
Nor such excess as now we see.

Так, на мовному рівні взаємозв’язок між минулим та теперішнім Бостона виражаєть-
ся у протиставленні таких словосполучень як great and wealthy town та void place за допо-
могою протиставного сполучника yet. Автор також звертається до метафоричного опису 
минулого міста з метою підкреслити ідейний зміст твору: Shrubs and bushes covering thy 
face. Проте наступні рядки вірша, в яких поет використовує прийом синтаксичного па-
ралелізму, спростовують думку про сучасність як час втілених сподівань американського 
суспільства шляхом використання таких лексем для опису теперішнього як gold and silk, 
drunkenness, such excess. Отже, мотив прославлення минулого Америки виражається як 
на рівні його безпосереднього опису, так і критикою сучасного стану справ у суспіль-
стві шляхом звернення до таких понять як матеріальне багатство (wealth, houses, gold 
and silk), обман та зрада (fraud), пияцтво та розпуста (drunkenness, whoredom), гордість 
(pride) тощо.

Крім того, зазначені вірші В. Бредфорда є яскравим прикладом того, що американ-
ський поетичний дискурс XVII ст. характеризується частим зверненням авторів при роз-
критті історичної теми до видатних персоналій своєї країни, які сприяли духовному та 
матеріальному процвітанню американської нації. Це, зокрема, Р. Хукер (Hooker), один 
із основоположників англіканської богословської думки, М. Коттон (Cotton), американ-
ський проповідник, медик, письменник та памфлетист, який здійснив вплив на форму-
вання американської політичної традиції. Крім того, у своєму вірші «Of Boston In New 
England» автор згадує Джона Вінтропа, який був однією з провідних фігур XVIIст., 
оскільки заснував Колонію Массачусетської Затоки, а також ввів поняття «Місто на горі» 
(«City upon a hill»), що визначило шлях розвитку пуританської спільноти та значною мі-
рою вплинуло на формування її уряду, законів, устрою та громадянського порядку; Арту-
ра Вілсона та Нортона, відомих письменників та драматургів XVII ст.: «A Winthrop once 
in thee was known, / Who unto thee was as a crown... / Yet faithful Wilson still remains, / And 
learned Norton doth take pains». Отже, на мовному рівні мотив звернення до минулого 
американської нації виражається у використанні власних назв та імен, які супроводжу-
ються такими означеннями як faithful, learned, які оприявлюють ставлення автора до цих 
персоналій. Знаковим також є і власне вибір означень, у яких закодовані одні з базових 
цінностей американської спільноти того часу, - faith (вірність інтересам суспільства) та 
learning (знання та прагнення до їх отримання).

3. Мотив релігійності. Як відомо, пуританське суспільство намагалось реформувати 
своє існування та життя кожного окремого індивіда шляхом очищення церков від пере-
житків римо-католицьких вчень, що були поширеними в Англії у середині XVI ст. Так, 
основою пуританства було бажання трансформувати суспільство шляхом ототожнення 
Божої волі з бажаннями кожного окремого індивіда. Таке розуміння Бога вплинуло на 
систему освіти, інститут шлюбу та державне управління [3: 3]. Таким чином, пуритани 
створили «царство Бога», гегемонну релігійну культуру. Саме тому американський по-
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етичний дискурс XVII ст. характеризується частим зверненням до релігійних мотивів. 
Визначальними у цьому контексті є такі слова (W. Bradford «A Word To New England»):

Who seek God’s honor to maintain,
That true religion may remain.
These do invite, and sweetly call,
Each to other, and say to all;
Repent, amend, and turn to God,
That we may prevent his sharp rod.
Yet time thou hast; improve it well, 
That God’s presence may with ye dwell. 

У зазначеному уривку автор використовує імперативну конструкцію, що підкреслює 
елемент настанови, та змальовує шлях звернення до Бога за допомогою таких слів як 
repent, amend, turn to, що у своєму поєднанні вибудовують модель навернення у христи-
янську віру. В.Бредфрод створює образ Бога як сили, що здатна карати за невірні вчинки 
(his sharp rod), але чия присутність в той же час убезпечує людину від всього погано-
го. Окрім того, лінгвістичний аналіз американських віршованих творів XVII ст. яскра-
во демонструє, що захоплення пуритан духовними медитаціями, акцентування уваги на 
історичності, записі подорожей, щоденниках та наукових спостереженнях призвело до 
утворення простого стилю письма, майже позбавленого метафоричності, алегоричності 
образів та мовної гри [4: 128].

4. Тісно пов’язаним з мотивом прославлення минулого та релігійності є мотив сво-
боди, яскравим прикладом чого є уривок вірша «Of Boston In New England»: 

We then drunk freely of thy spring, 
Without paying of anything. 
We lodged freely, where we would. 
All things were free, and nothing sold. 
And they that did thee first begin
Had hearts as free, and as willing, 
Their poor friends for to entertain, 
And never looked at sordid gain…

Як бачимо, повтор автором лексеми free звертає увагу читача на базові цінності того-
часного американського суспільства, до яких належали свобода, чесність та правдивість, 
дружба та взаємодопомога. Варто звернути увагу і на той факт, що в рамках зазначеного 
контексту мотив свободи реалізується в декількох вимірах: матеріальна свобода, вну-
трішня свобода, свобода вибору та свобода дій.

5. Мотив багатства та процвітання американської нації. Концептуалізація топо-
німу New England здійснюється також шляхом звернення до теми економічного процві-
тання нації. Знаковим у цьому випадку є вірш В. Моррела «Poem on New England». Роз-
глянемо його уривок: 

Feare not poore muse, ‘cause first to sing her fame,
That’s yet scarce known, unless by map or name;
A grand-childe to earth’s paradize is borne,
Well lim’d, well nerv’d, faire, riche, sweete, yet forlorne
...
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All ore that maine the vernant trees abound,
Where cedar, cypres, spruce, and beech are found.
Ash, oake, and wal-nut, pines, and juniper;
The hasel, palme, and hundred more are there.
Ther’s grasse and hearbs contenting man and beast,
On which both deare, and beares, and wolves do feast.
Foxes both gray and blacke (though black I never
Beheld) with muscats, lynces, otter, bever,
With many other which I here omit,
Fit for to warme us, and to feede us fit.
The fowles that in those bays and harbours feede,
Though in their seasons they doe else-where breede,
Are swans and geese, herne, phesants, duck and crane,
Culvers and divers all along the maine:
The turtle, eagle, partridge, and the quaile,
Knot, plover, pigeons, which doe never faile,
Till sommer’s heate commands them to retire,
And winter’s cold begets their old desire...

На початку твору автор звертається до використання лексеми paradise, зміст якої по-
силюється такими означеннями як faire, riche, sweete тощо. Подальші рядки вірша спря-
мовані на розгортання ідеї матеріального багатства Америки, що сама по собі є раєм на 
землі. Так, В. Моррел вдається до безпосереднього перелічення всіх благ американської 
землі, зокрема флори та фауни (cedar, cypres, spruce, oake, wal-nut, pines, muscats, lynces, 
otter, bever, the turtle, eagle, partridge тощо). Цей прийом наближує читача до створеної 
автором картини світу та сприяє її глибшому розумінню, оскільки у цьому випадку вона 
представлена на фізично-матеріальному рівні та не передбачає звернення до духовного 
виміру існування. Взагалі, у поетичному дискурсі перелічення виконує довідкову функ-
цію, адже список сам по собі є джерелом упорядкованої інформації про ті чи інші явища 
дійсності. Однак, у цьому випадку перелічення є не просто вираженням певного зна-
чення, а відіграє важливу роль у його створенні та структуруванні [5: 10]. Це зумовлено 
поетичним імпульсом автора оспівувати зазначені у творі назви предметів з метою при-
вернення уваги до поняття, яке вони позначають. Так, В. Моррел звертається до прийому 
перелічення для того, щоб прославити природні багатства Америки, закодувавши таким 
чином на вербальному рівні історичну та географічну інформацію про свою землю, адже 
у XVII ст., час «чистого письма», деталізоване перелічення тих чи інших явищ було од-
ним із засобів досягнення ефекту правдоподібності, основоположного з огляду на куль-
турно-ціннісні засади американського пуританського суспільства.

Отже, аналіз американських поетичних віршованих творів XVII ст. показав, що кон-
цептуалізація топоніму New England здійснюється на рівні звернення авторів до тем, 
представлених у таблиці. 

У своїй сукупності окреслені мотиви, закріплені та реалізовані в рамках використа-
них автором лінгвістичних засобів, розгортають перед читачем картину світу американ-
ського суспільства XVII ст., оскільки є її складовими, що, в свою чергу, представляють 
окремі аспекти світобачення англомовної пуританської спільноти. На мовному рівні 
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концептуалізація зазначених мотивів здійснюється шляхом використання автором таких 
тропів та мовних фігур як метафори, зокрема персоніфікації, метонімії, а також прийомів 
синтаксичного паралелізму та повторів. Важливе місце посідає також прийом перелі-
чення, оскільки використовується для упорядкування та структурування зображуваних 
автором явищ з метою точного відтворення дійсності. 

Таблиця № 1

ЛітЕратура

1. Телия В. Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокуль-
турологический аспекты / В. Н. Телия. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. 
– 288с.

2. Fillmore J. Charles. Frame Semantics and the Nature of Language [Електронний ре-
сурс] / CharlesJ.Fillmore. – Режим доступу: www.scholar.google.com.ua/scolar_url.

3. Bremer F. J. Puritanism: a very short introduction / F. J. Bremer. – Oxford University 
Press, 2009. – 122 p.

4. Ruland R. From Puritanism to Postmodernism: a History of American Literature / R. 
Ruland. – Taylor and Francis, 1991. – 381 p.

5. Belknap R.E. The list: The Uses and Pleasures of Cataloguing / R.E.Belknap. – Yale 
University Press, 2004. – 252 p.

 
 

Отже, аналіз американських поетичних віршованих творів XVII ст. показав, 

що концептуалізація топоніму New England здійснюється на рівні звернення 

авторів до тем, представлених у таблиці:  

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця № 1 

У своїй сукупності окреслені мотиви, закріплені та реалізовані в рамках 

використаних автором лінгвістичних засобів, розгортають перед читачем картину 

світу американського суспільства XVII ст., оскільки є її складовими, що, в свою 

чергу, представляють окремі аспекти світобачення англомовної пуританської 

спільноти. На мовному рівні концептуалізація зазначених мотивів здійснюється 

шляхом використання автором таких тропів та мовних фігур як метафори, зокрема 

персоніфікації, метонімії, а також прийомів синтаксичного паралелізму та повторів. 

Важливе місце посідає також прийом перелічення, оскільки використовується для 

упорядкування та структурування зображуваних автором явищ з метою точного 

відтворення дійсності.  

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Телия В. Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и 

лингвокультурологический аспекты / В. Н. Телия. – М.: Школа «Языки русской 

культуры», 1996. – 288с. 

Нова Англія  
(New England) 

Протиставлення 
Старого та 

Нового Світів 

Багатство та 
процвітання 
американської 

нації 

Прославлення 
минулого країни 

Релігійність Свобода 



69

УДК 81’373.49:82-3
Багрійчук Н.В.

(Івано-Франківськ, Україна)

ФунКціонаЛЬнЕ навантаЖЕннЯ ЕвФЕміЗмів
у ХудоЖній ПроЗі ПочатКу ХХі СтоЛіттЯ

У статті основну увагу зосереджено на дослідженні функцій евфемізованих оди-
ниць у художньому тексті.

Ключові слова: евфемізми, функція, художній текст, адресант, адресат, оцінка.
В статье главное внимание сосредоточено на исследовании функций эвфемизирова-

ных единиц в художественном тексте.
Ключевые слова: эвфемизмы, функция, художественный текст, адресант, адре-

сат, оценка.
The article focuses mostly on the investigation of the functions of the euphemisms in the 

literary text.
Key words: euphemisms, function, artistic text, sender, addressee, education.

Упродовж останніх десятиліть інтерес лінгвістів посилився до розгляду комуніка-
тивної функції мови, дослідження психічних, соціальних, філософських, культурних 
та інших чинників, які, виражаючись за допомогою мовного коду, у процесі соціальної 
інтеракції виступають важливими засобами впливу одних людей на діяльність та пове-
дінку інших. Сьогодні особливої актуальності набули проблеми функціонального наван-
таження лексем та складніших мовних конструкцій у художньому тексті. Це і зумовило 
розгляд питання евфемізмів (Ев.) – функціонально навантажених, інтенційно спрямова-
них лінгвістичних одиниць, здатних у художньому тексті співвідносити мовну картину 
світу із позамовною дійсністю. 

Роль евфемізованих номенів у мовленні, їх семантику, структуру розглядало багато 
вчених (В. Ужченко, Д. Ужченко [20], М. Ковшова [11], І. Мілєва [13] та ін.). Зокрема 
можна виокремити такі проблематичні русла, у яких працювали і працюють дослідники: 

- евфемізація і дисфемізація у фразеотворенні (І. Мілєва [13], В. Ужченко, Д. Ужчен-
ко [20]);

-  семантика і прагматика Ев. (М. Ковшова [11]); 
- Ев. як складники системи референтних висловлювань (І. Бабій [1]). 
Однак функціональну палітру евфемізованих одиниць у художньому тексті, зокрема 

у творчості М. Дзюби, І. Роздобудько та Люко Дашвар, належним чином не проаналізо-
вано, що й зумовило вибір теми та актуальність нашого дослідження. 

Матеріал роботи – романи М. Дзюби “Укриті небом”, “БісеріАда або п’ять грамів 
душі”, І. Роздобудько “Я знаю, що ти знаєш, що я знаю”, “Амулет Паскаля” та Люко 
Дашвар “Молоко з кров’ю”. Орієнтування на твори названих авторів не є випадковим: 
вони мають художньо-естетичну вартість і займають вагоме місце в сучасному літера-
турному просторі. Так, “Укриті небом” – це перша прозова спроба М. Дзюби, яка при-
несла їй славу талановитого прозаїка, членство у Спілці письменників, а найголовніше 
©  Багрійчук Н.В., 2012
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– літературну нагороду – обласну премію імені В. Стефаника у 2004 році. Роман Люко 
Дашвар “Молоко з кров’ю” (або “Примха”) став дипломантом “Коронації слова 2008” 
та переможцем конкурсу “Книжка року Бі-Бі-Сі-2008”. І. Роздобудько – лауреат (2000, 
2001) та переможець (2005) літературних конкурсів “Коронація слова”. 

Творчість цих письменниць деякі вчені умовно називають постмодерною, квалі-
фікуючи їх тексти як такі, “у яких мовними засобами створюється комічне, іронічне, 
карнавальне, святкове і зміст яких може розглядатися крізь призму карнавальності, гри, 
діалогічності у широкому розумінні слова” [7, с. 59]. Ми підтримуємо висловлену дум-
ку, підкреслюючи: характерними ознаками творів М. Дзюби, І. Роздобудько та Люко 
Дашвар є антропоцентричність, психологізм і (що є дуже важливим) спроба “розробки 
універсального коду та наповнення його новими значеннями” [16, с. 281]. Одним із важ-
ливих засобів експлікування авторського творчого мислення в названих романах є Ев., 
інтенційна зумовленість яких певною мірою декодується лише на текстовому рівні. 

Як уже згадувалося, сьогодні (серед багатьох інших проблем) діяльність лінгвістів 
спрямована і на дослідження ролі евфемізованих одиниць у мовленні та наукове обґрун-
тування сутнісних ознак цих мовних величин. Порівняймо окремі визначення Ев., наявні 
у мовознавчій літературі: “евфемізми – слова і вирази, які вживаються в літературній 
мові з метою уникнення слів з непристойним, брутальним значенням або з неприєм-
ним емоціональним забарвленням <…>” [19, с. 57]; “слово чи вираз, яким замінюють у 
мові грубе, непристойне, з неприємним емоціональним забарвленням слово” [6, с. 255]; 
“емоційно нейтральні слова або вирази, які вживаються замість синонімічних їм слів або 
виразів, що видаються мовцеві непристойними, грубими чи нетактовними” [4, с. 200]. 

Усі наведені дефініції у різний спосіб акцентують на важливій ознаці Ев. – заміні 
“грубого” найменування кореферентною назвою предмета, явища, ознаки чи дії. Однак, 
на нашу думку, синтезувальним є визначення Ев., подане в енциклопедії “Українська 
мова”, яке і буде базовим у нашому дослідженні: “Евфемізм – слово або вислів, троп, що 
вживається для <…> прихованого з окремих причин, пом’якшеного, ввічливого позна-
чення певних предметів, явищ, дій, заміни прямої їх назви <…>” [21, с. 168]. 

Завдяки таким основним ознакам евфемізованого номена, як образність – “здатність 
мовних одиниць створювати наочно-чуттєві уявлення про предмети навколишньої дій-
сності” [20, с. 48-49]; оцінність – кваліфікування денотата (реалій: явищ, ознак, предме-
тів), які зазнали вторинного (евфемізованого) позначення; експресивність – “властивість 
мовної одиниці підсилювати логічний та емоційний зміст висловленого” [21, с. 170]; імп-
ліцитність – здатність Ев. виражати приховане значення, – маємо підстави стверджува-
ти і про функціональну активність евфемізованих одиниць у художньому тексті. Деякі 
функції Ев. у мовленні вже виокремлено і задекларовано лінгвістами у енциклопедії 
“Українська мова”, наприклад: “магічно-забобонна, криптологічно-маскувальна, полі-
тико-ідеологічна, пом’якшувально-меліоративна, жартівливо-іронічна” [21, с. 168]. 
Однак проблема “функції евфемізмів у художньому тексті” ще досі не розв’язана і по-
требує конкретнішого розгляду, чому і присвячене задеклароване дослідження.

Звідси випливає і мета роботи: дослідити функції Ев. у художньому тексті. Постав-
лена мета передбачає розв’язання таких основних завдань: 

- дослідити семантику евфемізованих номенів у романах М. Дзюби “Укриті небом”, 
“БісеріАда або п’ять грамів душі”, І. Роздобудько “Я знаю, що ти знаєш, що я знаю”, 
“Амулет Паскаля” та Люко Дашвар “Молоко з кров’ю”;
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- виокремити основні функції Ев. у названих текстах.
Художній текст – визначальний компонент комунікативної діяльності і засіб, за до-

помогою якого комунікант здійснює мовленнєвий акт, впливаючи на співрозмовника. 
“Оскільки художній текст <…> – закінчена одиниця комунікації”, то Ев. як один із еле-
ментів “його смислового ядра”, здатні виконувати різноманітні функції, виступаючи за-
собом “віталістичного світобачення” [14, с. 93]. Причиною вживання евфемістичних за-
мінників у художньому тексті замість лексем із прямим, яскраво вираженим значенням, є 
індивідуальна спроба мовця уникнути прямої експлікації – часто як із метою приховати, 
так і, навпаки, підвищити інтерес до предмета заборони. 

На матеріалі проведеного дослідження виокремлено такі основні функції Ев. у ху-
дожньому тексті:

і. вуалітивна, яка полягає у здатності Ев. виступати засобом завуальованості ін-
формації через різні причини (особисті чи загальні – суспільно-політичні). Залежно від 
семантичних відтінків, що експлікують Ев. у художньому тексті, виділяємо окремі різно-
види цієї функції:

1) власне вуалітивна, засобами вираження якої виступають арготизми – штучно 
створені мовні одиниці, що є незрозумілі для загалу. В аналізованих текстах вони мо-
жуть формувати кореферентний ряд, “елементи якого об’єднані спільною денотативною 
співвіднесеністю… і характеризуються омосемічністю (здатністю позначати позамов-
ний об’єкт, дію ознаку, ознаку ознаки чи загалом ситуацію дійсності), різноструктур-
ною будовою (замінниками стрижневої номінації можуть бути лексеми, висловлюван-
ня, фрагменти тексту), функціональною нееквівалентністю” [12, с. 51-52], що мотивує 
різносторонній підхід до їх характеристики. Порівняймо:“Щоб невдало не засвітитися 
перед Татком – піддашником базарної групи так званого чистилища громадської кише-
ні, Ада з Христею <…> їхала до якогось віддаленого присілка <…>” [9, с. 17]; або “Зле, 
що їх двоє. Може бути забагато шуму. Вокзальний батечко “напрягів” не любить” 
[9, с. 67]. Демінутивні форми Ев. – Татко (апелятив у ролі оніму) та вокзальний батеч-
ко є репрезентантами узвичаєної манери спілкування представників окремої соціальної 
групи (підлітків, які в тексті є об’єктами маніпуляції місцевого бізнесмена – керівника 
“чорного ринку”). Основна причина використання Ев. такого типу – прагнення мовців 
зашифрувати певну інформацію, подати її у завуальований від інших осіб спосіб. У до-
сліджуваних художніх текстах реалізаторами власне вуалітивної функції виступають:

а) графічні показники, серед яких – три крапки, наприклад: “Думка про цю кляту 
цеглину, що лежить на самому краю даху <…>, в будь-який момент може зрушитись. 
Огидне, огидне відчуття … [→ смерті]” [17, с. 21]; або “Маруся нахилилася до Орисі – а 
раптом дихання стало слабким і вона просто не може розчути його. Ще ж мить тому 
мама вдихнула, а видихнути … Недвижність. Завмерло все” [8, с.154]. Три крапки у 
наведених текстових фрагментах є важливим носієм імпліцитного смислу. Вони вказу-
ють на бажання мовця (через хезитаційні чинники: невпевненість, сумнів, нерішучість, 
переживання) приховати певну інформацію, його небажання номінувати певну реалію 
(зокрема смерть, як це видно з тексту), цим самим створюючи вакації для завершення 
висловлювання;

б) ініціали, наприклад: “Але хіба могла знати, що нині на вулиці німецького містечка 
N її нудитиме від …пісні, від запаху тютюну…” [18, с. 7]. Як і в попередніх художніх 
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фрагментах, персонаж прагне не озвучувати (завуалювати) повне найменування містеч-
ка, тому використовує ініціал “N”, який є носієм імпліцитної інформації – виступає важ-
ливим засобом евфемізації мовлення;

2) магічно-вуалітивна. Порівняймо:“ – В тім роду віддавно кожна баба на два роки 
від дідька старша.

– Та цур нам з ними, при святій неділі не згадуймо! Наливаймо та закусімо ліпше, 
ади як ся ґазди нолагодили, бо писок тут свій не лишимо! [10, с. 177].

Або “Я би ту Галину не те що до хати – за ворота не впустила! Та ж ви знаєте 
ту фамілію з діда-прадіда і що вона може. Та й їх бабу Василину добре кимите, та ж 
до такої опириці, дух святий при хаті, одної на сто сіл пошукати було!” [10, с. 184]. 
Основна причина використання виділених евфемізованих конструкцій у цих текстових 
фрагментах випливає із ментальних характеристик українців, які, вимовляючи номен 
Бог (Дух святий, свята неділя) як “охоронну назву”, вірили в його конструктивну дію 
на перебіг різного роду явищ, подій у їх повсякденному житті. Звідси й походить суть 
Ев. – реалізація відкликувально-охоронної функції, яка полягає у нівелюванні дії злих сил 
і прикликання добрих;

3) вуалітивно-кваліфікативна, наприклад: “ Галино, ти не розумієш, а я тобі того 
не вмію пояснити, та якби і вмів, то ти є не така, аби те розуміти” [10, с. 88]. На-
звану функцію у виділеному тексті виконує описова форма евфемізованих замінників із 
семантично активними прономінальними елементами. У першому випадку займенни-
ки непрямо вказують на рівень інтелектуальних здібностей співрозмовниці, її недоско-
налу (з погляду мовця) ментально-когнітивну систему мислення. Комунікативний акт, 
спрямований на адресата, містить оцінку зі знаком “-”, яка “має універсальну структу-
ру (кваліфікативну модальну рамку), характеризується функціонально-комунікативною 
спрямованістю і зумовлена об’єктивними властивостями індивіда, предмета чи явища 
настільки, наскільки може ними мотивуватися” [22,  с. 107-108], що сприяє увиразненню 
індивідуальних рис співрозмовниці, оцінюваної адресантом;

4) політико-вуалітивна, яку найчастіше в досліджуваних текстах реалізують Ев. із 
нечіткою, “розмитою” семантикою, наприклад: “Люди все глибше, все старанніше вди-
хали дим червоного дурману, що щедро курився звідусіль, і нарешті ставали від нього 
залежними і тілом і духом” [10, с. 117]. Ев. “вдихали дим червоного дурману” не тільки 
творить художній образ, віддзеркалює атмосферу певного життєвого простору та реалії 
конкретного хронологічного зрізу, але й виступає баземою, на якій формується своєрід-
ний політичний міф. У його основі “лежать архетипи – первинні природні образи, ідеї, 
переживання, властиві людині як суб’єкту колективного несвідомого” [2, с. 129-130]. Та-
ким чином, міф у художньому тексті – це сучасна модель світобачення, зумовлена цілим 
спектром комунікативно-психологічних технологій упливу: відповідного лінгвістичного 
програмування, деформування часо-подієвих масштабів, фокусування уваги людини до 
негативних рівнів свідомості, в основі яких лежить ефект пропаганди з фальсифікацією 
подій та фактів;

5) іронічно-вуалітивна (гумористична) полягає у виявленні стосовно когось чи 
чогось іронії. Специфіка іронічності полягає в тому, що для неї “характерна особлива, 
імпліцитно виражена оцінна модальність, продиктована інтенцією суб’єкта-іронізатора, 
яка містить аксіологічну позицію, протилежну за значенням до узуального змісту ви-
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словлення” [15, с. 14]. Наприклад: “ - Я заявляю, - наново прощебетала Юстина, - що 
товариш патор, партор! Вождя вар’ятом не називав!

- Не партор, а парторг, буква “г” має бути вкінці!
- Ні, Юстино, вкладися йому тою буквою “г” ліпше на самий початок, аби з неї 

зачинався, йому би пасувало! – почулося з гурту…
- О, товариш на букву “г” вгадав!.. – ушпилили з гурту” [10, с. 101]. У цьому худож-

ньому фрагменті виділені Ев. виступають важливим засобом формування гумористично-
інтригувальної ситуації. Сміх як невід’ємний її компонент реалізується не в чистому ви-
гляді, а у рамках певної ідеологічної кон’юнктури, представленої у тексті, яка викликає у 
реципієнта внутрішній неспокій та психологічне напруження, дискомфорт;

6) інтимно-вуалітивна: “А ти, Катерино, танцюй, поки вільна та молодень-
ка, танцюй! Чи, може, нема такого танцюриста, як тобі ся хоче, ану, признавайся” 
[10, с. 48]. Не пряма, а грайливо-прихована форма вираження інформації Ев. танцю-
рист (= “коханий, милий”), “занурює” реципієнта (читача) у глибини колективного не-
свідомого, формуючи мотивувальні паралелі із витворами усної народної творчості, де 
все сороміцьке подається в завуальований спосіб, є пісенно та словесно модифікованим. 

іі. ритуальна функція Ев. випливає зі здатності евфемізованих одиниць у художньо-
му тесті як кодованих знаків супроводжувати ритуали, обряди, традиції. Центральною 
“інстанцією” у здійсненні ритуалу є суб’єкт інтенційної дії, що справедливо кваліфіку-
ється як людина “вищого рівня організації універсаму”, здатного “проникати в глибини 
Всесвіту” [5, с. 129]. Наприклад: “Соколюк обдивився хлопця, приніс з дому свої тра-
диційні вузлички, пляшечки, віск, срібний хрестик і свічку. Усі разом обережно поклали 
Івана на постіль. Соколюк розклав своє причандалля на столі, перехрестив його, потім 
перехрестився сам, сів і запалив свічку. З його уст полинула дивна, тільки йому відо-
ма молитва: Не я приступаю, Господь приступає, Не я помагаю, Господь помагає. 
Вийшов золотий чоловік із золотої церкви, Сонце на груди, місяць в потилицю. Під 
час молитви Соколюк брав з кожного вузличка то засушену пелюстку, то листочок, то 
насінину, перетирав їх на порошок пучками пальців над невеличкою, з долоню, дощечкою, 
а котре не піддавалося – розтискав на дощечці маленькою дерев’яною лопаткою <…> 
Дочитавши молитву, Соколюк зібрав стертий із зілля порошок на лопатку і виспав у 
прополосканий свяченою водою келішок” [10, с. 187]. Евфемізований художній сегмент 
демонструє “потужну” когнітивно-емпіричну базу персонажа, який, реалізуючи комуні-
кативно-прагматичні інтенції-надзнання, здатний “змінювати” людську долю, конструк-
тивно впливати на неї, приборкуючи та перемагаючи злі сили.

ііі. Етикетна (комунікативно-конструктивна) функція Ев. є не менш важливою 
серед окреслених, в основу якої покладено принцип ввічливості: “Вибачте, Євдокіє 
<…>, я не знаю, як вас по батькові, вибачте, прошу вас, ну, прошу <…>” [10, с. 194]. У 
цьому художньому фрагменті мовець виражає щирі почуття поваги, втілюючи їх у формі 
ввічливості. Не зважаючи на те, що він не знає, як по батькові звуть співрозмовницю, 
обирає настільки коректну манеру вибачення за власне незнання, що благополучно реа-
лізує свій мовленнєвий акт з уникненням при цьому комунікативної девіації. 

У наведеному нижче текстовому сегменті, на відміну від попереднього, спостерігає-
мо не природність комунікативно-етикетної ситуації (що мало би відбуватися закономір-
но), а штучно створені (насаджені) співрозмовником умови її реалізації. Наприклад:“- Я 
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вам, громадянине Шваюк, не просто Павло, а Павло Степанович, представник радян-
ської влади, тому прошу, на другий раз про це пам’ятати і звертатися до мене на “ви”.

 - На “ви”, то на “ви”, я до тебе не звертаюся, це ти до мене прийшов звертатися 
<…>[10, с. 150]. Таким чином, потужність семантичної бази етикетних засобів у худож-
ньому тексті, зумовлює “входження” їх у будь-яку комунікативну ситуацію та благопо-
лучну чи неблагополучну реалізацію у ній.

Розглянемо ще один приклад функціонування Ев., етикетна зумовленість якого є не 
тільки зайвою, але призводить до виникнення комунікативно-девіативної ситуації, тобто 
“такого збою у спілкуванні, коли мовленнєвий акт” не реалізує свого призначення, “а 
мовець не досягає своєї ілокутивної мети” [3, с. 117], що супроводжується негативними 
емоціями (злістю та обуренням + іронією) співрозмовника. Наприклад: “Пане Онуф-
рію!.. – Ти не панькай мені, най онде горобці не сміються! Найшов пана! Вже-м за-
панів – благодать, що й світу Божого не видать…” [10, с. 144]. Отже, у художньому 
тексті евфемізація мовлення, як це не парадоксально, часто може виступати матеріалом 
його дисфемізації.

 Виникнення між учасниками розмови комунікативної девіації зумовлена необізна-
ністю мовця у відповідності лінгвальної та екстралінгвальної ситуацій, неврахуванні 
ним позиції співрозмовника у соціальній ієрархії та атмосфери міжособистісної інтер-
акції. Таким чином, комунікативний евфемізований акт плавно зазнає, як наслідок, дис-
фемізації.

іV. Політико-коректувальна функція Ев. зумовлена суспільно-політичними про-
цесами, що супроводжуються переоформленням і словникового інвентаря на фоні ідео-
логічної кон’юнктури та принципів, які вона сповідує. Такі зміни яскраво простежують-
ся у тексті: “Ет, валенцався по селу добувати киселю, пуцьвірінок совіцький! Нема йому 
ради: “Слава Йсусу” не кажи, а товаришем величай, бо він представник совєцької вла-
ди” [10, с. 176]. Таким чином, між виразами “Слава Йсусу” і “товаришем величай” у ху-
дожньому тексті виникають антагоністичні відношення, базовані на опозиції релігійної 
та політичної світоглядних інстанцій, що часто осмислюються як діалектична єдність, 
“розірваність” якої здебільшого не є можливою.

Отже, аналіз романів М. Дзюби “Укриті небом”, “БісеріАда або п’ять грамів душі”, 
І. Роздобудько “Я знаю, що ти знаєш, що я знаю”, “Амулет Паскаля” та Люко Дашвар 
“Молоко з кров’ю” дає підстави стверджувати: Ев. – важливі засоби вираження, транс-
формації та акумулювання інформації в художньому тексті, функціональна здатність 
яких зумовлює розгортання у ньому русел образо- та характеротворення.
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СутніСтЬ КонцЕПту «увираЗнЕннЯ мовЛЕннЯ»  
у СвітЛі КуЛЬтуроЛогічного ПідХоду 

Статтю присвячено з’ясуванню сутності концепту «увиразнення мовлення» май-
бутніх вихователів дошкільних навчальних закладів з позицій культурологічного підходу. 
Проводиться аналіз даного концепту у рамках мовної картини світу.

Ключові слова: мовна картина світу, увиразнення мовлення, концепт.
Статья посвящена рассмотрению сущности концепта «обогащение речи» будущих 

воспитателей дошкольных учебных заведений с позиций культурологического подхода. 
Проводится анализ данного концепта в рамках языковой картины мира.

Ключевые слова: языковая картина мира, обогащение речи, концепт.
The article considers the essence of the concept of “enrichment of speech” of future 

teachers of preschool education in terms of cultural approach. The analysis of this concept is 
carried out in the frame of linguistic world. 

Key words: language world, the enrichment of speech concept.

Шлях до професії у кожного свій. Один приходить у професію випадково, другий 
– спираючись на престиж, третій - наперекір батькам, аби сам. Професія вихователя – 
професія за покликанням. Інші варіації відсутні. Дитячий храм, ім’я якому - дошкіль-
ний навчальний заклад, існує лише завдяки любові. Любов у всіх її проявах (любов до 
ближнього, любов до дітей, любов до гармонії, любов до прекрасного, любов до Вітчиз-
ни, любов до матері, любов до життя, любов до культури свого народу) – складові кон-
цепту «любов». Цей список нескінченний. Вихідними концептуальними положеннями 
у мовній підготовці майбутніх вихователів є взаємозв’язок між концептами «культура», 
«мова», «освіта». Одним із принципів освіти є принцип культуровідповідності. Сутність 
цього принципу полягає у визнанні вирішальної ролі концепту «культура» у становлен-
ні особистості, її мовному розвиткові. Принцип культуровідповідності, за В.Л. Омеля-
ненко, передбачає нерозривний зв’язок виховання з культурними надбаннями людства 
і свого народу, зокрема зі знаннями про загальнолюдські багатства в царині духовної та 
матеріальної культури, про особливості розвитку і становлення національної культури 
та її взаємозв’язки із загальнолюдською; знаннями історії свого народу, його культури; 
забезпеченням духовної єдності і спадкоємності поколінь [ 1]. Унікальність принципу 
культуровідповідності в тому, що майже всі сфери життєдіяльності людини (повсяк-
денне спілкування, професійно-педагогічне спілкування, аудіо, відео, кіно, телебачення, 
театр, тощо, пронизані культуремами певної культури. З уведенням кредитно-модульної 
системи у Виші України, принцип культуровідповідності практично не використовуєть-
ся. Разом із тим занепадає і рівень загального культурного рівня спеціалістів дошкільно-
го профілю, як наслідок зниження рівня мовленнєвої культури вихователя. Поза межами 
сприйняття залишаються образотворче мистецтво, музика, традиції та звичаї українсько-
©  Руденко Ю.А., 2012
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го народу тощо. Саме ці засоби виховання «сприяють формуванню і піднесенню духо-
вної культури особистості, впливають на почуттєву сферу» [1]. 

Усвідомлення взаємозв’язку концептів «мова» і «культура» допомагає усвідомити, 
що розвиток людини відбувається через засвоєння нею певних навичок і форм життєді-
яльності під впливом сім´ї та суспільства, становлення (так би мовити певної соціокуль-
турної програми розвитку особистості). Кожна людина є часткою загальної культури, 
носієм неповторної власної культури (в тому числі й мовленнєвої). Нерозривний процес 
формування мовленнєвої культури з опорою на культурне середовище, в якому мешкає 
мовець, забезпечує перехід кількісних новоутворень в мовній освіті: (збагачення слов-
ника (активного та пасивного); розуміння впливової сили слова; усвідомлення ролі ху-
дожньої літератури у житті, в якісні: не тільки пасивне засвоєння слів, але і їх вживання 
в активній мовленнєвій практиці; добір мовних засобів, які забезпечують максимальну 
впливовість слова на дитячу свідомість; засвоєння кращих зразків української класичної 
та дитячої літератури й ознайомлення дошкільників із ними. Чим вищий рівень загальної 
культури майбутнього вихователя, тим вірогіднішим стає процес перенесення загально-
культурних напрацювань в дитячу свідомість. Людина відображає світ крізь призму на-
копичених знань, умінь і навичок. У мові дитини закріплюються саме ті образні вражен-
ня, які асоціюються з культурними еталонами певної спільноти. Ці еталони виступають 
по суті складовими мовної картини світу, закладають фундамент мовного середовища, в 
якому паралельно співіснують культура та мова. 

Увиразнення мовлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у 
світлі культурологічного підходу передбачає спирання на культурний фундамент укра-
їнської культури та на його основі вдосконалення їхнього усного розмовного мовлення. 
З позицій культурологічного підходу нами було розроблено низку експериментальних 
завдань формувального етапу експерименту. Проілюструємо окремими прикладами екс-
периментальних завдань.

Завдання 1. робота за репродукцією.
мета: увиразнення мовлення за допомогою творів українського мистецтва.
матеріал: картини українського пейзажиста С.І.Васильківського: «Козача левада», 

«Весна на Україні», «Весняний день на Україні», «Підніжжя козачої гори», «Коробів хутір».
Процедура виконання: Студентам пропонували картини українського пейзажиста 

С.І.Васильківського. Сьогодні ми з вами згадаємо, що таке пейзаж. Кого з українських 
пейзажистів Ви знаєте? Сьогодні ми з вами познайомимось з картинами відомого україн-
ського пейзажиста Сергія Васильківського. Зараз ви розділитесь на групи по 5 чоловік, та 
спробуєте описати обрану Вами картину. Експериментатор пропонує картини на вибір.

Який куточок України, на вашу думку, зображено на репродукції? Яку пору року зо-
бразив автор? Що зображено на передньому плані картини? Назвіть найбільші об’єкти 
на картині. Назвіть дрібні деталі композиції. Який колір переважає? Які дії зображено? 
Який настрій викликає у вас ця репродукція?

 Самостійна робота у творчих групах.
У вас на столах є зразки характеристики певних предметів. Зараз, використовуючи 

потрібні для вас характеристики об’єктів, ви колективно будете складати опис поданої 
репродукції. Звичайно, можна додавати власні епітети та інші художні засоби. Коли час 
буде вичерпано (20 хв.), представники груп продемонструють свої описи.
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Зразки опису:
небо - синювато-сіре, захмарене, спокійне, блідо-сіре, темно-синє, безхмарне, вра-

нішнє, надвечірнє, прозоре, чисте, високе, похмуре, погідне, важке, нависле, захмарене, 
сталевого кольору, сіро-фіолетове. 

дерева – самотні, крислаті, гордовиті, у біло-голубому серпанку, розлогі, міцні, ми-
лують око, стрункі, осяяні, сріблясті, безлисті, гіллясті, укутані снігом, укриті інеєм, кри-
шталеві, сумні, осяяні сонцем. 

Хмари - перисті, кучеряві, легкі, важкі, сіруваті, прозорі, синюваті, сірі. Повітря – 
чисте, морозяне, свіже, прозоре, прохолодне. 

Барви: блідо-фіолетовий, синій, блакитний, блідо-голубий, сріблястий, золотисто-
білий, синювато-білий. 

Стан природи: тихо, спокійно, вітряно, безвітряно, затишно, замріяно, морозно. 
Перевірка роботи в групах. Після виконання завдання проходить їх колективне об-

говорення. (Зробити акцентування на найбільш вдалих художніх засобах).
Завдання 2. 
мета:увиразнення мовлення прикметниками.
матеріал: прикметники та похідні від них ознаки за кольором.
Процедура виконання: студентам пропонуються складні прикметники. Експери-

ментатор: Запишіть складні прикметники. Що вони означають? Який предмет можуть 
характеризувати подані прикметники? З поданими нижче прикметниками складіть ре-
чення (змінювати в роді, числі та відмінку дозволяється). За аналогією придумати свої 
складні прикметники до слів: жовтий, помаранчевий, золотавий, сріблястий, райдужний, 
прозорий, фіолетовий, кришталевий, пурпурний, бріліантовий, діамантовий тощо.

Білувато-голубий, світло-рудий, ясно-карий, яскраво-зелений, тьмяно-червоний, 
брудно-жовтий, сіро-свинцевий, молочно-білий, солоно-солодкий, жовтувато-білий, 
біло-червоний, світло-блакитний, ясно-каштановий, яскраво-білий, тьмяно-сірий, тем-
но-бурий, брудно-сірий, сіро-голубий, сніжно-білий, гіркувато-солоний, соціально-по-
бутовий, білувато-блакитний, світло-зелений, ясно-бурштиновий, яскраво-синій, тьмя-
но-каштановий, темно-вишневий, брудно-червоний, синьо-зелений, мідно-червоний, 
солоно-кислий, біло-рожевий.

Завдання 3. 
мета: увиразнення мовлення неологізмами.
матеріал:картки з неологізмами.
Процедура виконання: Пригадайте, що таке неологізми? У наведених словосполу-

ченнях складні прикметники – художні неологізми. Запишіть їх, визначте їхній рід. Що 
можна назвати художніми неологізмами? З будь-яким неологізмом (за вибором) складіть 
зв’язний текст, дотримуючись логіки викладу.

Черство-суворий хліб, буйнокосе літо, вишневокоре слово, новітньо-крилатий та-
нець (А. Малишко); Небесно-сива мати (С. Йовенко); Небоока любов, вогневиця-калина 
(П. Осадчук).

Завдання –гра 4. 
Пригадайте, що таке епітети? Підкресліть епітети в наведених словосполученнях. 

Доберіть до кожного іменника свої епітети (прості чи складні), складні підкресліть. З 
кожним епітетом складіть зв’язний текст, дотримуючись логіки квикладу.
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 Стокольорова пісня, світловиді пісні, новітньо-крилатий танець, стоустий ручай, 
пружно-синій вітер, зелено-чиста рута, прозоро-синя грань, ракетно-космічні невдачі, 
іскрометна любов (З тв. А. Малишка).

Завдання 5. 
Складіть невеличкі описи природи за поданим початком, намагаючись зберегти за-

кладений автором настрій. Варіант а) Сірий туман куриться над землею. Брудні та важкі 
хмари вислали високе небо. Сонця не видно, сіро, димно, моторошно...; Варіант б) Пора 
була весняна. Сонце так любо світило: не пекло, а гріло. Поля лагідно й весело зелені-
ли...; Варіант в) Так непомітно й літечко збігло. Сонце почало нижче ходити над землею, 
і, хоч було воно яскраве та веселеньке, вже не гріло, як раніше...

Висвітлені наукові розвідки не вичерпують всіх аспектів проблеми увиразнення мов-
лення майбутніх вихователів. Перспективу подальшого дослідження вбачаємо у висвіт-
ленні різних аспектів дослідження з урахуванням системно-цілісного, синергетичного та 
компетентнісного підходу.
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мЕЖдиСциПЛинарнЫЕ научнЫЕ ПодХодЫ  
К иЗучЕниЮ идЕнтичноСти

У статті описуються провідні міждисциплінарні підходи до вивчення ідентичності 
в соціогуманітарному знанні ХХІ століття: психоаналітичний, соціологічний, когнітив-
ний і конструкціоністський. Кожний з них розглядається з точки зору об’єкта вивчення, 
напрямів і проблематики досліджень, базових теорій і векторних визначень ідентичнос-
ті, її функцій і механізмів. 

Ключові слова: ідентичність, когнітивний підхід, конструкціоністський підхід, пси-
хологічний підхід, соціологічний підхід, соціогуманітарне знання. 

В статье описываются ведущие междисциплинарные подходы к изучению идентич-
ности в социогуманитарном знании XXI века: психоаналитический, социологический, 
когнитивный и конструкционистский. Каждый из них рассматривается с точки зре-
ния объекта изучения, направлений и проблематики исследований, базисных теорий и 
векторных определений идентичности, ее функций и механизмов. 

Ключевые слова: идентичность, когнитивный подход, конструкционистский под-
ход, психологический подход, социологический подход, социогуманитарное знание. 
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The article deals with discussions of identity in four leading interdisciplinary traditions in 
the XXI-st century humanities: psychoanalytical, sociological, cognitive and constructionist. 
Each of them is described in terms of basic theories, objects and perspectives of study, range of 
problems, main definitions of identity, its functions and mechanisms. 

Key words: cognitive tradition, constructionist tradition, humanities, identity, psychoana-
lytical tradition, sociological tradition. 

В нашем веке обсуждение проблематики идентичности занимает центральное место 
в современной социальной и политической жизни, в многочисленных произведениях ху-
дожественной, документальной и публицистической литературы и в научном знании: 
«Всего еще несколько десятилетий назад «идентичность» никак не претендовала на цен-
тральное место нашего мышления, а оставалась лишь объектом философских медита-
ций. Сегодня это слово у всех на устах1 [1: 6] … Идентичность становится призмою, 
сквозь которую рассматриваются, оцениваются и изучаются большинство важных черт 
современной жизни» [2: 182].

В научной парадигме ХХІ века происходит изменение статуса понятия «идентич-
ность» с социально-философского и психологического на междисциплинарный. «Иден-
тичность» рассматривается как междисциплинарная «категория социально-гумани-
тарных наук, применяемая для описания индивидов и групп в качестве относительно 
устойчивых, тождественных самим себе целостностей» [3: 78]. Актуальные вопросы 
идентичности разрабатываются не столько в рамках узкоспециальных теорий и концеп-
ций, сколько в рамках междисциплинарных научных теорий и подходов, зародившихся и 
формировавшихся в ХХ веке. Доминирующими в социогуманитарной научной парадиг-
ме ХХІ века научными подходами к изучению идентичности являются психоаналитиче-
ский, социологический, когнитивный и конструкционистский. 

Предлагаемая статья освещает основные особенности исследований идентичности 
в русле указанных подходов. В ней впервые делается попытка систематизации много-
численных концепций, теорий, школ, исследований отдельных ученых с точки зрения 
отнесения их к указанным подходам, а также дается унифицированное описание каж-
дого из подходов по схеме: объект исследования, направления исследования, векторные 
определения идентичности, ее функций, видов и механизмов. Рамки статьи, к сожале-
нию, не дают возможности подробно изложить историю зарождения и становления этих 
научных подходов на протяжении ХХ века, в ней основное внимание уделяется краткому 
описанию проблематики указанных подходов в социогуманитарном научном «дискурсе 
идентичности» [4] ХХІ века. 

Психоаналитический подход
Именно с психоаналитическим подходом (в западной терминологии «психодина-

мический» [5: 330]) связано введение терминов «идентичность» и «идентификация» в 
широкий научный обиход, возникновение дискурса идентичности в социогуманитарном 
знании ХХ века (З. Фрейд, Э. Фромм, Э. Эриксон) и его становление на основе теории 
глубинной психологии и психоанализа (Ж. Лакан, Дж. Марсиа, З. Фрейд, А. Фрейд, Э. 
Фромм, А. Уотерман, Э. Эриксон и мн. др.), теории идентичности сознания и мозга Ю. 
Плейса и Г. Фейгла, теории человеческой мотивации А. Маслоу и др. 
1  Перевод наш – Е.П. Матузкова. 
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 В рамках психоаналитического подхода к изучению идентичности в ХХІ веке про-
должается разработка проблематики «идентичности» с точки зрения её структурно-ди-
намических характеристик и особенностей взаимосвязи с понятиями «Я-концепция», 
«самость», «самосознание», «самоопределение», «Я-реальное», «Я-идеальное», «бес-
сознательное» и т.д (Ш. Берн, Е. Белинская, Е. Вахромов, Д. Зимер, А. Иващенко, Э. 
Олсон, Ж.М. Робин, Дж. Смарт, В. Соснин, Л. Хьелл и мн. др.). 

Главным объектом исследований является личность как автономная сущность, на-
деленная мыслями, чувствами, желаниями, способностью к действию, и идентичность 
здесь рассматривается как одна из составляющих структуры личности и её самосозна-
ния. 

Процессуальная сторона идентичности – процесс формирования и существования 
идентичности – и её содержательная сторона – специфика целей, ценностей, убеждений 
– изучаются в тесной взаимосвязи представителями соответствующих направлений – 
процессуального и содержательного.

Идентичность как процесс является частью процесса формирования феноменологи-
ческого «Я». Формирование идентичности в свою очередь происходит через осознание 
самости, которая в отличие от Я-концепции (результат личностного развития человека) 
включает уровень бессознательного, предшествующего становлению личности [6: 24]. 
Различные самости одного человека вступают во взаимодействие, помогая ответить на 
вопросы «Кто Я?», «Кем я себя вижу?», то есть в роли «Других» могут выступать отдель-
ные самости одного человека [7; 8]. Результатом такого взаимодействия становится пер-
сональная идентичность. Следует отметить, что в этом теоретическом подходе персо-
нальная идентичность занимает доминирующее положение по отношению к социальной. 

Основной функцией идентичности в психоанализе признается адаптация. Идентич-
ность в этом понимании, основанном еще на идеях Э. Эриксона, призвана сохранить 
целостность и индивидуальность опыта человека, помогать ему предвидеть внутренние 
и внешние опасности и соизмерять свои способности с возможностями, которые даёт 
ему общество. Основным механизмом идентичности считается страх утраты своего «Я» 
и ущемление личностных потребностей [9; 7].

В свете основных положений психоаналитического подхода идентичность в наибо-
лее общем виде трактуется как отношение индивида к себе; чувство тождественности 
(самотождественности) и непрерывности, истинности, полноценности собственной лич-
ности при восприятии других людей, признающих это тождество и непрерывность; чув-
ство адекватности и стабильного владения личностью собственным «Я», независимо от 
изменений последнего и ситуации [10: 170; 9: 16].

Социологический подход
Активно разрабатываются теории и концепции предшествующего периода и в со-

циологическом подходе к исследованию идентичности. Этот подход, опирающийся на 
идеи символического интеракционизма (прагматическая теория самости У. Джеймса, 
концепция зеркальной самости Ч. Кули, теория социальной интеракции Дж. Мида), ста-
тусно-ролевые концепции (теория ролей П. Бергера, драматическая модель социально-
го взаимодействия И. Гоффмана, теория референтных групп Р. Мертона и др.), теорию 
конфликтов М. Шериф и Д. Кэмпбелла, теорию социального контекста идентичности Г. 
Брейкуэлл, теорию идентичности как интериоризованной роли Ш. Страйкера и др., про-
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должает анализировать идентичность сквозь призму символических аспектов социаль-
ных взаимодействий и социального происхождения «Я». В нем акцентируется внимание 
на изучении социальных категорий в аспекте множественности идентичности, влияния 
идентификации с несколькими группами на отношение к членам своей и чужой группы, 
иерархической структуры социальной идентичности, динамики идентичности в ходе 
межкультурной адаптации и межгрупповых и межличностных отношений и многих дру-
гих вопросах (В. Агеев, В. Гекас, Л. Дробижева, О. Павлова, Д. Сноу, А. Толмасова, В. 
Хотинец, Л. Шнейдер, В. Ядов и мн. др.).

Главным объектом исследований, выполненных в ключе социологического подхода, 
являются личность как представитель группы и сама группа. Идентичность, соответ-
ственно, рассматривается как, прежде всего, социальная идентичность и как один из 
базовых феноменов индивидуального и группового самосознания. Если в психоаналити-
ческом подходе идентичность рассматривается в свете процесса формирования феноме-
нологического «Я», то в социологическом подходе идентичность является частью про-
цесса формирования интеракционного «Я» и имеет дело с самоопределением человека 
в социуме, формированием социальной идентичности через взаимодействие с другими 
индивидами, исполнение «ролей» и сравнения себя с «Другими» [8: 19]. 

Основными функциями идентичности в социологическом подходе считаются регу-
ляция межгрупповых и межличностных отношений и организация, а также выбор на-
правления поведения. Главными механизмами развития и формирования идентичности 
называются подражание (индивид, независимо от уровня осознания копирует формы, 
эталоны, стереотипы, ценности поведения других людей из той общности, с которой он 
себя идентифицирует), необходимое принятие (индивид под влиянием групповых норм, 
правил, традиций и ценностей принимает формы поведения, свойственные его группе) и 
осознанное, ответственное принятие идентификационных характеристик.

Преломляясь сквозь призму этих и других основных положений социологического 
подхода, идентичность (прежде всего социальная) определяется как: результат формиро-
вания многообразия социального «Я» индивида [11]; результат отождествления индиви-
да с ожиданиями и нормами его социальной среды [3: 79]; результат процеса социальной 
идентификации, который заключается в установлении в середине группы стойких депер-
сонализированных отношений, при которых индивидуальные особенности психологиче-
ски менее важны, чем групповые [12: 149]; чувство, осознание индивидом своей принад-
лежности к определенному сообществу, группе людей [13: 147]; идеальная представлен-
ность интерперсонального отождествления Я-позиций в социальном пространстве [14].

Когнитивный подход
· Изучение социальной идентичности продолжается и в русле междисциплинарного 

когнитивного подхода, ядро которого составляют теория когнитивного баланса Ф. Хей-
дера, теория когнитивного дисбаланса А. Фестингера, теория социальной идентично-
сти Г. Тэджфела, теории социального сравнения и самокатегоризации Дж. Тернера и П. 
Оакса. В последние годы эти теории претерпели большие изменения, связанные прежде 
всего с результатами многочисленных экспериментальных исследований социальной 
идентичности, которые проводились в группах с различными социальными статусами 
(прежде всего, низшим) и структурами. 
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В ХХІ веке исследования идентичности в рамках когнитивного подхода направлены 
на решение векторных проблем психологии личности, социальной и когнитивной пси-
хологии: взаимосвязи между индивидуальным и коллективным, между персональной и 
социальной идентичностями, между категоризацией (самокатегоризацией) и социаль-
ным сравнением, обеспечивающих процесс функционирования социальной идентично-
сти; закономерностей динамики социальной идентичности в аспекте внутригрупповой и 
межгрупповой дифференциации и т.д. [15].

Как и в социологическом подходе, в когнитивном подходе главными объектами ис-
следований являются социальная группа и личность как представитель группы. Изуче-
ние социальной идентичности основывается на идее о том, что каждый индивид имеет 
определенные социальные характеристики, которые демонстрируют его/её членство в 
группе, и персональные или индивидуальные характеристики, которые более специфич-
ны и уникальны.

Социальная идентичность, таким образом, представляет собой те аспекты «Я» кон-
цепции индивида, которые связаны с восприятием себя как члена определенных соци-
альных групп. Формируется она в процессе включения в те или иные группы и осознания 
своего места в них.

Определение группы с точки зрения данного подхода также носит когнитивный ха-
рактер. Группа рассматривается как совокупность индивидов, которые воспринимают 
себя как членов одной и той же социальной категории, разделяют эмоциональные по-
следствия самоопределения и достигают некоторой степени социальной согласованно-
сти по оценке собственно группы и их членства в ней [16: 15]. Во всех группах членство 
мотивировано достижением и сохранением позитивной социальной идентичности через 
межгрупповую дифференциацию. Отсюда вытекают и основные функции идентичности 
– адаптация к социальному пространству с целью построения и прогнозирования моде-
ли поведения как отдельного индивида, так и группы как целостности. 

Основными механизмами идентичности называются социальная категоризация и 
концептуализация, социальное сравнение с другими, результатами которых являются 
межгрупповая дифференциация и внутригрупповой фаворитизм. 

В рамках когнитивного подхода многочисленные определения идентичности (пре-
жде всего социальной) основываются на ставшем сегодня классическом определении Г. 
Тэджфела, согласно которому социальная идентичность – это та часть индивидуальной 
«Я-концепции», которая включает как знание принадлежности к социальной группе/
группам, так и оценку и эмоциональное отношение к этому групповому членству [17].

Идентичность сегодня с позиций когнитивного подхода трактуется как: принятая в 
той или иной степени социальным субъектом социальная категория, связанная с частью 
социальных идентификационных категорий, выбираемых в соответствии с определен-
ным социальным контекстом [9]; результат процесса идентификации, результат осмыс-
ления человеком самого себя, связанный со стремлением к построению целостного мира 
субъективно-значимых смыслов [18: 52]; феномен индивидуального сознания, предпола-
гающий осознание принадлежности к определенной общности, имеющий для индивида 
значимый смысл, и феномен надиндивидуального сознания, признак (качество) общно-
сти, характеризующее её как коллективного субъекта [19: 349]; результат эмоционально-
когнитивного процесса осознания групповой принадлежности, отождествления индиви-
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дом себя с представителями своей группы/групп и обособления от других групп, а также 
глубоко личностное значимое переживание своей групповой принадлежности [20: 351].

Таким образом, идентичность в когнитивном подходе в наиболее обобщенном виде 
рассматривается как феномен индивидуального и надиндивидуального сознания, пред-
ставляющий в первом случае результат эмоционально-когнитивного процесса осозна-
ния индивидом своей групповой принадлежности, и, во-втором, результат самосознания 
общности, её качество, характеризующее её как коллективного субъекта. 

Конструкционистский подход
В ХХІ веке большинство исследований идентичности связаны с чрезвычайно акту-

альными проблемами межгрупповых отношений. Поэтому развивающееся в предше-
ствующее столетие в рамках когнитивного подхода конструкционистское направление, 
в котором основное внимание уделяется именно этому аспекту идентичности и которое 
базируется на концепции конструктивного альтернативизма Дж. Келли и теории персо-
нальных конструктов (В. Брушлинский, М. Дуглас, Е. Головаха, И. Козлова, Дж. Келли, 
В. Похилько, Ф. Франселла и др.), получает всё более широкое распространение. Это 
способствует тому, что в современной науке конструкционистская (конструктивная) мо-
дель анализа идентичности получает статус самостоятельного (хотя и тесно связанного 
с когнитивным) междисциплинарного подхода к исследованию идентичности. Данный 
подход, по мнению ученых, позволяет более полно выявить механизмы формирования и 
трансформации идентичности в условиях современного общества, роль самой личности 
в создании определенных идентичностей, а также точнее описать социальный уровень 
определения идентичности, поскольку понятие «личностный конструкт» отражает вну-
треннюю солидарность человека с социальными, групповыми ценностями и тем самым 
помогает процессу категоризации «Я» [21; 22; 9 и др.].

В работах данного подхода изучаются механизмы самоопределения личности через 
принадлежность к социальной категории; сущность, механизмы формирования и струк-
тура социальной идентичности как производной процесса конструирования социального 
мира; этническая идентичность как один из ключевых социальных конструктов и многие 
другие вопросы (Г. Андреева, Н. Иванова, Т. Мищенко, Т. Румянцева, Т. Стефаненко).

В конструкционистском подходе все чаще, наряду с терминами «развитие», «фор-
мирование», «конструирование» идентичности используется более современный тер-
мин – «трансформация» идентичности, который включает все предыдущие, поскольку 
означает преобразование, превращение, изменение структуры идентичности под влия-
нием различных факторов, как возрастных, так и социальных. В большей степени, чем 
остальные, он применяется по отношению к быстрому изменению и конструированию 
идентичности под влиянием социальных факторов нестабильности и неопределенности, 
социокультурных перемен и смены политического устройства общества [22] и межнаци-
ональных конфликтов и национальных революций. 

Поэтому основные функции идентичности, с точки зрения конструкционистского 
подхода, связаны с ориентировкой отдельного индивида и группы как целостности в та-
ком социальном пространстве для выработки или прогнозирования определенного ситу-
ативного поведения. 

Как и в когнитивном подходе, основными механизмами идентичности в конструк-
ционистском подходе считаются сопоставление, сравнение с другими и социальная ка-
тегоризация. 
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Идентичность, таким образом, определяется в рамках данного подхода как централь-
ный смыслообразующий элемент личности, имеющий когнитивно-аффективную при-
роду и оказывающий влияние на ценностно-смысловую сферу мышления и поведения 
человека. Социальная идентичность при этом выступает как целостная динамическая 
система ключевых социальных конструктов личности, создаваемая (конструируемая) 
субъектом при пересмотре своего места в социальной среде в ходе взаимодействия, со-
циального сравнения и являющаяся когнитивно-мотивационным основанием восприя-
тия индивидом новых социальных ценностей [15; 9; 22].

Заключая краткий теоретический обзор ведущих междисциплинарных подходов 
к изучению идентичности, отметим, что идентичность как сложный и многогранный 
феномен получает многочисленные и разнообразные интерпретации в каждом из этих 
подходов. Это иллюстрирует до сих пор нерешенную, «глобальную» проблему общей 
теории идентичности, связанную с выработкой унифицированного, терминологически 
четкого, схематически выверенного и ясного определения идентичности в рамках каж-
дого из описанных подходов. 
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ЭКЛЕЗіонімЫ КуЛЬтавЫХ БудЫнКаў ЯК ПЕрСПЕКтЫўнЫЯ 
анамаСтЫчнЫЯ аБ’ЕКтЫ раЗвіццЯ рЭЛігійнага турЫЗму 

маЗЫрШчЫнЫ

Стаття присвячена дослідженню еклезіонімів культових будов Мозиря і району як 
важливих об’єктів розвитку релігійного туризму. Аналізуються лексико-семантичні і 
словотворчі особливості еклезіонімів. Просліджується виникнення і історичний розви-
ток назв культових об’єктів.

Ключові слова: еклезіонім, ономастика, релігійний туризм, культовий об’єкт.
Статья посвящена исследованию экклезионимов культовых строений Мозыря и ра-

йона как важнейших объектов развития религиозного туризма. Анализируются лекси-
ко-семантические и словообразовательные особенности экклезионимов. Прослежива-
ется возникновение и историческое развитие названий культовых объектов. 

Ключевые слова: экклезионим, ономастика, религиозный туризм, культовый объект. 
The article is devoted to research of names of cult buildings of Mozyr and area as important 

objects of religious tourism. It analyses the lexical-semantic and word-formation features of 
eklezionims. 

Key words: eklezionim, onomastics, religious tourism, cult object. 

Горад Мазыр сфарміраваўся ў спецыфічных прыродна-ландшафтных умовах. Яго 
геаграфічнае размяшчэнне, адасобленае на першых этапах ад еўрапейскіх цывілізацый, 
стала вынікам адметнасці горада ў станаўленні і развіцці сваёй самабытнай духоўнай і 
матэрыяльнай палескай культуры, якая захавала свае рысы з глыбокай старажытнасці.

Гэты ўнікальны куток усходняй часткі Беларусі, названы ў народзе “Беларускай 
Швейцарыяй”, валодае значным патэнцыялам для развіцця турызму. Многія аб’екты 
архітэктуры горада з’яўляюцца важнымі помнікамі гісторыі, якія сведчаць пра мінулыя 
падзеі і знаёмяць з этапамі станаўлення і развіцця горада (старажытны замак, 
бернардзінскі кляштар, манастыры цыстэрцыянак і цыстэрцыянцаў, будынак былой 
мужчынскай гімназіі і інш.). Усё ж мала будынкаў, якія маюць гістарычную каштоўнасць, 
уцалела да нашага часу: некаторыя аб’екты рэканструяваны, асобныя захаваліся ў 
ранейшым выглядзе, астатнія – былі знесены. Менавіта гістарычныя будынкі горада са 
своеасаблівай духоўнай культурай Палесся лічацца важнымі і перспектыўнымі аб’ектамі 
для беларускага і замежнага турызму. 

Рэлігійны турызм складае састаўную частку сучаснай індустрыі турызму. Помнікі 
культавай архітэктуры – гэта рэсурсы рэкрэацыйнага турызму. Асноўная мэта рэлігійнага 
турызму – духоўна-асветніцкая. Т.Т. Хрыстоў падкрэслівае, што “рэлігійны турызм 
аказвае вялікае эмацыянальнае ўздзеянне на чалавека, многія людзі пасля паломніцкіх 
паездак вяртаюцца пераўвасобленымі, вырашыўшымі некаторыя жыццёвыя супя- 
рэчнасці, адпачыўшымі і ў добрым стане” [1: 6]. Культавыя пабудовы Мазыршчыны 
©  Бервячонак А.У., 2012
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могуць служыць важнымі аб’ектамі рэлігійнага турызму і паломніцтва, у якіх турысты 
змогуць убачыць важнейшыя рэлігійныя каштоўнасці горада і раёна: дзеючыя 
культавыя помнікі (храм у гонар абраза Замілавання Маці Божай; капліца і царкоўны 
помнік у гонар мітрапаліта Кіеўскага і ўсея Русі Макарыя; касцёл святога Міхаіла 
Архангела; манастыр бернардзінцаў і інш.), музей сабора святога Архангела Міхаіла, 
у якім сабраны багаты матэрыял: кнігі, царкоўныя рэчы, абразы і многае іншае, якія 
датуюцца XVI-XX стст., наведаць набажэнства, прыняць удзел у хросных хадах крыжоў, 
цудатворных абразоў, напрыклад, з Тураўскай епархіі ў Свята-Міхайлаўскі кафедральны 
сабор Мазыра, пазнаёміцца з матэрыяльна-духоўнай спадчынай храмаў (спісам (копія 
абраза) з цудатворнай іконы Божай Маці ў храме ў гонар абраза Замілавання Маці 
Божай у вёсцы Васькаўка; старажытнай драўлянай статуяй Ісуса Хрыста ў касцёле 
святога Міхаіла Архангела; сямейнай пахавальняй рода Аскерак у Свята-Міхайлаўскім 
саборы) і іншых рэлігійных мерапрыемствах. 

Сакральныя аб’екты Мазыршчыны з’яўляюцца славутасцю, нацыянальным 
набыткам, а іх назвы – абліччам культавага будынка, помнікам матэрыяльнай культуры, 
якія адлюстроўваюць гісторыю, сучаснасць, памяць. “Вывучаючы матэрыяльна-
духоўныя аб’екты культуры, – адзначае Я.М. Паспелаў, – неабходна звяртацца да назваў, 
якія могуць расказаць шмат цікавага аб мінулым і сучасным вывучаемай мясцовасці” 
[2: 8]. Назвы культавых аб’ектаў даследуе анамастыка, асновай якіх выступае святасць, 
сакральнасць. І.У. Бугаёва піша: “Святасць - адно з фундаментальных паняццяў 
хрысціянскага вучэння. Паняцці святасці і сакральнасці заўсёды былі важнымі 
для свядомасці веруючага чалавека. Таму ў працэсе ладу і арганізацыі жыцця, пры 
анамастычнай намінацыі людзьмі рухаюць усвядомленыя ментальныя, духоўна-
маральныя ўяўленні. Даследаванне сакральнага анамастыкона дазваляе атрымаць 
багатыя і разнастайныя звесткі аб рэлігіі, гісторыі і культуры народа” [3]. Таму не 
толькі само ўзвядзенне канфесіянальных будынкаў сакралізуе матэрыяльнае жыццё 
чалавека, але і самі назвы розных культавых аб’ектаў адлюстроўваюць духоўны свет 
чалавека, яго адносіны і павагу да рэлігійных здабыткаў, традыцый. 

Назвы духоўна-культурных аб’ектаў займаюць важнае месца ў анамастычнай 
прасторы, сярод якіх асобае месца займаюць эклезіонімы – назвы культавых аб’ектаў 
розных рэлігій, якія ўтрымоўваюць гісторыка-культурную інфармацыю. Гэты пласт 
лексікі па сутнасці не разглядаўся ў беларускім мовазнаўстве. Розныя аспекты 
даследавання эклезіонімаў знаходзім у працах расійскіх вучоных: І.У. Бугаёвай, А.П. 
Арынінай, Б.А. Успенскага, А.А. Мінкіна, В.І. Супруна, М.Е. Каўлена і інш. 

І.У. Бугаёва справядліва падкрэслівае, што “даследуючы назвы сакральных аб’ектаў 
неабходна звяртацца да гісторыі станаўлення культавых будынкаў, агіаграфіі, 
эарталогіі і іншых дысцыплін, таму што яны захоўваюць важныя звесткі этапаў ўзнікнення 
і развіцця рэлігіі, а таксама прычыны з’яўлення назваў рэлігійных аб’ектаў [4: 20]. 

З прыняццем і развіццём хрысціянства пачалі ўзнікаць розныя культавыя аб’екты: 
цэрквы, касцёлы, манастыры, сінагогі і інш., гэта было звязана з пражываннем у горадзе 
людзей рознага веравызнання: рускіх, украінцаў, літоўцаў, палякаў, яўрэяў, немцаў і 
інш. Будаўніцтву храмаў надавалася дзяржаўнае і палітычнае значэнне: у іх захоўваліся 
гарадская казна, бібліятэкі, архівы, праводзіліся сходы гараджан. Пры храмах вучылі 
грамаце, пісьму. 
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З XI – XIX стст. у Мазыры дзейнічала 14 рэлігійных будынкаў: царква святога Спаса, 
ці Праабражэння Гасподняга (XI ст.), жаночы Параскевінскі манастыр (XI ст.), царква 
святога Мікалая Цудатворца (XVI ст.), базыліянскі манастыр (XVI ст.), Багародзіцкая 
царква (XVI ст.), рымска-каталіцкі касцёл у імя Ушэсця Дзевы Марыі (XVII ст.), царква 
святога Пятра (XVIII ст.), касцёл святога Міхаіла Архангела (XVIII ст.), жаночы 
манастыр цыстэрцыянак (XVIII ст.), мужчынскі манастыр цыстэрцыянцаў (XVIII ст.), 
кляштар бернардзінцаў (XVIII ст.), царква святога Міхаіла Архангела (XVIII ст), царква 
ў гонар святой Вялікапакутніцы Параскевы Пятніцы (XVIII ст.), Свята-Троіцкая царква 
(XIX ст.). Назвы гэтых культавых аб’ектаў звязаны са святасцю, якія адлюстроўваюць 
разнастайныя звесткі аб рэлігіі, гісторыі і культуры народа. Разам з праваслаўнымі 
і каталіцкімі храмамі будаваліся і сінагогі, у канцы XIX пачатку XX стст. існавалі 
тры будынкі сінагог, якія знаходзіліся насупраць сучаснай лазні, на плошчы Горкага, 
дзе маліліся гаспадары-рамеснікі, хасіды і літвакі, назвы гэтых будынкаў страціліся  
[5: 51-112]. 

У гады савецкай улады (XX ст.) рэлігія падвяргалася ганенням, большасць храмаў і 
манастыроў закрылі, некаторыя – разбурылі. Новыя культавыя будынкі не ўзводзіліся, 
таму што ўлада імкнулася паменшыць ролю царквы ў жыцці грамадства і аддзяліць яе 
ад дзяржавы. 

З сярэдзіны 90-х гадоў XX ст. на Мазыршчыне назіраецца перыяд адраджэння рэлігіі: 
у жніўні 1997 г. была адкрыта міжнародная хрысціянская Новаапостальская царква; у 
1998 г. каля Кургана Славы у памяць абаронцаў айчыны была пабудавана царква святога 
велікамучаніка Георгія Пабеданосца; 24 красавіка 2004 г. у мікрараёне «Зарэчны» была 
ўзведзена царква Увядзенне ў храм Найсвяцейшай Багародзіцы; у 2007 годзе было 
завершана будаўніцтва храма абраза Божай Маці «Усіх тужлівых Радасць»; у 2009 
г. пабудавалі храм у гонар вялебнага Сергія Раданежскага, 18 ліпеня 2009 г. прыходу 
перададзены абраз Сергія Раданежскага з часціцай святых мошчаў; у 2010 г. на гары 
Камунараў была адноўлена Спаская царква [6]. 

Да Кастрычніцкай рэвалюцыі ў вёсках Мазырскага раёна знаходзілася каля 12 
культавых будынкаў, цэрквы размяшчаліся амаль у кожным буйным населеным пункце, 
пасля рэвалюцыі дзейнічала каля 4 рэлігійных аб’ектаў, астатнія – былі знішчаны 
ўладай. У цяперашні час на Мазыршчыне таксама працуюць храмы: у вёсцы Васькаўка 
адноўлены храм у гонар абраза Замілавання Маці Божай (1993г.), царква гэта была 
пабудавана на месцы, дзе быў знойдзены цудатворны абраз, які потым быў страчаны; у 
вёсцы Скрыгалаве захаваліся капліца і царкоўны помнік у гонар мітрапаліта Кіеўскага і 
ўсея Русі Макарыя, на гэтым месцы ён быў забіты татарамі (XVI ст.); у вёсцы Махнавічы 
працуе прыход храма Увядзенне ў храм Найсвяцейшай Багародзіцы (2007 г.); у вёсцы 
Міхалкаўская Рудня працуе царква святога Архангела Міхаіла (2002г.); у вёсцы Слабада 
ў 2009 г. аднавілі храм святога Архангела Міхаіла; у вёсцы Асавец у 1997 г. быў 
зарэгістраваны храм у гонар мітрапаліта Кіеўскага і ўсея Русі Макарыя; у пасёлку 
Крынічны ў 2005 г. адкрылі храм Сабора Беларускіх святых [6]. Манастыры, храмы – 
цэнтры рэлігійнага жыцця насельніцтва, а іх назвы – частка мясцовай гісторыі. “Рэлігія 
ўплывае на фарміраванне самасвядомасці і стэрэатыпаў паводзін людзей, – піша Т.Т. 
Хрыстоў, – яна выступае элементам грамадскай сістэмы і ў многіх выпадках – адным з 
найважнейшых” [1: 6].
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Назвы культавых аб’ектаў, як і самі будынкі, з’яўляюцца часткай матэрыяльнай 
культуры народа. Эклезіонімы ўтрымліваюць пазнавальную інфармацыю, яны 
адлюстроўваюць лікі і дзеянні святых асоб. Напрыклад, у назвах храмаў часта згадваецца 
імя «Міхаіл» – гэта архангел, які абараняе «законы Божыя», змагаючыся са злымі духамі. 
Веруючыя лічаць, што ён спрыяе вылячэнню хвароб, якія, як мяркуюць, выклікаюцца 
злымі духамі. Таму нярэдка храмам даецца імя гэтага святога. Назва «Новаапостальская» 
азначае адраджэнне царквы, якая была першапачаткова ўстаноўлена дванаццаццю 
апосталамі Хрыста. Назвы сакральных аб’ектаў захоўваюць памяць і звесткі пра святых 
асоб і маюць асветніцка-пазнавальны характар, што з’яўляецца важным элементам 
рэлігійнага турызму [7]. 

Многія культавыя будынкі Мазыра ў гістарычны час былі знішчаны (каля 17), 
некаторыя адноўлены, астатнія, якія захаваліся, маюць рознае прызнычэнне (6). Сярод 
гісторыка-архітэктурных культавых помнікаў горада захаваліся: касцёл бернардзінцаў – 
цяперашні Свята-Міхайлаўскі сабор (1645 г.), кляштар бернардзінцаў, ёсць меркаванне, 
што ад кляштара ішоў падземны ход да Кімбараўскага кляштара, а адтуль – ход у Юравіцкі 
манастыр (1760-1778 гг.), манастыр цыстэрцыянак – цяперашняя вяслярная база (1610 
г.), касцёл святога Міхаіла Архангела (1743 г.), мужчынскі манастыр цыстэрцыянцаў 
– цяперашняя мэблевая фабрыка (першая палова XVIII ст.), адноўленая царква святога 
Мікалая Цудатворца (першая палова XX ст.). Фасады асобных рэлігійных будынкаў 
засталіся не адрэстаўрыраванымі, хоць гэтыя пабудовы і аднесены да катэгорыі гісторыка-
архітэктурных каштоўнасцей дзяржавы (кляштары цыстэрцыянак і цыстэрцыянцаў, 
бернардзінцаў). 

На працягу шматлікіх стагоддзяў рэлігія спрыяла станаўленню дзяржаўнасці, 
аказвала і працягвае аказваць моцны ўплыў на грамадства, на арганізацыю побыту, 
маральнасць, культуру, навуку, эканоміку. Рэлігійная дзейнасць і адносіны да яе 
садзейнічалі і садзейнічаюць стварэнню і назапашванню каштоўнасцей у матэрыяльнай 
і духоўнай сферы.

Рэлігійныя будынкі і іх назвы ўтрымліваюць культурна-пазнаваўчую інфармацыю, 
знаёмяць з гісторыяй святых месцаў, жыццём святых, архітэктурай, царкоўным 
мастацтвам. Як адзначае В.А. Жучкевіч, што “нельга вывучаць назвы без вывучэння 
асаблівасцей аб’екта, таму што аб’ект часта атрымлівае назву па характэрных рысах” 
[8: 32]. У назвах адлюстроўваюцца геаграфічныя асаблівасці мясцовасці, гісторыя, 
эканоміка, палітыка, мова, культура, цывілізацыя і інш. Эклезіонімы з’яўляюцца часткай 
анамастычнай прасторы, якія адносяцца толькі да аб’ектаў культавага прызначэння. 
Большасць эклезіонімаў утвораны: ад тэонімаў – імён багоў (святой троіцы, анёлаў, 
архангелаў і інш.), агіяантрапонімаў – кананізаваных імён святых; іконімаў – уласных 
імён, якія абазначаюць найменні абразоў; эартонімаў – уласных імён, якія абазначаюць 
назвы царкоўных свят [9: 84]. Назвы храмаў абазначаюць, у гонар якога святога, свята ці 
абраза асвячоны пасад.

Эклезіонімы цесна звязаны з пэўнымі апелятывамі, якія з’яўляюцца пастаяннымі 
матывіруючымі кампанентамі ў складзе ўсёй структурнай тэрмінаадзінкі пэўнага 
культавага аб’екта. У якасці апелятываў выступаюць: касцёл – каталіцкі храм [10: 659]; 
царква – будынак, у якім адбываецца праваслаўнае набажэнства [11: 228]; сабор – 
галоўная або вялікая царква ў горадзе [11: 10]; сінагога – памяшканне, якое служыць для 
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яўрэйскага богаслужэння [11: 135], кляштар – каталіцкі манастыр [11: 704]; манастыр 
– жылое памяшканне, якое належыць манахам [12: 101]; капліца – невялікі царкоўны 
або касцёльны будынак з абразамі без алтара, малельня [10: 631]; храм – збудаванне, 
прызначанае для рэлігійных абрадаў [11: 11]. Пры ўтварэнні ўсёй намінацыі культавага 
аб’екта апелятывы займаюць пераважна прэпазіцыйнае становішча, кваліфікуючы 
тым самым від канкрэтнага аб’екта. Апелятыўная лексіка, якая ўваходзіць у склад 
эклезіонімаў, указвае на індывідуальныя асаблівасці аб’екта, на прыналежнасць яго да 
пэўнай рэлігіі.

У намінатыўны склад эклезіонімаў Мазыршчыны ўваходзяць розныя сакральныя 
ўласныя імёны, якія з’яўляюцца важнымі для рэлігіі: 

а) імёны біблейскіх святых (Дзева Марыя, Святы Спас (у 4 назвах)); 
б) апосталаў (Пётр, Новаапостальская (у 2 назвах)); 
в) анёлаў (архангел Міхаіл (у 4 назвах));
г) манахаў, святароў, кананізаваных асоб (Сергій Раданежскі, Мікалай Цудатворац, 

Параскева Пятніца, мітрапаліт Макарый (у 8 назвах)); 
д) назвы абразоў (абраз Замілавання Маці Божай, абраз Божай Маці “Усіх тужлівых 

Радасць” (у 2 назвах));
е) свят (у гонар свята Увядзенне ў храм Найсвяцейшай Багародзіцы (у 2 назвах)).
Змест усёй тэрмінаадзінкі фарміруецца вакол аднаго якога-небудзь імені як 

сэнсаўтваральнай дамінанты: царква святога Спаса, царква святога Пятра, храм 
Увядзення ў храм Найсвяцейшай Багародзіцы і інш.

У стылістычных адносінах адны намінацыі функцыянуюць у афіцыйным 
канфесіянальным стылі, іншыя – маюць гутарковы змест. У народнай мове замест 
складанага тапоніма можа ўжывацца адно слова: царква святога Міхаіла Архангела 
– Міхайлаўская, царква ў гонар святой Вялікапакутніцы Параскевы Пятніцы – 
Параскевінская, Пятніцкая і інш [13: 216]. Народныя, гутарковыя назвы больш 
лаканічныя ў параўнанні з афіцыйнымі, што дае людзям лягчэй запамінаць і зручна 
карыстацца ў паўсядзённым жыцці (Пятроўская царква, Мікалаеўская, Багародзіцкая 
царква).

Для ўказання месцазнаходжання культавага аб’екта выкарыстоўваюцца адпаведныя 
словы-арыенціры тыпу: на гары Камунараў, на плошчы Горкага, у Навіках і інш. Адрасная 
інфармацыя дапамагае жыхарам, турыстам у арыентацыі, выяўленні знаходжання 
пэўнага касцёла, царквы, манастыра і інш.

У складзе назвы некаторыя адзінкі могуць уступаць у гіпанімічныя рода-відавыя 
ўзаемадзеянні: культавыя аб’екты – род, цэрквы, касцёлы, капліцы і інш.– від; 
святыя – род, імёны святых – від [13: 217]. Эклезіонімы могуць утвараць сінанімічна-
стылістычныя рады. У якасці дамінанты выступаюць імёны святых: царква святога 
Архістраціга Божага Міхаіла - царква святога Архангела Міхаіла - Свята-Міхайлаўскі 
сабор - Міхайлаўская царква, дамінанта – святы Міхаіл. 

Паводле колькаснага складу эклезіонімы бываюць адна-двух-трохкампанентныя 
і шматкампанентныя: Багародзіцкая царква, царква святога Спаса, касцёл святога 
Міхаіла Архангела, касцёл ў імя Ушэсця Дзевы Марыі. Выражаюцца гэтыя найменні 
назоўнікам у Р.скл; прыметнікам з назоўнікам (касцёл ў імя Ушэсця Дзевы Марыі, 
Свята-Троіцкая царква, Параскевінскі манастыр і інш.). Эклезіонімы ўтвараюцца 
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кампазіцыйным і суфіксальным спосабам: манастыр святой Параскевы Пятніцы – 
Параскевінскі манастыр, Свята-Міхайлаўскі сабор, царква Святой Троіцы – Свята-
Троіцкая царква.

Некаторыя онімы-назвы ўжываюцца са словамі ў імя, у гонар (храм у гонар іконы 
Замілавання Маці Божай, касцёл ў імя Ушэсця Дзевы Марыі). Асобныя эклезіонімы 
могуць ускладняцца дыферэнцыятарам, у якасці якога могуць выступаць дэскрыптары 
(Мікалай Цудатворац), агномены (вялікамучанік Георгій Пабеданосец), лакалізатары 
(мітрапаліт Кіеўскі і ўсея Русі Макарый), кагномены (Сяргей Раданежскі), этнонімы 
(храм Сабора Беларускіх Святых) і інш. Гэтыя адзінкі выконваюць дадатковую 
інфармацыйную функцыю.

З пункту гледжання словаўтваральных асаблівасцей эклезіонімы ўтвараюць 
розныя мадэлі, апелятывы могуць размяшчацца ў прэ- і постпазіцыі і ўскладняцца 
дыферэнцыятарам (у імя, у гонар): 

а) апелятыў + тэонім: царква + святога Спаса; Багародзіцкая + царква; касцёл 
+ ў імя + Ушэсця Дзевы Марыі; царква + святога Пятра; касцёл + святога Міхаіла 
Архангела; Свята-Троіцкая + царква; Новаапостольская + царква; царква + святога 
Архангела Міхаіла;

б) апелятыў + агіяантрапонім: жаночы+ Параскевінскі + манастыр; царква + 
святога Мікалая Цудатворца; царква + ў гонар + святой Вялікапакутніцы Параскевы 
Пятніцы; царква + святога вялікамучаніка Георгія Пабеданосца; храм + у гонар + 
вялебнага Сергія Раданежскага; капліца + у гонар + мітрапаліта Кіеўскага і ўсея Русі 
Макарыя; храм + Сабора Беларускіх святых;

в) апелятыў + эартонім: храм + Увядзення ў храм Найсвяцейшай Багародзіцы;
г) апелятыў + іконім: храм + абраза Божай Маці «Усіх тужлівых Радасць»; храм + 

у гонар + абраза Замілавання Маці Божай.
Адзін і той жа эклезіонім можа мець дваякае ўжыванне: апелятыў + уласнае імя (наз. 

у Р.скл.), уласнае імя (у форме адноснага прыметніка) + апелятыў (царква + святога 
Пятра, Багародзіцкая + царква) [13: 219-220].

Неабходна адзначыць, што на Мазыршчыне ёсць культавыя будынкі, якія маюць 
аднолькавыя эклезіонімы: Увядзенне ў храм Найсвяцейшай Багародзіцы - 2 назвы, 
мітрапаліт Кіеўскай і ўсея Русі Макарый - 2 назвы; святы Міхаіл Архангел - 3 назвы.

У тапанімічных назвах культавых будынкаў можа адбывацца трансфармацыя ядра 
імені асноўнай мадэлі ў вытворную і пераход імені ва ўласны інфармацыйны прыметнік: 
Спас (ядро) →святы Спас →царква святога Спаса →Спаская царква; Мікалай (ядро) → 
святы Мікалай → царква святога Мікалая → Мікалаеўская царква [9: 84].

Як вядома, усе культавыя аб’екты маюць адпаведныя назвы. Імя і аб’ект у гэтых 
адносінах утвараюць гармонію, адзінае дыялектычнае цэлае. Таму надзвычай важна для 
існавання сакральных аб’ектаў правільны выбар адпаведнага імя, якое павінна выражаць 
сутнасць і прызначэнне дадзенай рэаліі, мець псіхалагічна-уплывовы сэнс святасці. 
У спіс такіх эклезіонімаў уключаюцца найменні ад самых высокіх біблейскіх асоб да 
самых звычайных, зямных.

Рэлігійныя аб’екты павінны служыць своеасаблівай рэкламай беларускім і замежным 
турыстам, для гэтага неабходна прыцягваць добраахвотныя зборы, сродкі інвестараў, 
якія можна выкарыстоўваць для рэканструкцыі, рэстаўрацыі старых і ўзвядзення новых 
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пабудоў, што дасць магчымасць пашырэнню, удасканаленню, развіццю турызму і 
неабходнага прыбытку дзяржаве і прыватным прадпрымальнікам. 

Такім чынам, у гістарычны перыяд зафіксаваных культавых будынкаў на Мазыршчыне 
налічвалася: 18 у горадзе і 16 у раёне; у цяперашні час налічваецца 8 храмаў у горадзе 
і 8 у розных вёсках раёна, раней колькасць рэлігійных будынкаў была значна большая 
(34 аб’екты), чым цяпер (16), таму што царква выступала галоўным кіруючым органам 
горада і раёна, зараз яна выконвае толькі духоўную і асветніцкую функцыю. У сучасны 
перыяд ў Мазыры і раёне адноўлена 5 храмаў (15%) і 11 пабудавана новых (33%). 

Сярод мноства помнікаў мінулых часоў важнае месца займаюць і сакральныя 
збудаванні: цэрквы, капліцы, манастыры, сінагогі і інш., назвы якіх складаюць 
самастойны лексічны пласт эклезіонімаў у беларускай і ў цэлым агульнаславянскай 
тапаніміцы. Намі разгледжана 26 эклезіонімаў. Шматкампанентныя эклезіонімы 
складаюць большую колькасць (20 назваў-87%), чым аднакампанентныя (3 назвы-12%), 
яны выражаюцца прыметнікам ці назоўнікам у родным склоне. Эклезіонімы, утвораныя 
ад агіяантрапонімаў складаюць большую колькасць – 8 назваў, 10 эклезіонімаў утвораны 
ад тэонімаў, 2 – ад іконімаў і 2 – ад эартонімаў. 

Культавыя аб’екты характарызуюцца адметным унутраным убранствам, знешняй 
архітэктурнай пабудовай, якія разам з акаляючым асяроддзем ствараюць адзіны ансамбль 
святасці з непарыўнай духоўнай энергетыкай божай міласці, якая ўздзейнічае на псіхіку 
чалавека. Сакральныя будынкі, іх назвы, мясцовасць, дзе яны знаходзяцца, з’яўляюцца 
значымымі, унікальнымі і перспектыўнымі аб’ектамі развіцця і ўдасканалення 
рэлігійнага турызму Мазыра з высокім пазнавальным і эстэтычным патэнцыялам. 
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Мукоид О.В.

(Киев, Украина)

ЖаргониЗмЫ в рЕчи ПЕрСонаЖЕй в ПовЕСти татЬЯнЫ 
уСтиновой «нЕраЗрЕЗаннЫЕ СтраницЫ»

Статтю присвячено дослідженню жаргонізмів у мові персонажів повісті Т. Усті-
нової «Неразрезанные страницы». Проводиться аналіз цілей вживання такої лексики, 
її належності до певних частин мови, лексико-семантичних груп, належності до різно-
манітних сфер життя.

Ключові слова: жаргон, жаргонізм, уголовный жаргон, nomina agentis, артефакт, 
іменник, дієслово.

Статья посвящена исследованию жаргонизмов в речи персонажей повести  
Т. Устиновой «Неразрезанные страницы». Проводится анализ целей употребления 
данной лексики, её частеречной, лексико-семантической принадлежности к различным 
сферам жизни.

Ключевые слова: жаргон, жаргонизм, уголовный жаргон, nomina agentis, арте-
факт, существительное, глагол.

The article deals with exploring jargons in the speech of the the characters in the work 
“Неразрезанные страницы” by T. Ustinova. The analysis of the aims of using such lexics 
and belonging it to the parts of speech, lexical and semantic groups, different spheres of life 
is made.

Key words: jargon, jargons, criminal jargon, nomina agentis, artifact, noun, verb.
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Детективная литература обладает высокой популярностью в странах СНГ в наше 
время, что, безусловно, заставляет задуматься о влиянии её на русский язык как систему. 
Таким образом, данное исследование может быть использовано при прогнозировании 
будущего развития русского языка, выделения основных характеристик, благоприятных 
факторов и опасностей.

Татьяна Устинова является одним из наиболее широко известных в СНГ авторов де-
тективных произведений, поэтому было бы интересно рассмотреть её произведения с 
точки зрения использования жаргонизмов. В романе «Неразрезанные страницы» жар-
гонизмы функционируют в речи персонажей-уголовников, и используются они, чтобы 
подчеркнуть социальный статус действующих лиц произведения. Т. е. мы сталкиваемся 
с речевой характеристикой персонажей. Исследования речи персонажей произведений 
художественной литературы проводились в трудах А. А. Потебни, Е. В. Андреевой, Н. 
А. Кононенко, С. П. Степанова, Т. А. Стойковой и др. Чаще всего эти труды написаны на 
материале классической литературы.

Наиболее характерная особенность языка детективных произведений – использова-
ние жаргонизмов, в особенности уголовных, что обусловлено обязательным наличием в 
них персонажей-преступников.

Уголовный жаргон – неотъемлемая часть жизни уголовного мира, поэтому в детек-
тивных повестях и романах встречается особенно часто. Согласно А. Сидорову, «уго-
ловный жаргон (арго) можно определить как закономерное явление, отражающее спец-
ифику криминальной субкультуры, степень организованности и профессионализации 
преступной среды.

Наличие уголовного жаргона (арго) не является чем-то исключительным, так как 
профессиональный язык (жаргон) существует у большинства представителей профес-
сий (летчиков, врачей, сотрудников правоохранительных органов) и групп населения 
(школьников, рокеров, панков и т.д.). Наличие жаргона обусловлено социально-психоло-
гическими закономерностями функционирования вышеуказанных групп.

Причины возникновения уголовного (воровского) жаргона, как считает крупный 
знаток криминальной субкультуры Ю. Дубягин, кроются прежде всего в извращенной 
психологии преступников – рецидивистов, сущность которой характеризуется особен-
ностью их личности. Искусственно создавая и внушая себе и окружающим мнение об 
их исключительности, преданности, необычности и превосходстве над другими, они 
способствуют распространению мнения о якобы действительной порядочности преступ-
ных авторитетов» [1].

Безусловно, многое из того, что сегодня бытует в жаргонном употреблении, завтра 
окажется в просторечии. Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно побеседовать 
с каким-нибудь предпринимателем или провести некоторое время на вещевом базаре, 
толкучке. О самом воровском жаргоне можно было бы сказать, что это то самое ла-
сковое дитя, которое сосет несколько маток: просторечие, литературный язык, другие 
жаргоны [2].

Исследованием особенностей функционирования уголовного жаргона занимались  
Д. С. Балдаев, М. Грачёв, С. Гуров, А. Рябинин, Д. И. Квеселевич, М. Надель-Червинь-
ска, А. Червиньски, Д. С. Лихачёв, С. П. Дубягин, О. П. Дубягина, О. Н. Колокольчикова, 
Ю. А. Алфёров и др.



96

Труды по уголовному жаргону включают в себя словари (толковые и двуязычные), 
словари-справочники, статьи, лекции. Результаты исследований могут быть использо-
ваны в работе милиции, экспертов-криминалистов, учёных-филологов, психологов, со-
циологов.

Кроме того, как заметил А. Сидоров, «понимание воровской речи - первый шаг к 
познанию блатного мира. Его нужно изучать для того, чтобы не стать его очередной 
жертвой» [2].

Как видим, у преступников есть свой специфический язык. Теперь мы можем рас-
смотреть употребление его элементов на примере речи персонажей-уголовников в про-
изведении Т. Устиновой «Неразрезанные страницы».

Начнём анализ жаргонной лексики в повести Т. Устиновой «Неразрезанные страни-
цы» с существительных. В частности, с названиий-артефактов:

1. БРЮЛИКИ. Согласно Д. И. Балдаеву, 1)бриллианты, 2) драгоценные камни [3: 
47]. Слово русское, образовано путём сокращения, фонетических изменений и аффикса-
ции от слова «бриллиант». Современный уголовный жаргонизм.

Говори, где брюлики![4: 217] 
2. МЕНТУРА – отделение милиции. Синонимы: ментовка, милиция, легавка. 
Слово образовано от «мент» путём суффиксации по модели, сходной со словами - 

аспирантура, докторантура, клавиатура, профессура, в которых суффикс «–ур-» обозна-
чает совокупность чего-либо или кого-либо, т. е. ментура – это «место, где собрались 
менты». Современный уголовный жаргон, замечен в реплике уголовника, внимание чи-
тателя акцентируется на деятельности персонажа.

Если камушки нашли, наверняка в ментуру стукнули. [4: 218]
3. МУЛЯВКА. Водка. Cинонимы: водка, водяра, выпивка, бухалово, бухло, водочка, 

огненная вода, белая, горькая, сорокоградусная.
Слово русское. Происхождение – очевидно, от «мулёк» - «натёртый пузырь», по В. 

И. Далю. Очевидно, «мулявка» - содержание мулька, пузыря.
Это современный жаргон, отмечен в речи персонажа-грабителя. Подчёркивает его 

малообразованность и антисоциальный образ жизни.
Холодненькую мулявку уважаешь?[4: 227]
4. СВЕРКАЛКИ. Бриллианты. Слово русское, образовано путём аффиксации от фор-

мы прошедшего времени глагола «сверкать» , по аналогии со словами: горелка (от го-
реть), мялка (от мять), гляделки (от глядеть), зажигалка (от зажигать), т. е. основа глагола 
несовершенного вида, прошедшего времени+суффикс –к+флексия. Употреблено в речи 
грабителя-уголовника, с целью почеркнуть социальный статус данного персонажа. Со-
временный уголовный жаргонизм. 

Да если б ты сверкалки не профукал, надрал бы я ей как следует! [4: 226-227].
5. СВЕРКАЛьЦы. Бриллианты. Синонимы: брюлики, камушки, сверкалки, хруста-

лики.
Слово русское, образовано путём суффиксации от глагола «сверкать». Аналогичные 

модели: гляделки, горелки, пищалки (то, с помощью чего происходит какое-либо дей-
ствие). Современный уголовный жаргонизм.

Ну? Где сверкальцы?[4: 216]
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6. СТЕКЛЯШКИ. Бриллианты. Слово русское, метафора, употреблено в речи граби-
теля, современный уголовный жаргонизм. У него несколько уничижительный оттенок, 
поскольку драгоценный камень сравнивается с чем-то незначительным, даже мусором 
– стекляшкой. Очевидно, здесь проявляется злость грабителя на ситуацию, в т. ч. и на 
пропавшие камни. Также, очевидно, сравнение со стеклом употреблено из-за прозрач-
ности и стекла, и бриллиантов.

У него в кармане стекляшек на сто лимонов, а он тут какое-то читалово тиснул! [8]
7. ХРУСТАЛИКИ. Бриллианты. Метафора – «нечто блестящее», слово русское, со-

временный уголовный жаргонизм, принадлежит уголовнику, подчёркивая его малооб-
разованность и образ жизни. Заметим, что здесь уже речь идёт не о простом стекле, как в 
слове «стекляшки», а о ценном – хрустале. Очевидно, грабитель воспринимает брилли-
анты как ценную прозрачную мелочь.

Где теперь хрусталики искать будем?[4: 219]
8. ЧИТАЛОВО. Книга. Синонимы: книги, литература, чтиво.
Слово русское, образовано от глагола «читать» путём аффиксации. Современный 

молодёжный жаргонизм. 
В кармане брюлики, а он читалово стырил! [4: 215]
9. ШИРМАН. Карман, согласно Д. И. Балдаеву[5: 160].
Слово русское, очевидно, образовано путём слияния частей слов «ширка» и «кар-

ман», очевидно, потому что преступники и заключённые считают карман преимуще-
ственно местом хранения наркотиков. Это современный уголовный жаргон.

Тебе в ширман! [4: 216]
10. ШЛЮЗы. Ключи, согласно определениям Д. И. Квеселевича [6:999] и Д. С. Бал-

даева[163].
Слово употреблено в переносном значении, это метафора.
Прямое значение таково:
[нем. schleuse] - 1) гидротехническое сооружение для перевода судов из одного во-

дного пространства в другое с отличающимся от первого уровнем воды; состоит из боль-
шой (соответственно размеру судов) камеры с воротами, дающими возможность повы-
шать и понижать уровень воды; 2) горн, аппарат в виде широкого наклонного лотка с 
укрепленными на дне трафаретами для промывки золотоносных песков россыпей; 3) 
сооружение из двух изолирующих перемычек с лазом и стальными дверями (лядами) 
для перехода горноспасателей из выработки с нормальной атмосферой в изолированное 
перемычками пространство (напр., в очаг подземного пожара); устройство из двух вен-
тиляционных дверей в шахте для пропуска людей и грузов без нарушения вентиляции 
(вентиляционный ш.) [7].

Таким образом, слово заимствовано из немецкого языка, а метафора – от его третьего 
значения («нечто, позволяющее пропустить людей»). Жаргонизм уголовный современ-
ный, употреблён персонажем-бандитом с целью подчеркнуть его род деятельности, об-
раз жизни и уровень образования. 

- Какой-то Алекс наяривает. А сучка говорит, он приехать должен и шлюзы у него 
есть. Чего делать станем?[4: 222]

Следует обратить внимание, что среди существительных-артефактов мы видим мно-
жество наименований бриллиантов: брюлики, сверкалки, сверкальцы, стекляшки, хру-
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сталики. Три из них образованы от русских корней (сверкалки, сверкальцы, стекляшки). 
Очевидно, потому что бандиты не интересуются иностранными языками и находятся в 
состоянии эмоционального напряжения, а эмоции лучше выражаются на родном языке. 
Два – образованы от глагола «сверкать» (сверкалки, сверкальцы), два – связаны семанти-
чески со стеклом (стекляшки, хрусталики), что связано, очевидно, с тем, что бриллианты 
воспринимаются как нечто сверкающее, мелкое, прозрачное. Заметим, что большинство 
наименований бриллиантов – мужского рода. Лишь одно слово – сверкалка – женского. 
Можно предположить, что при образовании жаргонных названий всё же учитывается 
род слов «камень», «бриллиант».

Также среди жаргонизмов в повести Татьяны Устиновой «Неразрезанные страницы» 
было обнаружено абстрактные существительные:

1. РАСКЛАДА, РАСКЛАДКА. По Д. С. Балдаеву, признание, донос [5: 10]. Слово 
русское, метафора. Также – есть выражение «дать раскладу/раскладку», т. е. признаться.

Ну, даёшь раскладу? [4: 216]
2. СКВОЗНЯК ПУСТИТь. Соврать, уйти от неприятностей.
По Д. И. Квеселевичу, сквозняк – «уход от преследования через проходной двор, в 

обход и т. п.» [9].
Слово русское, метафора. Прямое значение – ветер. Жаргонизм современный уго-

ловный, употреблён в речи персонажа-уголовника.
Ну, придумай чего-нибудь, вы же, сучки, умеете сквозняк пустить! [4: 224].
Следует отметить, что жаргонизмы-существительные представлены не только назва-

ниями-артефактами и абстрактными, но также и Nomina agentis:
1. ЛОШАРА. То же, что и лох. Дурак, глуповатый человек, простофиля.
Слово русское, образовано от слова «лох» путём суффиксации. Современный жарго-

низм, в произведении звучит из уст персонажа-уголовника.
Развела лошару, а говорила, что врать не умеет [4: 226].
2. МЕНТ. Милиционер. Синонимы: милиционер (нейтр.), легавый (жарг.), 

акаб (жаргон ультраправых). Русское слово, т. к. склоняется по правилам рус-
ского языка, 1-е неженское склонение. Современный молодёжный и уголовный 
жаргон.

А если б стукнули, менты бы сразу чухнулись и к ней первым делом сунулись [4: 218].
3. МУСОРА. Милиционеры. Менты, легавые, опера, акабы.
С. А. Кузнецов даёт прямое значение этого слова: «отбросы, сор» [8: 364].
Слово русское, переносное значение, метафора, выражающая презрительное отно-

шение к милиции. Уголовный жаргонизм, редко употребляемый в наше время, более ха-
рактерный для 80-х – 90-х гг. 20 в.

Да он сюда мусоров сразу вызовет [4: 224].
4. ЦИРИК. Охранник. По Д. С. Балдаеву, это «охранник в ИТУ» [5: 135]. Это совре-

менный уголовный жаргон, происхождение неизвестно.
Его цирики пришпилили, он хрусталики-то и бросил [4: 216].
Как видим, среди жаргонизмов в повести Устиновой «Неразрезанные страницы» 

можно увидеть большое количество существительных. Теперь рассмотрим слова других 
частей речи, в частности, глаголы:

1. ЛЕПИТь. По Д. С. Балдаеву, лгать, обманывать, фантазировать, придумывать [3: 225].
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Слово русское, метафора. Прямое значение слова – создавать что-либо путём лепки.
Чё ты лепишь? [4: 217].
2. МОКРУШНИЧАТь. Убивать.
Слово русское, образовано от слова «мокруха» (убийство) путём аффиксации. Со-

временный уголовный жаргон, функционирует в речи уголовника, употреблён с той же 
целью, что и другие жаргонизмы.

Мы не мокрушничаем, мы мирные [4:227] .
3. ПРИШПИЛИТь. Поймать. Слово образовано от глагола «шпилить» путём аффик-

сации. Корень – немецкого происхождения, от spielen – играть. Очевидно, тут метафо-
ризация.

Его цирики пришпилили, он хрусталики-то и бросил [4: 216].
4. СТУЧАТь. По Д. С. Балдаеву, «доносить, выдавать». Жаловаться, докладывать, 

сообщать. 
Метафора. Стукнуть – произвести звук, а также – способ дать знать что-либо путём 

азбуки Морзе. Слово русское. Современный уголовный и молодёжный жаргон. Принад-
лежит, как и предыдущие жаргонизмы, персонажу-преступнику, чтобы подчеркнуть его 
социальный статус и «профессию».

Если камушки нашли, наверняка в ментуру стукнули [4: 218].
5. ТИСНУТь. По Д. С. Балдаеву – «взять, присвоить, стащить, украсть» [5: 79]. С. А. 

Кузнецов рассматривает данное слово как разговорное, не уточняя его принадлежность 
к жаргонизмам. [8: 831] Слово русское, употреблено в переносном значении, прямые – 
совершенный вид вид к «тискать» - «давить, прижимать» [6: 831], «отпечатывать что-то 
при помощи печатного пресса» [6: 831]. Метафора. Современный уголовный жаргонизм.

- Ты в богадельне книжной была? Где козлина этот чего-то тиснул?[4: 215]
6. ШИШЛЯТь. Читать. Происхождение слова неизвестно, но можно предположить, 

что от слова «шиш»: намёк на фразу «Смотрю в книгу – вижу фигу». Современный уго-
ловный жаргонизм.

Шишлять собрался! [4:215]
В повести Т. Устиновой «Неразрезанные страницы» огромное количество жарго-

низмов встречается в описании встречи главной героини с бандитами, это важная часть 
реплик персонажей-уголовников, подчёркивающая их низкий уровень их образованно-
сти и род деятельности. Так образы преступников становятся более правдоподобными, 
читателю легче представить себе персонажей-бандитов. Преобладают существительные, 
особенно номинации-артефакты (брюлики, сверкальцы), кроме того, есть Nomina agentis 
(менты, мусора), абстрактные существительные (сквозняк, расклада) и глаголы (тис-
нуть, пришпилить). Среди жаргонной лексики можно увидеть несколько наименований 
бриллиантов (брюлики, сверкалки, сверкальцы, хрусталики). Они намеренно употре-
блены автором, чтобы подчеркнуть важность для преступников их потерянных драго-
ценностей. Жаргон весь – современный уголовный, что обусловлено персонажами, его 
употребляющими, т. к. это грабители. Кроме того, большая часть высказываний, содер-
жащих жаргонную лексику, принадлежит одному из персонажей, а в некоторых из них 
мы видим сразу несколько жаргонных слов. Вероятно, этот человек дольше занимается 
противозаконной деятельностью и является выходцем из семьи с низким социальным 
статусом, в отличие от свого товарища, который даже пытался украсть книгу(т. е. у него, 
товарища была потребность в интеллектуальном развитии), о чём он и рассказал главной 
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героине, находясь на её кухне: «Я в общаге родился…». Как видим, Татьяна Устинова 
мастерски владеет всеми средствами родного языка, и жаргон, характерный для героев 
произведения, пользующихся им, всегда употребляется к месту.

ЛитЕратура

1. Уголовный жаргон (арго) и татуировки. Доступно с http://zona-uz.narod.ru/jargon_
tatu.html http://femida.info/71/0001.htm

2. Сидоров Александр. Язык зоны. Доступно с http://femida.info/71/0001.htm
3. Д. С. Балдаев. Словарь блатного воровского жаргона. В двух томах. Т. 1. От А до 

П. – М.: «Кампана», 1997. – 368 с.
4. Устинова Т. Неразрезанные страницы: роман/Татьяна Устинова. – М.: Эксмо, 2011. 

– 387 с.
5. Д. С. Балдаев. Словарь блатного воровского жаргона. В двух томах. Т. 2. От Р до 

Я. М.: «Кампана», 1997. – 336 с.
6. Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной лексики русского языка: ок. 

15000 слов/Д. И. Квеселевич. - М.: Астрель: ACT, 2005.
7. Современный толковый словарь русского языка / Гл. ред. С. А. Кузнецов. - Спб.: 

«Норинт», 2006. - 960 с.
8. Словарь иностранных слов. Слова на букву Ш. Доступно с http://www.mirslovin.

ru/search_char/%F8/1/

УДК 811.11’37
Румбешт Г.Ю.
(Київ, Україна)

арХЕтиПнЕ ПідґрунтЯ КонцЕПту  відоКрЕмЛЕннЯ/ seclusion 
(на матеріалі творів Дж. Фаулза)

У статті пропонується опис передконцептуального підґрунтя концепту відокрем-
лення/ seclusion. Дослідження виконано із застосуванням методики архетипного аналізу. 

Ключові слова: архетип, словесний образ, концепт, передконцептуальна іпостась, 
когнітивна лінгвістика.

В статье предлагается описание передконцептуальной основы концепта відокрем-
лення/ seclusion. Для проведения исследования применялась методика архетипного ана-
лиза. 

Ключевые слова: архетип, словесный образ, концепт, передконцептуальная ипос-
тась, когнитивная лингвистика.

The article offers the description of the archetypal basis of the concept відокремлення/ 
seclusion. The investigation has been carried out by means of archetypal analysis.
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метою статті є реконструювання передконцептуальної сторони словесних образів, 
об’єднаних концептом відокремлення/ seclusion, що їх було виокремлено із творів Дж. 
Фаулза «Колекціонер», «Волхв», «Вежа з чорного дерева».

Її об’єктом виступають архетипи, які лежать в основі досліджуваних словесних об-
разів.

У когнітивній лінгвістиці словесний образ визначається як лінгвокогнітивний тек-
стовий конструкт, який поєднав у собі передконцептуальну (яка є його глибинним смис-
лом, що активується архетипами), концептуальну (яка містить узагальнений зміст та 
структурована різноманітними концептуальними схемами) та вербальну (мовним вті-
ленням перед концептуальної і концептуальної структур) сторони або іпостасі [1, с. 189]. 

Передконцептуальний рівень образу представлений когнітивним несвідомим адре-
санта [2, с. 238], яке за теорією К.Г. Юнга [3, с. 97; 4, с. 611] умовно складається з колек-
тивного та індивідуального несвідомого. Колективне несвідоме являє собою ємність ар-
хетипних образів. Під «архетипом» розуміють одвічний образ, який носить колективний 
характер і є притаманним представникам цілого народу або епохи [4, с. 612]. 

Оскільки архетип є несвідомим ядром смислу поетичного образу, його суть підда-
ється декодуванню лише шляхом інтерпретації [5, с. 87]. Саме тому для дослідження пе-
редконцептуального підґрунтя концепту відокремлення/ seclusion важливим виявляється 
застосування методики архетипного аналізу, що полягає у глибинній когнітивній обробці 
текстів та встановленні засобів і способів вияву архетипів у вигляді тем, сюжетів, образів 
антропоцентрів, символів, метафор [6, с. 266]. Під архетипним аналізом розуміють опис 
образ-схем архетипів, тобто опис архетипів та їх символів, які містяться у теоретичних 
доробках з міфології, у культурологічних енциклопедіях та словниках символів. 

Важливість етапу архетипного аналізу важко переоцінити. К.Г. Юнг зазначає, що 
метафора є основним та першочерговим засобом виразу архетипного змісту [5, с. 92]. 
На думку Л.І. Бєлєхової, «розпізнання та адекватне тлумачення архетипних словесних 
образів забезпечує більш глибоке розуміння смислу… тексту» [7, с. 195]. Архетипний 
аналіз, таким чином, дозволяє ширше трактувати метафоричні концепти, зокрема до-
сліджуваний концепт відокремлення/ seclusion, та відкрити нові, приховані смисли, що 
стоять за ними. 

Архетипи позасвідомого вербалізуються у таких культурних формах, як міфи, леген-
ди, казки, анекдоти і притчі, сказання, в яких образи «шліфуються», трансформуються 
в теми, сюжети, символи, які з часом становлять основу певного художнього твору. За 
зізнанням Дж. Фаулза у одному з його інтерв’ю, певні ідеї з теоретичного доробку К.Г. 
Юнга дійсно були покладені британським письменником в основу його творів [8, с. 553].

Усі аналізовані твори Дж. Фаулза поєднує те, що головні герої опиняються у від-
окремленні за власним бажанням або примусово. У «Колекціонері» [9] Фреді Клеґ, голо-
вний герой та оповідач, отримавши виграш у національній футбольній лотереї, купує 
старенький маєток неподалік від Лондона, після чого викрадає та ув’язнює вісімнадця-
тирічну дівчину на ім’я Міранда Ґрей. Колекціонер метеликів, він і до Міранди ставиться 
як до вишуканої комахи: чоловік отримує задоволення від розуміння, що «метелик» у 
нього «під контролем», навіть якщо при цьому він позбавляє жертву волі та життя. 

У фокусі «Вежі з чорного древа» [10] – літній художник Генрі Брезлі, який відокрем-
люється від суспільства у своєму французькому маєтку Котміне разом із двома юними 
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художницями Енн та Діаною, які ним опікуються. Їх самотність перериває приїзд журна-
ліста Девіда Уільямса, який прибуває до Котміне, щоб взяти інтерв’ю у Генрі. 

Головні події роману «Волхв» [11] розвиваються на віддаленому грецькому острові 
Фраксос, де молодий учитель Ніколас Ерфе, отримує роботу. Там він знайомиться із від-
людником Морісом Кончісом і приймає запрошення погостити у його маєтку, що знахо-
диться на дальньому краї острова, відокремлено від інших поселень. 

За яких би обставин персонажі ні потрапили у відокремлене місце, всім дається мож-
ливість подивитися на себе з боку і переосмислити своє життя.

Знаходження головної героїні «Колекціонеру» Міранди у полоні представляє загрозу 
її життю. Дівчина буквально балансує між життям та смертю, оскільки змушена прово-
дити день за днем у глухому підвалі. Фреді Клег не дозволяє своїй заручниці виходити 
на подвір’я, щоб насолодитись «живим» світлом. Через протиставлення символів світла 
і темряви актуалізуються архетипи життя і смерть. Природне сонячне світло, як символ 
життя, протиставляється штучному світлу та темряві підвалу, в якому опиняється дівчи-
на. Міранда – художниця і добре усвідомлює недоліки штучного світла у своїй підземній 
кімнаті, адже таке світло не дає можливості ані творити, ані жити. Світло стає таким же 
життєво необхідним для неї, як і повітря, яке дає змогу дихати, а, значить – жити. Таку 
його ознаку передає епітет fresh («fresh daylight»), який зазвичай характеризує повітря, а 
не світло: “The thing I miss most is fresh light. I can’t live without light. Artificial light, all the 
lines lie, it almost makes you long for darkness” [9]; “I can’t live all the time down here. I must 
have some fresh air and light “ [9].

Постійне прагнення героїні до світла означає, що, безпорадна та знесилена, дівчина 
все ще не втратила надію на звільнення, адже світло імплікує відчуття радості та 
сподівання на краще. Побачити «цілу замочну скважину світла» (“a keyholeful of light”) 
– неймовірна радість для Міранди. Світло – це та тоненька ниточка, яка ще пов‘язує 
замкнений світ відокремлення та протиставлений йому зовнішній світ, її остання на-
дія. Можливо ця «замочна скважина світла» і є тим клаптиком світла, що його бачить 
метелик у горловині пляшки, в якій його тримає колекціонер метеликів. Відбираючи у 
Міранди світло та повітря, Клег тим самим все сильніше закриває пробку на «вбивчій 
пляшці», позбавляючи свою полонянку останньої надії на звільнення. 

У зазначеному творі реалізується не лише фізичний потяг Міранди до життя, а й 
прагнення до духовного росту, тобто духовний аспект. Міранда проходить шлях самопіз-
нання, зростаючи духовно поступово, так само як і поступово наближується до світла. З 
кожним днем Клег буквально дозволяє їй бачити все більше і більше світла, що метафо-
рично проектується на її духовний зріст. Вона зростає з юної, наївної, залежної дівчини 
у більш зрілу, незалежну жінку. Світло символізує нові знання, що їх отримує дівчина, на 
відміну від темряви, яка виступає символом невігластва. Про символічність темряви як 
неосвіченості читаємо у Д. Тресиддера, за яким темрява – двоїстий символ та може мати 
як негативні, так і позитивні імплікації. Саме у протиставлені світлу темрява вважається 
негативним символом – символом зла або невігластва [12, с. 381]. Таке трактування зна-
ходить підтвердження і на сюжетному рівні. Міранда не отримує доступу до жодного 
джерела новин, її спілкування також обмежується нечастими розмовами лише з однією 
людиною – Фредді Клегом: “I had the telephone disconnected, too.” [9], “The isolation he 
keeps me in. No newspapers. No radio. No TV. I miss the news terribly” [9]. 
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Архетип тінь реалізується у романах Дж. Фаулза через символ дзеркала. По-перше, 
саме місце, де знаходяться відокремлені герої, вони метафорично порівнюють із дзерка-
лом (відокремлення є дзеркало/ seclusion is a mirror) наприклад: “Greece is like a mirror. It 
makes you suffer. Then you learn…To live” [11], “Coët had been a mirror, and the existence he 
was returning to sat mercilessly reflected and dissected in its surface…” [10]. 

По-друге, героям за сюжетом неодноразово дається можливість подивитись на себе у 
дзеркало: “I looked in the mirror today and I could see it in my eyes. They look much older and 
younger. It sounds impossible in words. But that’s exactly it. I am older and younger. I am older 
because I have learnt, I am younger because a lot of me consisted of things older people had 
taught me…” [9]; “All I can remember is forcing myself sometimes to look happy so if I catch 
sight of my face in the mirror I might kid myself for a moment I really am happy” [11]; “I went 
and washed, stared at myself in the mirror” [Magus]; “He …made out his faint shape there in 
the old giltframed mirror” [10].

 Цей архетипний символ імплікує самопізнання, подорож до глибин внутрішнього 
світу [12, с. 110]. Перебування у відокремленному місці дійсно залишає героям достат-
ньо часу на роздуми про сенс свого життя, про те, ким вони є. Основною імплікацією 
архетипу тінь є роздвоєння, зустріч із самим собою [4, с. 313]. тінь символізує неконтр-
ольовану, імпульсивну частину особистості. Дзеркало ніколи не обманює; воно дає мож-
ливість побачити всю правду про себе, свою «темну» сторону (тобто свою тінь), свої 
вади та виправитись, зрости у духовному плані та навчитись жити заново. 

У передконцептуальному підґрунті концепту відокремлення/ seclusion лежить також 
архетип розвиток. Основні події «Волхва», за винятком самого початку та кінця, відбу-
ваються на грецькому острові Фраксос: “Phraxos was an island in the Aegean about eighty 
miles from Athens” [11]. Місцезнаходження героїв роману виявляється символічним про-
стором. Символ острову уходить корінням у міфологію, до «сакрального місця». За слов-
ником символів Дж. Тресиддера [12, с. 260], острів був «образом духовного світу в хаосі 
матеріального існування» [12, с. 260]. У теорії К.Г. Юнга острів символізує притулок у 
небезпечному потоці «моря» (безсвідомого), тобто поєднання свідомості та волі [12, с. 
260]. З цього слідує, що символ острову має подвійний смисл. З одного боку, це місце 
відокремлення та самотності [13, с. 310]. З другого – безпечне місце, в якому можна 
приховатися від моря хаосу та пережити новий досвід. Потрапляння на острів – осередок 
духовності – завжди прискорює духовний зріст, а також тягне за собою зміни у людині: 
певні переміни у свідомості, світобаченні. Таким чином, архетипні символи море та ост-
рів актуалізують у досліджуваних творах архетип розвиток. 

Символічного значення набуває порівняння героїв до літаючих істот, замкнених 
у клітці або іншому вмістилищі. За Х. Кірло, «кожна крилата істота має символічний 
смисл» [13, с. 354]. Образ метелика є провідним у «Колекціонері» Дж. Фаулза. Дитяче 
хобі Фреда Клега згодом переростає у щось більше, ніж колекціонування метеликів. Те-
пер в якості предмета його захоплення опиняється Міранда, яка стає першою жертвою 
у його колекції (людина у невільному відокремленні є метелик у неволі/ a secluded person 
is a butterfly in captivity) : “He showed me one day what he called his killing-bottle. I’m 
imprisoned in it. Fluttering against the glass. Because I can see through it I still think I can 
escape. I have hope…”   [9]; “I know what I am to him. A butterfly he has always wanted to 
catch” [9]. За словниками символів читаємо, що метелик, символізує душу людини [12, с. 
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18; 13, с. 68], а також безсмертя [12, с. 18; 13, с. 68], прагнення до світла та відродження 
[13, с. 68]. Таким чином, через символьне представлення дівчини як метелика реалізуєть-
ся імплікація життєвого початку архетипу аніма.

Отже, залучення надбань теорії архетипів дозволило виявити перед концептуальне 
підґрунтя концепту відокремлення: архетипи життя, смерть, тінь, розвиток, аніма. Імплі-
кації архетипу смерть, які активуються у контексті творів, свідчать про безсилля, безпо-
мічність героїв та реалізуються, якщо мова іде про недобровільне відокремлення. Нато-
мість у символіці архетипів життя, розвиток, аніма реалізуються сподівання на краще та 
прагнення життя і духовного зросту. 
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КомуніКативно-Прагматичний ХараКтЕр КатЕгорії оцінКи

У пропонованій статті відповідно до її мети та завдань аналізуються комуніка-
тивно-прагматичні особливості мовної категорії оцінки, а також розглядаються осно-
вні засади побудови комунікативно-функціональної типології оцінних висловлювань у 
діалозі, що є перспективним напрямком подальших досліджень оцінних одиниць.

Ключові слова: категорія оцінки, оцінні діалогічні комплекси, експресиви, комуніка-
тивно-функціональна типологія.

В предлагаемой статье в соответствии с ее целью и задачами анализируются ком-
муникативно-прагматические особенности языковой категории оценки, а также расс-
матриваются основные принципы построения коммуникативно-функциональной типо-
логии оценочных высказываний в диалоге, что является перспективным направлением 
дальнейших исследований оценочных единиц.

Ключевые слова: категория оценки, оценочные диалогические комплексы, экспрес-
сивы, коммуникативно-функциональная типология.

In accordance with its objective and tasks the current article deals with the features of 
communicative and pragmatic nature of evaluation categories and studies the basic formation 
principles of the communicative-functional typology of evaluative statements in the dialogue, 
which is outlined as the possible prospect of further researching of evaluation units.

Key words: evaluation category, evaluation dialogical systems, expressives, communicative 
and functional typology.

Постановка проблеми. Загальновідомо, що у мові проявляється взаємодія людини 
та дійсності у найрізноманітніших аспектах, одним з яких є оцінка: мовці розділяють 
об’єктивний світ з точки зору його ціннісного характеру – добра та зла, користі та шкоди, 
тощо. Таке членування соціально обумовлене та досить складно відображене в мовних 
структурах [1: 5].

З цією думкою погоджується В. В. Виноградов [2: 63], котрий у своїх працях ствер-
джував, що «слову притаманні не тільки лексичні, граматичні, предметні значення, але в 
той же час воно виражає оцінку суб’єкта». Отже, категорію оцінки можна з упевненістю 
назвати універсальною, оскільки не існує мов у світі, у яких не було б уявлення про ди-
хотомію «добре – погано».

Актуальність статті зумовлена загальною спрямованістю сучасної лінгвістики на 
вивчення мови в процесі її функціонування, а також важливістю дослідження оцінного 
впливу як одного з аспектів комунікації, потребою з’ясування прагматичного потенціалу 
категорії оцінки та важливістю аналізу її участі в процесі формування різних типів адре-
сатно-орієнтованого мовлення.

У лінгвістичній літературі поки досі не існує чіткого визначення категорії оцінки. 
Труднощі у визначенні цієї категорії полягають у тому, що це явище є багатоаспектним 
©  Бобошко Т.М., 2012
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і належить до різних сфер науки, де має свою галузеву інтерпретацію, зберігаючи при 
цьому стрижневі елементи. Тому звернення до питання визначення категорії оцінки ба-
гатьох лінгвістів є цілком закономірним [3: 37].

аналіз досліджень і публікацій. Розгляд категорії оцінки як сфери зацікавленості 
лінгвістів знайшов широке відображення в роботах вітчизняних і зарубіжних мовознав-
ців (Н. А. Авганова, В. В. Акуленко, Н. Д. Арутюнова, О. Л. Бєссонова, О. М. Вольф, Н. 
В. Гончарова, О. В. Зубов, В. М. Кирилова, Г. В. Колшанський, Т. А. Космеда, Т. О. Кри-
санова, О. М. Островська, Г. Г. Почепцов, Г. І. Приходько, В. М. Телія, О. В. Яшенкова, J. 
R. Averil, W. D. Hudson, D. L. Perry та ін.).

Проаналізувавши основний корпус праць із обраної тематики, ми дійшли висновку, 
що категорія оцінки у плані комунікативно-прагматичного підходу є недостатньо до-
слідженою, хоча й існує значна кількість доробків, вартих уваги дослідників даної про-
блеми [1; 3; 4; 5; 6].

Таким чином, предметом розгляду у даній статті виступають особливості висвітлен-
ня комунікативно-прагматичного характеру категорії оцінки у науковій лінгвістичний та 
художній літературі з метою визначення пріоритетної проблематики у вивченні даної ка-
тегорії в аксіологічній прагмалінгвістиці та комунікативно-функціональній лінгвістиці.

Мета роботи визначила необхідність розв’язання конкретних завдань:
- кваліфікувати основні характеристики оцінних висловлювань та їх місце в прагма-

лінгвістиці;
- визначити місце мовленнєвих актів оцінки в діалозі та основні типи оцінних діа-

логічних комплексів;
- розглянути найбільш відомі класифікації мовленнєвих актів оцінки;
- здійснити спробу комунікативно-функціональної типології оцінних висловлювань 

у діалозі. 
виклад основного матеріалу. Враховуючи комунікативно-прагматичне спрямуван-

ня нашого дослідження, будемо виходити з такої робочої дефініції: оцінка – це функці-
онально-семантична категорія, що поширюється на всі рівні мови і представлена сукуп-
ністю мовних одиниць з оцінним значенням, які виражають позитивне або негативне 
ставлення мовця до змісту повідомлення, спрямоване на реалізацію певного комуніка-
тивного завдання [5: 3]. Породження оцінного висловлювання зумовлене тим, що в про-
цесі комунікації в людини з’являється потреба висловити своє ставлення до дійсності, 
яке є водночас оцінним і прагматичним [6: 6].

До основних характеристик категорії оцінки належать: антропоцентричність, ког-
нітивність, прагматичність, інтуїтивність, суб’єктивність, об’єктивний характер мотиву 
оцінки, ціннісний характер оцінки та бінарність [7: 19]. Всі вищеперераховані власти-
вості категорії оцінки являються релевантними характеристиками та є актуальними для 
нашого дослідження.

Вважаємо за необхідне звернути увагу на структуру оцінної рамки, у якій тради-
ційно виділяють основні компоненти: 1) суб’єкт, 2) об’єкт, 3) мотиви оцінки, 4) оцінні 
предикати, 5) «оператори» (засоби вираження оцінки). З них обов’язковими, тобто екс-
пліцитно вираженими, є об’єкт та засоби вираження оцінки, а суб’єкт і оцінний предикат 
можуть залишатися прихованими категоріями у структурі висловлювання. Це поясню-
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ється комунікативними намірами мовця, а також тим типом оцінки, який виражено у 
зазначеній ситуації [8: 270].

Не викликає сумніву твердження про соціальну обумовленість оцінки. Її інтерпрета-
ція залежить від норм, прийнятих в тому чи іншому суспільстві або відокремленій мов-
ній спільноті. Так, світобачення та світовідчуття, соціальні інтереси та мода, престиж-
ність та неприйняття формують та деформують оцінку. Але оцінні предикати пов’язані 
не тільки з фактором мовця, інтенції адресанта, виражені цими предикатами, досить 
активно звернені до адресата мовлення. Дехто з авторів вбачає значення оцінних вислов-
лювань у впливі [3: 6]. Воно виховує норми поведінки. Таким чином, його інтерпретація 
включає фактор адресата і комунікативну мету конкретного мовленнєвого акту.

Визначивши необхідні властивості оцінки, перейдемо до вивчення комунікативно-
прагматичного аспекту оцінних висловлювань як безпосереднього предмету нашого до-
слідження.

Висловлювання з оцінними компонентами досить різноманітні. Як зазначає О. М. 
Вольф, оцінними вважаються не тільки ті з них, які містять оцінні слова добре/погано, 
але й багато інших тверджень, до яких, як один з компонентів, входять слова чи вислови 
з оцінною семою (наприклад, Ти написав цікаву, талановиту, чудову книгу (оцінний сенс 
«добре») [1: 163].

Дослідниця підкреслює, що серед оцінних висловлювань особливе місце займають 
вирази, які не містять ані оцінних слів, ні оцінних сем в окремих словах, але набува-
ють оцінного значення завдяки стереотипам, що існують в загальній для даного соціуму 
«картині світу» (наприклад, Сьогодні на дорогах ожеледиця (це «погано») [1: 164].

Чільне місце в оцінних мовленнєвих актах займають діалогічні пари, у яких один з 
елементів (ініціативна або реактивна репліки) містить оцінне висловлювання. Слідом за 
О. М. Вольф [1: 186-191] виділяємо наступні типи оцінних діалогічних комплексів: 

- питальні комплекси, до яких входять питання про певну ознаку, що припускають 
відповідь з оцінним значенням:

«Do you think she really stole a car?»
«Absolutely, I wouldn’t put it past her», said Dove [13: 68].
- питальні діалогічні комплекси з оцінкою в питанні та у відповіді:
«How come the stupid Vinsons get to stay here and we have to go?» 
«Peejoe. Keep your voice down. I’m ashamed of you. This isn’t their fault» [13: 33].
- стверджувальний діалогічний комплекс, у якому ініціативна репліка оцінює, а 

реактивна – підтверджує оцінку:
«I told you we had plenty of room», he said.
«It’s the biggest house I’ve ever seen», Wiley said. «It’s a mansion» [13: 46].
- окличні оцінні висловлювання, що співвідносяться з твердженнями, які позна-

чають об’єкт оцінки: 
«I had her when I was twenty».
«You’re thirty-five?!», Lloyd asked. «But you look so much younger!» [14: 78].
- суперечка про оцінку:
«You must be busy», Annie sympathized.
«I must be insane!» was Martha’s response [14: 16].
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Можна стверджувати про те, що одне з основних завдань дослідника категорії оцінки 
полягає у встановленні типології та поясненні її функціонального різноманіття. 

Перша суттєва типологія оцінних предикатів була запропонована ще у 50-ті рр. ми-
нулого століття англійським лінгвістом П. Ноуелл-Смітом [10: 87], що містила такі типи 
контекстів оцінних предикатів: віддання переваги; порада, інструкція, рекомендація; по-
хвала; схвалення, що імплікує рекомендацію; винесення різноманітних конкурсних та 
інших кваліфікацій (відхилень та апробацій); оцінні прикметники в поєднанні з іменами 
спеціалізованих об’єктів вказують на їх ефективність; оцінні прикметники в поєднанні з 
функціональними іменниками вказують на вміння (назви професій).

Усі функції та контексти застосування оцінних предикатів об’єднані поняттям вибо-
ру, завдяки якому існує шкала цінностей та різноманітні кваліфікації.

Ще одна класифікація оцінок була запропонована фінським логіком фон Врігтом [4: 
66]. Вона виконана в руслі концептуального аналізу та базується на вживанні англійсько-
го прикметника good та його антонімів. Згідно даної класифікації існують такі різновиди 
оцінних висловлювань: інструментальні; технічні, або оцінки майстерності; оцінки ко-
ристі; утилітарні; медичні; гедоністичні.

У подальшому розвитку системи фон Врігта виділені наступні віхи категорії оцінки: 
категорія об’єктів, до яких застосовується оцінка; логічне відношення між антонімічни-
ми концептами; проблема сенсу оцінного предикату; можливість верифікації оцінного 
судження; комунікативна функція оцінного висловлювання; відношення до порівняння 
[4: 68]. 

Згідно з думкою більшості дослідників [6], в оцінці семантичний та прагматичний 
аспекти нероздільні. Усі сторони її функціонування відображають злиття семантики 
(власного значення мовних одиниць, включаючи висловлювання в цілому) та прагма-
тики (умов реалізації процесу комунікації). Такий підхід орієнтує передусім на розгляд 
декількох класифікацій оцінних висловлювань, основаних на семантичному підході.

С.С. Хідекель, О.Л. Бєссонова [11: 15-19] запропонували таку семантичну класифі-
кацію типів оцінного значення:

- раціональна оцінка – передбачає оцінне судження і шляхи вираження, які врахо-
вують цей характер оцінки;

- емоційна оцінка – це, як правило, експресивна оцінка, тобто безпосередня реакція 
на об’єкт (предмет, подію);

- раціонально-емоційна оцінка – проявляється, коли судження та переживання зна-
ходяться в органічній єдності та актуалізуються одночасно, в залежності від ситуації.

Н.Д. Арутюнова [4] розробила типологію оцінних значень на основі взаємодії 
суб’єкта оцінки з її об’єктом:

- сенсорні оцінки, що, в свою чергу, поділяються на сенсорно-смакові, психологічні 
(інтелектуальні та емоційні);

- сублімовані, або абсолютні оцінки: естетичні та етичні;
- раціоналістичні оцінки, пов’язані з практичною діяльністю людини: утилітарні, 

нормативні, телеологічні.
У своїй таксономії мовленнєвих актів Дж. Р. Сьорль виділяє п’ять основних кате-

горій іллокутивних актів: ассертиви, директиви, коміссиви, експресиви та декларативи. 
Для аналізу оцінних висловлювань інтерес представляють експресиви, за допомогою 
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яких, як вважає науковець, виражаються почуття та ставлення. Дж. Р. Сьорль відносить 
до експресивів лише мовленнєві акти, що орієнтовані на соціальні ритуали: вибачення, 
подяку, співчуття, привітання. Всі вони мають спільну перлокутивну мету – викликати 
позитивне ставлення співбесідника [12: 120].

О. М. Вольф [1: 166] вважає, що перерахована вище група мовленнєвих дій є лише 
частковим випадком мовленнєвих актів оцінки і пропонує розглядати клас експресивів у 
ширшому розумінні, зараховуючи до них а ) обумовлені соціальними конвенціями виба-
чення, подяку, привітання та ін., та б ) оцінні висловлювання, що належать індивідуаль-
ним суб’єктам та чия іллокутивна мета полягає у вираженні емоційного впливу мовця та/
або здійснення емоційного впливу на слухача, основаного на схваленні або осуді.

Однак, важливо підкреслити, що не завжди іллокутивною метою оцінки є емоційний 
вплив на співбесідника і, відповідно, не завжди перлокутивний ефект полягає у зміні 
його емоційного стану. Оцінка, в якій превалює раціональний аспект та повідомляється 
думка про об’єкт, розрахована на те, щоб адресат погодився з оцінкою мовця: її перлоку-
тивний ефект полягає у згоді [1: 168].

Дотримуючись таксономії Дж. Р. Сьорля, О. М. Вольф та їх послідовників (Г. Г. По-
чепцов, Дж. Н. Ліч, К. Бах, В. В. Богданов), вважаємо за належне розвивати дану теорію, 
спираючись на положення про експресиви як іллокутивний акт в ширшому розумінні, 
тому пропонуємо таку комунікативно-функціональну рубрикацію типів експресивів 
у діалозі:

І. Позитивні оцінні висловлювання, які розподіляємо на репліки з перлокутивною 
метою вираження захоплення, ентузіазму, радості, задоволення, довіри, пристрасті, сим-
патії, захищеності, бажання приносити людям щастя, приємного хвилювання, гордості, 
тощо:

«You like the house?»
«It’s really huge!» [13: 46].
У представленому мовленнєвому акті іллокутивна мета полягає у одержанні ін-

формації, яка пов’язана з оцінкою будинку, в результаті чого досягнуто перлокутивного 
ефекту захоплення.

ІІ. негативні оцінні висловлювання, серед яких виділяємо репліки з перлокутив-
ною метою вираження гніву, страху, тривоги, відрази, заздрощів, іронії, самотності, роз-
чарування, вини, ненависті, горя, безпомічності, ревнощів, підозрілості, сорому, сумніву, 
зневаги, тощо:

«Come on, Mabel, you’re not still mad about Monopoly, are you?»
«Don’t be ridiculous”» [13: 98].
У зазначеній ситуації іллокутивна мета мовця полягає в отриманні інформації про 

емоційний стан адресата, що спричиняє перлокутивний ефект іронії з його боку.
Існує декілька суперечливих точок зору щодо питання про необхідність виділення 

нейтральних (нульових) оцінних висловлювань. О. М. Островська [3: 97] вважає, що 
оцінка може бути позитивною та негативною, але ніколи не може бути нейтральною, 
оскільки вона або є, або її взагалі немає. Більшість дослідників даного питання (Н. Д. 
Арутюнова, О. М. Вольф, В. Д. Дєвкін, Г. Г. Кошель, Й. А. Стернін, С. С. Хідекель) роз-
глядають позитивну (меліоративну) та негативну (пейоративну, дерогативну) оцінки як 
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полярні, що припускають існування певної нейтральної (нульової) оцінки, яка виступає 
в якості «точки відліку» при оцінній кваліфікації об’єкта [1].

Отож, вважаємо за необхідне виділити третій тип оцінних висловлювань, якому, на 
нашу думку, варто приділити особливу увагу у подальшому розвитку дослідження кате-
горії оцінки.

ІІІ. нейтральні оцінні висловлювання, до яких належать репліки з перлокутивною 
метою вираження байдужості, зацікавленості, здивування, збентеженості, спокою, вто-
ми, тощо:

«Did you see Brandolini’s file then?» 
 «No, but I’m double-checking. I could have missed it. It’s to be here» [13: 15]. 
Намагаючись отримати інформацію, пов’язану з оцінкою документів, адресант до-

сягає перлокутивного ефекту збентеженості з боку адресата.
Отже, у даній комунікативно-функціональній класифікації експресивів за основу бе-

ремо як іллокутивну мету мовця, так і досягнутий перлокутивний ефект. 
висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, дослідження ка-

тегорії оцінки як «найяскравішого представника прагматичного значення»[4] представ-
ляє значний інтерес на сучасному етапі розвитку лінгвістики. Безсумнівно, дана кате-
горія є універсальною, оскільки навряд чи існує соціум, в картині світу якого відсутні 
уявлення про хороше та погане. 

Чільне місце в оцінних мовленнєвих актах займають діалогічні пари, у яких один з 
елементів містить оцінне висловлювання. У статті описано декілька типів оцінних діа-
логічних комплексів, розроблених у працях О. М. Вольф [1], але для подальшого роз-
витку нашого дослідження діалогічних єдностей «питання-відповідь» обираємо лише 
типи «питальні комплекси, у які входять питання про певну ознаку, що припускають 
відповідь з оцінним значенням» та «питальні діалогічні комплекси із оцінкою в питанні 
та у відповіді».

Оскільки всі сторони функціонування категорії оцінки відображають злиття се-
мантики та прагматики [6], у статті розглянуто декілька класифікацій оцінних вислов-
лювань, основаних як на семантичному, так і на прагматичному підходах та закладено 
основу комунікативно-функціональної типології оцінних висловлювань у діалозі, що 
базується як на іллокутивній меті мовця, так і на досягнутому перлокутивному ефекті. 
Поряд з виділенням позитивних і негативних оцінних висловлювань автор, зокрема, на-
голошує на необхідності детального вивчення нейтральних оцінних висловлювань, яким 
досі не приділялось належної уваги у лінгвістичних дослідженнях. Вартим уваги також 
є визначення стратегій і тактик, які використовує адресант для досягнення заданого пер-
локутивного ефекту реактивного оцінного висловлювання адресата.
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КуЛЬтуронім ЯК ЗаСіБ СтворЕннЯ КумуЛЯтивного оБраЗу  
в ХудоЖнЬому тЕКСті

(на матеріалі роману Надіма Аслама ‘Maps for Lost Lovers’)

У статті піднімається проблема культуронімів як засобу створення кумулятив-
ного образу в художньому тексті (на матеріалі роману Надіма Аслама ‘Maps for 
Lost Lovers’).

Ключові слова: культуронім, кумулятивний образ, текст.
В данной статье поднимается проблема культуронимов как средства создания ку-

мулятивного образа в художественном тексте (на материале романа Надима Аслама 
‘Maps for Lost Lovers’).

Ключевые слова: культуроним, кумулятивный образ, текст.
The article deals with the problem of cultural onyms as the means of developing a cumulative 

image in the text (on the basis of the novel by Nadeem Aslam ‘Maps for Lost Lovers’).
Key words: cultural onym, cumulative image, text.

Здатність культуронімів бути культурними маркерами певної національної спіль-
ноти та акумулювати певний культурно-історичний досвід в художньому тексті, що 
об’єктивізує декілька картин світу, зумовлює необхідність розглядати феномен культу-
роніму як засіб створення кумулятивного образу – образу, який акумулює різні точки 
зору, різні когнітивні можливості, різну мовну об’єктивацію різних картин світу [1: 60].

Метою статті є виявлення когнітивної природи культуронімів та їх ролі у створенні 
кумулятивного образу в романі Надіма Аслама ‘Maps for Lost Lovers’. Серед основних 
завдань – виявлення функціонально-семантичних особливостей культуронімів в автор-
ському дискурсі Надіма Аслама, а також їх ролі у створенні кумулятивного образу в ху-
дожньому тексті.

Культуронім характеризується певним змістом, що реалізується в тексті і який, відпо-
відно, можна визначити шляхом встановлення його контекстуальних зв’язків.Виявлення 
лексичних значень та смислових асоціацій неминуче тягне за собою, на нашу думку, 
врахування класифікаційної сторони культуронімів, а саме – принципів їх класифікації 
та функціонально-семантичних особливостей культуронімів певного класу та підкласу. 
Комплексність структури культуроніму зумовлює його дослідження на всіх рівнях ху-
дожнього контексту (мікро-, макро-, мегаконтексті), що, у свою чергу, дозволить виявити 
той чи інший кумулятивний образ в художньому тексті.

Культуроніми як складові кумулятивного образу представляють собою впорядковану 
систему, де кожний клас, а відповідно, і підклас культуронімів відіграє окрему роль у 
створенні кумулятивного образу, але разом з тим вони акумулюють та адаптують куль-
турну інформацію в межах одного тексту, розкриваючи його культурно-специфічну сто-
рону. Для окреслення кумулятивного образу в його повному обсязі необхідно дослідити 
©  Боса А.В., 2012



113

семантику і прагматику культуронімів кожного класу в мікро- та макроконтекстах, а та-
кож їх взаємозв’язок у тексті.

В результаті виявлення змісту культуронімів та механізмів їх функціонування в романі 
Надіма Аслама ‘Maps for Lost Lovers’ ми створили класифікацію, яка максимально врахо-
вує семантичні особливості культурно зумовленої лексики, її універсально-специфічний 
характер, актуальність та здатність виражати певний соціокультурний фонд і спільність 
розвитку всіх культур народів світу. Таким чином за принципом універсальності-специ-
фічності всі культуроніми поділяються на ідіокультуроніми, алюзивні культуроніми та 
культуроніми-аналоги. Ідіокультуронімиза семантичним принципом класифікуються на 
денотативні(позначають матеріальні та духовні цінності певного культурного соціуму) 
та ономастичні культуроніми (відображають культурне середовище, в якому культиву-
ються духовні та матеріальні цінності певної культури, а відповідно – менталітет на-
ції). Ономастичні культуроніми відрізняються від денотативних культуронімів об’ємом 
свого змісту, який, охоплюючи різні сфери життя певного культурного соціуму, є значно 
більшим. Денотативні та ономастичні культуроніми з позиції первинності чи вториннос-
ті їх мовної репрезентації поділяються на ідіоніми та ксеноніми. Останні можуть бути 
запозиченими (chappatis[2:37]– ‘один з різновидів хліба, що є атрибутом національної 
кухні Південної Азії’[3]), або представлені перекладом-калькою, або поширені поліоні-
мом (zardarice[2:37]– ‘пакистанський десерт, приготовлений на молоці з додаванням 
горіхів, кокосу та свіжого сиру’[3]). До алюзивних культуронімів належать фольклорні, 
історичні, літературно-книжні алюзії та ідіокультуроніми, концептуальне навантаження 
яких збагачується в контексті художнього тексту, а також текстові – культуроніми, про-
дуковані героями певного роману. Змістом культуронімів-аналогів є семантичне наванта-
ження символіки (кольорів, вегетативної, анамалістичної) та ономатопея.

Культуроніми тісно пов’язані між собою, взаєморозкриваючи та взаємодопов-
нюючи зміст в певному макроконтексті, створюючи певний кумулятивний образ. Ан-
тропоніми thecaliphHarunal-Rashid[2: 5]та QueenElizabethII[2: 5] частково реалізують 
образ політичної владив Англії та Пакистані крізь призму світобачення пакистанців: 
‘‹…›itwasalmostasthoughtheQueendisguisedherselfeverynightandwentoutintothestreets 
of her country to find out personally what her subjects most needed and desired in life, so 
she could arrange for their wishes to come true the next day; itwaswhatthecaliphHarun al-
Rashidwassaidtohavedoneaccording to the tales of the Thousand and One Nights…’ [2: 5]. 
Caliph[2: 5] – титул ісламського правителя як керівника віруючих і наступника Мухаме-
да, верховного глави ісламської общини, що обирався для здійснення духовного та світ-
ського керівництва в ісламському світі відповідно до шаріату та стежив за виконанням 
віруючими божественних правил, що заповів Аллах [3].Harunal-Rashid[2: 5] був п’ятим 
арабським каліфом Іраку. Період його правління був відзначений науковим, культурним 
та релігійним розквітом [3].

Денотативний ідіокультуронім з авторського дискурсу Надіма Аслама ‘MapsforLost 
Lovers’mosque[2: 5] (будівля, в якій мусульмани вшановують Аллаха; він також виконує 
роль освітнього та політичного центру в ісламських країнах [4: 924]) певним чином ви-
являє кумулятивний образ ісламської релігії.Релігійні антропоніми Allah [2: 31] та Christ 
[2: 104] в деяких мікроконтекстах демонструють часткову, так би мовити, асиміляцію 
мусульманської та християнської релігій, зумовлену інтерференцією британської та 
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пакистанської культур: ‘Anddonottrytosoundwhitebysayingthingslike ‘OhChrist’’ [2: 104]. 
Ономастичні культуроніми Ramadan[2: 101] та Christmas [2: 101] не лише розкрива-
ють релігійні традиції мусульман і християн, але й також можуть виконувати функцію 
маркера часткової культурної асиміляції пакистанської та британської культур: ‘It’smy
ownfaultforhavingbroughtmychildrenhere: noonewouldneedremindinginPakistanwhenEidis, 
orRamadan, thewaynoonecanremainunawareofChristmashere’ [2: 101].

Певною оригінальністю характеризуються текстові алюзивні культуроніми – культу-
роніми, продуковані в тканині художнього тексту, які є цінним інструментом виявлення 
кумулятивного образу релігій в романі Надіма Аслама ‘Maps for Lost Lovers’. Яскра-
вим прикладом може слугувати прислів’я ‘Bloodisthickerthanwaterthroughthickand thin’ 
[2: 33]. Оригінальною формою цього прислів’я є ‘Bloodisthickerthanwater’, значенням 
якого є важливість родинних стосунків та їх домінування над усіма іншими дружніми 
стосунками. В контексті роману це прислів’я має дещо поширене значення: родинні від-
носини є важливіщі за будь-які стосунки, якими б вони не були, хорошими чи погани-
ми [2: 33]. Проте червоною ниткою іронії це прислів’я, продуковане одним з головних 
персонажів, пронизує всю тканину художнього роману, сюжетна лінія якого протирічить 
його семантиці і прагматиці. Відносини між людьми в ісламській культурі завжди опо-
середковані Аллахом: ‘ForthepeopleintheWest, anoffencethatdidnoharmto another humanor
tothewidersocietywasnooffenceatall, buttoher – toallMuslims – therewasalwaysanotherpartyi
nvolved – Allah…’ [2: 44]. Аналіз контекстуальних зв’зків цього текстового культуроніму 
дає підстави вважати, що контекстуальним значенням лексичної одиниці ‘water’[2: 33] є 
«честь», «гідність» та «бездоганна репутація», які також переважають у стосунках з рід-
ними, що в результаті може призводити до фатальних наслідків [2]. Іронія змісту цього 
культуроніму демонструється долею жінки та позашлюбного кохання на Сході: ‘Hewho
matauntorjeerdoesn’tkillisprobablyimmunetoevenswords’ [2: 197].

Контекстуальне значення ономастичних культуронімів інколи може домінувати над 
його семантикою і бути основною складовою кумулятивного образу. У деяких випад-
ках така трансформація значень може бути спричинена взаємодією з іншими класами 
культуронімів. Ономастичний ідіокультуронім Eid[2: 278], вжитий в одному контексті 
з алюзивним культуронімом darddiraunaq[2: 278],отримує нове прагматичне значення – 
‘свято болі та нещастя’[2: 278, 280].

Денотативні ідіокультуроніми своїм змістом частково підпорядковані ономастичним 
культуронімам і слугують певним ключем до виявлення їх змісту. Денотативний ідіокуль-
туронім Koh-i-Noordiamond[2: 46]в деякій мірівиявляє зміст топонімів England[2: 71] та 
Pakistan[2: 46] крізь призму змісту антропоніму theQueen, частково розкриваючи супер-
ечливий характер кумулятивного образу Пакистану:‘‹…›acountrythat’spoorbecausethewhi
tesstoleallitswealth, beginningwiththeKoh-i-Noordiamond’ [2: 46]; ‘‹…›they’llgobackwithple
asureassoonastheQueengivesbackourKoh-i-Noor’ [2: 46];‘країна, в якій чоловіки та жінки 
мають нерівні права’[2: 45]; ‘бідна країна’ [2: 46],’країна, в якій жінка в подружньому 
житті не захищена і може зазнавати фізичних тортур’[2: 231];’країна, в якій немає 
нічого поганого зі статусом жінки’[2: 332];’країна, повернення до якої може бути при-
рівненим до входження в рай’[2: 98];’країна, яка може бути метафорично порівнена зі 
склянкою води, що втамовує спрагу’[2: 71];’країна благочестивих та набожних, країна 
де шанують Аллаха, де поважають кордони та межі’[2: 65];’країна, якої не вистачає, 
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за якою сумують’[2: 66].Когнітивне навантаження імені пакистанської провінції Dasht-
e-Tanhaii[2: 29]є вираженням болі, втрати і розлуки, а також краси кохання, незважаючи 
на біль: ‘пустеля самотності[2: 29, 66],‘провінція третього сорту’[2: 337],‘місто при-
гнобленої національної меншини[2: 357],‘самотні випробування’[2: 31],‘приниження’[2: 67].

Культуронім England[2: 71] характеризує кумулятивний образ Англії крізь призму 
світобачення пакистанських іммігрантів:‘країна, закони якої сприятливі для жінок’[2: 
203],‘країна, де дітям дозволяється неввічливо говорити зі своїми батьками’[2: 332], 
‘країна, де гріхопадіння є звичайною банальністю’[2: 332],‘країна, яка ніколи не стане 
рідною домівкою’[2: 98], ‘країна, яка є земним стражданням’[2: 98],‘жалюгідна країна’ 
[2: 30],‘країна, яка є чужою’[2: 47, 80],‘країна, яка дуже відрізняється від Пакиста-
ну’[2: 204].

Осередком стоять авторські ономастичні реалії – культуроніми, продуковані авто-
ром художнього твору. Вони, як правило, тісно пов’язані з сюжетною лінією художнього 
твору. Культуронім theAfternoon[2: 18] є назвою місцевої газети вечірнього випуску, про-
те його змістом в романіє «хроніка життя пакистанських іммігрантів в Англії»

Вагома роль у створенні кумулятивного образу втрати в романі Надіма Аслама‘Maps 
for Lost Lovers’ належить алюзивним культуронімам. За рахунок свого подвійного 
концептуального навантаження, яке значною мірою збагачується в художньому тек-
сті алюзивні культуроніми, на нашу думку, визначають інтратекстовий характер ку-
мулятивного образу. Оригінальне значення музичного алюзивного культуроніму 
‘CallingHisChildrenHome’[2: 13, 14] є пісня про життя з усіма його проявами, проте в 
романі Надіма Аслама ‘Maps for Lost Lovers’ це пісня, що стирає відстань між Пакис-
таном та Англією. Текстовим змістом літературно-книжного алюзивного культуроніму, 
який має форму уривка з твору SyedAabidAliAabid, є сум, самотність та безвихідне по-
ложення пакистанських іммігрантів в Англії: ‘Ididwarn: theprisonouttherehasbeenexpan
dingslowly, andnow, itswallshavealmostreachedyourowngarden’[2: 215]. Про обмеженість 
прав і свобод пакистанців у Великій Британії свідчить й зміст алюзивного культуроніму, 
вираженого приказкою: ‘Adogwasaskedbyanotherwhyhewasfleeingarichhouseholdwherethe
yfedhimmeateveryday. Theyfeedmemeat, yes, butI’mnotallowedtobark’[2: 204].Культуронім 
‘monsoon’позначає а) період сильних дощів в Індії та Південній Азії; б) вітер, що викли-
кає цей циклон; в) дощ під час цього циклону [4: 920]. Проте у змісті роману лексична 
одиниця ‘monsoon’отримує нове значення, а саме – «втрачений сезон» (‘aseasonnowlost’) 
[2: 5].

Інтратекстовий характер кумулятивного образу зумовлений необлігаторністю зміс-
ту культуронімів, який може збільшуватись або зменшуватись залежно від контексту їх 
вжитку. Прикладом може слугувати топонім theChenab[2: 16],що належить до ономастич-
них ідіокультуронімів та структури кумулятивного образу втрати в романі Надіма Аслама 
‘Maps for Lost Lovers’. Його значенням є назва річки в Пакистані (Pakistan’smoonriver). 
В романі значення культуроніму – ‘theriverof /his/ childhood’ [2: 137].За межами роману 
когнітивне навантаження цього культуроніму може зменшуватись або навпаки, отри-
мувати нові характеристики відповідно до нового контексту його вжитку. Проте семе-
ма ‘theriverof /his/ childhood’ залишатиметься гіпотетично можливою для культуроніму 
theChenab.Зв’язок алюзивних культуронімів з ономастичними ідіокультуронімами час-
то реалізує кульмінаційні частини кумулятивного образу: ‘Andtheriverofhischildhood – 
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theChenab – couldrisebyseveralmetresduringthemonsoon’ [2: 137] – «дитячі спогади тим 
сильніше, коли все втрачено...».

Досліджуючи функції культуронімів-аналогів особливо важливим є врахування 
максимуму їх контекстуальних зв’язків, що дозволяєвиявити, яким чином той чи інший 
культуронім-символ інкорпорується в художньому тексті, а відповідно – певній націо-
нальній картині світу.

В романі Надіма Аслама ‘Maps for Lost Lovers’ культуронімами-символами є зеле-
ний, рожевий, помаранчевий та блакитний кольори, що символічно фігурують у всьому 
романі з акцентами на сильних позиціях тексту, розпочинаючи та завершуючи сюжетну 
лінію роману та чітко окреслюючи кумулятивний образ пакистанської культури.

Зелений, блакитний, рожевий та помаранчевий кольори символізують велику духо-
вність та патріотичність пакистанської нації, що сягають своїм корінням далекої давнини 
з її міфами та легендами, і втілюються у речах побуту та повсякденного вжитку пакис-
танців сучасності. Зелений колір носить священний характер і є уособленням мавзолею 
Мухамеда в Священній Медіні [2: 94], що зумовлює особливе ставлення пакистанців до 
цього кольору (вони фарбують ним свої домівки[2: 93]та прикрашають ним традицій-
не вбрання жінок та чоловіків shalwaar-kameez[2: 94].Символіка кольорів часто розкри-
вається в поєднанні з вегетативними та аномалістичнимисимволами, уособлюючи при 
цьому красу Субконтиненту: ‘Hebroughtformewhathecalled ‘thefivearrowsoflove, themind-
borngod’: therewasaredlotus, adeep-redasokaflower, acoral-freenfroththatwasmangoblossom, 
yellowjasmine, andabluelily ‹…› theywerethefiveflowersoftheSubcontinentalspring’ [2: 290].

Блакитний колір в пакистанській культурі пов’язаний з вегетативною символікою – 
дзвіночками [2: 134] або блакитним небом [2: 132], а іноді – міфологією (колір Крішни 
[2: 200]. Цей колір є невід’ємним атрибутом жіночого вбрання [2: 107], оселі [2: 51, 6]. 
Рожевий колір також має особливе значення в культурі пакистанців [2: 6,139,219,242] 
і пов’язаний з аномалістичним символом довгохвостого папуги, домівкою якого є Па-
кистан.Частково зміст цього культуроніму-аналога виявляється в контексті роману крізь 
призму алюзивного культуроніму Hiramantherose-ringedparakeet[2: 171-172], змістом 
якого є уособлення митця, який розкриває певні життєві ідеали та шляхи їх досягнення, 
а також те, заради чого варто жити [2: 172].Культуроніми-аналоги в діаді з денотатив-
ними ідіокультуронімами, поширеними поліонімами, персоніфікують красу жінки Схо-
ду: ‘‹…›theCinnabarhavebeenpayingattentiontothewayPakistaniandIndianwomendress: the
upperbodyiscoveredwiththekameez-shirtwhichismadeofafabricprintedwithdesigns – flowers, 
geometricshapes – whiletheshalwar-trouserssingleoutoneofthemaincoloursofthekameez’  
[2: 227].

В контексті роману Надіма Аслама ‘Maps for Lost Lovers’ рожевий, помаранчевий, 
зелений та блакитний кольори символізують самотність, тугу за батьківщиною та без-
порадність пакистанських іммігрантів в чужій для них країні Великій Британії [2: 66, 
172, 219].

Ономатопея виконує другорядну функцію у створенні кумулятивного образу, слу-
гуючи певним національним маркером та допоміжним засобом дослідження куль-
турної специфіки певної картини світу і, як правило, демонструє деяку різницю в 
сприйнятті речей реальної дійсності представників різних національних спільнот: ‘In
Englandtheheartsaid‘boomboom’insteadof ‘dhakdhak’; agungsaid‘bung’insteadof‘thah’; 



117

thingsfellwitha‘thud’, nota ‘tharam’; smallbellssaid‘jingle’insteadof‘chaan’; thetrainssaid 
‘choochoo’insteadof‘chukchuk’ [2: 36];а також може виявляти певні особливості темпера-
менту представників тієї чи іншої культури: ‘TheseareimportedfromtheEastandtheirbleep
sandpeowsaremuchlouderthantheonesthataremanufacturedhereinEngland, deafeninglyso’ [2: 
219].

З огляду на викладене вище очевидним є те, що культуроніми як засіб створення 
кумулятивного образу виконують кумулятивну (накопичують культурну інформацію) та 
адаптувальну функції (адаптують інформацію в певному контексті, інколи з проявами 
асиміляції з інформацією іншої культури), об’єктивізуючи таким чином той чи інший 
кумулятивний образ в художньому тексті.
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антроПоморФіЗаціЯ оПиСу  
у амЕриКанСЬКій ПроЗі «міСцЕвого КоЛориту»

(до питання комплексного аналізу художнього тексту)

 У статті розглядаються проблеми комплексного дослідження описових контекстів 
з точки зору їх загальної образності на прикладі аналізу оповідання, що належить до 
американського літературного напряму «місцевого колориту».

 Ключові слова: аналіз художнього тексту, образність, зображальність, антропо-
морфізація простору, прагматика твору, література «місцевого колориту».

 В статье рассматриваются проблемы комплексного исследования описательных 
контекстов художественного произведения с точки зрения их общей образности на 
примере анализа рассказа, относящегося к американскому литературному направлению 
«местного колорита».

 Ключевые слова: анализ художественного текста, образность, изобразитель-
ность, антропоморфизация пространства, прагматика произведения, литература 
«местного колорита».

 The article considers problems of the complex investigation of descriptive contexts in 
a prose text from the viewpoint of their general imagery supported with the analysis of an 
American short story of the “Local-color” literary period.

 Key words: text analysis, imagery, description/representation, anthropomorphization of 
space, text pragmatics, “local-color” literature. 

 Лінгвістичний аналіз тексту як дисципліна та як дослідницька практика вже достат-
ньо давно поєднується із суміжними дисциплінами, синтезуючи різні підходи до вивчен-
ня художнього твору (ХТ). Н.С. Болотнова, описуючи специфіку ХТ, серед якісних пара-
метрів, що обумовлені дією його естетичної функції, виділяє прагматичність (естетич-
ний ефект), концептуальність (індивідуальність творчого бачення автора) та образність. 
Під останньою дослідниця розуміє здатність ХТ викликати у читацькому сприйнятті 
систему певних уявлень [див.1]. Образність може реалізовуватися як зображальність. 
Ця властивість найбільш прозоро виявляється на рівні просторового континууму тек-
сту, звичайно невід’ємного від його часових координат. Найяскравішими у цьому плані 
є описи природи, які формують систему саме почуттєвих уявлень – зорових, слухових, 
нюхових тощо. Однак предметна конкретність таких зображень звичайно передається не 
тільки фонетичними, лексичними та синтаксичними одиницями (наприклад, прикметни-
ками на позначення кольору, звуку, прямою ономатопією, повторами), які забезпечують 
почуттєве сприйняття картини, що змальовує автор, але й тропеїкою та стилістичними 
засобами з антропоморфною образністю. І це не є випадковим; скоріше це підтверджує 
розуміння художньої дійсності (в тому числу і об’єктивної реальності) як такої, що твор-
чо перетворюється, модифікується та моделюється автором. Природа, навколишній світ 
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сприймаються людиною як живі: вони або протистоять, або допомагають людині, або 
безжалісні до неї (втілюючи злий рок, фатум), або рятують, захищають, навчають її (як 
рідна мати або мудрий учитель). Оскільки природа здебільшого описується крізь емоцій-
не сприйняття людей та є фоном для подій, у ХТ пейзаж та описи погоди, кліматичних 
умов завжди характеризуються певною емотивною насиченістю, що, у свою чергу, ви-
значає широке використання таких контекстів у творах драматичного, психологічного, 
трагічного плану. Крім того, хронотоп є елементом усієї образної структури художнього 
тексту (як феномена культури та антропоцентричного явища). Серед основних функцій 
хронотопа є також виклик емпатичних реакцій у читача («побачити», «почути», «відчу-
ти» та «зрозуміти»). Переплетення «об’єктивно-зображальної» образності (тобто нібито 
безвідносної до людини та її почуттів) та «суб’єктивно-зображальної» образності (крізь 
призму сприйняття людиною) є завжди дуже тісним та майже невід’ємним у описових 
контекстах, навіть таких, які функціонально призначені лише, здавалось би, для просто-
го введення/окреслення часово-просторових координат оповіді. Образність як доміную-
чий зображальний літературний прийом та емотивно-експресивна стилістична категорія 
використовується у ХТ також для передачі так званого couleur locale, або «місцевого 
колориту», що, наприклад, було і є характерною та особливою рисою американської про-
зи з її відчутним регіоналізмом. 

 Проаналізуємо одне з оповідань американського письменника Дж. У. Лінна (1876 
-1939), яке можна охарактеризувати як зразок прози даного періоду, так званої “American 
local-color literature” з її трьома фундаментальними складовими елементами – національ-
но-етнічним, соціальним та географічним. Прикладом прози з наголосом на останньому, 
тобто на “natural background” (зображенні пейзажу, природи певного регіону), і є опо-
відання The Girl at Duke’s [2], місце дії якого – «Велика американська пустеля», або “The 
Arid West”. Особливість оповідання не тільки у тому, що воно містить чудові, надзви-
чайно яскраві описи дикої природи південного Заходу. Подібні оповідання («local-color 
stories»), як відзначає Р.Л. Ремзей, ідуть далі: вони роблять природний фон таким все-
проникливим та чарівним у своєму впливі, що у певному сенсі він стає головним героєм 
оповідання, порівняно з яким люди починають сприйматися як свого роду декорація (“a 
kind of scenery”): “in a word, they repeat the perfect integration of actors and environment 
achieved by Th. Hardy in such a masterpiece as his Return of the Native” [2: 23]. Оповідання 
Дж. Лінна, з одного боку, ілюструє цю думку, а з іншого, підтверджує попередні тези 
про антропоморфізацію простору та тісне переплетення нетропеїчної та тропеїчної об-
разності у її зображальній функції у описах природи у ХТ. 

 Сюжет оповідання дуже простий. Молода дівчина сходить з поїзда на маленькій 
станції, що загубилася серед пісків Великої пустелі (“no sign of life”). Після смерті матері 
вона приїжджає сюди на запрошення свого дядька, але той її не зустрічає. Він загинув, 
про що дівчина не знає. Вона залишається одна у пустелі у повному відчаї. Рятує її мо-
лодий робітник з ранчо її дядька, який цілком випадково опиняється поблизу станції. 
Він не тільки привозить дівчину, що вразила його своєю тендітністю та беззахисністю, 
на ферму її дядька, але і захищає її з ризиком для життя від брудних замірів та зазіхань 
іншого робітника, що живе за пануючими тут брутальними звичаями «Дикого Заходу». 
Цей нехитрий сюжет розгортається на тлі величного краєвиду – безводних пагорбів, піс-
ків, скель та невеличкого «оазису» ферми. Опис місцевості має чітку кільцеву компози-
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цію, яка гармонійно вписується та обрамляє сюжетну лінію (приїзд на станцію – дорога 
до ранчо – ранчо – дорога назад до станції) та часові рамки дії (день на станції –вечір/
ніч в дорозі та на фермі – ранок на станції). Пейзаж характеризується надзвичайною 
предметною конкретністю опису деталей ландшафту – картина виразно постає перед 
очима читачів завдяки, насамперед, насиченістю тексту лексемами на позначення ко-
льорів. Пустеля та ранчо, як символічні втілення понять «смерті» та «життя», передані 
за допомогою різкого контрасту червоного (пустеля) та зеленого (ферма) кольорів. Ці 
домінанті кольори грають безліччю відтінків (ruddy, rose-red, rose-pink, coral-pink, softer 
than scarlet, more glowing than pink, rose, deep purple, orange and gold and pearl vs green, 
emerald, the intensest green). Як бачимо, кольорова деталізація переважає у опису пустелі 
, підкреслюючи чарівну та дику красу, безмежність (“roll and roll endlessly”) випале-
них сонцем пагорбів, серед яких ферма виглядає чудовим, майже казково нереальним, 
але створеним саме людиною та завдяки праці людини, острівком життя, оазою “in the 
midst of masses of crusted rose-pink topaz and chrysolite”. Опис ночі на фермі теж переда-
ється за допомогою кольорових перетворень: “Then slowly a gray veil began to film the 
heavens; for a moment, as the rose faded, the bright colors gleamed and displayed themselves 
again in bands and streaks, and burning, prismatic spots; then, suddenly, as if the fire were 
dead, the wind blew the embers black, and night fell”. Однак інтенсивної емоційності 
цим контекстам надає саме антропоморфна стилістика опису, яка відчутно підсилює не 
тільки зображальні властивості краєвиду, але й сприяє реалізації його прагматичного 
потенціалу – він стає повноправною «дієвою особою» у сюжеті оповідання, непрямо 
характеризуючи персонажі та їхні почуття та ніби акомпануючи подіям. Природа цьо-
го дикого краю живе своїм життям, не зважаючи на людину, але людина сприймає її 
як живу істоту, приписуючи їй властивості, що притаманні людині. Антропоморфіза-
ція пейзажу реалізується через власне тропеїку, а також за допомогою інших нетропе-
їчних стилістичних засобів, у семантиці яких все ж проступає суб’єктивне ставлення 
та сприйняття навколишнього світу, тобто таке, що віддзеркалюється у свідомості саме 
людини з її міфологічним розумінням краси та величі, небезпеки та страху, життя та 
смерті. У культурологічному плані, таке художнє бачення американських письменників 
- «колористів» підтверджує характерну для літератури початку ХХ століття концепцію 
єдності людини та природи (простору) у космічному коловороті часу: “Rose-red hills, 
clasping in their jealous hearts the secret of fertility, some day to be delivered up at the touch 
of the Genius – rose-red, sun-smitten, dusty, treeless, grassless, waterless hills roll and roll 
endlessly away from Duke’s, lonely and bare as in the ages before history began; bisected by 
the two gleaming steel rails, seeming unhuman somehow, savage as the cacti, and no more a 
part of civilization than the flickering, quivering sun-devils are which dance hour after hour 
above them to the monotonous fiddling of Phaeton in his fiery chariot.” За словами Е.Н. 
Зарецької, персоніфікація як універсальний мовний та літературно-художній прийом є 
максимально експресивним, «ідеальним» засобом, оскільки людина завжди ставить те, 
що стосується неї вище того, що пов’язано з природним, тваринним та предметним сві-
тами: це стійка загальна універсалія у людському світорозумінні [3: 404]. Отже, антро-
поморфні (рідше зооморфні) образи маніфестуються у тексті оповідання у численних 
порівняннях та метафорах – персоніфікуються сонце, пагорби, рівнина, весна і навіть ко-
льори, представлені також метонімічно: jealous hearts (of the hills); she had left the spring 
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behind her piecing out its mosaic of showers and sunshine; the sun brooded and burned above 
them; , a single great emerald, like a seal, and dangling down from it, a narrow silken ribbon 
of the intensest green; yet the marvel and the richness of the rose claimed them and won them 
all, won them into its heart; the moon was up, and turned the coral plains to silver; merciless 
ruddy plain; the old, bad, link buttes (= hills) glimmered maliciously in the heaving distance; 
their beauty was dead; they grinned like skeletons; red river-beds as dry as bones. Ті та попе-
редні приклади показують безмежність та безжалісність мертвого простору пустелі, що 
також передається автором за допомогою дескриптивних епітетів (the flat miles; primeval 
silence and desolation; dying green; a red rock, a rock of sandstone carved and machicolated 
by the centuries; the soft, fine dust; forlornly; the dust spouting and floating around him; the 
hot, dry wastes; the wide desolate spaces) та різних видів фонемо-морфемного, лексичного 
та синтаксичного повторів. Однак ці типові засоби КМФ опису – атрибутивні каталоги, 
ланцюжки епітетів, різні види паралелізму – набувають тут додаткових конотацій. Вони 
підсилюють власне зображальність опису (дуже характерну для “local-color literature”), а 
також корелюють та підкріплюють тематично-сюжетне розгортання оповіді, змінюючи 
його емотивно-експресивне забарвлення у залежності від загальної прагматики контек-
сту: відчай (природа - ворог) – спад напругі та поява надії (захоплення красою краєви-
дів: “irresistible splendor”) – страх, небезпека (ніч, пустеля як символ смерті) - знову 
відчай (примари вмираючої краси природи: “their beauty was dead”; “they grinned like 
skeletons”). Майже повний лексико-синтаксичний повтор (рамка) початкового опису па-
горбів навколо одинокої, безлюдної станції у червоних безводних пісках ми знаходимо 
в кінці оповідання: “rose-red, sun-smitten, dusty, treeless, grassless, waterless hills” на по-
чатку та “rose-red, sun-beaten, grassless, treeless, waterless hills” у заключній частині. Він 
має лише одну помітну заміну: замість складеного епітету “sun-smitten” у інтродукції 
автор вживає наприкінці твору його синонім “sun-beaten”. Аналіз семантики компонента 
«smitten» у порівнянні з «beaten» (to smite – to strike, hit hard, to defeat utterly; to beat = to 
strike, to defeat (OALD)) наводить на думку, що ця заміна може бути невипадковою (хоча, 
ймовірно, і неусвідомленою) з точки зору інтенції автора та з огляду на загальну прагма-
тику оповідання. Останнє, що «бачить» читач (як і пасажири потяга, що проноситься і не 
зупиняється біля станції) – це хлопець та дівчина на безлюдному пероні. Приглушеність 
негативної семантики епітету у заключному описі імплікує читацьку надію на щось по-
зитивне, принаймні на порятунок цих двох, що залишаються самі серед пустелі. 

 Таким чином, емоційно-оцінний простір у тексті “local-color stories” реалізуєть-
ся через опис природних краєвидів, які виступають як компоненти ідейно-естетичної 
змістової площини оповідань та як невід’ємні сюжетно-тематичні елементи їх загальної 
художньої структури. Антропоморфізація опису виявляється у реалізації його образних 
смислів (зображальних та емоційно-оцінних) та «працює» на загальну цілісність, праг-
матику тексту та його адекватне сприйняття читачем. Отже, підсумовуючи цей зразок 
аналізу окремого ХТ певного літературного напряму, треба ще раз підкреслити, що, у 
межах сучасної наукової парадигми, вивчення функціонування у контексті художніх 
творів певних мовностилістичних одиниць, тобто традиційний лінгвоцентричний підхід 
(без якого не може обійтися жодне комплексне дослідження ХТ) завжди необхідно поєд-
нувати з загальним антропоцентричним підходом, який включає і психологічні, і прагма-
тичні, і культурологічні напрями аналізу. Саме такий підхід дає змогу на основі вивчення 
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конкретного тексту розкрити загальні та основні механізми породження, сприйняття та 
ідейно-естетичного впливу на читача художнього слова, навчити дослідників-початків-
ців комплексному філологічному аналізу художнього твору. 
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olD Wine in neW Bottles 
(the analysis of cultural constructions of femininity in A.Carter’s  

“The Bloody Chamber”)

Стаття присвячена розгляду культурних конструкцій фемінності на прикладі збір-
ки казок А.Картер “Кривава кімната”. Припускається думка про використання пись-
менницею прийому перевертання жіночих стереотипів та використання описів жор-
стокості жінок як феміністичної стратегіі . 

Ключові слова: жіночність, жіночий дискурс, гендерні ролі. 
Статья посвящена рассмотрению культурных конструкций феминности на при-

мере сборника сказок А.Картер “Кровавая комната”. Допускается мысль об использо-
вании писательницей приема переворачивания женских стереотипов и использование 
описаний жестокости женщин как феминистической стратегии. 

Ключевые слова: женственность, женский дискурс, гендерные роли.
The article deals with the questions of the cultural constructions of femininity in A.Carter’s 

collection of fairy tales “The Bloody chamber”. The idea of usage of women stereotypes inver-
sion and violence as a feminist strategy is expressed in the article.

Key words: femininity, feminist discourse, gender roles.

Angela Carter was best known for her feminist re writing of fairy-tales; the memorials blur-
ring stories with story teller stand testimony to that. The Bloody Chamber and Other Stories, 
published in 1979, is midway between the savage analyses of patriarchy of the 1960s and 
1970s, such as The Magic Toyshop, Heroes and Villains, Passion of New Eve; and the exuber-
©   Стешин І.О., Янкова Т.М., 2012
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ant novels of the 1980s and early 1990s, Nights at the Circus and Wise Children. This is not to 
argue that the latter novels are not also feminist, but their strategy is different. The violence in 
the events depicted in the earlier novels (the rapes, the physical and mental abuse of women) 
and the aggression implicit in the represen tations, are no longer foregrounded. While similar 
events may occur in these two last texts, the focus is on mocking and exploding the constrictive 
cultural stereotypes and in celebrating the absolute ability of the female protagonists to survive. 
The tales in The Bloody Chamber foreground the vio lence and the abuse, but the narrative itself 
provides an exuberant re-writing of the fairy-tales that actively engages the reader in a feminist 
deconstruction. Therefore I am focusing my discussion on an analysis of Carter’s textual uses 
of violence as a feminist strategy.

 Carter’s tales do not simply “rewrite” the old tales by fixing roles of active sexuality for 
their female protagonists - they “rewrite” by playing with them . In the fairy tale “Company of 
Wolves” the author wrote: “What big teeth you have... All the better to eat you with. The girl burst 
out laughing; she knew she was nobody’s meat. She laughed at him full in the face, she ripped off 
his shirt for him and flung it into the fire, in the fiery wake of her own discarded clothing” [1:118].

 It is not read as a story read for the first time, with a positively imaged heroine. It is read 
with the original story encoded within it: “I am all for putting new wine in old bottles, especial-
ly if the pressure of the new wine makes the old bottles explode.”[2: 22]. In Carter’s representa-
tions of sexuality, particularly the debate sur rounding the construction of sexuality within the 
Bloody Chamber stories she is going to construct a „complex vision of female psychosexuality, 
through her invoking of violence as well as the erotic. But that women can be violent as well as 
active sexually, that women can choose to be perverse, is clearly not something allowed for in 
the calculations of such readers as Duncker, Palmer and Lewallen [3:180]. Carter’s strength is 
precisely in exploding the stereotypes of women as passive, demure cyphers. That she evokes 
the gamut of violence and perversity is certainly troubling, but to deny their existence is surely 
to imprison women back within an image of the Victorian angel in the house.

In all of the tales, not only is femininity constructed as active, sensual, desiring and u n -
r u l y  - but successful sexual transactions are founded on an e q u a l i t y  and the transforming 
powers of recognising the reciprocal claims of the other. The ten tales can be divided into 
the first “The Bloody Chamber”, a re-writing of the Bluebeard story; three tales around cats: 
lion/tiger/puss in boots; three tales of magical beings: erl-king/snow-child/vampire; and finally 
three tales of werewolves. Each tale takes up the theme of the earlier one and comments on a 
different aspect of it, to present a complex variation of female desire and sexuality.

In each of the first three tales, Carter stresses the relationship between women’s subjective 
sexuality and their objective role as property: young girls get bought by wealth, one way or 
another. But in the feminist re-write, Bluebeard’s victimisation of women is overturned and he 
himself is conquered by the mother and daughter.

In the two versions of the beauty-and-the-beast theme, the lion and the tiger signify some-
thing other than man. “For a lion is a lion and a man is a man” argues the first tale. In the first, 
Beauty is adored by her father, in the second, gambled away by a profligate drunkard. The 
felines signify otherness, a savage and magnificent power, outside of humanity. In one story, 
women are pampered, in the other treated as property, but in both cases the protagonists chose 
to explore the dangerous, exhilarating change that comes from choosing the beast. Both stories 
are careful to show a reciprocal fear in the beasts, as well as in the beauty, and the reversal 
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theme reinforces the equality of the transactions: lion kisses Beauty’s hand, Beauty kisses 
lion’s; tiger strips naked and so Beauty chooses to show him “the fleshly nature of women”. 

If the wild felines have signified the sensual desires that women need to acknowledge 
within themselves, the three fictive figures signify the problematics of desire itself. “Erl-king” 
is a complex ren dering of a subjective collusion with objectivity and entrapment within the 
male gaze. The woman narrator both fears and desires entrapment within the birdcage. 

“Lady of the House of Love”, with its lady vampire, inverts the gender roles of Bluebeard, 
with the woman constructed as an ag gressor with a man as the virgin victim. And, through 
love and the reciprocal theme -he kisses her bloody finger, rather than her sucking his blood 
-this aggressor is able to overcome hereditary desires, but at a cost. The three wolf stories 
also deal with women’s relationship to men. Old Granny is a werewolf in the first tale, and 
the girl’s vanquishing of her is seen as a triumph. The tiger’s bride had been a rebellious child 
and chooses desire over conventional wealth; now we have a ‘good’ child who sacrifices the 
uncanny for prosperity. In the second tale, “Company of Wolves”, the list of manifestations 
of werewolves, the amalgam of human and wolf, symbolic and imaginary, concludes with the 
second Red Riding Hood story. This time the wolf does consume the granny, but is outfaced by 
Red Riding Hood’s awareness that in freely meeting his sensuality. After the fulfilment of their 
mutual desire, he is transformed into a ‘tender’ wolf, and she sleeps safe between his paws. 
Maggie Anwell in an analysis of the film “The Company of Wolves” getting past the binary 
divide of victim/aggressor, does argue for a more complex psychic reading of female sexuality 
represented in the tale. [4:77]. She suggests that the confrontation between “repressed desire” 
(wolf) and the “ego” (Red Riding Hood) ends with the ego’s ability to accept the pleasurable 
aspects of desire, while controlling its less pleasurable aspects.

The final tale is of a girl raised by wolves, outside of the social training of the symbolic. 
The young girl grows up outside the cultural inscriptions and learns a new sense of self from 
her encounters with the mirror and from the rhythms of her body. She learns a sense of time and 
routine. Finally her pity begins to transform the werewolf Duke into the world of the rational.

Angela Carter was able to critique phallocentrism with ironic gusto and to develop a wider 
and more complex representation of femininity. She was insistent that her texts were open-
ended, written with a space for the reader’s activity and imagination. She disliked novels that 
were closed worlds and described most realist novels as etiquette manuals. Carter’s own fiction 
seems always aware of its playful interactions with the reader’s as sumptions and recognitions: 
“I try when I write fiction, to think on my feet – to present a number of propositions in a variety 
of different ways, and to leave the reader to construct her own fiction for herself from the ele-
ments of my fiction [2:40]. The Bloody Chamber is engag ing a reader historically situated in 
the early 1980s (and beyond), informed by feminism, and raising questions about the cultural 
constructions of femininity. Rather than carrying the heavy burden of instruction, Carter often 
explained that for her “a narra tive is an argument stated in fictional terms” [2:41]. And the two 
things needed for any argument are, something to argue against (some thing to be overturned) 
and someone to make that argument to (a reader).
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Повтор ЯК ЗаСіБ вираЖЕннЯ авторСЬКої індивідуаЛЬноСті  
в науКовиХ ЕСЕ у. ЕКо

Статтю присвячено дослідженню фігури повтору в текстах наукових есе У. Еко. 
Повтор розглядається як стилістична фігура, яка реалізується на лексичному та син-
таксичному рівнях і становить провідну ознаку індивідуалізації авторського мовлення 
науковця.

Ключові слова: повтор, риторичні фігури, експресивний синтаксис, науковий текст, 
авторська індивідуальність.

Статья посвящена исследованию фигуры повтора в текстах научных эссе У. Эко. 
Повтор рассматривается как стилистическая фигура, которая реализуется на лекси-
ческом и синтаксическом уровне и является одним из основных признаков индивидуали-
зации авторской речи ученого.

Ключевые слова: повтор, риторические фигуры, экспрессивный синтаксис, научный 
текст, авторская индивидуальность.

The article is devoted to the study of repetition figures in the scientific essays by U. Eco. 
The repetition is regarded as a stylistic figure expressed in lexis and syntax levels and that is 
one of the main signs of the scientist’s author language personalization. 

Key words: repetition, figures of speech, expressive syntax, scientific text, author’s 
personality.

актуальність обраної тематики зумовлена посиленням в останні десятиліття інтер-
есу науковців до стилістичних прийомів, які слугують для логічного й семантичного 
виділення окремих елементів тексту, зокрема наукового, його структурно-смислового 
впорядкування, текстової когезії. Серед стилістичних фігур повтор вважається однією 
©   Гарсія де Хесус М.О., 2012
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з найважливіших, що уособлює мовний засіб індивідуально-авторського естетичного та 
емоційного освоєння дійсності [1]. 

Специфічне оформлення автором думки за допомогою фігур повтору надає текстові 
експресивності. Експресивність, у свою чергу, тісно пов’язана з авторською модальніс-
тю та з прагматичним впливом висловлення на адресата [2: 456]. За визначенням І.В. Ар-
нольд, повтор – “це повторення звуків, слів, морфем, синонімів чи синтаксичних кон-
струкцій в умовах достатньої тісноти ряду, тобто достатньо близько одна від одної, щоб 
їх можна було помітити” (цит. За Бекетовою О.В.) [3: 50].

Синтаксично-стилістичні фігури повтору вивчаються лінгвістами на сучасному ета-
пі більшою мірою в межах експресивного синтаксису, а корінням сягають ще античної 
риторики. Тоді ж були запропоновані їх перші класифікації. Бекетова О.В. пропонує 
вузьку класифікацію повторів з огляду на їх структуру, виходячи з мовних рівнів їх реа-
лізації: фоно-морфологічні, лексико-синтаксичні та текстологічні [3: 51]. Хазагеров Г.Г. 
розподіляє повтор на невпорядкований (на рівні фонемному, морфемному, семантично-
му - синонімія та градація - та синтаксичному) і на впорядкований (у вигляді анафори, 
епіфори, епанафори, кільця, хіазма) [4].

Багрій О.І., досліджуючи дискурсивні та прагмариторічні характеристики наукової 
дискусії, серед найчастотніших риторичних фігур повтору, до яких вдаються науковці за-
для посилення авторської інтенції, називає парономазію і паралелізм. На її думку, автор 
інтенційно використовує ці фігури “для досягнення перлокуції переконання через вплив 
на психоемоційну сферу адресата”. Зокрема, таким чином науковий текст набуває есте-
тичної зорієнтованості [5: 14-15].

Фігури повтору є більш типовими і дослідженими в поетичному мовленні. Тим ці-
кавіше спостерігати їх втілення у наукових текстах. Досліджуючи засоби поетизації на-
укового тексту Зелінська Н.В. наголошує, що завдяки таким втіленням, “навіть чисто 
логічні структури одержують естетичну мотивацію та емоційне навантаження” [6: 16]. 

Пономарів О.Д. наголошує на обмеженому використанні синтаксичних засобів ви-
разності у науковій літературі і стверджує, що науковці послуговуються стилістичними 
фігурами не з емоційно-зображувальних міркувань, а як засобом, що сприяє легшому 
засвоєнню досягнень науки, дохідливішому викладові наукових істин [7: 183]. Таке ка-
тегоричне твердження, на нашу думку, є більш релевантним щодо текстів науково-на-
вчальних та у сфері технічних наук. У наукових есе У. Еко, з огляду на специфіку самого 
жанру і на мовленнєву індивідуальність Еко-науковця, який насичує тексти своїх науко-
вих творів засобами діалогізації із адресатом, завжди відчувається відтінок оцінності, 
експресивності, авторська модальність. Наприклад, розглянемо різні втілення такої від-
носно простої фігури, як анафора, яка зазвичай у нехудожньому тексті лише актуалізує 
позначуване повторюваним словом поняття [7: 183]:

Il difetto di questo albero è che esso definisce in qualche modo la differenza tra dio e 
l’uomo ma non quella tra il cavallo e l’asino, o tra l’uomo e il cavallo. Il difetto potrebbe essere 
solo apparente, dovuto al fatto che in ogni discussione canonica l’esempio che interessava 
instanziare era quello dell’uomo [12: 346]. - тут можна було б говорити тільки про при-
вернення за допомогою анафори уваги на певне явище “дефекту” у класифікаційному 
дереві. Проте у сукупності із прийомами емфатизації та іншими фігурами повідомленню 
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надається емоційно-експресивне забарвлення. Вплив на адресата посилюється синтак-
сичним паралелізмом всередині фрази.

 Su questa via la letteratura - (...) - può esprimere il disagio di una certa situazione umana; 
ma non sempre possiamo chiederle questo, non sempre dovrà essere letteratura sulla società 
[13: 288]. 

У цьому ж прикладі анафора не просто допомагає зосередити увагу на явищі, але 
на фоні метонімії наділена експресивністю. Зокрема, повтор підсилює ефект впливу, що 
ґрунтується на нагнітанні емоцій [8: 129].

Інша фігура впорядкованого повтору – епіфора, повторення лексеми або словоспо-
лучення наприкінці суміжних синтаксичних структур, речень, строф:

Tutto il saggio di Pirandello ha come unico scopo (...) quello di dimostrare che l’unico 
animale che sa ridere è proprio quello che, ..., non ha nessuna ragione di ridere. Forse proprio 
per questo motivo l’uomo – lui, agli altri – fa ridere [12: 270]. 

Тут знов, як і в попередніх прикладах, бачимо сполучуваність повтору із прийомами 
емфатизації, що підсилює прагматичний ефект повідомлення на адресата.

Зручним прийомом побудови логічного ланцюга при поясненні виступає епанафо-
ра, композиційний стик або анадиплосис [9]:

L’elemento fondamentale della tragedia è l’intreccio, e l’intreccio è imitazione di una 
azione la cui finalità, il telos, e l’effetto che produce, l’ergon. E questo ergon è la catarsi 
[14: 260]. – зокрема, в цьому прикладі через тема-рематичний зв’язок повтор втілює 
свою основну функцію міжфразової когезії.

Розглянемо складніші види повторів, які вживає У. Еко:
Ecco il senso dei capitoli che seguono: cercare di capire come, pur sapendo che non si dice 

mai la stessa cosa, si possa dire quasi la stessa cosa. (...). Quanto deve essere elastico quel 
quasi? Dipende dal punto di vista: la Terra è quasi come Marte, in quanto entrambi ruotano 
intorno al sole e hanno forma sferica, ma può essere quasi come qualsiasi altro pianeta 
ruotante in un altro sistema solare, ed è quasi come il sole, poiché entrambi sono corpi celesti, 
è quasi come la sfera di cristallo di un indovino, o quasi come un pallone, o quasi come un’ 
arancia. Stabilire la flessibilità, l’estensione del quasi dipende da alcuni criteri che vanno 
negoziati preliminarmente [15: 10].

У цьому прикладі, де автор, пояснюючи назву збірки: Dire quasi la stessa cosa, об-
іграє її компоненти, реалізуються кілька фігур повтору. Зокрема, у межах періоду він 
послуговується синтаксичний паралелізмом із лексичним повтором. У такому син-
таксичному паралелізмі реалізується також фігура полісиндетону, адже в його складі 
повторюється однаковий сполучник “come”. Ця фігура, зазначає Селіванова О.О., слу-
жить засобом експресивності і опосередкує градацію [9: 564]. Отже, у наведеному при-
кладі бачимо зменшувальну градацію: від порівняння Землі із планетами та Сонцем до 
помаранча. Крім того, завдяки можливості в італійській мові субстантивувати будь-яку 
частину мови, лексема quasi повторюється у різних граматичних формах і, таким чином, 
реалізується також поліптот, так само як і в повторенні sferica/sfera, наряду з синоніміч-
ним повтором: sfera/pallone.

На текстовому рівні можемо спостерігати такий дистанційний повтор у вигляді син-
таксичного паралелізму:
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La prima lettura è che Aristotele stia parlando di una purificazione che libera noi 
attraverso l’esperienza intensa delle nostre passioni (...). (...).

La seconda lettura intende la catarsi in senso allapatico, come purificazione subita dalle 
passioni stesse, in quanto “bellamente” rappresentate e viste da lontano come passioni degli 
altri, attraverso lo sguardo freddo di uno spettatore che diventa occhio puro e disincarnato – e 
che gode non delle passioni che prova ma del testo che le mette in scena [14: 260-261].

Посилюється експресивність та діалогічність фігур повтору у питально-відповідних 
комплексах:

Che cosa significa “sapere che”? – заголовок підтеми і наступне розкриття проблеми:
Che cosa significa che qualcuno sa che Oa e Ob non sono identici? L’unico caso di falsa 

attribuzione in cui si possa sapere che Oa e Ob non sono identici è quello in cui (...). (...). 
E che cosa significa sapere che Oa non è mai esistito? Tranne il caso in cui ci siano prove 
inconfutabili de fatto che (...).

Кореляція заголовка з іншими текстовими блоками пояснюється прагненням автора 
сконцентрувати увагу читача на головній думці есе у прагматично релевантних компо-
зиційних блоках [8: 116]. 

Хазагеров Г.Г., називаючи фігури синтаксичними діаграмами відчуття, говорить про 
співвідносність повторюваного слова із нав’язливим, повторювальним відчуттям [4]:

Ci sono dunque tutte le migliori ragioni per cui il Monte Cristo sia un romanzo mozzafiato. 
Eppure, eppure... [15: 121]. – лексичний повтор, який надає повідомленню оцінності по 
відношенню до попереднього твердження, підкреслює його суб’єктивну модальність. 

... Ceronetti, (...), ricorda che il senso letterale sarebbe vapore umido, e ricorda la 
traduzione di Buber e di Meschonnic e sottolinea che la vanitas cristiana è legata alla nostra 
esistenza terrena, destinata un giorno a scomparire, mentre quello di cui parla l’Ecclesiaste 
è un dissolversi, un declinare, un fluire senza fine, senza tempo e senza rimedio [15: 184].

У прикладі за допомогою безсполучникового повтору, який пересікається із проти-
лежною фігурою - поліптотом (повтором сполучника “е”) та перелічення, нарощується 
емоційна напруга, експресивність висловлення, які до того ж посилюються антитезою. 
Крім того реалізація повтору у переліченні виконує художню функцію, яка сприяє репре-
зентації мовної картини світу, розкриттю світосприйняття автора. Зокрема, прагматична 
функція перелічення, як зазначає Антонова М.Ю., спрямована на накопичення та струк-
турування знань, тим самим слугує концептуалізації та категоризації інформації [10: 5].

Per quale ragione Rimbaud decide di amare la prairie in rima e il desert in prosa? Non lo 
so, o non lo so ancora, e in questo sede non voglio saperlo, perché non discuterò che cosa sia 
l’arte. Mi avete solo chiesto di distinguere la poesia dalla prosa [12: 243]. - діалогізує у такий 
своєрідний спосіб У.Еко із своїм читачем. Завдяки фігурі повтору прийом діалогізації у 
вигляді питання-відповіді має яскраву експресивну забарвленість і посилений комуніка-
тивно-прагматичний потенціал.

Розглянемо фігуру повтору у вигляді кільця з антитезою:
Ma non è su questo versante che va individuata la ragione della sua sineddoche. È che già 

con Aristotele iniziava il tentativo di identificare il poetico attraverso il suo effetto sul versante 
del contenutо [12: 245].

Cosa ha l’umorismo di particolare per soppravvivere alla scomposizione disgregativa 
della riflessione? Perché la vita dovrebbe essere salvata dall’umorismo [12: 269]?
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Морфемний повтор або гомологія (у Береговської Е.М. – частковий) – один з най-
важливіших способів “висування” за В.А.Кухаренко. Він покликаний сприяти збільшен-
ню інформативної ємності повідомлення. Охоплюючи одне або два суміжних речення, 
його основу складає повторення кореневої морфеми (наведено за Артемовою) [8: 109]:

L’Aristotele della Poetica identifica l’effetto o il risultato poetico con la capacità che la 
poesia ha di comunicarci un contenuto universale; tutte le sue indagini sulle manipolazioni 
dell’espressione, anche quando fatte in sede di poetica, riguardano la manipolazione retorica 
e sono valide anche per il discorso non poetico [12: 245].

Подібний морфемний повтор сприяє логічному та емфатичному виділенню змісту 
повторюваного елемента [8: 109].

Серед більш складних упорядкованих видів повтору в наукових есе У.Еко зустріча-
ється й така нетипова для цього стилю фігура, як хіазм, що безумовно надає його текстам 
більшої індивідуальності та експресивності:

Ma perché i ruminanti sono tali? Che siano ruminanti spiega perché sono cornuti, ma 
che siano cornuti no spiega perché siano ruminanti [16: 71]. Прагматичний ефект підсиле-
ний діалогізацією мовлення у вигляді питально-відповідного комплексу.

Dunque il comico e l’umoristico non esistono, o se esistono sono lo stesso del tragico. È 
umoristico definire l’umorismo attraverso il suo contrario [12:270]. – у цьому ж прикладі 
бачимо складний хіазм із елементами каламбуру, ускладнений антитезою.

Тож, за нашими спостереженнями, фігури повтору в текстах наукових есе У. Еко в 
сукупності з тропами та засобами діалогізації, до яких повсякчас вдається автор, мають 
не лише текстотворчу, когезійну функцію, але й надають емоційної та експресивної за-
барвленості викладенню авторської думки. Таким чином вони становлять один із про-
відних засобів створення авторської модальності як складової авторської мовленнєвої 
індивідуальності науковця.
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КонцЕПт друЖБа/FrienDsHip  

ЯК СКЛадова амЕриКанСЬКого оБраЗу Світу
(на матеріалі новелістики О.Генрі)

Стаття присвячена аналізу ключового елементу американського образу світу – кон-
цепту «Дружба».

Ключові слова: американський образ світу, концепція дзеркала, концепція відвер-
тості, філософія дружби, концепт дружби, соціум незнайомців.

Статья посвящена анализу ключевого элемента американского образа мира – кон-
цепта «Дружба».

Ключевые слова: американский образ мира, концепция зеркала, концепция откро-
венности, философия дружбы, концепт дружбы, социум незнакомцев.

The article is devoted to analysis of the key element of the American picture of the world – 
the concept of “Friendship”.

Key words: American image of the world, mirror view, secrets view, philosophy of 
friendship, concept of friendship, society of strangers.

«У людських істот дружба – поняття минуще: потішаться нею і закинуть»
(О.Генрі  «Друг Телемак»)

Американська картина світу уявлється нам багатовимірною та неоднозначною. 
Комплекс понять, що визначають американський характер, а отже, і американський на-
ціональний код, дещо по-різному визначається істориками, етнографами та культуроло-
гами. Виділяють географічне положення, природне багатство, культурне багатоманіття, 
різнорідність релігій, домінування пуританської моралі, філософію етичного індивідуа-
лізму, концепцію егалітаризму та ін. У своєму дослідженні ми спиратимемося на концеп-
тосферу американського образу світу, розуміючи концепт як згусток культурного серед-
овища в свідомості людини [1: 40]. 

Традиційно, концептосферу США визначають через концепти «Влада», «Гроші», 
«Патріотизм», «Працелюбність» та ін. Ми ж звернемось до аналізу загальнолюдського 
поняття «Дружба» та специфіки його інтерпретації в американському світогляді.

Філософська категорія «друг» позначає самобутню особистість, виходячи з кантіан-
ської настанови ставитися до людей як до самоцінних і неповторних індивідуальностей 
[2: 351]. На думку американського вченого Девіда Б.Анніса, поняття «дружба» передба-
чає взаємодію і взаємозумовленість чотирьох основних компонентів: взаємної симпатії, 
спільних інтересів та досвіду, обопільної турботи, а також довіри. Ключовим момен-
том дружби, як стверджує дослідник, є розкриття власної ідентичності в Іншому; само-
ствердження в об’єкті впливу завдяки можливості проектування свого «Я» на Іншого, 
результатом чого стає акт самовдосконалення. Під цим потрібно розуміти не прагнення 
©   Гончаренко А.С., 2012
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поглинути чи «пере-робити» чужу індивідуальність (як це постулюється у сартрівській 
концепції кохання), а радше здатність поглянути на себе очима Іншого; оцінити Себе 
Іншого в своєму другові, напарнику, компаньйоні [2: 350]. 

Цікавий погляд на проблему пропонує і Лоуренс Блум, який вводить концепцію розу-
міння «інакшості Іншого». Дружба передбачає готовність до самовіддачі, проте  бажання 
розділити з другом певну частку свого життя і свого єства неможливе без усвідомлення 
власної окремішності від нього. Дружба як не-егоїстична взаємодія декількох цілісних, 
рівноцінних у загальнолюдському розумінні ідентичностей, має базуватися на принци-
пах моральності та альтруїзму [3: 72]. 

Відкриття власного «Я» в контексті дружби маркує специфіку цієї взаємодії в двох 
аспектах: по-перше, ми до великої міри довіряємо себе Іншому, по-друге, впізнаємо са-
мих себе в другові. Залучившись до відвертих і довірчих стосунків, людина мимово-
лі стає спрямованою та інтерпретованою Іншим. Дін Кокінг та Джанет Кеннет у статті 
«Friendship and Self» покроково аналізують два розповсюджених підходи до розуміння 
природи дружніх взаємин. Згідно з «концепцією дзеркала»/ «mirror view», що була за-
пропонована ще Арістотелем, обираючи друзів, ми обираємо Інших Себе. Отже, дружба 
засновується на самозакоханості і подібності смаків та інтересів. Любов до друга – при-
родне продовження любові до себе [4: 506]. 

Як справедливо стверджують Д. Кокінг і Дж. Кеннет, спільні точки дотику можуть 
мати не лише друзі, але й просто двоє окремо взятих людей, і тому на цій конкретній 
умові некоректно засновувати витоки дружби. В дружбі важливо бути чуйним та лояль-
ним до інтересів Іншого. Ми бачимо в друзях не власне відображення, а інтерпретацію, 
переосмислення себе Іншим. Кожен з учасників дружніх стосунків виступає водночас і 
творцем, тому замість «дзеркала» дослідники пропонують вживати назву «портрет» [4: 
509].  

Згідно з другим підходом, «концепцією відвертості»/ «secrets view», дружба базуєть-
ся на взаємній довірі між суб’єктами. Даючи певній людині доступ до подробиць свого 
фізичного або духовного життя, ми свідомо ставимо себе в уразливе становище і даємо 
змогу Іншому оцінювати і коментувати наші вчинки [4: 515]. Амбівалентність такої від-
вертості очевидна, - деякі таємниці можуть як зблизити людей, так і відштовхнути їх 
одне від одного. Дослідники наголошують на тому, що не приватність інформації, а сам 
факт відвертості, щиросердності сприяє посиленню дружніх почуттів [4: 518].

Філософія дружби акцентує на можливості морального вдосконалення особистостей-
суб’єктів дружніх взаємин. Власне, Л. Блум вибудовує наступний ланцюг: альтруїстич-
ний інтерес до справ ближнього → глибока турбота про друга, що включає обізнаність 
у його справах, довіру і близькість → сильне бажання сприяти добробуту і щастю друга 
→ моральне піднесення [3: 67]. З цим погоджується і Беннетт Хельм, виділяючи серед 
важливих властивостей дружби здатність формувати особистості учасників [5: 33]. Крім 
того, дружба дає зрозуміти те, якого ідеалу «себе» ми повинні прагнути досягти; в якому 
напрямку потрібно діяти, щоб самовдосконалитися і вийти на новий рівень самоусві-
домлення. Актуалізується не безпосередній вплив друга на наше становлення як особис-
тості, а радше те, яку оцінку ми самі даємо цьому впливу. Протиставлення себе Іншому 
сприяє контрастивному аналізу власних недоліків, що дає можливість поглянути на себе 
під іншим кутом зору.
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Формування дружніх стосунків відбувається обопільно добровільно, але вимагає 
від суб’єктів інтеракції рівновеликої віддачі. Інтерес до справ Іншого не повинен бути 
продовженням турботи про себе, а допомога і підтримка мають надаватися з сердечної 
прихильності, а не з надії отримати щось навзаєм. Власні інтереси та інтереси Іншого 
необхідно розмежовувати.

Дружба розвиває в людині ті якості, що дозволяють їй успішно існувати і взаємо-
діяти в суспільстві: чесність, справедливість, відповідальність, здатність співчувати і 
співпереживати. Ненсі Шерман стверджує: «Дружба є однією з тих речей, котрі роблять 
життя значущим саме по собі, а життя, в свою чергу, витворюється в зв’язках з іншими 
людьми» [цит. за 4: 510]. Дійсно, як свого часу говорив Арістотель: «Дружба підсилює 
почуття справедливості» [цит. за 2: 352]. Вона ж, за його словами, допомагає пізнати і 
зрозуміти свою сутність [4: 510]. Ідучи на зближення з іншою людиною, ми готові від-
крити їй певну частку себе. Разом з тим, егоїстична людська природа незмінно працює 
за комерційною схемою «ти - мені, я -тобі», зумовлюючи високий рівень очікувань по 
відношенню до близької людини. За словами Т. Хурки, «благо Іншого, навіть якщо він – 
найкращий друг, завжди менш цінне, ніж власне» [6: 3]. Фердінанд Тоньє, в свою чергу, 
проводить аналогію між принципами ринкового обміну і особистими стосунками, що 
керуються гонитвою за різного роду благами і вимогою еквівалентного відшкодування 
витрат (емоційних, матеріальних та ін.) [цит. за 7: 1481].

У світлі сучасних глобалізаційних тенденцій, коли зменшення віртуальної дистанції 
між людьми веде водночас до очуження і спрощення стосунків між ними, дана концеп-
ція набуває все більшої актуальності. Консьюмеристське суспільство нівелює глибину 
людських стосунків; індивідуалізм передбачає встановлення дистанції між людьми; ко-
жен намагається оточити себе і свою територію непроникною оболонкою, відгородитися 
від інших. Місця для друзів і близьких стає все менше, класичний «нерозлийвода друг» 
перетворюється на «знайомого». «В сучасній культурі сутність людини визначається не 
низкою формальних ролей та обов’язків, а ситуативними дефініціями учасників інтер-
акцій: рідні, кохані, колеги можуть рівною називатись «друзями»», - говорить американ-
ський соціолог Алан Сільвер [7: 1476]. 

В американській традиції семантична історія концепту «дружба» підтверджує спра-
ведливість слів А. де Токвілля стосовно того, що «демократія не створює міцної при-
хильності між людьми, але вона полегшує побутове спілкування». На підтвердження цієї 
думки, дослідник Р.Белла зазначає, що «в мобільному та егалітарному суспільстві США 
люди зустрічаються частіше і спілкуються охочіше, але зв’язки, що їх поєднують, є ви-
падковими та швидкоплинними» (переклад наш) [цит. за 8: 34]. 

Подібну позицію займає Е. Стюарт, який вважає, що численні особисті зв’язки між 
американцями характеризуються дружністю та неформальністю, але зі зміною статусу 
та місця проживання, змінюється й оточення, і старі знайомства відмирають. Соціальним 
відносинам в американському суспільстві бракує міцності та глибини. Разом з тим, ми 
не говоримо про відсутність довіри до людей, - радше про небажання обтяжувати інших 
особистими проблемами [цит. за 8: 49-54].

Сучасні дослідження з лінгвокультурології та етнопсихології доводять, що в аме-
риканській культурі концепт «дружба» фіксує широкий конотативний ряд, позначаючи 
досить розмитий спектр відносин між людьми – від глибокої емоційної прив’язаності 
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до короткочасного знайомства або навіть просто сусідства. За словами В. Пакарда, аме-
риканці, в силу своєї поколіннями випрацюваної привітності та люб’язності, «другом» 
незрідка називають ледь знайому людину, яку зустрічають у гольф клубі або у барі. Фак-
тично, ідея «дружби»  як тривалих та стабільних позитивних стосунків набула в англо-
американській культурі нового значення «знайомства з новими людьми», «розширення 
соціального кола». За результатами проведених опитувань, вчений пояснює дану ситу-
ацію бажанням американців змінюватися, вдосконалюватися, адаптуючись до нового 
середовища. «Нові люди», яких вони  зустрічають у «нових місцях», дуже швидко на-
бувають статусу «друзів», але з такою ж легкістю втрачають його зі зміною життєвих 
обставин. З цього приводу В. Пакард розробляє теорію «моментального включення/ви-
ключення», за принципом якої американці швидко «вливаються» до нової спільноти, але 
й готові без особливих нарікань покинути її за необхідності. Таким чином, сучасне аме-
риканське суспільство виключає з концепту «дружба» принцип стабільності і тривалості 
[цит. за 8: 37]. 

Безперечно, американське розуміння «дружби» різко контрастує з усталеним кон-
цептом, згідно з яким це - тривалі приватні стосунки між людьми, засновані на любові, 
довірі, симпатії та спільних інтересах. Важливим аспектом концепту «дружба», який по-
ступово нівелювався в американській культурі, є довіра та готовність покластися на іншу 
людину. «Нерозлийвода друг»/ bosom friend, вираз, що активно вживався ще в XIX ст., на 
сьогоднішній день переродився у поняття «нерозлучний приятель» /bosom buddy.

Для порівняння А. Вежбицька наводить низку визначень поняття «друг», запропо-
нованих письменниками та філософами XIX ст.: 

Друг – це людина, з якою я можу бути щирим. (R.W. Emerson, «Friendship») (пере-
клад наш);

Хто такий друг? Я скажу вам. Це – людина, з якою наважуєшся бути собою. (F. Crane, 
«A definition of friendship») (переклад наш);

Справжній друг довіряє таєниці, справедливо судить, завжди готовий допомогти, 
сміливо ризикує, все терпляче зносить, відважно захищає і незмінно залишається поряд. 
(W. Penn, «Fruits of solitude») (переклад автора) [цит. за 8: 41].

Сучасне англо-американське бачення концепту «друг» А. Вежбицька наділяє наступ-
ними параметрами: я добре знаю цю людину; я прагну часто бачитися з цією людиною; 
я прагну часто щось робити разом з цією людиною; коли я з цією людиною, я почуваюсь 
добре; я вважаю, що ця людина думає про мене так само [8: 52]. 

Соціологічне дослідження, проведене в США ще в 1970х роках, показало, що аме-
риканці в списку цінностей відводять дружбі лише десяту позицію, в той час як росіяни, 
наприклад, відводять їй шосте місце [8: 57].

Безперечно, існують об’єктивні історичні причини, які пояснюють американську 
тенденцію дистанціювання і уникання глибоких емоційних прихильностей. Це і кальві-
ністська доктрина, і фронтирний досвід, і етика індивідуалізму, і концепція «особистого 
успіху», і принципи самообмеження, і традиції «накопичення матерільних благ», і низка 
інших не менш важливих факторів. Всі вони різною мірою долучились до становлення 
американського світобачення, зокрема концепту «дружба» як однієї з його складових.

Поняття «дружба» в контексті новелістики О.Генрі характеризується амбівалентніс-
тю вираження, адже, розвінчуючи і сатиризуючи американське суспільство і американ-
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ські цінності, письменник не міг обійти своєю увагою універсальну позитивну складову 
поняття «дружба». О.Генрі спромігся передати мало не весь спектр розуміння даного 
поняття, при цьому викриваючи недоліки людської природи і поведінки, нетривкість та 
оманливість морально-етичних норм.

До прикладу, новела «Друг Телемак» з циклу «Серце Заходу» вже своєю назвою за-
дає спрямування сюжету. Телемак Хікс та Пейслі Фіш були найкращими друзями, про 
що свідчать наступні рядки: 

«І думав я, що ані вбивство, ані лестощі, ані богатство, ані пияцтво, жодні хитрощі не 
скаламутять воду нашої дружби […] Ми були такими друзями, що важко собі й уявити. 
Ми дійсно мали дні Дамона і ночі Піфія» (переклад наш) [9]. 

«Дружба між чоловіками – це давня історична чеснота, що зародилася в ті часи, коли 
люди повинні були захищати один одного від летючих черепах і ящірок з вісімдесятифу-
товими хвостами» (переклад наш)  [9].

Та після зустрічі з об’єктом любовних зазіхань, гостинною та рум’яною вдовою 
Джессап, настрої різко змінюються: «Жіночі посмішки – це водоверть Сцилли і Хариб-
ди, у вир якої часто потрапляє, розлітаючись на тріски, міцний корабель «Дружба»» (пе-
реклад наш) [9]. 

О.Генрі іронізує з класичного тлумачення поняття, наголошуючи на тому, що фор-
мальне збереження і дотримання зовнішніх критеріїв дружніх зв’язків не виключає мож-
ливості внутрішньої опозиційності суб’єктів взаємодії. Так, чоловіки одразу відчувають 
дискомфорт у компанії один одного, тому вони укладають угоду. Ходити на побачення 
Пейслі і Телемак вирішують разом, щоб виключити можливіть появи будь-яких переваг. 
Звісно, О.Генрі доводить ситуацію до фарсовості. Зробивши пропозицію вдові, Телемак 
змушує наречену чекати появи свого друга Пейслі, щоб у його присутності скріпити 
поцілунком шлюбний союз. Але показне дотримання кодексу дружби слугує не більш 
як прикриттям егоїстичних намірів опонентів. «Як і раніше, я готовий відбити тебе у 
ведмедя, - говорить Пейслі, - ручитися по твоєму векселю або втирати тобі між лопаток 
оподільдок. Але в азартній грі на місіс Джессап ми граємо поодинці». Матеріалістично-
прагматичний первень бере гору над духовно-ідеалістичним; товар стає каменем споти-
кання між покупцями. Проте американець відступати не звик. 

Раціоналістичний первень мешканця США, виразник і американської традиції self-
reliance»/надії на власні сили, підкріпленої фронтирним досвідом виживання, і колоніза-
торських звичок,  і динамізму мислення і дії, і теорії «винагородженої працелюбності», 
знайшов своє втілення і в національному фольклорі, і в художній літературі, зокрема в 
новелістиці О.Генрі. Адже, як і велика кількість інших героїв прози письменника, Пейслі 
і Телемак виступають представниками мандрівного класу ковбоїв-скотарів-рудокопів-
підприємців. Дух змагальності, прагнення здобути перемогу, ствердитись, актуалізувати 
свій індивідуалістичний первень не дають розвинути альтруїстичні взаємини.

З філософсько-соціологічної точки зору, кардинальна переорієнтація героїв з друж-
ньої прив’язаності на закоханість свідчить про відсутність реальної духовної прихиль-
ності між ними. Як стверджує Алан Сільвер, стосунки між друзями передбачають наба-
гато більшу зануреність і віддачу, аніж любовні переживання, що пояснюється відсутніс-
тю концентрації на чуттєвому елементі. Дружба – це єдність і взаємодія двох Его, що до-
зволяє сприйняти іншу особистість вповні, такою, якою вона є [7: 1476]. Разом з тим, як 
зазначає соціолог, сучасне комерційне суспільство створює новий тип знайомого, який 
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займає проміжну ланку між другом і ворогом у класичному розумінні. Це – чужинець, 
сторонній незацікавлений спостерігач, позбавлений жалю, співчуття та симпатій. Уні-
версалізм комерційного суспільства веде до формування соціуму незнайомців, ворожих 
і підозріливих по відношенню одне до одного. Інтерес, яким регулюється взаємодія між 
людьми, - явище нетривке і змінне, тому і стосунки стають більш обережними [7: 1482]. 

Подібний сюжет використовує О.Генрі в новелі «Довідник Гіменея» того ж циклу, 
але тут до мотиву руйнування дружби коханням додається ще й елемент впливу замкне-
ного простору на людські взаємини. Власне, О.Генрі постулює цю думку вже в перших 
абзацах новели: «Якщо ви бажаєте спричинити людиновбивство, закрийте на місяць 
двох людей в хижі вісімнадцять на двадцять футів. Людська натура цього не витримає». 
Дійсно, людині з часом стає тісно в замкненому просторі, і якщо попервах присутність 
Іншого задовольняє потребу в спілкуванні, чим далі – тим ясніше відчувається потреба в 
усуненні конкурента, який частину цього мізерного простору поглинає. Взаємне роздра-
тування стає все глибшим, призводячи до само-ізолювання одне від одного, що в новелі 
оприявнюється поступово: спочатку друзі припиняють спілкуватися, потім розділяють 
кімнату навпіл і уникають навіть поглядів у бік один одного. Дві дешеві книжки: «До-
відник необхідних знань Херкімера» і збірка віршів Омара Хайяма рятують друзів від 
божевілля самотності. 

Цікаво простежити, як влучно і однозначно О.Генрі розкриває природу американ-
ського характеру. Індивідуалізм змушує людей у критичній ситуації займати оборонну 
позицію. Американець, вихований за суворими законами природи, підсвідомо знає, що 
виживає сильніший, і готовий відстояти свої інтереси. Присутність чужого «Я» заважає 
кожному з героїв (О.Генрі наголошує, що тенденція до ворожнечі була обопільною) нор-
мально функціонувати. Звиклі до менш тісних взаємин, Сандерсон Пратт і Айдахо Грін 
не можуть випрацювати новий підхід до розуміння один одного, та вони й не прагнуть 
цього робити. 

Поява на сцені симпатичної вдовиці місіс Д. Ормонд Семпсон, здавалося б, мала 
остаточно розвести чоловіків по різні сторони барикад, але О.Генрі в даному випадку йде 
від протилежного і дає друзям змогу реабілітуватись. Так, Сандерсон, виправдовуючи 
невмілі залицяння Айдахо, говорить вдові: «Зрозумійте, пані, він простий мешканець гір, 
якому властиві хамство і звичайні недоліки марнотратника і брехуна, але ніколи, навіть 
за найкритичніших обставин, я не став би заперечувати його джентльменство […] Після 
дев’яти років перебування в його товаристві, мені було б неприємно ганити його і чути, 
як його осуджують інші» [9]. 

Як бачимо, Сандерсон виявляє товариське ставлення до Айдахо, але чи можна назва-
ти це дружбою? Мабуть, ні, адже додержання кодексу честі по відношенню до людини, 
з якою, за родом занять, проводиш більшу частину свого часу, – це данина своєрідній 
«професійній етиці». Алан Сільвер з цього приводу зазначає, що «вимушена дружба» 
між колегами чи партнерами була відома ще римлянам, визначалася словом necessitudo і 
сприймалась як така, що продиктована ситуацією, а не духовною близькістю чи симпаті-
єю [7: 1481]. Бенджамін Нельсон пропонує щодо даного феномену застосовувати назву 
«кланове братство»/ «clan brotherhood» [цит. за 7: 1488].

Сандерсон не нахвалює приятеля, а намагається виправдати його в очах розлютова-
ної вдови, говорячи правду. В його словах немає альтруїстичного жертвування власним 
щастям та любовним благополуччям заради друга. Стосунки між чоловіками є досить 
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виваженими, неемоційними, а тому радше компаньйонськими, аніж дружніми. «Завжди 
покладатися лише на самого себе» - під таким девізом відбувається їхня взаємодія. Це 
– самодостатні особистості, об’єднані тривалим спільним інтересом, і такий стан речей 
вповні їх задовольняє. 

На нашу думку, дані новели великою мірою репрезентують філософію американ-
ської дружби з притаманними їй тенденціями до самоізоляції, очуження, відсторонено-
го ставлення до напарника. Це радше «дружелюбність», аніж «дружба» як така. Разом 
з тим, строкатість американського суспільства виключає можливість категоричного та 
однозначного визначення певних понять, зокрема і концепту «дружба». Так само амбі-
валентно тлумачить його і О.Генрі, про що свідчить низка новел, в яких справжня само-
віддана дружба виступає осередком, навколо якого вибудовується основний конфлікт. У 
подальших дослідженнях ми плануємо детальніше розглянути різноаспектність концеп-
ту «дружба» в новелістиці О.Генрі.
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СучаСний Стан вивчЕннЯ ПроБЛЕми
мовЛЕннЄвиХ Жанрів

Стаття присвячена розгляду основних питань теорії мовленнєвих жанрів. У стат-
ті дається визначення поняття «мовленнєвий жанр», здійснюється аналіз існуючих 
класифікацій мовленнєвих жанрів у розрізі комунікативного підходу. 

Ключові слова: теорія мовленнєвих жанрів, мовленнєвий жанр, класифікація мов-
леннєвих жанрів, комунікативний підхід. 

Статья посвящена рассмотрению основных вопросов теории речевых жанров. В 
статье даётся определение понятия «речевой жанр», проводится анализ классифика-
ций жанров речи в ракурсе коммуникативного подхода.

Ключевые слова: теория речевых жанров, жанр речи, классификация жанров речи, 
коммуникативный подход.

 The article deals with the main aspects of the theory of speech genres. The article gives 
a definition of «speech genre» and analyzes the speech genres classifications according to the 
communicative approach. 

Key words: theory of speech genres, genre of speech, classification of speech genres, 
communicative approach. 

Питання комунікативної природи, структури і класифікації мовленнєвих жанрів (далі 
– МЖ) є актуальним і перспективним у сучасному мовознавстві, про що свідчить значна 
кількість наукових праць з цієї проблематики [1; 2; 4-9; 11]. Особливої актуальності про-
блема МЖ набуває у зв’язку з переосмисленням цього феномену у світлі провідної у 21 
столітті комунікативно-дискурсивної парадигми. Так, увага сучасних дослідників сфоку-
сована на питаннях взаємозв’язку жанру і дискурсу, жанру і мовленнєвого акту, жанру і 
текстеми [2; 4; 5; 6; 7], з’ясуванні природи жанру як комунікативного і когнітивного [2; 
5; 8; 9; 6; 11] явища.

Як відзначає Ф. С. Бацевич, у сучасному українському мовознавстві проблема мов-
леннєвих жанрів фактично залишається не опрацьованою. Окремі зауваження і спосте-
реження, висловлені в працях, присвячених дотичним проблемам, цілісного уявлення 
про категорію мовленнєвих жанрів не дають [2: 6]. 

Все вищезазначене обумовлює наукову актуальність вирішення найважливіших про-
блем теорії мовленнєвих жанрів для сучасної комунікативної лінгвістики. 

Метою статті є розгляд невирішених проблем теорії мовленнєвих жанрів у сучас-
ному мовознавстві: визначення поняття «мовленнєвий жанр» як лінгвокомунікативної 
сутності, систематизація існуючих класифікацій МЖ.

Об’єктивна складність вивчення мовленнєвих жанрів полягає в тому, що вони менш 
чіткі й окреслені, ніж одиниці мови; їх вичленування та інтерпретація вимагають зусиль 
від адресата, для їх опису недостатні методи і прийоми системно-структурної лінгвіс-
©   Юр’єва О.В., 2012
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тики [2: 10]. Слід зазначити, що в українському мовознавстві проблематиці МЖ приді-
ляли увагу Ф. С. Бацевич, А. Д. Бєлова, Н. К. Кравченко, О.О. Селіванова; у російській 
лінгвогенології існує кілька центрів вивчення мовленнєвих жанрів – московська (Н. Д. 
Арутюнова, М. В. Китайгородська, Н. Н. Розанова, М. Ю. Федосюк), саратовська (В. Є. 
Гольдін, В. В. Дементьєв, К. Ф. Сєдов), волгоградська (І. Карасік, В. І. Шаховський, О. 
Шейгал), пермська (М. Н. Кожина) школи вивчення МЖ. У польському мовознавстві 
широко відомі праці А. Вєжбіцької.

Безумовно, зважаючи на такий інтерес мовознавців до проблеми МЖ, існує багато 
визначень поняття «мовленнєвий жанр», але єдиної, чітко сформульованої дефініції цьо-
го терміну не має. Великі тлумачні словники сучасної української мови пропонують тлу-
мачення поняття «жанр» у широкому значенні цього терміну, що походить від французь-
кої «genre» – рід, вид, стиль [10: 269]. Це багатозначне поняття, яке має відношення не 
лише до жанрознавства, а знаходиться на межі різних суміжних гуманітарних дисциплін. 

В російському мовознавстві найбільший внесок у визначення і теорію мовленнєвого 
жанру належить М. М. Бахтіну. Відомий науковець визначає жанр як відносно стійке 
висловлювання, вироблене окремою сферою використання мови. Найважливішою озна-
кою мовленнєвого жанру є його діалогічність, тому що МЖ – це не просто окреме ви-
словлювання, що існує як абстрактне поняття, а необхідний елемент в структурі діалогу. 
Поряд з діалогічністю М. М. Бахтіним визначаються інші ознаки мовленнєвого жанру: 
завершеність, зв’язок з окремою сферою спілкування та ін. [1: 159]. 

Сучасні жанрознавці схильні розглядати мовленнєвий жанр як елемент класифіка-
ційної системи, в якій жанри розташовані, виходячи з однієї провідної ознаки (цільового 
компоненту). В. В. Дементьєв визначає жанр у комунікативно-дискурсивному аспекті 
як «системно-структурний феномен, що являє собою складну сукупність мовленнєвих 
актів, обраних і поєднаних з міркувань деякої особливої доцільності, таких, що відно-
сяться до дійсності не опосередковано …» [7: 44]. Найбільш розвинутими напрямами 
теорії мовленнєвих жанрів В. В. Дементьєв вважає лінгвістичне вивчення (генристику) 
і прагматичне вивчення (жанрознавство). Головні відмінності лінгвістичного і прагма-
тичного вивчення він визначає так: 1) орієнтація на монолог ~ орієнтація на діалог; 2) 
орієнтація на логіку, граматику ¨ психологію ~ орієнтація на взаємодію, що відбувається 
під час конкретної соціально-культурної ситуації ¨ соціологію [7: 55]. Водночас, вчений 
наголошує на можливості синтезу цих двох напрямів на основі спільної комунікативної 
природи. Такий синтетичний напрям він називає «комунікативна генристика», хоча і не 
вважає цей термін досконалим [7: 56].

 Українська дослідниця Н. К. Кравченко [8; 9] підтримує доцільність використан-
ня синтетичного підходу під час вивчення проблеми мовленнєвих жанрів і підкреслює 
необхідність визначення жанру як системної одиниці мовлення, проте не вважає за необ-
хідне виділення з цією метою нового напряму «комунікативна генристика» з огляду на 
те, що і прагматичний, і лінгвістичний підходи інтегровані в сучасну комунікативну лінг-
вістику. Дослідниця визначає мовленнєвий жанр як когнітивно-комунікативне явище, що 
передбачає зіткнення двох дослідницьких векторів:

а) когнітивно-комунікативного, орієнтованого на пошук лінгво-психоментальних 
структур, що відповідають в концептосистемах комунікантів за сприйняття, впізнання і 
репродукування жанрів в окремій комунікативній ситуації;
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б) комунікативно-когнітивного, що узагальнює «системні» комунікативні характе-
ристики ситуацій в когнітивну структуру даних про жанр. 

 Формування і когнітивне впорядкування цих структур відображає результати ба-
гаторазової інтерактивної взаємодії комунікантів в комунікативних ситуаціях. У цьому 
зв’язку зазначається, що в контексті загальної теорії мовленнєвої комунікації подальше 
вивчення мовленнєвих жанрів дозволяє «зняти» певну неузгодженість між «лінгвістич-
ним» і «прагматичним» підходами в науці про жанри, тому що як лінгвістичні, так і 
прагматичні характеристики жанрів виступають складовими типових комунікативних 
ситуацій і узагальнюються в структурах репрезентацій знань про жанри [8: 134].

Першою в українському мовознавстві працею, присвяченою проблемам мовленнє-
вих жанрів, є робота Ф. С. Бацевича «Лінгвістична генологія: проблеми і перспективи», 
в якій вчений активно використовує термін генологія, яким позначається проблематика 
мовленнєвих жанрів. Цей термін функціонує у польському мовознавстві і перекладаєть-
ся як «ґатунок мови». Основи сучасних генологічних досліджень заклали праці А. Вєж-
біцької, Ст. Гайди та ін. [2: 6–7].

Цілком зрозуміло, що, незважаючи на спільність проблематики, кожне досліджен-
ня, присвячене проблемам теорії мовленнєвих жанрів, керується власними принципами, 
дослідницькими орієнтирами і методами наукових пошуків. Ф. С. Бацевич виокремлює 
такі типи підходів щодо розуміння лінгвістичної природи і сутності мовленнєвих жанрів:

1) мовленнєвий жанр як стилістичне явище;
2) мовленнєвий жанр як тип висловлювання;
3) мовленнєвий жанр як текстове явище;
4) мовленнєвий жанр як комунікативне явище;
5) концепція А. Вєжбіцької (в основі будь-якого мовленнєвого жанру – емоційно-

когнітивний фрейм) [2: 49-52]. 
На наш погляд, саме Ф. С. Бацевич в словнику термінів міжкультурної комунікації 

дає вдале визначення поняття «мовленнєвий жанр». Це одна з найважливіших категорій 
комунікативної лінгвістики поряд з дискурсом (текстом) і мовленнєвим актом (повідо-
мленням). Мовленнєвий жанр – мовленнєве ціле, складний синтез повідомлень (мов-
леннєвих актів), об’єднаних комунікативною тактикою адресанта, моделлю адресанта і 
адресата, комунікативною метою, комунікативним смислом, специфічною жанровою то-
нальністю, «закільцьоване» попередніми і наступними мовленнєвими жанрами; це скла-
дова дискурсу, типовий спосіб побудови мовного коду, пов’язаний із певними ситуаціями 
і створений для передачі певного змісту (комунікативного смислу). Група мовленнєвих 
жанрів формує функціональний стиль мови. Оволодіння певною мовою і культурою не-
можливе без оволодіння системою мовленнєвих жанрів, притаманною цій мові [3: 54].

Водночас, важливо зазначити, що визначення жанру як категорії комунікативної 
лінгвістики пов’язане із проблемою розуміння дослідниками багатозначного терміну 
«дискурс» і усвідомлення жанру як типу (когнітивної моделі) дискурсу або, навпаки, 
дискурсу як сукупності жанрів. Так, якщо дискурс розуміти як дискурсивну практику, 
властиву певній сфері спілкування, то наведене вище визначення жанру як складової 
дискурсу не підлягає сумніву. Проте, якщо розуміти дискурс як комунікативну ситуацію 
(Т. ван Дейк, Н.К. Кравченко, О.О. Селіванова), що здійснюється на основі тексту-макро-
знаку, то більш точним буде встановлення реверсивних відношень між жанром і дискур-
сом (1 жанр – 1 дискурс замість 1 дискурс – сукупність жанрів). 
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Окремою проблемою залишається питання побудови типології і класифікацій МЖ, 
вирішення якої ускладнюється і дещо уповільнюється активною взаємодією жанрознав-
ства із суміжними дисциплінами. Видається вкрай складним порахувати форми людської 
діяльності, що, в свою чергу, унеможливлює бажання багатьох вчених класифікувати 
всі мовленнєві жанри. Отже, незважаючи на те, що теорія мовленнєвих жанрів остан-
нім часом розвивається достатньо швидко, сьогодні не існує узагальненої класифікації 
мовленнєвих жанрів, розробка якої залишається одним з найбільш дискусійних питань. 

Проте, незважаючи на складність проблеми, вчені-філологи, починаючи ще з часів 
Аристотеля, все ж таки намагалися запропонувати її вирішення і класифікувати мовлен-
нєві жанри за певними параметрами. 

У ХХ ст. один з найперших приділив увагу цій проблемі М. М. Бахтін в своїй статті 
«Проблема мовленнєвих жанрів». Сучасних вчених, які опікуються проблемами мовлен-
нєвих жанрів, умовно можна поділити на дві групи: перша підтримує концепцію М. М. 
Бахтіна, друга – має власну думку з приводу систематизації мовленнєвих жанрів. М. М. 
Бахтін пропонує два основних параметри класифікації: 1) членування жанрів на пер-
винні і вторинні; 2) розподіл МЖ на стандартизовані і вільні. Вчений звертає особливу 
увагу на суттєві відмінності між первинними (простими) і вторинними (складними) мов-
леннєвими жанрами, які виникають в умовах більш складного і відносно високорозви-
неного культурного спілкування: художнього, наукового, суспільно-політичного і т. д [1: 
161]. На його думку, до мовленнєвих жанрів відносяться і короткі репліки побутового 
діалогу …, і побутове оповідання, і лист (в усіх його різноманітних формах), і коротка 
стандартна військова команда, і розгорнутий деталізований наказ, і достатньо строкатий 
репертуар ділових документів (у більшості випадків стандартний), і різнобарвний світ 
публіцистичних виступів …, але сюди ж ми повинні додати і різноманітні форми науко-
вих виступів, й усі літературні жанри (від приказки до багатотомного роману) [1: 160]. 

В. В. Дементьєв в своїй класифікації втілив ідею М. М. Бахтіна щодо первинних і 
вторинних мовленнєвих жанрів, крім того, він залучив ідею Т. Г. Винокура, згідно з якою 
існує два типи мовленнєвих жанрів. Перші розуміються як входження у спілкування і 
мають за мету саме живу комунікацію (жанри фатичного мовлення), а другі орієнтова-
ні, перш за все, на повідомлення певної інформації (жанри інформативного мовлення) 
[7: 160]. На цій основі В. В. Дементьєв склав таблицю, в якій систематизував жанри за 
кількома параметрами: фактичні або інформативні, ступень «непрямоти» мовленнєвих 
жанрів, міжособистісні стосунки між адресантом і адресатом. 

На думку Ф. С. Бацевича, видається цікавою класифікація К. Ф. Сєдова, в якій він 
для позначення жанрових форм, рівних одному мовленнєвому акту, використовує термін 
«субжанр». «Гіпержанри» об’єднують у своєму складі декілька жанрів. У процесах по-
родження мовною особистістю дискурсу можливі перехідні жанрові утворення – «жан-
роїди» [2: 65] . 

Мовленнєві жанри різноманітні настільки, наскільки різноманітними є комунікатив-
ні ситуації (наприклад, наукова доповідь, рекламний салоган, політичний виступ і т. д.). 
Постає питання, яким чином поєднати мовленнєві жанри в одну систему, за якими пара-
метрами їх класифікувати? Навіть якщо уявити собі, що кимось буде складено повний 
перелік мовленнєвих жанрів, за умов будь-якої спроби застосувати його до мовленнєво-
жанрового різноманіття на практиці такий перелік буде зведений внівець величезною 
кількістю відхилень від стандарту» [7].
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Отже, узагальнюючи матеріал статті з огляду на жанрову специфіку рекламного са-
логану, можна схарактеризувати останній як: 1) субжанр рекламного дискурсу, простий 
за своєю структурою (включає зазвичай один-два мовленнєвих акти), змішаний за па-
раметром мети спілкування (поєднує прагматичні ознаки фактичних і інформаційних 
жанрів) і непрямий за критерієм розбіжності пропозиційного змісту і ілокутивної сили.

Перспективою подальших досліджень із запропонованої у статті проблематики є 
класифікація жанрів як типів дискурсів у різноманітних сферах інституційного і побуто-
вого спілкування: жанрів рекламного, правового, медичного, політичного, спонтанного 
розмовного дискурсів тощо.
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мЕтЕороЛогичЕСКиЕ ПримЕтЫ и ПовЕрЬЯ БЕЛоруСов  
в воСточноСЛавЯнСКом КонтЕКСтЕ 

У статті аналізуються східнослов’янські прикмети та повір’я про погоду, розгляда-
ються їхні основні функіонально-семантичні групи і бінарні опозиції.

Ключові слова: прикмета, повір’я, прогнозування, міфологічна логіка, бінарна опо-
зиція.

В статье анализируются восточнославянские приметы и поверья о погоде, рас- 
сматриваются их основные функионально-семантические группы и бинарные опозиции. 

Ключевые слова: примета, поверье, прогнозирование, мифологическая логика, би-
нарная оппозиция.

In the article еast Slavic signs and beliefs about weather are analyzed, their basic functional 
and semantic groups and binary oppositions are considered. 

Key words: sign, belief, forecasting, the mythological logic, binary opposition.

Приметы и поверья о погоде чрезвычайно популярны среди белорусов, украинцев и 
русских. Фиксированность их в народной памяти, устойчивость бытования и большая вос-
требованность не удивляют, поскольку от умения наблюдать за явлениями окружающего 
мира и их изменениями, от умения делать правильные выводы зависело в определённой 
степени благополучие человека.

Следует отметить, что весь окружающий мир был для человека своеобразной мете-
ослужбой. Так, надёжными «подсказчиками» для долгосрочных прогнозов погоды были 
осадки: верили, что «…дождж цi снег да паўдня [на Юр’я] прадказвае мокрае лета, пасля 
паўдня – такую ж восень» [1: 246]; «...сніг іде, мов крупа, – чекай на тиждень морозу» 
[2]; «…на Мокия мокро – всё лето мокрое» [3: 586]. Наблюдения за небесными свети-
лами и их изменениями в определённое время суток также помогали человеку прогно-
зировать погоду: «Гавораць людзі старыя, што красны месяц, дык гэта на мароз зімой, 
а кагда летам – дак к холаду» (д. Бобовка Жлобинского р-на Гомельской обл.); «Кільце 
навколо місяця – на великий мороз» [2]; «Если солнце красно заходит – на другой день 
будет ветрено» [3: 587]; «Калі на небе многа звёзд, значыць, будзе цёплы дзень» (г. Ветка 
Гомельской обл.). Понятно, что приметы-предсказания по небесным светилам в своём 
большинстве были правдивыми, поскольку базировались на «объективной причинно-
следственной зависимости явлений» (по В. Василевичу). 

міЖКуЛЬтурна КомуніКаціЯ

©   Кастрица Е.А., 2012
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В восточнославянской традиции есть много примет, в основе которых лежит прогно-
зирование погоды по звукам, внешнему облику и поведению животных и птиц. Сответ-
ственно в их пределах можно выделить три функионально-семантические группы: 1) 
приметы, которые позволяют делать прогноз по поведению представителей животного 
мира («Ласточки шныряют низко – к дождю» [3: 587]; «Кіт шкрябає підлогу – на вітер і 
завірюху, лежить черевцем догори – на відлигу, згорнувся в клубочок і вткнувся носом у 
лапки – на мороз» [2]; «Кот зімой скрабе лапамі па падлоге – к мяцелі, летам – к дажджу, 
буры» [4: 186]); 2) приметы, в которых внимание фиксируется на внешнем облике живот-
ных: «Калi буслы прылятаюць увесну брудныя i прамоклыя, то лета будзе дажджлiвае, 
калi ж вернуцца сухiя i худыя, то будзе сухое лета» [5: 203]; «Калi заяц увосень вельмi 
тлусты, то зiма будзе доўга i цяжка» [6: 188]; «Зайці рано нагуляли жиру – на холодну 
й сніжну зиму» [2]; 3) приметы-предсказания по звукам, издаваемым передставителями 
мира животных: «Пятух пяець на змену надвор’я…» [5: 198]; «Каровы вечарам равуць 
– заўтра будзе дождж» (г. п. Тереховка Добрушскога р-на Гомельской обл.); «Петухи кри-
чат взапуски вместе с лягушками – жди скорого дождя» [3: 587]; «Галки збираються 
великими зграями й дуже кричать – на ясну погоду і мороз» [2]. Приведённые примеры 
позволяют нам сделать следующий вывод: многие приметы основываются на символиза-
ции определённых свойств и поведенческих характеристик животных и птиц (например, 
сухие аисты – сухое лето, купаются – будет дождь, спит на полу – к теплу, на печке – к 
холоду). Вообще же, как справеливо отмечено С. Токаревым, «приметы по животным 
отличаются в значительной степени реалистичностью, особенно, когда по ним судят о 
быстрой смене погоды» [7: 58]. 

В традиционных культурах всех восточнославянских народов существовали также дру-
гие способы, зафиксированные в клишированной форме текстов примет и поверий, узнать о 
погоде: по состоянию человка («Калi вушы свярбяць, то зiмою будзе адлега, а летам – дож-
джык», «Дзвенить у вухах – на відлигу» [2]; «У людей болят мозоли, горят пальцы, появляет-
ся ломота в раненых или ушибленных членах – к перемене погоды, дождю, буре, ненастью» 
[3: 587 ]), по растительному миру («Багата ветак етых на рабіне, дак будзе зіма халодная. 
А еслі вот мала ягад рабіны, дык значыць будзе цёплая зіма» (г. Мозыр Гомельской обл.);» 
Чорна бузина й калина достигли не по порі — чекай холодної й лютої зими» [2]; «Если ряби-
ны в лесу много – осень будет дождливая, если же мало – сухая» [3: 605 ]); по дыму и огню 
(«Білий вогонь у печі – на відлигу, червоний – на мороз», «Дим без вітру стелиться по землі 
– випаде сніг або потепліє» [2]; «Калi ў курнiцы (г. зн. курнай хаце) будзе дымна, то, кажуць, 
будзе негадзь» [8: 348]) и др. Одна часть вышеотмеченных примет базируется на реальной 
основе (сильный запах, обилие ягод), другая – на вере в существование сверхъестественных 
сил, которые управляют природными процессами. Следует согласиться с Л. Леви-Брюлем, 
согласно которому, «…для первобытного человека…все предметы и существа в природе во-
влечены в ряд мистических отношений и исключений, которые как раз создают в природе 
связь и порядок» [9: 22].

В корпусе народных примет и поверий белорусов, украинцев и русских выделяются 
следующие модели: тёплый / холодный; ясный / облачный; тихий / шумный; нижний / 
верхний; полдень / полночь; запад / восток. Бинарные опозиции, как эти, так и подобные 
им, являются особенностями мифологической логики, которая, оперируя ими, преодоле-
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вает «... «непрерывность» восприятия окружающего мира путём выделения дискретных 
«кадров» с противоположными знаками» [10: 168].

Тёплый / холодный. «Калi зiмой цёпла – летам холадна» (в. Веляцiн Хойникского 
р-на Гомельской обл.); «Калi на Саракi будзе мароз, та вясна будзе цёплая…» [11: 42]; 
«Якщо січень холодний –липень буде жаркий і грибів не чекай до осені» [2]; «Если тепло 
на Сороки, оно простоит еще сорок дней, а если холодно – будет еще сорок утренних 
заморозков» [3].

Ясный / облачный. «Калi зоркi блiшчаць роўно, гожэ, та будзе мароз цi ясная паго-
да, а калi яны мiтусяцца, баццэ мiгаюць, та будзе негаць» [11: 46]; «Яркае ззянне зорак 
прадказвае пагоду, цьмянае – непагадзь» [5: 170]; «Якщо восени сіренький ранок – чекай 
ясного дня» [2]. Можно согласиться с известным суждением, что в рамках традиционных 
народных представлений предметы и явления не могут быть «нейтральными» – они либо 
полезные, либо вредные.

Тихий / шумный. «Калi пошчак громко разлягаецца – на пагоду, а калi глуха цi саўсiм 
яго няма – будзе дождж» [11: 45]; «Калі клікнеш або ціўкнеш, а голас адддае звонка і 
бяжыць далёка, то будзе пагода; як жэ глухне блізка – будзе дождж» [13: 297]; «Глухий 
грім – на тихий дощ, голосний –на зливу» [2].

Нижний / верхний. «Як туман падзе на землю, та будзе вялiкая раса, але затое не 
будзе дажджу, а калi туман падымецца ўгору, та не хiбiць пайсцi дождж» [11: 35]; «Якщо 
шишки на ялинах виросли знизу – на ранні морози, а зверху – на пізні» [2]. Большая 
часть таких примет связана с одной из основных семантических опозиций верх / низ, что 
в контексте традиционной народной культуры воспринимается как хорошее и плохое. 

Юг / север. «Як першы раз вясною загрымiць на поўначы, то будзе лета халоднае, а як на поўднi, то 
цёплае i пагоднае» [14: 176]; «Вецер з поўначы прыносiць зiмою мароз, а ўлетку холад» [11: 43]; «Взим-
ку надходять хмари з півночі – потепліє» [2].

Запад / восток. «Калi вецер з захаду, та будзе непагадзь, а калi з усходу, та на пагоду» 
[11: 43]; «Веселка на заході – на дощ, на сході – бути гарній погоді» [2]; «На Астафья при-
мечают ветры: северный — к стуже, южный – к теплу, западный – к мокроте, восточный 
– к вёдру» [15]. Положительная семантика юга и востока как символов благополучия, 
святости, а также отрицательная семантика севера и запада как символов смерти, бед-
ствий нашли своё отражение в метеорологических приметах всех восточнославянских 
народов.

Механизм образования группы примет и поверий, связанных с погодой, не всегда 
понятен современному человеку. То, что являлось для наших предков реальностью, нам 
сегодня представляется выдумкой. Предсказания погоды в своём большинстве основаны 
на принципах моделирования определённых особенностей явлений окружающего мира. 
Рациональность и объективность свойственны тем приметам, которые основываются на 
наблюдениях за небесными светилами и поведением животных. Элементы метеороло-
гической магии нашли отражение в отдельных поверий. Приметы и поверья белорусов, 
украинцев и русских, связанные с предсказанием погоды, до нашего времени востребо-
ваны разными группами людей: сельскими жителями, дачниками, сейсмолагами и др., 
что свидетельствует об их практической направлености и житейской мудрости, нако-
пленной нашими предками и сохраннённой в веках для потомков.
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інвЕКтива ЯК ПроЯв ЕмотивноСті диСКурСу

У статті висвітлено сучасний стан досліджень у галузі встановлення кореляції 
між лінгвістичними та екстралінгвістичними факторами на позначення жанру ін-
вективи. Представлено огляд деяких експериментальних досліджень з інвективізації 
мовлення, особлива увага приділяється науковому внеску В.І. Жельвіса у вирішенні цієї 
проблеми. Наведено фрагмент англомовного дискурсу, що містить інвективні прояви 
емотивності тексту.

Ключові слова: інвектива, емотивність, мовленнєвий жанр.
В статье освещено современное состояние исследований в области установле-

ния корреляции между лингвистическими и экстралингвистическими факторами для 
обозначения жанра инвективы. Представлен обзор некоторых экспериментальных 
исследований по инвективизации речи, особое внимание уделяется научному вкладу  
В.И. Жельвиса в решении этой проблемы. Приведен фрагмент англоязычного дискурса, 
содержащий инвективные проявления эмотивности текста.

Ключевые слова: инвектива, эмотивность, речевой жанр.
The article highlights the current state of research in establishing the correlation between 

linguistic and extralinguistic factors to describe the genre of invective. It presents a review of 
some experimental studies in speech invectivization with the special emphasis on V. I. Zhelvis 
scientific contribution in solving this problem. In addition, the fictional discourse fragment is 
provided to illustrate invective manifestations in emotive text.

Key words: invective, emotivity, speech genre.

На сьогодні в лінгвістиці жваво досліджується явище мовної особистості і фактори, 
що впливають на вибір мовних та позамовних засобів спілкування у конфліктах. Не мож-
на залишити поза увагою сферу емоцій особистості. Ця проблема потрапляла у фокус 
уваги багатьох дослідників. Великий внесок у лінгвістику емоцій та негативних проявів 
особистості зробили В. І. Шаховський [1], В. Г. Гак [2], О. М. Леонтьєв [3], В. І. Жельвіс 
[4] та інші.

Питання емотивності дискурсу досліджувалося з різних точок зору, проте досі не 
існує повного і однозначного опису цього явища. актуальність роботи зумовлена необ-
хідністю вирішення питань у сфері емотивних проявів мовця, пов’язаних з інвективіза-
цією мовлення.

метою роботи є дослідження інвективи у співвідношенні з емотивним компонентом 
особистості.

Очевидно, що певна емотивність існує вже на рівні слова. Однак так само очевидно, 
що тільки на рівні парадигматики вся емотивність не може бути виражена, і тому цікавим 
є емотивна синтагматика, при чому з позицій психо- та етнолінгвістики, а також прагма-
тики тексту [4: 5]. Цікавим вбачається вивчення зв’язку вербалізації емоцій та емоційної 
©   Золотаренко Т.О., 2012
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розрядки індивіда. Це викликає необхідність до вивчення прагматичного аспекту емо-
тивного вираження збудження і сприйняття емоцій.

Комунікативна сфера характеризується системою норм комунікативної поведінки, 
типовими ролями комунікантів, набором типових мовних та інших знакових засобів [5: 
61]. На сьогодні вченими визначений цілий ряд факторів, що впливають на ступінь ефек-
тивності мовленнєвого спілкування. До їх числа належать індивідуальні особливості 
особистості комунікантів і характер їхніх взаємовідносин, специфіка сфери спілкування, 
характер ситуації, цілі і задачі мовців у спілкуванні, особливий відбір і організація мов-
них засобів різних рівнів, стилістичні параметри тексту та інше. Безсумнівну важливість 
в цьому питанні має такий екстралінгвістичний критерій, як жанрові особливості тексту 
[6: 106-107]. Цю проблему необхідно розглядати з двох сторін: по-перше, з позиції су-
часної теорії мовленнєвих жанрів, по-друге, – з точки зору аналізу засобів вираження 
прагматики того чи іншого жанру.

мовленнєвий жанр, за визначенням М. М.Бахтіна, – це «відносно стійкі тематичні, 
композиційні і стилістичні типи висловлень» [7: 164]. Кожен мовленнєвий жанр втілює 
мовленнєву подію, виділене на підґрунті певної мовленнєвої ситуації. Остання включає 
учасників спілкування, характер відносин між ними і обставини, за яких відбувається 
спілкування. мовленнєва подія трактується як сума мовленнєвої (у своїй основі – дено-
тативної) ситуації і її вербального втілення [6: 107].

Відносно типологічної характеристики жанрів мовлення слід зазначити, що на дано-
му етапі панівним в класифікації мовленнєвих жанрів виступає іллокутивний критерій 
– особливості авторської цілеспрямованості в певній мовленнєвій ситуації [там само]. 
У мовленнєвих жанрах втілюються комунікативні наміри мовців, оскільки саме під час 
продукування мовленнєвого жанру, адресант враховує модель реципієнта і будує кому-
нікацію відповідними мовними та позамовними засобами, усвідомлюючи зміст попере-
дніх актів мовлення та вираховуючи можливі наслідки впливу мовленнєвого жанру на 
співрозмовника [8: 8-9].

На думку В. І. Жельвіса [4], інвектива становить один з основних типів мовленнє-
вих жанрів, який має власну комунікативну мету та жанрові ознаки. Інвектива базується 
на антипатії. Інвектант використовує лайливу лексику, його мовлення супроводжується 
використанням вульгаризмів, просторіччя, жаргонів, сленгу, арго, перифразів. Адресант 
також може вживати експресивні слова і звороти в межах літературного мовлення, що не 
мають образливого значення, тоді образа відчуватиметься через інтонацію і тональність 
спілкування.

В. І. Жельвіс стверджує, що існує певний інвективний континуум, з одного кінця 
якого знаходяться слова загальновідомі, але що засуджуються в більшості субкультур 
певної національної культури, а з іншого кінця – слова, відносно прийнятні в певних 
мовленнєвих ситуаціях. Проте порушити те чи інше соціальне, етичне табу можна і ко-
дифікованим способом [4: 10]. Інвектива, як правило, носить культурно-обумовлений 
характер. Тому співвідношення кодифікований – некодифікований завжди національно 
специфічне. Те, що в одній культурі визначається як «слабо кодифіковане», в іншій куль-
турі є некодифікованим.

Таким чином, інвективу можна трактувати з двох точок зору. У вузькому значенні її 
можна визначити як спосіб існування вербальної агресії, що сприймається в певній семі-
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отичній (під)групі як різкий або табуйований. В дещо іншому ракурсі інвективою можна 
назвати вербальне порушення етичного табу, що здійснене некодифікованими засобами.

В. І. Жельвіс вважає доцільним розділити всі вербальні порушення табу на три гру-
пи. До першої групи можна віднести порушення слабких табу, які саме в силу своєї 
слабкості рідко можуть стати сюжетом різкої інвективи. Відповідні порушення можуть 
здійснюватися кодифікованими засобами. Звісно, при всій їхній слабкості, таке слово-
вживання розглядаються як порушення пристойності [4: 28-29].

Другу групу утворюють різкі грубі інвективи, що порушують сильні табу. Інвектант 
вдається до цих засобів перш за все, коли у нього з’являється необхідність в ґрунтовній 
розрядці емоційного напруження. Ця група найчисленніша за обсягом в більшості семі-
отичних підгруп.

До третьої підгрупи відносяться нечисленні словосполучення, що порушують на-
стільки сильні табу, що сам факт їхнього порушення – явище екстраординарне, майже 
недопустиме. Яскравою ознакою відповідних інвектив є одностайна думка членів се-
міотичної підгрупи, що той, хто вживає подібні слова сам заслуговує зневаги, оскільки, 
вимовляючи їх, принижує сам себе.

Особливості інвективного тісно пов’язані з проблемами емоційної розрядки, і так 
званим катарсисом. Якщо йдеться про будь-який конфлікт, про виникнення опозиції в 
обличчі іншої особистості або фізичної перешкоди, то полегшення (катарсис) настане 
тільки з появою інформації про «відплату», покарання «образника». При цьому не має 
значення, реальний це опонент або вигаданий, реальна або уявна зазнана шкода. І на-
впаки, перешкоди на шляху до такого полегшення підсилюють напруження і агресивні 
тенденції [4: 31]. В результаті порушення соціальних табу за допомогою непристойної 
лексики, інвектант і реципієнт знаходять себе в атмосфері пригнобленої гармонії оточу-
ючого світу, створеної саме за рахунок усвідомлення того, що в цей момент вони присут-
ні при серйозному порушенні норм, яких самі зазвичай дотримуються [4: 32].

Цікавим є питання про зв’язок і залежність вибору інвективи від величини стресу, 
що викликає інвективу. Чим більший стрес і потреба в полегшенні, тим, як правило, 
міцніші і численніші інвективи. В. І. Жельвіс стверджує, що при надмірному посиленні 
стресу залежність може стати обернено пропорційною, напруга або депресія стає на-
стільки сильними, що «навіть вилаятися нема сили». В такому випадку інвективізація 
зникає і змінюється на повне мовчання. Після того, як напруга спадає, людина може «з 
полегшенням вилаятися» [4: 37].

Це спостереження змушує прийти до дещо парадоксального висновку: проти очіку-
вання, звернення до інвективної лексики може свідчити не стільки про крайню емоційну 
напругу, скільки лише про деяке роздратування і малу або середню напругу. Отже, інвек-
тивізація мовлення демонструє, що ситуація ще не вийшла з під контролю, що інвектант 
ще в змозі її переносити.

Функції інвективи у мовленні можуть відрізнятися. При дуже слабкому стресі люди-
на вдається до інвективи соціального типу [4: 38]. Тут йдеться про використання інвек-
тиви в експлетивному значенні, для посилення емоціогенності висловлення, заповнення 
пауз.

При посиленні напруги цей тип поступається місцем стресовій інвективі [там само]. 
Саме тут інвектива є ефективним засобом «випускання пару», що дозволяє зняти напру-
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гу, знизити його до мінімуму. Одночасно на цьому етапі інвектива досягає максимуму 
образливості для оточуючих і самого інвектанта і негативна роль тут максимальна.

Особливо важливо, що позитивна катарсична роль інвективи і її деструктивний 
ефект знаходяться в прямо пропорційній залежності, оскільки чим грубіша і образли-
віша інвектива, тим краще вона служить цілям зняття напруги. У випадку послаблення 
кризи події розвиваються, як правило, в зворотному напрямку, тобто спочатку поверта-
ється стресова, а потім і соціальна інвективізація.

Слід також наголосити, що позитивні емоції реалізуються більш конкретно, звідки і 
значно різноманітніші в мові емоційні меліоративи. Негативні емоції змушують сприй-
мати опонента більш стереотипно, бо володар цих емоцій в більшій мірі, ніж володар 
позитивних, зосереджений на власних переживаннях [4: 39–40].

Людські емоції можуть виражатися різними засобами, не тільки вербально. Більш 
того, виходячи з того, що емоції проявляються у формі безпосереднього переживання, 
можна навіть стверджувати, що мова – не завжди найкращий засіб виявлення емоційного 
світу людини [4: 43]. Експресивне мовлення часто супроводжується активною жестику-
ляцією. У стані афекту людина може не контролювати свої вчинки.

Емоції гніву, відрази і презирства можна об’єднати в одну «тріаду ворожості» і на-
віть побачити в цій тріаді додаткові елементи страждання і остраху [9]. На думку В. І. 
Карасіка можна і слід шукати інші способи виходу негативної енергії, але вербалізація 
агресивних емоцій неминуче збережеться в людському суспільстві, хоча, можливо, на-
буде нових форм [10: 13].

Людину часто можна образити, навіть не обзиваючи її. Однак, навряд чи можна обі-
звати її, не ображаючи – звісно, якщо проводити різницю між обзиванням і доброзичли-
вим вокативом [11: 109].

Конфліктні ситуації постійно виникають у людей у повсякденному житті. Спілкую-
чись ми можемо сказати небажану річ, підвищити голос на співрозмовника. Продемон-
струємо на прикладі:

“You s-set the timer ahead.”. . .
“George, what are you talking about?”
“I d-didn’t get my whole five mih-minutes. You set it ahead. I was wuh-watching the clock.”
“The clock and the timer may keep slightly different times, George, but I never touched the 

dial on the damned thing. Scout’s honor.”
“Yuh-yuh-you did!”
“I assure you I did not, George. It’s your stutter. Do you have any idea what causes it? You 

don’t stutter in class.”
“I duh-duh-don’t s-s-st-stutter!”
“Lower your voice.”
“You w-want to g-get me! You duh-don’t w-want me on your g-g-goddam team!”
“Lower your voice, I said. Let’s discuss this rationally.”
“F-fuh-fuck th-that!”[12: 112].
Намір здійснити вплив на адресата й почуття ошуканості обумовлює вибір мовцем 

інвективи, що реалізує його мету – безпідставно звинувачити – You s-set the timer ahead. 
Адресант говорить затинаючись, що йому невластиво, а це, в свою чергу, свідчить про 
знервованість мовця (s-set, mih-minutes, wuh-watching, yuh-yuh-you, duh-duh-don’t, s-s-st-
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stutter, w-want, g-get, f-fuh-fuck, th-that). Емоційна напруга адресата в ході діалогу зростає, 
що спричиняє частотне вживання вигукових конструкцій (Yuh-yuh-you did! I duh-duh-
don’t s-s-st-stutter! You w-want to g-get me! You duh-don’t w-want me on your g-g-goddam 
team! F-fuh-fuck th-that!). Адресант починає розуміти, що він не може впоратися зі сво-
єю люттю, не може чітко окреслити свої позиції, тому завершує розмову інвективою 
– F-fuh-fuck th-that! як засобом психологічного катарсису. Даний фрагмент підтверджує, 
що у стресовій ситуації тиск на адресата стає настільки сильним, що складно підібрати 
влучні слова, «зла не вистачає».

Отже, інвектива як мовленнєвий жанр характеризується певним набором лінгвіс-
тичних та екстралінгвістичних проявів. Частотність вживання інвективи у конфліктних 
ситуаціях спілкування сигналізує про ступінь емоційного напруження мовця. Мовлення 
інвектанта часто супроводжується активною жестикуляцією, що також свідчить про ба-
жання адресанта зняти з себе психологічну напругу.
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КодированнЫЕ ЛингвоСтрановЕдчЕСКиЕ рЕаЛии гЕрмании: 
СуЩноСтЬ и СПЕциФиКа

Кодовані лінгвокраїнознавчі реалії Німеччини відбивають специфічні риси цього 
лінгвокультурного співтовариства, мають певний освітній потенціал і виступають но-
сіями і трансляторами культурної інформації. Вивчення цих лексичних одиниць сприяє 
розвитку міжкультурної компетенції майбутніх фахівців-філологів.

Ключові слова: кодовані лінгвокраїнознавчі реалії, міжкультурна компетенція.
Кодированные лингвострановедческие реалии Германии отражают специфические 

черты данного лингвокультурного сообщества, обладают определенным образователь-
ным потенциалом и выступают в качестве носителей и трансляторов культурной ин-
формации. Изучение данных лексических единиц способствует развитию межкультур-
ной компетенции будущих специалистов-филологов.

Ключевые слова: кодированные лингвострановедческие реалии, межкультурная 
компетенция.

German coded linguocultural realms reflect the specific features of the given linguocultural 
community, possess certain educational potential and may be considered a carrier and 
transmitter of cultural knowledge. The study of these lexical units fosters the development of 
future linguists’ intercultural competence.

Key words: coded linguocultural realms, intercultural competence.

В настоящее время в системе высшего образования изучение иностранных языков 
является важной задачей повышения качества фундаментальной и специальной под-
готовки специалистов различного профиля. Для реализации компетентностной модели 
подготовки специалиста, его адаптации и конкурентоспособности в условиях глобаль-
ных мировых социально-экономических изменений необходимо изучать иностранный 
язык не только в его функционировании в различных сферах человеческой деятельности, 
но и в неразрывном единстве с культурой народов, образом жизни носителей языка, осо-
бенностями их менталитета. 

Одним из приоритетных направлений научно-образовательной деятельности выс-
шей школы в XXI в., по мнению экспертов ЮНЕСКО, должна стать работа по стиму-
лированию будущих специалистов к изучению нескольких иностранных языков и ак-
центированию внимания на исследовании проблем межкультурной коммуникации [1]. В 
результате социально-экономических изменений и расширения информационного про-
странства многие реалии действительности подвергаются языковому кодированию и, 
соответственно, возникает проблема адекватной интерпретации их в контексте межкуль-
турной коммуникации. Необходимость интеграции лингво-культурологических аспек-
тов, обращение к проблеме эквивалентности перевода значительно повышают уровень 
требований к подготовке студентов-лингвистов. В условиях развития языка, диалога 
©   Селезнева Т.А., 2012
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между цивилизациями языковые реалии предстают в виде мозаики, которая постоян-
но дополняется новыми элементами. Зачастую обучающиеся воспринимают изучаемую 
культуру не как отражаемую в языке, а как создаваемую языком, что значительно услож-
няет процесс обучения.

Одной из ключевых задач лингвострановедения, включающего в себя, с одной сто-
роны, обучение языку, а с другой – дающего определенные сведения о стране изучаемо-
го языка, является обеспечение коммуникативной компетенции в актах межкультурной 
коммуникации, и прежде всего – через адекватное восприятие устной информации со-
беседника и понимание оригинальных текстов. Таким образом, актуальным представля-
ется изучение фактов и явлений, наиболее ярко отражающих национальные особенности 
культуры народа-носителя языка. В число лексических единиц, обладающих ярко выра-
женной национальной культурной семантикой, входят названия:

1) реалий – обозначений предметов или явлений, характерных для одной культуры и 
отсутствующих в другой;

2) коннотативной лексики, т. е. слов, совпадающих по основному значению, но раз-
личающихся по культурно-историческим ассоциациям;

3) фоновой лексики, которая обозначает предметы и явления,  имеющие аналоги в 
сопоставляемой культуре, но различающиеся национальными особенностями функцио-
нирования, предназначением предметов и т. п.

Реалия – слово или словосочетание, называющее объект, характерный для жизни 
(быта, культуры, социального и исторического развития) одного народа и неизвестный 
другому; будучи носителем национального и (или) исторического колорита реалия, как 
правило, не имеет точного эквивалента в других языках, а, следовательно, не поддает-
ся переводу «на общем основании» [2: 49]. Не случайно И. Левый упоминал реалии в 
числе так называемых cruces translatorum, т. е. «крестных мук переводчика» [3: 149]. 
В изучении иностранных языков уже с конца XIV в. на первое место наряду с устной 
речью было выдвинуто ознакомление с реалиями страны изучаемого языка. Отличитель-
ной чертой реалии является характер ее предметного содержания, т. е. тесная связь обо-
значаемого реалией предмета, понятия, явления с народом, страной, с одной стороны, и 
историческим отрезком времени – с другой.

Если исходить из лингвострановедческой теории, основывающейся на различении 
собственно лексического значения и лексического фона, то реалиями следует считать 
слова, не имеющие понятийных соответствий в сопоставляемых языках (из-за отсут-
ствия самих обозначенных предметов). Таким образом, разнообразие национальных осо-
бенностей, воплощенных в реалиях, требует детального изучения, посредством которого 
можно понять историю страны изучаемого языка, традиции и обычаи, особенности ха-
рактера, менталитета в общении, присущие представителям той или иной страны, про-
живающим в конкретную историческую эпоху.

В методическом плане ознакомление с реалиями страны изучаемого языка способно 
не только повысить уровень сформированности активной речевой деятельности и по-
знавательной активности обучаемых, но и обеспечить сильные и устойчивые професси-
ональные мотивы будущих специалистов, которые в единстве с широкими социальными 
мотивами способны формировать положительное отношение к изучению политической, 
экономической и культурной жизни страны изучаемого языка.
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Наибольшую сложность у изучающих иностранный язык вызывают понимание 
культурных фактов и адекватное речевое взаимодействие в условиях межкультурного 
диалога при трактовке кодированных лингвострановедческих реалий страны изучаемого 
языка. Кодированные лингвострановедческие реалии (КЛР) – это лексические единицы, 
представляющие собой номинативные аналоги лингвострановедческих реалий, отлича-
ющиеся от последних специфической формой языковой репрезентации, несущей в себе 
скрытое коннотативное значение, обусловленное историческим развитием общества и 
культурой народа-носителя языка.

Отличительной чертой описываемых реалий является и то, что их «закодированная» 
информация не столько описывает сами реалии, сколько выражает отношение носителей 
языка к той или иной из них, порой в шутливой или ироничной форме: der blanke Hans 
(die Nordsee) ‘Блестящий Ганс’, Seelen-Silo (Gedächtniskirche in Berlin) ‘Бункер душ’ и 
т. п. Иными словами, кодированные формы реалий призваны выражать не только дено-
тативное, но и коннотативное значение языковой единицы.

Коннотация (позднелат. сonnotatio, от лат. con ‘вместе’ и noto ‘отмечаю’, обозначаю) 
трактуется филологами по-разному. В современной лингвистической науке коннотация 
часто представляется как связующее звено между языком и национальной культурой, 
как результат интерпретации ассоциативно-образного основания языковой единицы по-
средством соотнесения его с культурно-национальными особенностями [4]. По мнению 
В.И. Шаховского, коннотация, в отличие от логико-предметных значений, раскрывает 
эмоциональное отношение говорящего к окружающей действительности [5].

В общепризнанную семантическую структуру коннотации включают эмоциональ-
ный, экспрессивный, оценочный и функционально-стилистический компоненты семан-
тики слова [5]. Именно от соотношения и содержания этих компонентов зависит понима-
ние той или иной реалии. К примеру, выражение Piefke ‘Пифке’, сказанное австрийцем 
в адрес немца, будет оскорбительно для последнего, тогда как человек, не знакомый с 
исторически сложившимися взаимоотношениями между жителями Австрии и Герма-
нии, не заметит никакого эмоционального подтекста.

Кодированные лингвострановедческие реалии как один из компонентов разговор-
ной речи находят отражение во многих сферах жизнедеятельности человека. Нами было 
проведено исследование, целью которого являлось выявить КЛР Германии, а также 
обозначить их наиболее обширные тематические группы и определить образователь-
ный потенциал. Материалом анализа послужили лингвострановедческие реалии, пред-
ставленные в словарях (Германия: страна и язык = Landeskunde durch die Sprache 1998, 
Немецко-русский иллюстрированный лингвострановедческий словарь 2001, Deutsches 
Neologismenwörterbuch: neue Wörter und Wortbedeutungen in der Gegenwartssprache 2007) 
[6; 7; 8].

Исследование показало, что в вышеназванных источниках содержатся 392 единицы 
КЛР. Семантический анализ рассматриваемых единиц позволил определить их принад-
лежность к той или иной тематической группе. Основными тематическими группами 
КЛР являются следующие:

1. Geographie und Klima ‘Географические объекты и климат’ (Schreibtisch des 
Ruhrgebietes ‘Письменный стол Рурской области’ – г. Дюссельдорф, Stadt der drei Flüsse 
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‘Город трех рек’ – г. Пассау, die Schafskälte ‘Овечьи холода’ – календарный период с 10 
по 20 июня и др.) – 33,16% от общего числа единиц КЛР;

2. Geschichte und Persönlichkeiten ‘История и персоналии’ (der alte Fritz = букв. ‘Ста-
рый Фриц’ – прозвище прусского короля Фридриха II, die Nachtigall von Wittenberg = 
букв. ‘Соловей Виттенберга’ – прозвище Мартина Лютера, die Kristallnacht ‘Хрусталь-
ная ночь’ – образное название ночи с 9 по 10 ноября 1938 г. – ночи погромов еврейских 
магазинов и домов) – 14,54%;

3. Bildung und Wissenschaft ‘Образование и наука’ (Informatikjahr ‘Год информатики’ 
– 2006 г. в Германии, Pisa-Schock ‘Шок Пизы’ – реакция немецкого общества на огла-
шенные международной комиссией результаты оценки уровня образованности 15-лет-
них граждан Германии) – 10,2%;

4. Sehenswürdigkeiten ‘Достопримечательности’ (der Bauch von Berlin = букв. ‘Чрево 
Берлина’ – обиходное название подземной части города, schwangere Auster = букв. ‘Бере-
менная устрица’ – образное название зала конгрессов в Берлине) – 7,14%;

5. Gesellschaft und Sozialämte ‘Общество и социальные службы’ (Rathausparteien = 
букв. ‘Партии ратуши’ – группы бюргеров, объединяющиеся временно для решения му-
ниципальных задач, grüne Minna = букв. ‘зеленая Мина’ – полицейский автомобиль в 
Берлине, Киле, Кельне) – 6,12%;

6. Wirtschaft ‘Промышленность’ (Billigtochter ‘Дешевая дочь’ – дочернее предприя-
тие в Германии, реализующее продукцию по более низкой цене, Ich-AG ‘Я-предприятие’ 
– предприятие в Германии, основанное безработным на минимальные денежные сред-
ства) – 5,1%;

7. Militär ‘Военное дело’ (Siebenmeilenzone = букв. ‘Зона семи миль’ – зона действий 
немецких войск на побережье Ливана в 2006 г., Marie auf Socken = букв. ‘Мари в носках’ 
– бесшумный немецкий снаряд) – 4,34%;

8. Politik ‘Политика’ (Wechselgipfel = букв. ‘взаимный обмен ядом’ – встреча партий 
Германии 1 сентября 2005 г. по вопросу выборов в члены правительства, K-Frage ‘во-
прос «К»’ – вопрос о кандидатуре на пост канцлера Германии) – 3,32%;

9. Sprache und Literatur ‘Язык и литература’ (die Narrenliteratur ‘литература глупцов’ 
– литературное течение (С. Брант и др.), die Butzenscheibenpoesie ‘поэзия серо-зеленых 
окон’ – литературное течение в поэзии второй половины 19 в.) – 3,32%;

10.  Auto und Verkehr ‘Авто и другие виды транспорта’ (Beimischungspflicht ‘обяза-
тельство на примеси’ – указание на примеси биопродуктов к топливу (бензину), Käfer = 
букв. ‘жук’ – образное название автомобиля «Фольксваген» в Германии) – 2,81%;

11.  Geld ‘Деньги’ (Euroblüte = букв. ‘Кровавые евро’ – образное название фальши-
вых купюр евро на территории Германии, D-Mark-Zeit = букв. ‘Время дойч-марки’ – об-
разное наименование периода в истории Германии до введения евро-валюты) – 2,81%;

12.  Küche ‘Кухня’ (flüssiges Brot ‘жидкий хлеб’, другое название любимого немцами 
пива, die Printe = букв. ‘Отпечатки’ – популярное название пряников в форме святых, 
выпекаемых к Рождеству) – 2,54%;

13.  Architektur ‘Архитектура’ (Gelsenkirchener Barock = букв. ‘Гельзенкирхское ба-
рокко’ – изобилующий элементами декора и резьбы стиль в архитектуре первой полови-
ны 19 в.), das Berliner Zimmer = букв. ‘берлинская комната’ – угловая проходная комната 
с одним боковым окном в старых домах Берлина) – 2,3%;
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14.  Sinne und Brauchtum ‘Обычаи и традиции’ (weißer Sonntag ‘белое воскресенье’ 
– первое воскресенье после Пасхи в Германии (день конфирмации), die Grüne Woche 
‘Зеленая неделя’ – неделя ежегодной Международной сельскохозяйственной выставки в 
Берлине) – 2,3% (рисунок 1).

рисунок 1. тематические группы КЛр германии

Как видно из вышеизложенного, семантика КЛР сконцентрирована на человеке, 
самом носителе языка, его жизненном пространстве и окружении, изучение которого 
является одной из основных задач обучения иностранному языку и иноязычной культу-
ре. Кодированные лингвострановедческие реалии Германии акцентируют внимание на 
наиболее важных сторонах жизни немцев, таких, как история страны, политика, совре-
менные тенденции и проблемы образования, развитие науки и т. д. Говоря в целом об 
образовательной ценности вышеназванных лексических единиц, следует отметить, что 
она реализуется по следующим основным направлениям:

1) развитие лингвистической компетенции обучаемых: изучающие иностранный 
язык знакомятся с новыми лексическими единицами, способами выражения переносно-
го значения слов, коннотативной «палитрой» уже знакомой им лексики;

2) дальнейшее знакомство с культурным наследием и национальным достоянием 
стран изучаемого языка: знание географических объектов, историко-культурных цен-
тров и памятников, известных личностей и представителей мира иноязычной культуры 
(в музыке, живописи, театре, кино и др.), национального фольклора (легендарные лич-
ности, персонажи сказок и т. д.);

3) знакомство с социокультурным «портретом», национальными отличительными 
признаками представителей иноязычной культуры. Представители различных социаль-
ных классов и групп дифференцируются по уровню образованности, возрастным осо-
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бенностям и т. д. Иными словами, выбор определенных лексических единиц в речи носи-
телей языка (в нашем случае – выбор единиц КЛР) зачастую обусловлен особенностями 
идиолекта последних;

4) ознакомление с новыми тактиками коммуникативного взаимодействия. Знание 
единиц КЛР в силу своей специфики отражения в языке может способствовать снятию 
трудностей языкового барьера в ходе межкультурного взаимодействия с представителя-
ми иноязычной культуры и способствовать, таким образом, развитию межкультурной 
компетенции специалиста.

Анализ словарного состава выделенных КЛР позволяет сделать вывод о том, что 
данные лексические единицы выявляют специфические черты определенной лингво-
культурной общности, отношение ее представителей к жизни, работе, политическим и 
социальным событиям и явлениям. 

КЛР являются гетерогенным, развивающимся образованием в составе лексики идио-
этнических языков, имеющим локально-темпоральную маркированность, отражающую 
динамический характер взаимодействия языка и культуры народа. В условиях гуманиза-
ции высшего профессионального образования лингвистического профиля интепретация 
КЛР в контексте межкультурной коммуникации является одной из междисциплинарных, 
мало изученных проблем, актуальным направлением усовершенствования качества под-
готовки педагогических кадров в условиях трансформационных процессов, воспитания 
современного человека в многоязычном и поликультурном мире при овладении ино-
язычным общением в аспекте диалога культур, требующим научного обоснования, раз-
работки и внедрения соответствующих учебно-методических и справочных материалов. 
Формирование системы знаний о КЛР, умений культурологического анализа, понима-
ния и интерпретации КЛР на основе знаний лингвострановедческого характера является 
важной составляющей специальной теоретической и практической языковой подготовки 
студентов в условиях рефлексивно-деятельностного обучения.
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на певних просодичних параметрах, є пошук універсальних і розрізняльних меж в мовній 
поведінці російських і американських говорять з різним психодинамічним типом.

Ключові слова: психодинамічний тип особистості, экстраверт, інтроверт, мовна 
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В статье анализируются существующие корреляции между типом личности и 
речевым поведением индивидов различных национальностей. Целью экспериментального 
исследования, основанного на определенных просодических параметрах, является поиск 
универсальных и различительных черт в речевом поведении русских и американских го-
ворящих с различным психодинамическим типом.

Ключевые слова: психодинамический тип личности, экстраверт, интроверт, рече-
вое поведение, просодические параметры.

The article analyses the existing correlations between various personality types and speech 
behavior of individuals of different nationalities. The experimental study, based on certain 
prosodic parameters, aims at finding universal and differentiating features of speech behavior 
for Russian and American speakers of various psychodynamic personality types.

Key words: psychodynamic personality type, extravert, introvert, speech behavior, prosodic 
parameters.

It is known that formal acoustic characteristics of speech are a relevant source of informa-
tion about such individual peculiarities as physical parameters (height, weight, age), appear-
ance, sex, personality type, psychological state, character and intellect, social status and experi-
ence, occupation, education and cultural level, nationality and place of residence. In addition, 
they give the listener a possibility to understand what is implied by the speaker on semantic 
and lexical levels in the process of speech act. So, the prosodic variety of any utterance greatly 
depends on a wide spectrum of extralinguistic factors, by which we understand “different as-
pects (physical, psychological and social) of objective reality, which is reflected in a definite 
language and ensures its functioning” [1:524].

Thomas Pear [2] became a pioneer of modern experimental studies on speech tempera-
ment. He organized a phonetic experiment all over the UK via BBC, asking numerous audi-
ences to give a detailed description of the speakers who read various radio texts. The results 
showed that the audience was able to identify sex and age of the speakers best of all. Besides, 
more than 12% of the respondents tried to begin the description with stereotyped temperamen-
tal characteristics among which extra- and introversion were the most popular choices.

It should be pointed out that such studies were very popular in Britain, Germany and the 
United States in the 1940-1960s and they were widely used in applied spheres. For instance, 
correlations between psychodynamics of individual and prosodic features on segmental and 
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suprasegmental levels were the indicators of success for public speakers and they were taken 
into consideration in teaching professional actors, announcers, lecturers, TV hosts as well as in 
clinic medical experiments to identify nervous and hysterical personalities. 

In Russian linguistics this issue was investigated from another angle. The majority of stud-
ies tend to be conducted in the frames of sociolinguistic and socio-cultural approaches and 
there was a number of attempts to study and evaluate the emotional state of the speaker by 
analyzing his speech parameters. 

In modern research the significance of anthropological trend in the language is reflected 
in the active investigation of the concept of “language personality”. Sharing the views of the 
famous Russian scientist V.V. Vinogradov, Y.N. Karaulov [3] claims that the abovementioned 
concept has the right to exist only in the frames of a “national language personality” and he 
singles out the following structural components of this phenomenon: 1) the existence of the 
common language type; 2) the existence of the basic part of common perception of the world; 
3) the existence of the sustainable complex of communicative features, determining ethnic cul-
tural motives of speech behavior. In spite of the fact that the study creates the image of the Rus-
sian language personality, the typological character of such correlations seems to be obvious.

The scrupulous review of Russian scientific data shows that the major trends in studying 
interrelations of language personality discourse and its psychodynamic peculiarities are con-
nected with psychosemantic activity of the individual.

S.S. Dashkova [4:367] considers oral spontaneous speech to be the most important source 
of information about the person and she confirms the hypothesis that “lexical and grammatical 
levels of speech are regulated not only by linguistic mechanisms of utterance but logically re-
flect more generalized personality traits in their structure”, in particular, individual-typological 
features of a human being. According to his personality type an individual produces an oral 
utterance, in which one or another group of linguistic signs is emphasized. Thus, in the speech 
of introverts syntagmatic encoding is more apparent and length of the sentences, frequent use 
of conjunctions, prepositions, pronouns give evidence of analytical activity style. At the same 
time, a completely different type of utterance – paradigmatic encoding – is characteristic of 
extraverts. The increasing amount of nouns and verbs, the greater lexical variety and the larger 
quantity of sentences form synthetic activity style.

The experimental study by T.I. Yerofeeva and O.V. Maramzina [5] is quite remarkable in 
this respect. Using H. Eysenck’s personality inventory to identify the type of temperament, 
the authors discovered correlations of psychodynamics with the average speech tempo as 
well as with morphological and syntactical characteristics of phrases. In the utterances of 
unstable extraverts nouns, pronouns, adjectives and adverbs dominate. This personality 
type also uses the largest amount of questions and exclamatory sentences. Such markers 
gradually decrease in number from unstable to stable extraverts and further from unstable 
to stable introverts. The latter are characterized by the decrease of the total quantity of 
phrases, their relative monotony and the increase of conjunctions, interjections, particles 
and vocatives in the process of speech production.

As for the search of typological correspondence and differences in the prosodic structure of 
utterances based on personality types in various languages, such studies are scarce and are only 
at the initial stage of investigation. Among objective complications of such studies it should be 
pointed out that universal, typological and differentiating language features exhibit themselves 
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simultaneously. 
Some valuable information for our research was found in the experimental studies of K.R. 

Scherer [6]. The author implements a principally innovative methodological strategy trying to 
identify, which parameters of voice qualities belong to valid “distal keys” or function as indi-
cators of basic personality traits. The analysis itself is conducted on the basis of the so called 
“proximal keys” – auditory representation of speech distal keys, which are perceived and inter-
preted by native listeners. The acquired data indicate correlations of prosodic parameters both 
with individual typological and national peculiarities of speakers. Thus, for German speak-
ers the average increase of fundamental frequency was not highly relevant, while for Ameri-
cans the slightest change in this parameter indicated the rise in the scales of sociability and 
rigidness-flexibility. At the same time, timbre characteristics, positively related to emotional 
instability and neurotism as well as accuracy of articulation, were of great importance for Ger-
man speakers in association with dominance, but this marker was insignificant for Americans. 

Some linguists mention a considerable resemblance between extraverts and introverts of 
different nationalities: R.W. Ramsay compared Dutch and British students, emphasizing the 
identical manner of their speech behavior. J.M. Dewaele and A. Furnham [7] found that French, 
Spanish and German extraverts are more successful in second (foreign) language learning due 
to more productive short term memory, better stress resistance and larger volume of speech 
production. 

Observing the influence of dialect and sociolect on speakers’ assessment ratings, B. Brown, 
W. Strong and A. Rencher [8] come to the following conclusion: experts’ judgment is frequent-
ly prone to cultural stereotypes. Thus, Anglo-Canadians were perceived as more intelligent, 
ambitious and attractive in comparison with Franco-Canadians both by Anglo-Canadian and 
Franco-Canadian experts. Such results repeatedly prove the necessity of search for more valid 
methods of analysis. 

Some data on phonetic correlations in different languages are observed in J. Pittam’s [9] 
works. He concentrated his attention on creating spectral voice portraits of individuals. In com-
parative analysis of American and Polish informants spectrum differences were not apparent. 
But in the speech of Hungarians, Swedes and Germans some discrepancies were noted: male 
speakers demonstrated gradual decrease of energy from Swedes to Germans and Hungarians, 
while females showed less energy distribution in German, Swedish and Hungarian respec-
tively. Compared to British speakers, Finnish representatives produced less energy fluctuations 
and a wider energy range was more characteristic of the British.

Our experimental study aimed at determining common typological and specific language 
features in the prosody of different psychodynamic personality types of Russian and American 
speakers was conducted by analyzing their spontaneous monologs on a certain topic.

Hereby, our hypothesis was that we should search for universal and typological fea-
tures in the functions and categories of prosody and intonation, in general character of 
their realization, and specific features would be reflected in the degree of manifestation of 
formal and semantic markers. 

Comparative analysis showed that for the western cultural tradition extraversion is consid-
ered to be the most preferable for social and speech behavior norms. Introverts, in their turn, 
demonstrate a high degree of similarity in both languages. Universality and differences mani-
fest themselves on all levels of prosodic systems. 

Among identical typological features for both Russian and American speakers the most 



161

relevant are:
For extraverts: sharp dynamic and temporal contrasts, simultaneous variations in tempo 

and loudness, significant number of short pauses, single hesitation intervals in speech, long 
syntagms, considerable amount of rhythm-groups joint without pauses, small quantity of level 
terminal tones.

For introverts: smooth dynamic and temporal contrasts, moderate and slow speech tempo, 
domination of average and long pauses, considerable amount of silent hesitation phenomena, 
relatively short syntagms, monotony of speech melody, high recurrence of level terminal tones, 
significant number of narrow tones.

Distinctions are mostly represented by the degree of various prosodic features manifesta-
tion in either language. On the whole:

- in the Russian language all personality types demonstrate a more striking contrast in 
loudness;

- American speech tempo is perceived as a bit slower in comparison with Russian;
- variety of terminal tones functions as the basic differentiating marker for both languages 

in the study of national peculiarities of speech temperament.
 Russian speakers display a scarcer and narrower range of terminal tones compared to their 

American counterparts. In addition, complex terminal tones in Russian samples are mostly 
represented by combinations of simple falling and rising tones and are few in number. 
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cЕмантиКа СоматичниХ ідіом у націонаЛЬниХ варіантаХ 
ангЛійСЬКої мови

У статті зроблено спробу проаналізувати значення англійських ідіом із компонен-
тами-соматизмами в національних варіантах англійської мови. Запропоновані метафо-
ричні та метонімічні моделі ідіом дають змогу реконструювати їх внутрішню форму 
та розкрити соматичний код культури англійських ідіом. 

Ключові слова: ідіома, соматизм, семантика, національний варіант.
В статье сделана попытка проанализировать значение английских идиом с компо-

нентами-соматизмами в национальных вариантах английского языка. Предложенные 
метафорические и метонимические модели идиом дают возможность реконструиро-
вать их внутреннюю форму и раскрыть соматический код культуры английских идиом.

Ключевые слова: идиома, соматизм, семантика, национальный вариант.
The present paper is an attempt to analyse meaning of English body parts idioms in the 

national varieties of English. The suggested metaphoric and metonymic models of idioms 
enable reconstruction of their inner form and reveal their cultural somatic code.

Key words: idiom, body part, semantics, national variety. 
 
Перевага антропологічного підходу в сучасній лінгвістиці зумовила перегляд тра-

диційного підходу до вивчення ідіом і необхідність їх розгляду з позицій когнітивної 
лінгвістики та лінгвокультурології. Саме тому актуальним вважаємо не традиційне ви-
значення ідіоми, як словосполучення, значення якого важко або неможливо вивести з 
компонентів, якщо їх розглядати окремо (Ч. Фернандо, Д. Добровольський та ін.), а як 
особливий спосіб мовної концептуалізації знань про світ і його окремі складові. Осо-
бливого значення у когнітивній семантиці ідіоми набувають окремі символьні компо-
ненти, які претендують на роль її “семантичного центру” (термін В. П. Жукова). Такими 
компонентами можна вважати соматизми, які, за твердженням Л. П. Сміта, становлять 
“ядро ідіоматики“. Ціла низка досліджень стосовно валентнісних і прагматичних аспек-
тів (О. О. Тихомирова), семантики (І. Стоянова, Ю. В. Білогрудова) і структурно-зістав-
них характеристик (Я. Вокачова) підтверджують підвищений інтерес до цієї проблеми у 
сучасній лінгвістиці. Проте, як засвідчують праці Л. Г. Гінгазової [2] та Т. С. Чумічової 
[4], особливої актуальності набувають опис когнітивно-інтерпретаційного змісту ідіом із 
компонентами-соматизмами та їх міжваріантна динаміка в національних варіантах ан-
глійської мови.
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Соматичні ідіоми виконують роль одиниць подвійного антропоцентризму, оскільки 
окрім концептуалізації знань про світ за допомогою тілесного досвіду, тіло сприймається 
як інструмент вимірювання та орієнтації в навколишньому світі [1: 16].

Метою статті є інтерпретація значення англійських ідіом із компонентами-соматиз-
мами для вивчення їх варіантних лінгвокультурологічних особливостей. 

Матеріалом дослідження слугують британські й американські ідіоми з компонен-
том-соматизмом. 

Робоче визначення ідіоми з компонентом-соматизмом – це частково або цілком пе-
реосмислений вираз, складником якого виступає частина тіла людини (head, leg, mouth 
тощо). Залучення напів-ідіом (частково переосмислених словосполучень) до матеріалу 
дослідження дає змогу проаналізувати семантичну вагу соматизма як окремого компо-
нента ідіоми, що впливає на її словникове значення. 

За твердженням М. Джонсона, сприйняття людського тіла та його частин має допо-
нятійний характер, оскільки воно слугує емпіричною базою для багатьох ідеалізованих 
моделей [7; 8]. Когнітивні моделі, які лежать в основі соматичних уявлень, є архаїчними, 
глибинними та найбільш стійкими [5; 9]. Частини тіла – мірило навколишнього світу для 
людини, яке дає їй можливість виразити емоції, оцінку та почуття. Тлумачення інтерпре-
таційного змісту ідіом із компонентами-соматизмами дає змогу визначити їх культурний 
код і симболарій у національних англомовних картинах світу. 

Різні форми фразеологічної абстракції (термін О. В. Куніна) соматизмів у складі 
ідіом внаслідок метафоризації та метонімізації спричиняють зміни у їх номінативних 
функціях, надаючи їм статусу символів, образів і еталонів. Оскільки головна частина 
наших концептуальних систем безпосередньо базується на сприйманні, на русі на-
шого тіла та на фізично-соціальному досвіді людини [3: 57], ідіоми з компонентами-
соматизмами виражають низку метафоричних і метонімічних моделей. Однією з них 
вважаємо концептуальну метафору HUMAN BODY IS A CONTAINER (людське тіло 
– вмістилище). Ідіоми, які вербалізують зміст наведеної метафори, можна розділити 
на: а) статичні, наприклад, out of / off your head “ брит. розм. божевільний, безумний 
(часто під впливом алкоголю або наркотиків)” [6], in good heart “брит. щасливий і 
радісний” [6], not have two brain cells / pennies to rub together “брит. розм. бути дурним 
або бідним” [6] та б) динамічні: spill your guts “амер. розм. виказати таємницю” [6]. 
Відповідно, компоненти-соматизми head, heart, brain cells, guts виконують роль семан-
тичних ідентифікаторів ділянки джерела наведеної метафори, а їхні фразеологізовані 
значення – “розум, глузд”, “радість, щастя”, “розум” та “інформація”, відповідно, ак-
туалізують область джерела. Слід зазначити, що статичні ідіоми характеризують одну 
сталу рису характеру або поведінки людини, тоді як динамічні – спрямовані на вза-
ємодію двох суб’єктів. Відмінність можна продемонструвати за допомогою ідіом have 
teeth [6] і show your teeth [6]. У першому випадку інтегральними є сила та ефективність 
(закону чи організації), а в другому – уміння поводитися агресивно і проявляти силу, 
коли потрібно.

Соматична мотивація метафори ARGUMENT IS WAR (суперечка – це війна) під-
тверджується семантикою ідіом із компонентами-соматизмами smash smb’s face “брит. 
розм. зацідити комусь у пику” [6], put your foot in your mouth / put your foot in it “брит., 
амер. розм. ненавмисне сказати щось неприємне або образити когось” [6], go toe to toe 
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“амер. розм. безпосередньо конкурувати або боротися з кимось” [6], set your face against 
“книж. брит. бути проти чогось” [6], а фразеологізовані соматизми foot, toe, face набува-
ють конотацій – “неприємність”, “безпосередня конкуренція” та “спротив”, відповідно. 
Прототип аналізованих ідіом передбачає безпосередній фізичний контакт суб’єктів, який 
зберігається – smash smb’s face або переходить в емоційний – set your face against. В іді-
омі go toe to toe зафіксовано також “просторовий код культури” (термін В. В. Красних), 
актуалізований зокрема соматизмом toe в американській культурі. 

Окрім універсальних концептуальних метафор, ідіоми з компонентом-соматизмом 
виражають етноспецифічні концепти, характерні для британського або американського 
національних варіантів. Аналіз фактологічного матеріалу дав змогу виокремити струк-
турну метафору LONG TEETH IS OLD (довгі зуби – це старість), зареєстровану в ідіомі 
long in the tooth “жарт. брит. старий” [6]. Внутрішню форму ідіоми можливо витлу-
мачити за допомогою етимону-соматизму long tooth, що передусім стосується тварин, 
в яких з віком продовжують рости зуби. Механізм вторинної номінації, властивий фра-
зеології та ідіоматиці, реалізовано за допомогою перенесення соматичної (зооморфної) 
ознаки тварини на вікову характеристику людини. 

В американській культурі ідіома talk smb’s ear off “амер. розм. през. багато говори-
ти, напосідати” [6] дає змогу змоделювати орієнтаційну метафору TALK MAKES EARS 
OFF (від говоріння відпадають вуха). Вихідний прототип ідіоми передбачає фізичний 
контакт суб’єктів; надмірне говоріння одного з них має механічний ефект: у іншого – 
відпадають вуха. З іншого боку, в британській культурі ідіома make a pig’s ear of “брит. 
розм. погано або невдало щось виконати” [6] виступає актуалізатором структурної мета-
фори BAD JOB IS PIG’S EAR (невдала справа – це свиняче вухо). Відповідно, вторинна 
номінація реалізована за зооморфним принципом тварина об’єкт.

Принцип метонімічного переносу при творенні семантики ідіом з компонентом-со-
матизмом реалізовано за допомогою відношення частина – ціле, наприклад, green fingers 
[6] (finger – hand ), однак словник також фіксує вживання обох соматичних компонентів 
в ідіомі have your fingers / hands in the till [6]. Типовими підвидами метонімії є HAND – 
ACTION (рука – дія), наприклад, get / pull your finger out “брит. розм. закликати когось 
швидше діяти” [6], HEAD – BRAIN (голова – мізки), наприклад, use your head “брит. 
розм. ретельно обдумувати щось, розмірковувати над чимось” [6], CHIN – SPIRIT (під-
боріддя – настрій) keep your chin / pecker up “брит. розм. заст. підбадьорювати когось у 
складній ситуації” [6] тощо.

висновки. Таким чином, слід наголосити, що опис ідіом з компонентами-соматизма-
ми у національних варіантах англійської мови дає можливість виявити важливий фактор 
картини світу, а саме високу міру тілесності світосприймання як особливий когнітивний 
феномен, що підтверджено відповідними концептуальними метафоричними та метоні-
мічними моделями. 

Одним із перспективних напрямів подальшого дослідження вважаємо виокремлення 
когнітивних моделей ідіом з компонентами-соматизмами в окремих варіантах англій-
ської мови та їх подальше зіставлення.
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миФоЛогичЕСКиЕ ПрЕдСтавЛЕниЯ  
в доСвадЕБной оБрЯдноСти БЕЛоруСов 

У статті проаналізовано міфологічні уявлення, пов’язані з дошлюбним періодом об-
рядовості білорусів, зокрема, з обрядовим етапом сватання.

Ключові слова: весільний обряд, сватання, міфологічні уявлення, обрядові дії, при-
кмети та повір’я, вінок.

В статье проанализированы мифологические представления, связанные с досвадеб-
ным периодом обрядности белорусов, в частности, с обрядовым этапом сватанья.

Ключевые слова: свадебный обряд, сватанье, мифологические представления, 
обрядовые действия, приметы и поверья, венок.

The article analyzes the mythological representations associated with pre-wedding rituals 
of Belarusians, in particular, with the ceremonial stage of matchmaking.

Key words: wedding ceremony, matchmaking, mythological representations, ritual actions, 
omens and beliefs, a wreath.

Современный свадебный обряд – это сложный социокультурный комплекс, который 
регулирует празднично-обрядовую жизнь человека и общества. Свадебные обряды и 
обычаи белорусов отличаются не только устойчивым характером бытования, но и бо-
гатством обрядовых действий, примет и поверий, в которых нашли яркое отражение 
мифологические представления. Отметим, что проблема исследования мифологической 
основы свадебной обрядности и поэзии изучена недостаточно. Обратимся непосред-
ственно к этнографическим сведениям по свадебной обрядности жителей Гомельской 
области, чтобы убедиться в том, что каждый из структурных компонентов свадебного об-
ряда был связан с мифологическими верованиями. Особенно широко они представлены в 
досвадебном периоде, например, когда сватали невесту, которая либо давала согласие на 
брак, либо отказывалась выходить замуж, что сопровождалось определёнными действи-
ями и соответствующими приметами и поверьями. Проиллюстрируем на фактическом 
материале, записанном в полевых экспедициях на территории Гомельщины, мифологи-
ческие представления, связанные с согласием невесты на брак. Например, символом со-
гласия на брак в д. Красная Слобода Октябрьского района являлся венок, надетый жени-
хом на голову девушки: «Калі дзяўчына не супраць, то яна не знімае з галавы вяночак, які 
ёй надзеў малады хлопец» (записано от Луцкович Марии Ивановны). Свадебный венок 
– один из главных предметных компонентов свадебной обрядности, «является символом 
брака, … брачная символика венка отражена в любовной магии и девичьих гаданиях о 
замужестве, в обычае давать девушке венок в качестве символа сватовства, в обрядовом 
использовании венков на свадьбе» [1: 79].

Даже уже по материалам одного из свадебных этапов, например, сватанья, можно 
предположить, насколько важное место в мировоззренческой системе наших предков 
©   Новак В.С., 2012
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занимали традиционные приметы, поверья, верования. В связи с этим обоснованным 
является замечание В.А. Василевича насчет семантической их направленности: “Сімво-
ліка ніколі не ішла за этапнасцю абраду, яна магла паўтарацца на розных яго стадыях, 
раскрываючы шматзначнасць свайго ўнутранага сэнсу” [2: 9].

Согласно местным описаниям свадебного этапа сватанья, например, на Гомельщи-
не, согласие на брак символизировали и последующие действия: изъятие невестой сум-
ки с хлебом, принесенной сватами (д. Дуброва Октябрьского р-на) [3: 27] и разрезание 
молодой хлеба, привезенного женихом (дд. Лубеники, Малажин, Михновка, Шкураты, 
Залесье, Вязок Брагинского р-на) [3: 28, 32, 34 39, 44, 56]. Приведенные региональные 
особенности брагинской свадьбы выделяются следующими отличительными признака-
ми: например, это подбрасывание молодой одной половины разрезанного хлеба вверх, 
что было связано со стремлением поспособствовать скорейшему браку, семейной устро-
енности кого-нибудь из подруг: «хто першы зловіць гэты хлеб, той наступны пойдзе за-
муж» (д. Михнавка) [3: 39]. 

Своеобразным прогнозом счастливой семейной жизни являлось поверье, связанное 
с быстрым разрезаньем хлеба: «Як разрэжа ізразу, ужэ добра жыць будуці, і любіці яна 
яго, а калі там рэжа ды яшчэ трохі падумае, да ізноў і другі, і трэці, то ўжэ кажуці, што 
пагана будуць жыці» (д. Шкураты) [3: 44].

Что касается досвадебного периода на территории Буда-Кошелевского р-на, то не-
веста во время сватанья также должна была разрезать буханку хлеба пополам. В д. Еле-
нец таким символом являлось перевязывание полотенцами сватов-мужчин и одаривание 
женщин подарками. В деревнях Руденец и Красное Знамя, когда достигалось согласие на 
брак, происходил ритуал обмена между сватами «ласінай» («кусок сала, хлеб, соль») [3: 68]. 

В д. Кошелев, когда сваты уже договорились о сроках свадьбы, невеста кланялась 
сватам и ставила посуду на стол, а «гаспадыня – закуску, сват – гарэлку і пірог» [3: 73]. 

В д. Бацунь обычное приглашение за стол символизировало согласие на брак. В д. 
Пенчин желание невесты выйти замуж подтверждалось дарованным ею полотенцем для 
отца жениха и платком для его матери. Во время помолвки в д. Потаповка согласие на 
брак подкреплялось формулой приветствия невестой всех участников обряда. В д. Луги-
ничы, как и в некоторых других деревнях Буда-Кошелевского р-на, когда молодая, пред-
варительно спрятавшись, вдруг появлялась, увидев сватов, это означало: она согласна 
выйти замуж, и «мама дзеўкі ўстрачае сватоў хлебам-соллю і просіць садзіцца за стол» 
[3: 94].

В д. Валавск Ельского района происходили следующие символические действия, 
связанные с согласием на брак: «Молоды бярэ стакан у платочок, налівае румку і кідае ў 
гэтую водку капейку. Еслі молода согласна ісці за его замуж, дык яна выпівае гэту водку, 
і садзяцца за стол» [3: 184].

Исследователь К.В. Чистов, характеризуя семейные обряды и обрядовый фольклор 
восточных славян, отметил типичные черты свадьбы в традициях русских, украинцев 
и белорусов, при этом автор подчеркивает, что в случае согласия на брак гостей при-
глашали за стол, выносили полотенце, угощали вином, зажигали свечи; невеста в не-
которых украинских районах, когда соглашалась, ковыряла печку. Заметим, что «печ вы-
конвае сімвалічную ролю ва ўнутранай прасторы хаты, сумяшчаючы ў сабе рысы цэнтра 
і мяжы» [1: 310].
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Неслучайность этого объекта в приведенном обрядовом контексте связана с ее се-
мантикой воплощает собой идею дома в аспекте его полноты и достатка и в этом плане 
соотнесена со столом [1: 310].

В связи с указанным символическим действием стоит напомнить, что и в белорус-
ском описании свадьбы встречается этот вышеупомянутый факт «ковыряния» при усло-
вии согласия на брак. В одном из локальных свадебных вариантов этот мотив связан с 
другим объектом – не с печью, а со стеной: если невеста давала согласие выйти замуж, то 
«збянтэжана калупала сухі мох паміж бярвеннямі ў сцяне» (д. Любовичы Житковичского 
р-на) [3: 220]. 

В д. Марковское Лельчицкого района смысл этого обычая также сохранился, но уже 
не имеет такой четкой связи с условием согласия на брак: «Прыходзяць у хату да мала-
дой, тая стаіць ля прыпечку, калупае яго, робіць выгляд, што не хоча ісці» [3: 315]. 

Семантический приоритет в местной традиции сватанья, когда решался вопрос о 
браке, отдан был ритуалу выпивання рюмки водки: «калі маладая згодна, то п’е чарку і 
ўжэ засватаная» [3: 315].

В местной свадебной традиции д. Семенча Житковичского района принять девушкой 
«пірог і горэлку» означало согласие выйти замуж. Подарки для родителей жениха со сто-
роны невесты – символ согласия на брак в д. Огородники Калинковичского р-на. Нельзя 
не отметить, что эта черта является отличительной в обряде сватанья на Гомельщине.

Чтобы получить согласие на брак, молодой в д. Дуброва Лельчицкого района 
«падносіць чарку маладой і обязацельно на белам платку, калі малада сагласна ісці за-
муж, то прыгублівае гарэлку» [3: 294]. 

В д. Боровое принятие молодой рюмки водки, налитой женихом, осмысливается как 
важное условие успешного решения вопроса о браке, причем «спачатку бацька прыгу-
бляе, потым ужо маці. Калі пап’юць гарэлку нявесты, то п’юць жаніхову гарэлку» [3: 
301]. 

Особенностью сватанья в д. Гребени Лельчицкого района являлись определен-
ные словесные приветственные клише, которыми обменивались молодые: «Малады 
падыходзіць з гэтай гарэлкай да маладой і кажа: “Будзь здарова!” – На здароўе!” – адказ-
вае маладая, калі згодна выйсці за яго, а калі не, то выкочвае жаніху гарбузу» [3: 308].

Перевязывание полотенцами молодых, когда достигалось согласие на брак, – локаль-
ная особенность традиции сватанья в д. Страдубка Лоевского р-на.

В д. Малые Зимовищи Мозырского р-на, следуя принципу народной этики, жених, 
прежде чем создавать семью, должен был убедиться в том, что его будущая жена – не 
только физически выносливая женщина, но и хорошая хозяйка. Согласно местным ве-
рованиям, когда девушка, придя домой с реки, где она стирала белье («да шчэ колісь 
пойдуць, колісь жа морозы булі вялікія”), “да не полезе на печ, значыць, добра хазяйка 
будзе, яе замуж бярэ, а як каторая прыйдзе з рэчкі да на печ полезе, абмерзла, – усё, к 
другой ідзе») [3: 325].

Первая рюмка водки, выпитая совместно молодыми, – символ согласия на брак в 
д. Головчицы Наровлянского района. В д. Лясковичи Петриковского района во время 
сватанья использовали лапти, символические действия с которыми обусловливали со-
гласие или несогласие на брак: «Сваты прыходзілі да хаты маладой, хлопец падыходзіў к 
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дзвярам сенцаў, адкрываў іх і кідаў лапці, прыгаворваючы: “Шуры-буры, лапці ў хату!” 
І сам быстра бег пад акно паглядзець, што будзе рабіць дзеўка з тымі лапцямі. Еслі она 
не согласна ісці замуж, то выбрасывала лапці на двор з прыгаворам: “Не шурай, не бурай 
– свае лапці забірай!”. А еслі она была согласна на замужэство, то падымала іх, прыот-
крывала дзверы і запрашала ў хату сватоў» [3: 359].

В д. Защебье Речицкого р-на, когда девушка развязывала красную ленту, которой 
была обвязана бутылка с водкой, привезенная родителями жениха, значит, она согласна 
выйти замуж.

Материалы, представленные в статье демонстрируют архаику мировоззрения бело-
русов и свидетельствуют о богатстве мифологических представлений в их досвадебной 
обрядности.
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У даній статті розглядаються питання синтаксичної структури контрасту, його 
семантичного наповнення та функціонування у складносурядному реченні.

Ключові слова: паратаксис, динаміка, контраст, семантика.
В данной статье рассматриваются вопросы синтаксической структуры контрас-

та, его семантической наполненности и функционирования в сложносочиненном пред-
ложении.

Ключевые слова: паратаксис, динамика, контраст, семантика.
The given article considers the problems of syntactic structure of the contrast with its 

semantic functioning in complex sententce.
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Розвиток лінгвістичної науки на сучасному етапі доводить, що дослідження фор-
мально-граматичної будови складносурядного речення (ССР) не може бути метою, але 
лише перехідним етапом у визначенні смислу, який більш рельєфно розкривається у 
контрастних сполуках. Таким чином, слід приділити увагу не лише самій формальній 
структурі мови, а розглядати ССР зі структурно-семантичної точки зору. Загалом питан-
ня функціонування мови ( її одиниць та категорій) досить актуальне в сучасному мовоз-
навстві. Поряд з прагненням глибше осягнути сутність власне мовних явищ, їх взаємо-
дію та взаємозв’язок в системі мови, в лінгвістиці прослідковується стабільний інтерес 
до “поведінки” цих явищ в різноманітних комунікативних ситуаціях, а також в структурі 
мовлення  як результату функціонування мови [1: 159].

Спираючись на традиції сучасної германістики слід констатувати, що в формально-
граматичному плані німецьке ССР характеризується ізоморфністю відношень синтак-
сичних відношенням між словоформами у простому реченні, бінарністю структури, яка 
може набувати вигляду симетрії та асиметрії, зворотностю та незворотностю, синдетич-
ності, асиндентичності та полісиндетичності, а також відкритістю щодо дериваційних 
процесів спрощення (еліпсис, асиндезація, парцеляція, кон’юнктна редукція) [3: 23].

Слід зробити ССР об’єктом дослідження для більш повного та точного виявлення 
різноманітних значень, у даному випадку значень, що містять контрастні відносини, які 
можна виразити як з когнітивно-семантичної, так і з прагматичної точки зору. Наведемо 
приклад ССР з новели Й. В. Гете: Von allen deinen Besitztümern hast du, hat niemand der 
Deinigen etwas besessen, und was du mühsam zusammengebracht hast, wird nach deinem Tode 
ein Fremder leichtfertig verprassen [7:60]. Речення містить елементи семантики контрасту, 
коли протиставляються дві особи – du – ein Fremder, наміри яких діаметрально проти-
лежні – однією особою добро наполегливо збирається – von allen deinen Besitztümern, … 
du mühsam zusammengebracht hast, іншою легко розсіюється – wird leichtfertig verprassen. 

Бехта І. А. стверджує, що загальні тенденції розвитку науки про мову висувають на 
перший план дослідження, які виникають і підтримуються у межах певної методоло-
гічної платформи. Втім, загальним для них усіх є визнання мови полі функціональною 
знаковою системою. Яка виконує дві базові функції: когнітивну і комунікативну, що й 
визначає два головних парадигмальних підходи до феномена мови [2:6].

Селіванова О. О. вважає, що порядок предикативних одиниць у складносурядних 
реченнях може бути вільним або фіксованим, структура може бути відкритою й закри-
тою, тобто незамкненою ( для єднальних і розділових ) й замкненою ( для протиставних, 
зіставних, градаційних, хоч останній поділ є не завжди послідовним [4:555].

Наведемо приклад з новели Й. В. Гете: Denn die Gelegenheit ist eine gleichgültige 
Göttin, sie begünstigt das Gute wie das Böse [7:90]. З даного прикладу випливає, що контр-
аст містить не лише протиставність, але і зіставність своїх складових, коли байдужа бо-
гиня – eine gleichgültige Göttin однаково ставиться як до доброго, так і до злого – sie 
begünstigt das Gute wie das Böse.

Які б ознаки контрасту не містила структура ССР, - вона все одно зводиться до дво-
компонентності, що відповідає уявленню сучасного мовознавства щодо поняття моделі 
– структури, що лишається незмінною при будь-якому її варіюванні. У реальному мов-
ленні ССР з ознаками контрасту не завжди має двочленну форму, воно може набувати 
вигляду ускладненої полікомпонентної структури, яка надає можливість більш вірного 



171

та компактного зображення відповідної ситуації життєвого світу. Ускладнення може бути 
дериваційним синтаксичним процесом парадигматичної експансії структури синтаксич-
ної одиниці шляхом її перетворення із простої у складну.

Процес ускладнення ССР може здійснюватися шляхом розгортання, включення та 
розширення. Наведемо приклад ССР з новели Й. В. Гете: Eine leere, hohle Natur wird sich 
wenigstens einen äuβeren Schein zu geben wissen, und der tüchtige Mensch wird sich bald von 
auβen nach innen zu bilden [7:240]. Протиставність елементів еine leere, hohle Natur та der 
tüchtige Mensch підкреслюється та розгортається у подальшому протистоянні: зупинка 
та творча діяльність різних особистостей, одна з яких не розвивається, а має лише зо-
внішній блиск, у той час як інша являє собою старанну, працьовиту людину – der tüchtige 
Mensch.

Протиставність добре та погано за якістю перетворюється у такому випадку у опо-
зицію за кількістю (інтенсивності) ознаки [5:208]. Слід відмітити, що кон’юнкція проти-
ставності базується на каузальних відносинах, причому не лише на одному, а на двох 
– одному заперечному, а одному стверджувальному – і є таким чином такою обумовле-
ністю, що не відповідає загальноприйнятим уявленням про устрій реального світу. Кау-
зальність у мові визнається широкою семантичною варіативністю, вона пронизує майже 
всі рівні мовної системи, а тому пов’язане зі складною системою засобів свого формаль-
ного вираження. 

Німецькомовна картина світу не передбачає необхідності строго однозначного від-
творення того чи іншого відношення у кожному конкретно взятому випадку, мовець за-
побігає до використання елятивів диференційного значення, тільки у випадках крайньої 
необхідності, коли виникає потреба у відтворенні специфічно-однозначних смислів. Не-
однозначність є вірогідно тією рисою, що іманентно притаманна системі німецького па-
ратаксису. Наведемо приклад ССР з новели Й. В. Гете: Ob ich helfen kann, weiβ ich nicht; 
ein einzelner hilft nicht, sondern wer sich mit viellen zur rechten Stunde vereinigt [7:127]. 
Сумніви особистості – оb ich helfen kann, нездатність дати самооцінку – weiβ ich nicht, 
протиставність одного багатьом, усвідомлення того, що слід допомогти разом у скрутну 
годину – mit viellen zur rechten Stunde vereinigt.

Слід відмітити, що ССР з ознаками контрасту спирається на співвідношення фор-
мально-граматичних та семантико-синтаксичних аспектів. Наведемо приклад ССР з но-
вели Й. В. Гете: Also hatte ich dort nichts mehr zu tun noch leisten, und doch trieb mich eine 
unendliche Ungeduld, ein unermeβliches Verlangen durch Berg und Wald wieder vor ihre Türe 
[7:182]. Коли людину нічого більше не тримає – аlso hatte ich dort nichts mehr zu tun noch 
leisten – душа її все ж таки знов і знов рветься туди, де лишився її спокій – und doch trieb 
mich eine unendliche Ungeduld… wieder vor ihre Türe.

Семантичні відношення ССР, що містять контраст визначаються певною самостій-
ністю, вони не існують поза реальною ситуацією та пов’язані між собою. Вони є важ-
ливою складовою змісту мовних одиниць внаслідок чого їм відводиться значна роль в 
смисловій організації, яка використовується людиною у вербальній комунікації і тим 
самим у своїй пізнавальній діяльності. Наведемо приклад ССР з новели Й. В. Гете: 
Man sieht die Blumen welken und die Blätter fallen, aber man siеht auch Früchte reifen und 
neuе Knospen keimen [7:183]. Життя зникає – man sieht die Blumen welken und die Blätter 
fallen, життя продовжується – man sieht auch Früchte reifen та життя зароджується – neuе 



172

Knospen keimen – ми спостерігаємо зміни явищ природи – зміни у житті людей, життя – 
смерть – нове життя змінюють одне одного.

Кількість семантичних відносин, які можуть бути передані з допомогою ССР, від-
биває гетероморфність плану вираження та плану змісту мовних одиниць. З одного боку 
він відображає ті відношення, які не можуть бути виражені іншими типами речень, а з 
іншого, – показує, що ССР здатне конкурувати з іншими синтаксичними одиницями і ви-
ступати таким чином альтернативним засобом оформлення відповідного смислу. У пер-
шому випадку ССР здатне виражати значення копулятивності, розділовості, градацій-
ності та зіставності, – а у другому – каузальності та протиставності. У середині цих го-
ловних семантико-синтаксичних типів виникають відношення другого рівня абстракцій. 
Набір відношень першого і другого рівнів абстракції якраз і складає значення ССР як 
явища номінативного рівня. Наведемо приклад ССР з новели Й. В. Гете: Hilarie gesellte 
sich zu ihnen, und der Major fühlte sich, wider seinen Willen, abermals verändert [7:234]. Об-
раз молодої дівчини – Hilarie gesellte sich zu ihnen викликає у майора змішані почуття не-
залежно від його волі – und der Major fühlte sich, wider seinen Willen, abermals verändert.

Відбиток рефлексії зосереджений у концептуальному фокусі паратаксису надає 
можливість цій мовній одиниці виступати ергономічно досконалим засобом оформлення 
певних евристично-активних відношень. Ці довербально задані відношення забезпечу-
ють функціонування ССР як мовленнєвій одиниці з широким комунікативно-прагматич-
ним діапазоном.

Наведемо приклад ССР з новели Й. В. Гете: Das Leben gehört den Lebendigen an, und 
wer lebt, muβ auf Wechsel gefaβt sein [7:183]. Життя належить живим – das Leben gehört 
den Lebendigen an – і хто живе – wer lebt, має бути готовим до змін – muβ auf Wechsel 
gefaβt sein, таке кредо Й. В. Гете, закон життя. 

Вирватись з полону стереотипів можна з допомогою людської фантазії, нових па-
радоксальних теорій, породження нестандартних текстів [6: 152] – це з повним правом 
можна віднести до творчості Й. В. Гете, а саме його новел.

У заключення слід відмітити, що ССР з ознаками контрасту в аспекті когнітивної се-
мантики відбиває ідею типізовано-нормативного значення, співвіднесеного з концепту-
альним світом мовця. Ця когнітивно-семантична специфіка ССР напряму співвіднесена 
зі специфікою його функціонування у мовленні, де воно виступає засобом вираження 
складних мовленнєвих актів. Паратаксис німецької мови, а саме у новелах Й. В.Гете є 
одним із ефективних засобів відтворення складних прагматичних значень, оскільки він 
здатний реалізовувати комунікативні наміри шляхом дифузії різних іллокутивних сил в 
одній граматичній структурі, та потребує свого дальшого лослідження.

ЛітЕратура

1. Кравець О. Б. До проблеми когнітивно-синтаксичного аспекту дослідження спо-
лучникової когезії // Мова: культура. Лінгвокультурологічна інтерпретація  тексту (На-
укове видання) – К.: Вид. Дім Бураго, 2004. – Вип. 7. – с. 157 – 161.

2. Приходько А. М. Складносурядне речення в сучасній німецькій мові. – Запоріжжя: 
ЗДУ, 2002. – 292 с.

3. Бехта І. А. Дискурс наратора в англомовній прозі. – К.: Грамота, 2004. – 276 с.



173

4. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. – Полтава: 
Довкілля. К. 2006 – 716 с.

5. Арутюнова Н. Д. Типы языковых значений. Оценка. Событие. Факт. – М.: Наука. 
1988-341 с. 

6. Селиванова Е. А. Основы лингвистической теории текста и коммуникации: Моно-
графическое учебное пособие. К. – Брама, Изд. Вовчок О. Ю., 2004. – 336 с.

7. Goethe J. W. Novellen. – Berlin, 1983. – 426 s.

УДК 811.161.2’373.7
Дехтярьова О.В.

(Сімферополь, Україна)

Прийоми ЕКСПрЕСивно-СтиЛіСтичного виКориСтаннЯ 
діаЛЕКтниХ ФраЗЕоЛогічниХ одиницЬ у ХудоЖніХ тЕКСтаХ 

Стаття присвячена опису різноманітних прийомів підвищення емоційно-експре-
сивного забарвлення художнього тексту за рахунок використання діалектних фразе-
ологічних одиниць. Аналіз проводився на матеріалі художніх творів західноукраїнських 
письменників кінця XIX – початку XX ст. 

Ключові слова: емоційність, експресивність, діалектна фразеологічна одиниця, ху-
дожній текст.

Статья посвящена описанию разнообразных приемов повышения эмоционально-
экспрессивной окраски художественного текста за счет использования диалектных 
фразеологических единиц. Анализ проводился на материале художественных произведе-
ний западноукраинских писателей конца XIX – начала XX вв.

Ключевые слова: эмоциональность, экспрессивность, диалектная фразеологичес-
кая единица, художественный текст.

The article deals with the description of various means of increasing expressiveness in 
artistic texts by using dialect phraseological units. The analysis is based on the materials of 
West Ukranian writer’s artistic texts at the end of XX - at the beginning of XXI centuries.

Key words: emotionality, expressiveness, dialect phraseological unit, artistic text.

Фразеологічні одиниці протягом кількох десятиліть привертають увагу науковців сво-
їми стилістичними можливостями (див. праці Л. Г. Авксентьєва, І. К. Білодіда, М. М. Бог-
дана, В. С. Калашника, М. П. Коломійця, Л. Г. Скрипник, А. П. Супрун, В. Д. Ужченка, 
Л. Ф. Щербачук та ін.). Розвиток фразеологічної науки в XXI ст. потребує розширення 
об’єктів дослідження, зокрема фразеологічного фонду, почерпнутого з художніх творів 
авторів, які є носіями живого говіркового мовлення. Такі твори актуалізують словникові 
скарби української традиційної фразеології та служать засобом фіксації багатьох мовних 
явищ, поширених лише на певній території. Тому вивчення функціональних властивос-
©   Дехтярьова О.В., 2012
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тей діалектних фразеологічних одиниць (далі ДФО) в лінгвістиці тексту є одним із акту-
альних завдань на сучасному етапі розвитку фразеології. Подолання ДФО регіональних 
обмежень, введення їх до фразеологічного корпусу літературної мови – це процес до-
вгий, але закономірний у системі національної мови. Одним з основних шляхів впрова-
дження ДФО до літературного вжитку є мова художньої літератури. На важливість ви-
вчення виражальних засобів, “вибраних і відібраних письменником із загальнонародної 
мовної скарбниці”, у свій час указували В. В. Виноградов [1: 226], О. І. Єфімов [2: 10]. У 
творах художньої літератури на перший план виходить саме експресивно-стилістичний 
бік ФО, що дає змогу митцям активно залучати останні до побудови поетичних картин 
[3: 125]. Але вживання ДФО у художній літературі є органічним лише в такому вигляді, у 
якому це потрібно для здійснення авторського задуму, тобто завжди відбувається творча 
обробка. Містячи у собі велику силу експресії й емоційної наснаги, ДФО є яскравим 
виявленням зображальних і естетичних якостей мови. Їх використовують для створення 
мовленнєвої характеристики героя, для оживлення авторської мови. За допомогою ДФО 
можна відтворити кожне явище дотепно, влучно, яскраво й оригінально, колоритно, бо 
у фразеологізмах найбільшою мірою закарбовано віковий досвід, етику й естетику, му-
дрість народу. “Неемоційних, стилістично незорієнтованих фразеологізмів не буває” [4: 
179], у цьому дає змогу переконатись матеріал української художньої літератури кінця 
XIX – початку XX ст. 

Метою дослідження є аналіз ДФО як виражальних засобів художнього тексту та 
встановлення прийомів їх емоційно-експресивного використання. Джерельною базою 
послугували ДФО, вибрані із творів Л. Мартовича, В. Стефаника, Г. Хоткевича, М. Че-
ремшини.

Характерною особливістю ДФО є яскраво виражена емоційність, яка тісно пов’язана 
з їх експресивністю. Під експресивністю мовних засобів, які виконують виражальну 
функцію, розуміємо наявність експресії – виразної сили ФО, яка робить “мовлення зна-
чно яскравішим, сильно діючим, глибоко вражаючим” [5: 19].

Необхідно відзначити, що “експресивність діалектизму підтримується, безперечно, 
ще й тим враженням мовної свіжості, небуденності, яке він справляє на читача” [6: 243]. 
Твори західноукраїнських майстрів художнього слова показують численні приклади та-
кого вживання ДФО, коли вони стають винятково експресивними.

Важливим чинником творення експресивно-забарвленого значення є граматична бу-
дова ДФО. Зокрема високий ступінь експресивності притаманний тим ДФО, які мають 
структуру порівняння: То так, дивиси, стиснемо з двох боків лєшню, шо тріснет, єк 
вуша на гребінці (Хотк-1, с. 153); Ех / Смотолока / ... п-пропав, – каже, – єк пес у ярмар-
ку (Март., с. 371); Бадіки й челядь повставали, гей опарені (Черемш., с. 138); Бо не стій 
у церькви як слуп (Стеф., с. 34).

До сполук із високим ступенем експресивності також належать тавтологічні ДФО, де 
підсилювальну функцію виконують повтори: А-а...Оле / Єким чюдом чюдненьким, єким 
дивом дивненьким... / Ано-ко ви, молодєки / Посувайтеси, дайте місце. Наш поренний 
пастух прийшов... (Хотк-1, с. 165); – Не пішла-сме тогід, бо ніяк було, ба сесе, ба тото 
(Март., с. 11).

Виразністю відзначаються ДФО, які введені в літературний текст і вступають у різку 
суперечність з його кодифікованими нормами: фонетичними, морфологічними, синтак-
сичними, лексичними. 
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Дуже ефективним, емоційно підвищеним прийомом є вживання таких лексичних 
компонентів у складі ДФО, які мають фонетичні особливості певного діалекту та від 
нормативних відрізняються одним звуком, наприклад: вживання [у] замість [о]: Хлопець 
бачив, що дєдя грає кумедію, і мовчав (Хотк.-2, с. 88) – пор.: грати (ламати) комедію [7: 
195];

вживання [і] замість [е]: – Причепиться, як ріп’ях кожуха (Март., с. 61) – пор. як 
реп’ях до кожуха [7: 734];

вживання [и] замість [о]: – Один одного в лижці води втопив би (Черемш., с. 135) – 
пор.: втопити в ложці води [7: 159];

вживання [а] замість [е]: – А проше, газди, а озміт же без царамонії та будьте ві-
бачні, бо ми вже подорожні (Стеф., с. 66) – пор.: без церемонії [7: 940].

На загальну експресивність фразеологізму певною мірою впливає зміна словотвір-
ної структури або морфологічної форми одного з його елементів, наприклад: ствердіння 
у 3-ій особі однини дієслів теперішнього часу флексійного [т’]: Як бог даст, то буде 
пшеница (Стеф., с. 148) – пор.: як бог дасть [7: 41]; Слухайте-ста, Ніколаїшко, люба 
та пишна, знаєте добре, шо я вам не воріг, мене болит серце за вашим, але шо я вам 
поможу, коли мені самому увесь талан забрали (Черемш., с. 164) – пор.: серце болить / 
заболіло [7: 794] та ін.

Письменники часто вплітають у мовлення персонажів усічену форму родового від-
мінка однини займенника його: Що то була за біда – так і най го дідько озьмет (Хотк-
2, с. 273). Серед дібраних ДФО зафіксовано випадки утворення вказівних займенників 
шляхом редуплікації: Рано вчула, а вобіда законилася, а з сонечком пішла на тот світ 
до сина у гості (Черемш., с. 262).

Синтаксичні перетворення ДФО пов’язані зі зміною їхньої структури, тобто з пере-
міщенням компонентів стосовно один одного та з розміщенням їх у різних частинах кон-
тексту. Хоча в українському синтаксисі немає жорстких правил розподілу слів у реченні, 
проте певний порядок все ж таки існує. Відхилення від нього відразу відчувається, воно 
сприяє певній естетичній напрузі, привертає до себе увагу, змінює експресивну роль того 
чи іншого компонента: Коли ж рада громадська зачала урядувати, тоді аж староста 
доглупався, як він сам себе в дураки пошив (Март., с. 44) – пор.: пошитися в дурні [7: 
685]; Били та катували наших татів та в ярем запрьигали, а нам уже кусня хліба не 
дают прожерти (Стеф., с. 70) – пор.: запрягти / запрягати в ярмо [7: 316].

Стилістичного ефекту звучання живого усного слова досягають письменники, коли 
вживають поряд кілька ДФО у контексті: Єк дало мені пуду – волосє д’гори здіймалоси 
/ То сми без памнєті вилеків наверх, аж там трохи очунавси (Хотк.-1, с. 113); Дай гос-
подочку милосердний, аби я з онего місця не рушилася, аби мені руки покрутило, аби 
мені ноги відоймило, аби мені очі повилазили, аби мені мову умкло, як брешу (Март., с. 
10); Аби єму остатна година була, аби біг дав, шоби він сам тим молоком наїдавси / 
Христіянин у губу не має шо взєти, а він єго до аптики за молоком посилає (Черемш., с. 
78); Якби ні жінка мізинним палцем кинула, та й бих капурец зробив, на винне яблуко 
бих розпосочив (Стеф., с. 20).

Значний ефект дає заміна стилістично нейтрального нормативного складника ФО 
його експресивним діалектним синонімом. Майстри слова вдаються до лексичної замі-
ни, щоб надати традиційному фразеологізмові забарвлення того діалекту, носієм якого 
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є той чи інший герой художнього твору. Діалектні синоніми певною мірою стилізують 
мову художнього твору, служать засобами характеристики й самохарактеристики персо-
нажів, але головною їхньою функцією є надання оповіді емоційно-оцінних обертонів, 
відсвіження загальновживаних висловів, створення художньо-естетичної атмосфери в 
літературному тексті: діал.: мрєч в очєх (діал. мрєч – літ. мжичка; мряка; туман [8: 126]): 
Та витак си провергли – а ту ті мрєч в очєх, а дух єк не зіпре у хавках (Хотк.-2, с. 23) – 
пор. туман в очах [7: 903].

Фразеологічні синоніми – багатющий арсенал емоційно-експресивних характерис-
тик осіб, предметів, процесів. Вдало дібраний синонім влучно, вичерпно й лаконічно 
передає ставлення мовця до об’єкта мовлення: пор. літ. мати зуб – діал. мати пізьму 
(пизму), мати уру “Сердитися, гніватися на кого-небудь”: А Головач діправді мае любас-
ку собі, і вна на него пизму мала в серці (Хотк.-1, с. 52); Таже я казати казав, коли ж бо 
має на мене пізьму (Март., с. 29); Єк заступник віта на твого сина уру має, то ти собі 
Митрику, бійси, кілько хочеш, але села не рунтай, чєліди не полоши (Черемш., с. 139).

Зміна форми та експресивно-стилістичних якостей ДФО здійснюється також завдяки 
поширенню її новими лексичними компонентами, які диктуються логіко-ситуативними 
умовами контексту: Ото дєкувати Богові сєтельному, не била нас ні раз громовицє сего 
літа (Хотк.-1, с. 121) – пор.: дякувати Богові [7: 287]; Повинувався голосові віщого серця 
(Март., с. 339) – пор.: голос серця [7: 187]; Тому дівки та газдині міряють її згірдним 
зором, обминають і в селі, і в бабинці церковнім (Черемш., с. 243) – пор.: міряти оком 
[7: 494]; Молися за мене, най мене бог хоронит, най мене направит на ліпший розум, бо 
тьи спечу у вогні, як пацюка, бо меш три дні попів за своїм богацтвом згортати (Стеф., 
с. 133) – пор. направляти на розум [7: 535].

Досить виразні, експресивно забарвлені контексти створюють антонімічні поєднан-
ня ДФО, наприклад: Я му не дав житє та й відобрати не можу (Хотк.-1, с. 52) – пор.: 
давати життя [7: 208] – відбирати життя [7: 114]; Біг дав, та й біг узєв. Найшлоси 
було тройко, та й аді, так єк віником замів (Черемш., с. 76) – пор.: Бог дав [7: 36] – Бог 
прибрав [7: 38].

Однією з особливостей українського діалектного мовлення є тісний зв’язок із част-
ками. Ця лексико-граматична категорія не тільки не заперечує структурну достатність 
наказових форм, а й посилює їх стилістичну виразність, надає їм різних модально-екс-
пресивних відтінків. Так частка не разом із дієсловом-імперативом недоконаного виду 
передає експресивну заборону, експресивне прохання: Е, ні / Не гніват Бога / Гостина 
була пишна (Хотк.-1, с. 25); Ти, мене, розумієш, на агзамент не бери, бо я, ади, рівно не 
піду (Март., с. 77); Ви, любєтка, не пиліт мого серця, бо я вже спилений (Черемш., с. 
67); Ідіт, старий, спати, не гніт бандиги, а завтра підемо в село на вибір, та ми тих 
богачиків трохи намнемо (Стеф., с 134).

Потужною експресією відзначаються фразеологізовані прокльони та заклинання з 
діалектною часткою най: А обсіли, най би їх так франця та короста обсіла, єк вони 
нас обсіли (Хотк.-1, с. 30); Най такого сина грім заб’є, шо неню не шінує (Черемш., с. 
81); Агій на тебе, та же най твої голови дідько причепитси, як не мої (Стеф., с. 34).

Повторення фразеологізму може бути засобом мовної характеристики персонажа: 
Ану, аби так пани або крамарі, – сказав малий Микита, – то хоть най усі вимирають, 
що до ноги, то ніхто їм не заперечить / Хоть най їх холєра витисне до лаби, то кождо-
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му зась (Март., с. 42). У даному мікроконтексті повторюються 2 ФО: одна – кодифікована 
до ноги [7: 556]; а інша – діалектна до лаби (діал. лаба – літ. нога [9: 246]) Та й головов 
у стіни не бийте, бо нічо з них не віб’єте / А головов я в стіну б’ю, бо би-м не місці за-
деревіла, як би-м не била (Стеф., с. 85) – пор.: битися головою об стіни [7: 27].

Посилюється експресивність ДФО, коли використовуються пояснювальні слова єк 
тот повідав, як якийсь казав, єк єкийс казав, казати та ін. Та вно направду, єк тот 
повідав, не пхай пальці межи двері, аби тє не скалічило (Хотк.-2, с. 175]; – Но-но-но, 
жінко, бог з тобою / Чоловік, як якийсь казав, хоче зажити світа: на то бог дав неділю 
/ Цілий тиждень працюємо, як той казав, в поті чола, а.... (Март., с. 26); Але, єк єкийс 
казав: дуріют, бо мают з-за чого дуріти, а на свіжім люхті то ше гірше йде їм дур до 
голови (Черемш., с. 44); Кажут, шо болото зробив з жінки / А рано вона хотіла вте-
чи, але ймив та прив’єзав та місив обцасами, як у глину / Най бог боронит від такого! 
(Стеф., с. 83].

При прямому використанні фразеологізмів ступінь вияву їх експресивності певною 
мірою зумовлений місцем в реченні: якщо ДФО перебуває в постпозиції, вона становить 
образну вершину контексту. Привертають увагу зафіксовані ДФО із підвищеною екс-
пресивністю, локалізовані у кінці речення, які виконують додаткову узагальнювальну 
функцію в контексті, який їх оточує: Хліба вони не роблять, підвод не дають так, як на 
долах, обходимося ми тут із ними, як із панянками якимось, – і все невлад, все він тебе 
ненавидить, сатаною дивиться (Хотк.-1, с. 39); Іди й ти за Гриньком та там будете 
оба сміятися з того святця, – сказав Іван, а тут стули хавку (Март., с. 237); Стійте, 
як мур, як камінна скала, напротив і бийте його на скамузь (Черемш., с. 128); Слабував 
я тогди довго, гадав, що вже буде капут (Стеф., с. 169). 

І навпаки: зниження експресії спостерігається, коли ДФО розміщена у препозиції, у 
такому разі вона вносить логічний відтінок пояснення, уточнення. Та з мене мій сім шкур 
ізпустит, єк му не принесу чірвоних (Хотк.-1, с. 60); Узяв піп на мене пізьму, – говорив 
Гриць до жінки по якімось часі, вернувши від хреста / Як, за що/ – А чи ж я знаю (Март., 
с. 29); Іде публіка в голову, а я таки не тємлю, коли-сми її заживав / Нема з-за чого та 
й тому не кортит, най постит душа (Черемш., с. 45); Але мої діти ростут по бурінах 
разом з курьми, а як шо до чого прийде, отак як тепер, то ніхто не знає, шо вони цілий 
день їдьи (Стеф., с. 139).

Отже, ДФО в художніх текстах є засобом посилення експресії, увиразнення, іноді 
унаочнення думки, яку письменник доносить до читача. Проаналізований матеріал до-
зволяє встановити такі прийоми експресивно-стилістичного використання ДФО у ху-
дожніх творах: 1) вживання ДФО, які мають структуру порівняння; 2) повторення фра-
зеологізму, 3) трансформація ДФО (поширення і т. ін.); 4) зміна синтаксичної структури 
ДФО; 5) антонімічне поєднання ДФО; 6) використання діалектних синонімів, 7) зведен-
ня фразеологізмів у синонімічний ряд; 8) вживання поряд декількох ДФО у контексті; 9) 
місцезнаходження ДФО у реченні; 10) відбиття фонетичних, морфологічних, синтаксич-
них діалектних рис, притаманних певному говору та ін. 

ФО з діалектними елементами значно експресивніші порівняно із кодифікованими, 
вони свідчать про копітку роботу щодо відбору, відшукування образних зворотів для 
посилення барвистості мовлення героїв творів. і виразності думки письменників. Як 
справжні майстри творчого слова, письменники намагаються “видобути” із кожної ДФО 
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максимальний семантико-стилістичний ефект і, разом із тим, уміло використати їхню 
експресивну функцію. Збагачуючи експресивні засоби літературної мови, ДФО засвід-
чують свій вплив на цю мову й неабияку життєдайність.
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Микитюк О.Р.

(Львів, Україна)

уКраїнСЬКі ФраЗЕми ЯК ЗаСіБ творЕннЯ
націонаЛЬної ідЕнтичноСті

У статті проаналізовано українські фраземи як засіб творення національної іден-
тичності. Дослідження проведено на основі історії та джерел фразеологізмів, зістав-
лення ознак слова та фраземи. Виокремлено самобутні українські фраземи, показано 
системні відношення у фразеологізмах. 

Ключові слова: фразеологізм, історія та джерела фразеологізмів, самобутність 
українських фразем, системні відношення у фразеологізмах. 

В статье проанализированы украинские фраземы как средство создания националь-
ной идентичности. Исследование проведено на основе истории и источников фразеоло-
гизмов, сопоставления признаков слова и фраземы. Выделены самобытные украинские 
фраземы, показаны системные отношения в фразеологизмах. 

Ключевые слова: фразеологизм, история и источники фразеологизмов, самобыт-
ность украинских фразем, системные отношения в фразеологизмах.

The article analyzes the Ukrainian phraseological units as means of creating of national 
identity. The research was conducted on the basis of history, sources of phraseology and 
matching signs of word and phraseological unit. The original Ukrainian phraseological units 
are distinguished; the system relations in the phraseological units are shown.

Key words: phraseologism, history and sources of phraseology, the identity of Ukrainian 
phraseological units, the system relations in the phraseological units. 

Актуальність дослідження полягає в необхідності показати українські фраземи, що 
є основою увиразнення національної мовної картини. Фразеологізм, як і слово, є своє-
рідним кодом духової культури, дороговказом у найнебезпечніших ситуаціях, символом 
передачі людського досвіду, засобом зображення найхарактерніших людських вчинків 
та їхнього світобачення, вислідом національної традиції. Фразеологізми впливають на 
процес формування лексичного складу мови, який є своєрідним кодом народу, засобом 
сприйняття та розуміння світу.

Метою статті є показати самобутні українські фраземи як засіб творення національ-
ної ідентичності. Відтак простежити фразеологізм як український символ можна на 
основі: 

1. історії фразеологізма. Виникнення фразеологізмів пов’язано з давніми віруван-
нями і звичаями українського народу. На думку О. Потебні, існував період, „коли лю-
дина не тільки не відділяє слово від думки, але не відокремлює навіть слова від речі; 
звідси має вірування, що саме вимовляння відомого слова може викликати те явище, з 
яким воно пов’язане. „Небезпечна річ” – отже, „небезпечне слово”. На нього й накладали 
табу – найсуворішу заборону: не розгнівити б богів, обманути нечисту силу, задобрити 
страшного звіра” [1: 67]. Наприклад, жартівливе побажання „ні пуху ні пера” виникло 
©   Микитюк О.Р., 2012
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в середовищі мисливців, які (щоб не наврочити) говорили протилежне до того, що за-
думали (бо пух означало звіра, а перо – птицю). Фразема „не виносити сміття з хати” 
має свої етапи розвитку. Колись сміття спалювали, бо вважили, що в ньому зберігаються 
„залишки людей”, їхній слід, який віддає саму людину під владу інших. Згодом вислів 
набув переносного значення. „Одне з припущень О. Потебні: те, що виноситься з хати 
(обмови, плітки, сварки і под.), – це свого роду покидьки, тріски (тобто сміття). А всякі 
незгоди краще приховувати від сторонніх очей і вух” [1: 76-77].

2. джерел українських фразем, серед яких виокремлюємо:
•	 вислови релігійного походження: наріжний камінь, не хлібом єдиним, обітована 

земля, вовк в овечій шкурі, плач Єремії, тридцять срібняків, зарити талант в землю, 
каменя на камені не лишити, дерево життя;

•	 народне мовлення (це прислів’я, приказки, вислови жартівливого характеру): 
баба з воза – коням легше; правда суду не боїться; стережися людини, що не говорить, 
і собаки, що не гавкає; 

•	 вислови античного світу: ахіллесова п’ята, прокрустове ложе, жертва Амура, 
дамоклів меч, танталові муки, гордіїв вузол, троянський кінь; 

•	 крилаті вислови українського походження: славних прадідів великих правнуки 
погані; великих слів велика сила; без золота, без каменю, без хитрої мови; за шмат гни-
лої ковбаси (Т. Шевченко); кожному рот дере суха ложка (Г. Сковорода); пропаща сила 
(П. Мирний); тільки той ненависті не знає, хто цілий вік нікого не любив (Л. Українка); 
лиш боротись – значить жить; перехресні стежки (І. Франко); я єсть народ, якого 
правди сила ніким звойована ще не була (П. Тичина);

•	 переклади влучних висловів із західноєвропейських та інших мов: франц.: від 
великого до смішного один крок (Ж.-Ф. Мармонтель); нім.: по той бік добра і зла (Ф. 
Ніцше); нім.: людина без властивостей (Р. Музіль); англ.: втрачене покоління (Г. Стайн); 
англ.: факти – уперта річ (Т.С. Еліот); ісп.: боротися з вітряками (М. де Сервантес); 
італ.: Дантове пекло (Данте Аліг’єрі); польс.: все в руках людини, тому їх потрібно час-
то мити (Єжи Лец); араб.: тисяча й одна ніч (казки); східна мудрість: сказав і зробив 
– людина, сказав і не зробив – віслюк, не сказав і зробив – лев;

•	 первісно професійно-технічні вислови: куди голка, туди й нитка (з мовлення 
кравців), грати першу скрипку (з мовлення артистів), куй залізо, поки гаряче (з мовлення 
ковалів), з космічною швидкістю (з мовлення космонавтів), де тонко, там і рветься (з 
мовлення ткачів), тиснути на всі педалі (з мовлення автомобілістів), кинути всі козирі 
(з мовлення картярів);

•	 офіційно-ділові вислови (брати участь, оголосити подяку, ухвалити резолюцію). 
До офіційно ділових висловів зараховують також кліше (регулярно повторюваний ви-
слів у міжлюдських стосунках): вельмишановний добродію, якщо Ваша ласка, будь лас-
ка) та мовні штампи (стерті, колись образні вислови, зайві, неточні слова, стилістично 
невмотивовані повтори, що часто мають негативний ефект). 

Мовні штампи є порушенням норми, позаяк первісно штампи – це переклади з ро-
сійської мови, які „рясніють карикатурними кальками”. В. Підмогильний, Є. Плужник, 
укладаючи словник ділової мови, вважали за необхідне подати службовцеві „хоч навід, 
коли не нормативну відповідь” [2: 7] щодо творення інформативних, українських за сут-
ністю ділових висловів. Порівняймо ненормативне вживання штампу та правильний від-
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повідник: ввести в дію якийсь закон (правильно: надати чинності (сили) якомусь законо-
ві), взяти в розстрочку (взяти на виплату (у роздріб), виписка з наказу (витяг з наказу), 
давати добро (давати згоду (бо добро нажите в хаті)), займати посаду (обіймати поса-
ду), при закритих дверях (неприлюдно), при відкритих дверях (прилюдно, привселюдно).

Часто в штампах є нанизування зайвих слів на кшталт: забезпечити виконання (за-
мість виконати), провести дослідження (замість дослідити), підбивати підсумки (за-
мість підсумовувати). 

3. Символіки фразем. Наприклад, символом рідної землі для українців є рушник, 
тому не випадково, що саме цей атрибут українського побуту є основою національного 
обряду, що відтворено у низці фразеологізмів: готувати рушники (готуватися до одру-
ження), посилати по рушники (засилати старостів), подавати рушники (давати згоду на 
шлюб), брати рушники (діставати згоду на одруження), побрати рушники (домовитися 
про майбутнє одруження), вернутися з рушниками (висватати наречену), ставати на 
рушник (одружуватися) [також: 3: 155-164].

Порівняймо: в українській мові поширені фразеологізми-заборони, що не лише пе-
редавали досвід предків, а й були своєрідними оберегами в небезпечних ситуаціях: не 
плюй в криницю, бо доведеться води напиться; не кажи „гоп”, поки не перескочиш; не 
хвалися, йдучи на ярмарок, а хвалися, йдучи з ярмарку; мовчи, язичку, будеш їсти па-
ляничку; тримай язик за зубами; не поспішай з козами на торг; не запобігай поперед 
батька в пекло; не копай іншому ямку, бо сам упадеш; не лови риби поперед невода; не 
лови гав; не розгледівши броду, не лізь у воду; не терши, не м’явши, не їсти калача; ша-
нуй честь замолоду; не дай, Боже, з Івана пана; боронь Боже від скаженої миши воши. 

4. Подібності слова та фраземи, позаяк:
•	 фразему, як і слово, ми не створюємо щоразу, а відтворюємо, як готову значеннєву 

одиницю. Наприклад, прикусити язика – замовкнути, вивести на чисту воду – викрити, 
кури не клюють – багато;

•	 фразема за значенням може бути співвіднесена зі словом Наприклад, ніколи: на 
святого Ніґде, на Миколи і ніколи, коли рак на горі свисне, як долоня мохом поросте, на 
Китайську (Японську) паску, як виросте гарбуз на вербі, як дві неділі разом будуть, як 
жениться сич на сові, як свиня на небо гляне, як сова світ уздрить, як рибка втопиться, 
коли пекло замерзне;

•	 фразема, як і слово, буває багатозначною, вступає в системні відношення (омоні-
мію, синонімію (найчастіше), антонімію). Наприклад, синонімні фраземи: переливати 
з пустого в порожнє, товкти вітра в полі, товкти воду в ступі, будуватися на піску, 
носити решетом воду, писати вилами по воді (усе це: даремна робота);

•	 фразема, як і слово, є одним членом речення: – Що стражник, що становий – усі 
вони одного поля ягода, одним миром мазані!.. (присудок) (П. Мирний);

•	 фразема, як і слово, має певне значення. Але слово має лексичне, а фразема – фра-
зеологічне значення, в основі якого лежить відображення у свідомості позначуваної дій-
сності, досвід її пізнання та асоціації, що спричинені взаємодією компонентів фраземи. 
Порівняймо: лексичне значення слова точити – це: 1) те саме, що гострити, 2) те саме, 
що виточувати, 3) виконувати роботу токаря, 4) мучити когось, позбавляючи здоров’я, 
сили; фразеологічне значення відтворюють фраземи: точити душу (викликати тривогу), 
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точити зуби (прагнути заподіяти прикрість), точити кров (виснажувати когось), точи-
ти ляси (вести пусті розмови) точити свій піт (тяжко працювати на когось). 

5. дотепності та вишуканості фразем. Неперевершені за колоритом та національ-
ною розмаїтістю українські фразеологізми творять дотепні вислови. Порівняймо укра-
їнське сон рябої кобили та російське бабьї сказки; заблукати між хатою і коморою (і 
заблудітся в трьох соснах); яблунько від яблуньки далеко не падає, обоє рябоє, яке їхало, 
таке здибало (і два сапога пара); шукай вітру в полі, ні слуху, ні прослуху (і дньом с 
огньом нє найдьош); загоїться, поки весілля скоїться (і к свадьбє заживьот); з Богом, 
Парасю, котися ковбаскою (і скатєртю дорожка).

Фразеологізми виразніші ніж слова з емоційно-експресивного погляду. Наприклад, 
дія „потрапити з однієї неприємності в іншу” має такі образні характеристики: з дощу 
та під ринву; уникав диму, та й упав у вогонь; з калюжі та в болото; утікав від вовка, 
а потрапив на ведмедя.

Слово ми завжди можемо перекласти іншою мовою, а переклад фраземи інколи 
неможливий або утруднений. Наприклад, російське „как би нє так” перекладаємо не 
фраземою як би не так, а лише відповідниками: аж ніяк, де там, овва (які є нормою). 
Порівняймо: російський фразеологізм пішли, не солоно сьорбнувши має такі типи пере-
кладу: пішли, спіймавши облизня, або дістали (спіймали, схопили, скуштували) облизня.

6. Самобутності фразем, лексичний склад яких пов’язаний з назвами:
•	 частин тіла людини: „око (близько 200 фразеологічних одиниць), ніс (близько 40), 

вухо (близько 50), ... рука (близько 100 одиниць)” [4: 386-388]: легка рука, рука в руку, соя 
рука, тверда рука; скільки око сягає, про людські очі, око в око, заграти очима, сміяти-
ся в очі, світле око, за гарні очі, полуда з очей спадає; водити за ніс, під ніс говорити; 
нога не ступить, самі ноги несуть, жити на широку ногу; 

•	 явищ природи: золотий дощ, вітер у кишенях, звідки вітер виє, пустий вітер, 
кидати слова на вітер, як грім з ясного неба, як позаторішній сніг, до білого снігу, як 
голка в снігу;

•	 рослинного і тваринного світу: хай буде гречка; горох з капустою; як горохом об 
стіну; біла ворона; дивитися вовком; і вовки ситі, і кози цілі;

•	 дій: співати соловейком; спіймати на вудочку; низько сісти; сісти на мілину; 
розкрити себе; питатися чужого розуму;

•	 числівників сім, сто: здирати сім шкур; сім міхів горіхів; на всі сто; в сто очей 
дивитися;

•	 кольорів: шити білими нитками; чорним по білому написано; біла ворона; сива 
давнина; працювати як чорний віл, червоний як жар; рожеві окуляри; синій птах; руки 
білі, а сумління чорне; 

•	 власними: вискочив, як Пилип з конопель; язик до Києва доведе; що перед Юрієм 
виросте (6 травня), то після Якова (13 травня) висохне; як не Кирило, то не пхай своє 
рило; куди Макар телят не ганяв; який Сава, така й слава; заплач, Матвійку (Андрій-
ку), дам копійку.

7. Системних відношень у фразеологізмах, серед яких:
•	 багатозначність фразеологізмів: дерти горло (горлянку) має такі значення: 1) з 

великим напруженням кричати, галасувати; 2) надмірно голосно співати; 3) бути непри-
ємним, тяжко сприйматися, переноситися;
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•	 омонімія: зелена вулиця1 (безперешкодний шлях у розвитку, подоланні, досягненні 
чого-небудь) – зелена вулиця2 (покарання солдатів у кріпосницькій Росії, коли їх прога-
няли крізь стрій, б’ючи шпіцрутенами); 

•	 синонімія: ледарювати – це: бити байдики, баглаї гнути, бомки бити, собак га-
няти, дурня валяти, гав ловити, горобцям дулі давати, лежати лежнем, посиденьки 
справляти, сидіти згорнувши руки, походеньки справляти, й за холодну воду не братися, 
і пальцем не торкатися (чогось), і з-під пазурчика собі не виколупнути, сім вихідних на 
тиждень справляти; абикуди – світ за очі, куди очі дивляться, куди ноги несуть; до-
свідчена людина – пройшов крізь сито й решето, був і на коні і під конем, зуби вже на 
цьому з’їв, бачив і горох і сочавицю, стріляний горобець, битий пес, тертий калач; не 
розуміти реального стану речей – витати у хмарах, шукати жар-птицю, будувати 
повітряні замки, воювати з вітряками, гнатися за синім птахом.

•	 антонімія: душі не чути – ненавидіти всіма фібрами душі; озиратися на задні 
колеса – йти на рожен; не викурити й ладаном – не заманити й калачем; за тридев’ять 
земель – під самим носом; мати на оці – дивитися крізь пальці; руку подати – пхати 
палки (шпильки) в колеса; з хороброго десятка – не з хороброго десятка; довести до 
пуття – довести до ручки; жертвувати собою – нічим не жертвувати.

Отже, українські фраземи – це засіб творення національної ідентичності та самобут-
ній пласт в системі мови. Перспективним є вивчення фразеологізмів не лише на сучасно-
му зрізі, а й на рівні діалектології, етимології, історії мови тощо. 
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КатЕгориЯ врЕмЕни в БЕЛоруССКиХ ЗаговораХ

У статті дається уявлення про категорію часу в жанрі замовлянь. Зазначається, 
що особливістю замовного стилю є принципи відбору та особливості застосування ча-
сових форм, а також панування форм теперішнього постійного і абстрактного часу. 
Що стосується минулого і майбутнього, слід говорити про них як про різновид сього-
дення.

Ключові слова: змова, категорія часу, теперішній час, минулий час, майбутній час.
В статье дается представление о категории времени в заговорном жанре. Отме-

чается, что особенностью заговорного стиля являются принципы отбора и особеннос-
ти применения временных форм, а также господство форм настоящего постоянного и 
абстрактного времени. Что касается прошедшего и будущего, следует говорить о них 
как о разновидности настоящего.

Ключевые слова: заговор, категория времени, настоящее время, прошедшее время, 
будущее время.

Key words: сonspiracy, the category of time, present, past, future.

Среди памятников устного народного творчества заговоры занимают особое место, 
ведь это, пожалуй, один из немногих архаических жанров. На протяжении тысячелетий 
бытования заговоры подверглись определенным изменениям, но они сохранили отличи-
тельные жанровые признаки, своеобразный язык, очерченный круг образов, многогран-
ную систему художественных средств.

Для жанровой характеристики заговоров чрезвычайно показательной является си-
стема временных форм. В текстах наблюдается употребление глаголов всех трех времен: 
настоящего, будущего, прошедшего. Однако предпочтение отдается форме настоящего 
времени, так как заговаривающий стремится добиться результата здесь и сейчас: “У поле 
на волю, у поле на дзве волі выгаворваю ляк…” (“Ад ляку”, в. Васільеўка Добрушскага 
р-на [1: 47, № 115]); “ляк вышэптываецца-выгаварываецца із кашчэй, із машчэй” (“Ад 
ляку (іспугу)”, в. Крупец Добрушскага р-на [1: 50, № 128]); “іду, Мацер Божую вяду, 
Мацер Божая ідзёт і мяне вядзёт” (“Ад нагавору”, в. Крупец Добрушскага р-на [1: 50, 
№ 130]).

Однако форма настоящего времени в заговорах является обобщенной временной 
величиной, события, происходящие в заговорах представляются как совокупность по-
стоянных отношений и правил, будто не связанных с определенными временными огра-
ничениями, т.е. событие происходит не именно сейчас, а сейчас и всегда. Настоящее 
время в заговорах якобы ориентировано на будущее, на вечность, представляется не 
столько нынешним-конкретным, сколько абстрактным. Объясняется это тем, что в со-
знании древнего человека всегда и в данную минуту во взаимоотношениях Добра и Зла 
идет непрерывная и постоянная борьба, естественно, что заговаривающий, человек, об-
©   Вергеенко С.А., 2012
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ладающий магическим словом, становится на сторону Добра в этой борьбе. Всегда и 
сейчас существуют незыблемые правила воздействия на злые силы, которые включают в 
себя вербальные и акциональные способы с использованием определенных предметов-
артефактов: “Палажыць побач з сабою сучок, глядзець на яго і гаварыць: “Грыжа, грыжа, 
грызёш мяне раз, а я цябе – два, грызёш мяне два, то я цябе – тры, грызёш мяне тры, то 
я цябе – чатыры, ты мяне – шэсць, я цябе – сем, ты мяне – сем, то я цябе саўсем”. Пасля 
гэтага трэба грызнуць грыжу і плюнуць на сучок. Слюну з сучка мезінцам узяць і мазаць 
кругом грыжы, гаворачы: “Як сучок нямой, штоб і грыжа мая навекі занямела” (“Ад 
грыжы”, в. Васільеўка Добрушскага р-на [1: 49, № 123]). Настоящее в заговорах словно 
растворяется в абстрактном, вечном. Форма же настоящего конкретного для заговора не 
характерна, даже, если упоминается, на первый взгляд, конкретный временной ориен-
тир: “У суботу рана сонейка ўзыходзе, Прачыстая Божыя Мацер па садочку ходзе” (“Ад 
ляку (іспугу)”, в. Крупец Добрушскага р-на [1: 50, № 128]). В тексте не уточняется, какая 
именно суббота имеется в виду: это и день произнесения, и вообще день любой недели.

Прошедшее время в заговорах подчинено настоящему, и как и настоящее время име-
ет отвлеченный характер (это и было, и есть, и будет). В заговорах наблюдаем довольно 
интересное (но не единственное) явление – переключение с одного временного плана на 
другой (с прошедшего на настоящее). Формой прошедшего времени подчеркивается, что 
хотя действие происходило в прошлом, его результат сохраняется и в настоящем да и в 
будущем, т.е. всегда: “Мацер Божая на прыстоле стаяла, з Ісусам Хрыстом разгаварыва-
ла, рабу божаму (імя) зубішча замаўляла. Зубішча, зубішча, ідзіце на лясішча, лясішча 
ападае, а зубішча ў раба божага (імя) зажывае. Амінь” (“Ад зубнога болю (зубішча)”, 
в. Васільеўка, Добрушскі р-н) [1: 48, № 118]; “Ішоў сам Гасподзь і вёў за сабой трох 
ангелаў-архангелаў Пятра, Паўла і Іллю. Пятро слязае, а Павел бельмы зганяе, а Ілля 
вочы ачышчае. Тут табе, бяльмо, не стаяць, не калоць, не балець, а я цябе буду выдымаць 
і выгаворваць з буйныя галавы, з румянага ліца, з ярых вачэй народжаную, хрышчоную, 
малітоўную” (“Ад бяльма”, в. Карма, Добрушскі р-н) [1: 49, № 125]. В приведенных 
примерах мы наблюдаем совмещение всех трех времен: прошедшего (“ішоў”, “вёў”), 
настоящего (“слязае, зганяе, ачышчае”), будущего (“буду выдаляць, выгаварываць”). Это 
переключение воспринимается как естественное, так как мы уже отмечали, прошлое не 
противопоставляется настоящему, а продолжается в нем.

Как и настоящее, и прошедшее, будущее время в заговорах имеет также обобщенных 
характер. О будущем в заговорах можно говорить только как о разновидности настояще-
го абстрактного (всегда – сейчас – в будущем): “На сіяні-моры там сонца сіяла. Прашу 
Госпада Бога, штоб на душэ засіяла” (“Падучая ліха”, в. Карма, Добрушскі р-н) [1: 49, 
№ 126].

В заговорах подразумевается постоянное, непрерывное воздействие на губительные 
силы (по формуле «было – есть сейчас – будет, т.е. всегда») поэтому в некоторых текстах 
не указывается время вообще, это понимается как величина постоянная: “Месяц – на 
небе, звер – у лесе, рыба – у моры. Штоб не балелі зубы ў раба божага (імя)” (“Для 
зубоў”, в. Васільеўка, Добрушскі р-н) [1: 48, № 119]. Формой будущего времени в загово-
рах, как правило, выражается соотнесенность того, что сообщается не в плане какого-то 
конкретного будущего, а в плане или абстрактного нынешнего, или постоянного, внев-
ременного. В связи с последним мнением о постоянной вневременной направленности 
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представляется целесообразной реализация конкретных действий заговаривающего че-
рез использование императивной формы глаголов, особенно при оформлении мотива 
“Изгнание болезни”: “Зубішча, зубішча, ідзіце на лясішча” (“Ад зубнога болю (зубішча)”, 
в. Васільеўка Добрушскага р-на) [1: 48, № 118]. Часто эти обращения адресуются, как 
в данном случае, к враждебным силам, но характерной особенностью стиля заговоров 
являются и конкретные обращения к Богу, Иисусу Христу, Пречистой, Божьей Матери: 
“Прылюбі, Госпадзі, мой дух” (“Ад залатніка”, в. Васільеўка Добрушскага р-на) [1: 47, 
№ 116]; “Госпадзі, прылюбі мой дух” (“Ад ляку”, в. Васільеўка Добрушскага р-на) [1: 47, 
№ 114]; “Прысвятая Троіца, ідзі ка мне на помашч, ідзі ка мне памагаць, рабу божаму 
(імя) ляк вышэптваць, выгаворваць, у поле ссылаць” (“Ад ляку”, в. Васільеўка Добруш-
скага р-на) [1: 47, № 115].

Для стиля заговоров характерным является употребление формы повелительного 
наклонения. Яркими примерами служат приведенные формулы (сохрани, пошли, “от-
врати” и т.д.).

Таким образом, принципы отбора и особенность применения временных форм явля-
ется особенностью заговорного стиля. Характерной особенностью заговорных текстов 
является господство форм настоящего постоянного и абстрактного времени, в отноше-
нии прошедшего и будущего следует говорить как о разновидности настоящего. Мате-
риалы проанализированных текстов дают возможность показать как формы глаголов по-
велительного наклонения могут выступать в качестве будущего времени для выражения 
абстрактного настоящего времени и как в заговорных текстах свободно осуществляется 
переход от одного временного плана к другому.
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ФормаЛЬна органіЗаціЯ СинтаКСичниХ КонСтруКцій  
іЗ модаЛЬним ЗначЕннЯм моЖЛивоСті  

в СучаСній уКраїнСЬКій мові

У дослідженні акцентується увага на семантичних особливостях модального зна-
чення можливості. Саме спостереження за цією сферою мовленнєвої семантики є ви-
значальними під час опису формальних особливостей досліджуваних синтаксичних кон-
струкцій. 

Ключові слова: модальність, модальне значення, можливість, синтаксичні кон-
струкції, семантичні варіанти. 

В исследовании акцентируется внимание на семантических особенностях модаль-
ного значения возможности. Именно наблюдение за этой сферой предложной семанти-
ки является определяющим при описании формальных особенностей изучаемых синтак-
сических конструкций.

Ключевые слова: модальность, модальное значение, возможность, синтаксические 
конструкции, семантические варианты.

The study focuses on the semantic features of modal possibility value. Only surveillance 
of this area of   sentence semantics is crucial in describing the formal features of the studied 
syntax.

Key words: modality, modal value, opportunity, syntactic structure, semantic variations.

Актуальна на сьогодні тенденція посилення уваги до семантичного аспекту органі-
зації речення зумовлює чимраз частіше звернення лінгвістів до категорії модальності 
як універсальної категорії, адже вона «належить до групи основних, центральних мов-
них категорій, що в різних формах виявляються в мовах різних систем» [5: 57], а також 
«відіграє велику роль для передачі різних відтінків значення комунікативних одиниць» 
[15: 13]. Незважаючи на тривалу історію свого опрацювання, модальність і дотепер у 
лінгвістичних студіях залишається ознакою реченнєвої одиниці, що отримує найбільш 
суперечливі тлумачення. Це поняття становить собою феномен, який, попри незапере-
чність свого існування в мові, постійно потребує чіткого визначення. Очевидно, різно-
тлумачення виникають через те, що модальність є однією із найскладніших мовних ка-
тегорій і водночас має універсальний характер, адже загальновизнаним постає той факт, 
що лінгвісти завжди визнавали модальність невід’ємною ознакою будь-якого речення. 

Існують різні погляди на сутність експлікаторів модального значення. Так, Є.О. Се-
дельніков не вважав виразником модального значення речення окремі лексеми [13: 223] 
на зразок могти, можна. Крім того, не було єдності в поглядах на природу модально-
го значення в конструкціях зі складеними присудками, зв’язковий компонент у яких 
представлено модальним дієсловом, за допомогою якого виражається відношення між 
суб’єктом та дією: їх поряд з граматичними одиницями із суб’єктивною та об’єктивною 
©  Бернацька С.М. , 2012
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модальністю зараховують до окремого типу, який називають «внутрішньо синтаксичною 
модальністю» (Г. Золотова) [7:151–153], «внутрішньою модальністю» (Л. Єрмолаєва) [5: 
48], «предметною модальністю» (І. Пете) [11: 224–229], «вторинною модальністю» (І. Фі-
ліпповська) [17: 40–50] або визначали як специфічний спосіб оформлення модальності 
можливості (В. Панфілов, С. Небикова) [10: 17–18; 9: 40–41], а самі маркери модальності 
можливості кваліфікують як «предикати потенційності» (Ю. Степанов) [14: 114], «не-
активні, статичні дієслова» (Н. Авілова) [1: 62], «імена відношень» (Е. Руднік) [12: 182], 
«модальні модифікатори» (П. Адамець, І. Федорова) [2: 90; 16: 6]. З огляду на усталену 
в українському мовознавстві традицію вважати дієслово могти таким, що виражає мо-
дальне значення, тобто маніфестує зв’язок між предметами та явищами об’єктивного 
світу, відносимо його до головного репрезентанта модальної семантики можливості.

метою дослідження обрано синтаксичні конструкції з модальним значенням мож-
ливості, експлікатором якого виступають лексеми могти і можна. Вважаємо за необхід-
не визначити семантичний спектр відношень, які вони передають.

Звертає на себе увагу той факт, що багато дослідників відзначають властивість назва-
них лексем посідати ядерну позицію в модальному мікрополі можливості [8: 49; 16: 6; 3: 
29; 18: 48–49], а також надзвичайно високу продуктивність семантичного блоку могти, 
можна + інфінітив, напр.: Така правда й щирість може дорого йому коштувати (Іван 
Багряний); Треба б тільки мати підойму, – зринуло в думці, – оту Архімедову підойму, що 
нею можна повернути й хід планети (Іван Багряний). 

Модальне дієслово могти, вжите у формі теперішнього часу, у поєднанні з неозначе-
ною дієслівною формою недоконаного виду сигналізує про ситуацію, яка може тривати 
в теперішньому, у момент мовлення, напр.: У цьому-бо може бути джерело колосальних 
трагедій і колізій (Іван Багряний); А в погребі коли є ще трохи на денці картоплі та бу-
ряків, то добре, бо може тільки півтора корінця й лежати від буряків та недогризена 
мишами шабатурка з-під моркви (Євген Гуцало); Та його вражало те, що такі речі 
можуть говоритися вголос і що хтось говорить про це відважно й прямо, та ще й 
ось тут – у такому становищі!.. (Іван Багряний). На перший погляд, парадоксальність 
цього твердження (адже можливість завжди спрямована на майбутнє) згладжує факт, що 
в конструкціях такого зразка визначальним чинником творення модальності можливості 
виступає комунікативний, а саме – недостатня обізнаність мовця чи учасника ситуації з 
її реаліями, що створює передумови для виникнення припущення про обставини пере-
бігу ситуації.

Цікавим фактом є те, що з-поміж конструкцій ілюстративного матеріалу у значенні 
«теперішньої можливості» з модальними дієсловами поєднуються переважно негранич-
ні дієслова, тобто такі, «які виражають дії, процеси та стани, що не передбачають досяг-
нення своєї внутрішньої межі» та означають цілісну дію, процес чи стан [4: 225], напр.: 
А також думав, що подібне багатство може вживатися із таким убозтвом лишень 
у наших краях; хоч воно початок чогось великого і неосяжного, його поглинуть скелі, 
береги, земля (Роман Андріяшик); От не подумала б, що вас може цікавити це (Оксана 
Іваненко); Довго, приміром, мучили слова: «В українців гірка доля, як у негрів». Скільки я 
не мізкував, що те може означати, так і не дійшов смислу (Роман Андріяшик). У таких 
конструкціях ситуація можливості мислиться як така, що виникла в минулому, і продо-
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вжує тривати до моменту мовлення (речення 1, 2) або до певного моменту в минулому 
(речення 3). 

Проте трапляються й конструкції, у яких граматична форма теперішнього часу мо-
дального дієслова могти у сполученні з інфінітивом недоконаного виду може виражати 
дію, реалізація якої спрямована на майбутнє, напр.: Відчував, що його огортає жах при 
згадці про те, що було, й перед тим, що може бути в цім безвихідді, в цім царстві садиз-
му і сваволі (Іван Багряний); Думаю – піду подивлюся, – нарешті видавив він з себе, – бо 
чоловік може не знати, де тут добрий камінь, і потерпіти збитки (Роман Андріяшик); 
Чи ж ви знаєте, чого нам це може коштувати? (Іван Багряний). Зазвичай, у таких ре-
ченнях функціонують інфінітиви непарновидових дієслів та задіяні окремі синтаксичні 
та стилістичні засоби: протиставлення (те, що було, й те, що може бути), співвідне-
сеність видо-часових форм предикатів у складному реченні (чоловік може не знати і 
потерпіти збитки).

Природа досліджуваних утворень чіткіше проступає за умови їх порівняння з кон-
струкціями, у яких предикативним центром ситуації можливості виступає сполучення 
теперішнього часу модального дієслова могти з інфінітивом доконаного виду, напр.: Але 
що дурний – свят-свят, про небіжчиків так не годиться казати, – що дурний може 
вчинити з золотом? (Роман Андріяшик); При самій думці про той момент, який може 
прийти, його млоїло (Іван Багряний); Ми всі в боргу перед нашими батьками й нашою 
Батьківщиною. Тільки народ може поквитати наші борги (Борис Антоненко-Дави-
дович). Таке поєднання маркує реалізацію ситуації можливості в майбутньому часі. 
Оскільки доконаний вид дієслова вказує на цілісну, повністю завершену дію [4: 225], то 
синтаксична функція оформлення майбутнього часу видається цілком закономірною: не-
роздільність дії, її нерозривна зв’язність стає причиною усвідомлення її реалізації як на-
лежної до одного певного моменту – минулого або майбутнього. Аргументом на користь 
неможливості існування конструкції, в якій інфінітив доконаного виду в сполученні з 
модальним дієсловом позначає дію, що відбулася в минулому, є об’єктивна умова потен-
ційності реалізації позначуваної ситуації, а отже – її здійсненності, що ще не трапилося, 
але може статися в будь-який момент. З-поміж досліджуваних конструкцій найбільшу 
продуктивність для вираження «майбутньої можливості» мають поєднання модально-
го дієслова могти у формі теперішнього часу з початковою формою дієслів доконаного 
виду зі значенням завершення дії, напр.: Чим може скінчитися бій одинокої, скаліченої, 
розтрощено, малої людини проти всього світу – проти світу зла, проти чорної великої 
ночі безглуздя й смерти?.. (Іван Багряний); Але потерпав, що все це може одного дня 
закінчитися (Роман Андріяшик); Невідомо було, як довго може тривати оте листання 
паперів і вичікування, лише відомо було, що якоїсь хвилини все це може скінчитися і 
тоді… (Іван Багряний) або з дієсловами, що виражають результативну дію, напр.: При 
цьому також хтось із них, у відповідь на висловлений сторонньою особою жаль з приво-
ду того, що, мовляв, дуже дешево за роботу взято (чотири літри олії!), кинув зауважен-
ня, що – «то нічого, бо автори можуть ще й доплатити та навіть віддати й частку 
свого життя, щоб тільки цю завісу почепити!» (Іван Багряний); Тихий і замріяний юнак 
Давид, обвинувачений в сіонізмі, в приналежності до організації Палей-Сіон, весь час 
очікував цього моменту, але не йняв віри, що той момент прийде, що на нього може 
звалитися щось страшне (Іван Багряний); Але друга [можливість – С. Б.] не виключала 
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першої. Власне, тільки підтверджувала: тут не можуть зробити над ними «суду», бо 
відступають, а тому зроблять це десь в іншому місті (Іван Багряний).

В українській мові трапляються також синтаксичні одиниці, модальне значення 
можливості в яких експліковане за допомогою конструкції могти в теперішньому часі 
+ інфінітив доконаного виду, що співвідноситься з часовим проміжком теперішнього і 
майбутнього часу або теперішнього і минулого. Між тим, такі утворення є нечисельними 
і позначають зазвичай повторювану, регулярну дію, напр.: Вони якщо й бувають часом 
хоробрі, то тільки в великому гурті, коли можуть власним криком заглушити жах (Іван 
Багряний); Диви, яка молодиця губилась у Колобродах! А я, дурень, і не примітив. Вогонь! 
Станом колише, що й порядна дівка може сховатися (Роман Андріяшик).

Окрім інфінітива, при передачі модальності можливості модальне дієслово може 
сполучатися з інфінітивною формою бути та прикметником чи дієприкметником, напр.: 
Він відчував, що саме тут може бути нанесена йому найтяжча поразка, яка може 
зломити його волю, – це замах на його віру в те, що найбільше цінив усе своє життя і 
за що тримався душею, як за рятівниче коло (Іван Багряний); Якщо під ногами були ка-
мери смертників, до яких Сергєєв стукав ногою, то той етап несподівано може бути 
справді заключний і дуже короткий (Іван Багряний); Справа не може бути байдужою 
також для власника лісів у Велдіжі, таємне порозуміння з ним могло б пану старості 
значно полегшити здійснення вищезгаданого завдання (Леонід Горак). Такі утворення, як 
і одиниці, де предикативним центром потенційної ситуації є поєднання модального дієс-
лова могти в теперішньому часі з інфінітивом доконаного виду, виражають можливість, 
реалізація якої відбудеться в майбутньому. На відміну від цих речень, про зародження 
можливості в минулому і її протяжність на часовій осі до моменту мовлення свідчить 
сполучення може + бути + безособова дієслівна форма на -но, -то, напр.: А що в тих 
паперах понаписувано – тепер навіть не цікаво й зовсім не важно. Там може бути по-
написувано все, що завгодно, але те вже не має ніякого значіння (Іван Багряний).

Уживання модального дієслова могти у граматичній формі минулого часу зумовле-
не, насамперед, правилом узгодження часів, що на рівні граматичної організації речення 
віддзеркалюється в кореляції часових форм дієслів-присудків (надто коли повідомлення 
стосується подій, що вже відбулися), проте на рівні логічної побудови синтаксичної кон-
струкції виступають виразниками майбутнього часу, напр.: Його кожної хвилі могли по-
бачити німці і, «як партизана», зсікти геть на капусту зі скоростріла (Іван Багряний); 
Не запам’ятавши, тепер дорікала собі, сповнюючись відчаєм, наче від того, якби могла 
поглянути у вікно материної палати, залежало щось дуже важливе, таке, що могло 
зарадити, допомогти, врятувати… (Євген Гуцало); На околиці була менша загроза від 
бомб, але більша від людей – отих одягнутих у мундири людей, що могли з’явитися 
кожну мить з того чи того боку й що зустрічі з ними кожен боявся, як вогню (Іван Ба-
гряний). Тотожне значення мають конструкції з предикативним центром могти у формі 
минулого часу + бути + прикметник, напр.: Така-бо зустріч могла бути небезпечною 
для них (Іван Багряний); А це страшна річ, – людина могла просидіти рік, витерпіти всі 
муки, відкинути всі обвинувачення та й бути неуразливою, і раптом через одне слово, 
сказане в камері й доведене до вух слідчого, дістати статтю й спастися безповоротно 
(Іван Багряний).
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Від проаналізованих варто відмежувати інший семантичний варіант конструкції мог-
ти у формі минулого часу + інфінітив доконаного виду, такий, що виражає значення 
«бути спроможним зробити що-небудь». Такі утворення позначають спроможність, здат-
ність суб’єкта здійснити певну дію в минулому і маркують дію як реальну, а не як потен-
ційну, тобто не є репрезентантами модального значення можливості, напр.: У хаті стало 
видно, вона могла розрізнити найдрібніші візерунки на килимах, що ними обвішано було 
стіни (Валерій Шевчук); Звідкіля й як ті жінки могли так блискавично швидко зорієн-
туватися, куди завезено їхніх чоловіків, синів, батьків, і як розшукати цю тюрму?! (Іван 
Багряний); Не говоріть дурниць. Що вам могли поставити найдикіші обвинувачення 
– це нормально і в порядку (Іван Багряний).

Конструкції, побудовані за схемою могти в минулому часі + інфінітив недоконаного 
виду, теж маркують потенційність, здатність процесуальної дії реалізуватися за певних 
умов, напр.: Він іще трохи полежав, подивився, як замовкали одна по одній зенітки і роз-
бігалась обслуга, подивився на кам’яну постать над собою, в якої вже одлетіла голова, 
а тоді враз і собі чкурнув геть. Далі, далі, далі від цього місця! Не від бомб, ні. Від цього 
місця, де могли його шукати, де могли бути десь поблизу «свої» (Іван Багряний); Але в 
дійсності, в усій своїй трагічній повноті й специфічності така дія могла відбуватися й 
відбувалася лише на певній території й лише на тлі надзвичайної епопеї певного народу 
(може, навіть як вивершення тієї епопеї) (Іван Багряний).

Високою частотністю характеризується і модальне слово можна. За влучним спо-
стереженням І. Федорової, продуктивність його вживання зумовлена тим, що ця лексема 
«має досить ємну модальну семантику і є стилістично нейтральною» [16: 35]. Сфера 
функціонування модального слова можна – це, насамперед, безособові речення, у яких 
дія чи процес зображуються як такі, що не залежать від суб’єкта, а також такі конструк-
ції, формальна організація яких не передбачає обов’язкової наявності суб’єкта дії, напр.: 
Через день, це було вранці, Дарія Олександрівна згадала: близько самого прислону, над 
струмком, зосталися невиконані бурячки. Як вона про них забула? – можна зварити 
борщ і недужій поможеться (Василь Барка) – Дарія Олександрівна може зварити борщ; 
Вона гостро роздивляється, куди можна тікати, он, хоч крізь проламину в паркані – не-
далеко (Василь Барка) – куди вона може втікти; Щоправда, можна збудувати замість 
розбірного будиночка звичайнісінький курінь, але тоді візьміть із собою метрів з деся-
ток непромокальної матерії покрити зверху курінь, щоб під час дощу курінь не протікав 
(Остап Вишня) – хтось може збудувати замість розбірного будиночка курінь.

Поєднання предикатива можна з різними видовими формами інфінітива зумовлено 
тими самими закономірностями, що й утворення конструкцій може + неозначена фор-
ма дієслова: якщо мовець наголошує на цілісності чи одноразовості здійснення дії, він 
послуговується інфінітивом доконаного виду, напр.: А потім западає тиша, і з її дна 
можна запримітити лише примружене око зірки, яка зазирає вниз (Євген Гуцало); Тоді 
біль швидко проходив, а за копійку можна було купити у Масія аж чотири цукерки і 
вже смакувати до самого вечора (Олександр Довженко); Улянка уважно записала на 
клаптику паперу, де і які дерева можна зрубати (Олесь Донченко); за умови, коли на 
передній план зображення виходить тривалість дії, процесу чи її повторюваність, мовець 
користується моделлю можна + інфінітив недоконаного виду, напр.: Отже, на тязі 
можна стояти. Але стояти, як ви знаєте, можна й на вулиці, і в кімнаті можна сто-
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яти, і на стільці, і на столі ми стоїмо (Остап Вишня); Річка там не те, що в нас, жабі 
по коліно, а широка, з піщаним дном, раків повно, кишать, руками можна ловить (Ві-
ктор Близнець); Тоді повертаюся до свого: вірити наділеним владою можна принаймні 
через п’ятдесят років після їх смерті (Роман Андріяшик).

Лінгвісти констатують також тенденцію конструкції можна + інфінітив до позна-
чення модальної семантики зовнішньої можливості [16: 35]. Критичне переосмислення 
цієї позиції дає право твердити, що вживання такої конструкції продиктоване: а) праг-
ненням мовця сконцентрувати увагу на факторах об’єктивного світу, що сприяють реа-
лізації потенційної ситуації як більш значущої порівняно з чинниками, що витікають з 
внутрішнього світу суб’єкта дії, напр.: Роман горів, як радісна свічка надії й безмежної 
віри в їхнє велике, героїчне призначення, ради якого можна терпіти все (Іван Багря-
ний) – важливість призначення – той фактор, що детермінує здатність Романа терпіти; 
Та ми вже стільки напаскудили природі, що можна тільки дивуватися з її терплячос-
ті (Володимир Дрозд) – об’єктивний закон захисної реакції на негативну дію визначає 
здивування з приводу бездіяльності природи; Виказав, значить, москвофільську, а між 
радикалами шепіт, мовляв, можна його і у верховоди брати (Роман Андріяшик) – від-
повідність політичних уподобань певній програмі уможливлюють кар’єрний ріст; б) по-
тенційною здатністю зміни суб’єкта можливої ситуації без зміни сутності й умов реаліза-
ції потенційної ситуації, напр.: А скажіть, будь ласка, в Хабаровську можна ходити по 
вулицях? Безпечно? (Іван Багряний) – будь-хто може ходити вулицями Хабаровська; Це 
був злий бог, якого можна було бачити і не бачити, якого можна було чути і не чути, 
але його присутність ніяк не можна було пояснити, бо вона була така, що не підда-
валась осмисленню і розчленуванню, як прокляття (Роман Андріяшик) – будь-хто може 
бачити і не бачити, чути і не чути бога, але ніхто не може пояснити його присутність; 
Трохи розтуманилося, в небі повисло біле-біле сонце; на нього можна було дивиться 
скільки завгодно – воно анітрішки не сліпило (Віктор Близнець) – будь-хто може спо-
глядати таке сонце.

Між тим, сполучення модального дієслова (з)могти у формі майбутнього часу з ін-
фінітивом сигналізує про потенційно можливу дію, яка відбудеться в майбутньому, часто 
не наголошуючи на проблемності її реалізації, напр.: Можуть зітерти його тіло на по-
рох, але не зможе ніхто зітерти на порох його душі, не зможе зігнати її з цієї землі (Іван 
Багряний); Іван же лишатиметься до неї уважливий та чулий, але тільки на смертному 
ложі зможе виміряти силу її відданості (Валерій Шевчук).

На встановлення семантичного різновиду модального значення можливості в речен-
нєвій конструкції мають неабиякий вплив граматичні категорії способу та часу дієслова, 
які притаманні інфінітивному та модальному компонентові предиката відповідно. Реа-
лізація цих граматичних категорій впливає не лише на спосіб формального вираження 
значення потенційності, але й визначає семантичні варіанти модальності можливості. 
Порівняльний аналіз функціонування модальних лексем могти і можна засвідчує збли-
ження їхнього семантичного потенціалу, що доводять їхня синонімійність на рівні зміс-
тової організації речення та почасти взаємозамінність на рівні формальної структури. 

Отже, у мовознавчих розвідках різних періодів лінгвісти акцентували на семантич-
них особливостях модального значення можливості, оминаючи увагою способи перетво-
рення можливої ситуації на реальну. Проте, саме спостереження за цією сферою речен-
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нєвої семантики є визначальними при описові формальних особливостей досліджуваних 
синтаксичних конструкцій. З огляду на здійснене спостереження можемо стверджувати, 
що співвіднесеність актуальної і потенційної ситуацій може бути встановлена мовцем як 
а) поступова еволюція дійсної ситуації зі зміною або без зміни її компонентів, унаслідок 
якої уможливлюється потенційна, б) черговий етап розвитку подій, коли одна приходить 
на зміну іншій, в) активізація цілеспрямованих намірів учасників дійсної ситуації пере-
творити її, г) втрата учасниками реальної ситуації здатності підтримувати її перебіг, д) 
реалізація випадкового збігу різних чинників.
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анаЛітичні ФутураЛЬні Форманти  
у СучаСниХ гЕрманСЬКиХ моваХ

 Стаття присвячена проблемі функціонування аналітичних футуральних форм у за-
хідногерманських та північногерманських мовах. Порівнюється склад часових форман-
тів форм, які перебували в умовах контактної взаємодії. Аналізується вплив футуралі-
зуючих чинників на аналітичні та синтетичні форми. 

Ключові слова: західногерманські мови, північногерманські мови, аналітичний фор-
мант, футуралізуючий чинник. 

Статья посвящена проблеме функционирования аналитических футуральных форм 
в западногерманских и северогерманских языках. Сравнивается состав временных фор-
мантов языков, которые находились в условиях контактного взаимодействия. Анали-
зируется влияние футурализирующих факторов на аналитические и синтетические 
формы. 

Ключевые слова: западногерманские языки, северогерманские языки, аналитичес-
кий формант, футурализирующий фактор. 

The article is dedicated to the problem of analytical future form functioning in West-
Germanic and North-Germanic languages. The content of temporal formants is compared, 
taking into consideration the languages of contact interaction. The influence of futuralysing 
factors on analytical and synthetical forms is analyzed.

Key words: West-Germanic languages, North-Germanic languages, analytical formant, 
futuralysing factor.
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Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими та практичними 
завданнями. Історичний розвиток мов завжди виглядав як складний і багатоступеневий 
процес, у специфіку котрого доволі важко проникнути, якщо розглядати його або занадто 
широко, або дуже звужено, сфокусувавшись лише на одному напрямку. Труднощі вини-
кають на шляху як реконструкції певних моделей, так і на відтворенні процесів розвитку 
певних мовних явищ. Зв’язок цієї проблеми з науковими та практичними завданнями 
полягає у спробі виокремити футуральний аналітичний формант у мовах, які перебували 
у процесі тривалої контактної взаємодії. 

Постановка завдання (цілі статті). З’ясування особливостей взаємозв’язку та вза-
ємодії футурального презенса і аналітичного (модального) футурала у сучасних герман-
ських мовах є основною метою дослідження. актуальність проблеми полягає у тому, 
що особливості функціонування синтетичних і аналітичних футуральних форм і досі 
залишаються не до кінця розв’язаними питаннями. наукова новизна репрезентованого 
матеріалу полягає у тому, що здійснюється спроба зворотної реконструкції процесів роз-
витку і взаємодії футуральних часових форм у германських мовах, які є досить наближе-
ними в результаті територіального контактного спілкування.

об’єктами дослідження є факти сучасних германських мов (фризької та нідерланд-
ської, як представників західногерманської підгрупи; а також данської, шведської та нор-
везької – представників північногерманського ареалу). Співставлення функціонуючих 
форм дозволяє виокремити найстабільніші, найпоширеніші форми та виявити їх спільні 
риси, що у свою чергу слугує на підтвердження тенденції щодо аналітизації германських 
граматичних форм. Предметом дослідження є особливості функціонування футураль-
них форм у сучасних германських мовах, а також виявлення специфіки темпоральних 
формантів.

аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальна тенденція аналітизації сучас-
них германських мов особливо чітко віддзеркалюється у процесах формування темпо-
ральних дієслівних форм. У цьому аспекті значна увага приділяється форманту, який ви-
окремлюється на основі протиставлення форм. Формантом аналітичної форми не можна 
вважати допоміжне дієслово окремо, оскільки воно отримує своє значення форманта 
лише у сполученні з певною формою повнозначного дієслова. Зокрема, футуральність 
найчастіше виражається допоміжним (точніше модальним) дієсловом (яке може мати 
і інші форми) за умови, що повнозначне дієслово вживається у формі інфінітива. Та-
ким чином, аналітичний формант виражається не однією якоюсь лінійною морфемою 
(як частіше за все виражаються синтетичні форманти), а сполученням двох одиниць, 
аналітичний формант принципово двоскладовий і не може бути іншим. Аналітична фор-
ма передбачає наявність синтетичних форм. Констатуючи двоскладовість форманта, ми 
наближаємося до розуміння того, як аналітична система взаємодіє із синтетичною: ана-
літичні форми не просто утворюють опозиційні конституанти синтетичним у загальній 
парадигмі, але вони включають синтетичні форми до свого складу [1:81]. 

Спеціалізованіше розуміння аналітичної форми належить О. І. Смирницькому [2:62], 
який виходить з того, що вона є граматизованим словосполученням, а саме сполученням 
основного слова у певній формі із службовим словом, що має свою систему притаман-
них йому граматичних форм. Можливість тлумачити такі словосполучення як граматич-
ні форми основного слова пов’язана з включенням їх у загальну парадигму із синтетич-
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ними формами у рамках тієї ж самої категорії. Аналітичні форми часу виокремлюються 
як такі завдяки тому, що існують синтетичні форми часу. Це положення має принципо-
ву значущість. Аналітичні форми існують не самі по собі, а лише як парадигматичний 
«партнер» синтетичних форм. Якби синтетичні форми зникли, то і аналітичні форми 
втратили б разом з ними свою виокремленість. Відповідно, аналітичні форми є таким же 
явищем флективного строю, як і форми синтетичні. Саме наявність синтетичних засо-
бів репрезентації категорій дозволяє постулювати у мовах існування аналітичних форм. 
Аналітизм передбачає синтетизм і їх неможливо відокремити [1:62-63]. 

Якщо службове слово в аналітичній конструкції не є морфемою, то вся конструкція в 
цілому, репрезентуючи сполучення слів, повинна тим самим розглядатися як особливий 
вид словосполучення [3:86]. Словосполученням називають групу слів, що об’єднані у 
смисловому і граматичному відношенні (якщо вони не розглядаються на рівні синтак-
сиса, тобто з точки зору предикації, як речення або частина речення). Провести кордони 
тут тим менш можливо, що між службовими і повнозначними словами у мові існує ба-
гато перехідних випадків, які залежать від більшої або меншої граматизації службово-
го слова, тобто втрати первісного предметного значення. Будучи частиною аналітичної 
конструкції, службове слово за своєю граматичною функцією еквівалентне словозмінній 
(формотворній) морфемі (афіксу). Ти самим аналітична конструкція є формою відповід-
ного повнозначного слова, входячи до системи його словозміни (або формотворення) – у 
так звану «парадигму слова» [3:87]. 

При цьому зазначається, що сполучення службового слова із повнозначним хоча і 
«синтетичне» за формою, оскільки воно є сполученням окремих слів, а не частин слова, 
може бути морфологічним за значенням. Такі «морфологічні» словосполучення природ-
но відносити до морфології [4:21].

Аналіз публікації свідчить про суперечливу природу аналітичних форм, їх тісний 
зв’язок із синтетичними формами. Це спонукає до паралельного порівняльного аналізу 
аналітичних і синтетичних форм, які мають близьке граматичне значення майбутнього 
часу. 

виклад основного матеріалу. Порівняння германських мов у аспекті футуральних 
формантів доречно розпочати з підгрупи північногерманських мов, а саме скандинав-
ського ареалу, що включає данську, шведську і норвезьку мови, які знаходяться у межах 
ютландсько-скандинавського регіону, що зумовлює їх тісні контакти. Через це з поля 
зору усуваються острівні фарерська та ісландська мови, контакти котрих з континенталь-
ними мовами можна вважати доволі обмеженими. 

У сучасній данській мові спостерігається вживання презенса у футуральному значен-
ні у простих реченнях з відповідними обставинами часу. І хоча таке вживання репрезен-
товане широко, але воно переважно стосується лише «лімітних» дієслів. Це ж стосується 
і вживання презенса у підрядних умовних реченнях: Hvis de kommer, er de her i løbet af et 
minut. Jørgen stiller sig der ved døren ud til entreen og bliver roligt stående, så de kan se ham 
derude fra. Du går og lukker op, Alice. (Khud Sønderby. Den usynlige hær) «якщо вони при-
йдуть, вони будуть тут за хвилину. Ерген встане у дверях передпокою і буде спокійно 
стояти, щоб вони побачили його одразу, як увійдуть. Ти, Алісо, підеш і відкриєш двері» 
[5:74]. Чітко прослідковується вживання футурального презенса у підрядних реченнях 
часу: Når Boris kommer til mig, skal vi høre radio «коли Борис прийде до мене, ми будемо 
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слухати радіо» [5:125]. Те ж саме стосується підрядного умовного речення: Når han ike 
kommer, skal du be sødeham «якщо він не прийде, ти повинен відвідати його» [4:127]. 

Аналітичний (модальний) футурум утворюється за допомогою допоміжного дієсло-
ва ville або skully у формі презенса (vil, skal) та інфінітива повнозначного дієслова (без 
частки at). З першою особою вживається skal. Дієслово vil вживається з іншими особами, 
а також з усіма особами в заперечних формах: Jeg skal læse«я читатиму». Han vil læse 
«він буде читати» [5:76]. Крім модального футурума у данській мові вживається сполу-
чення дієслова komme «приходити» з прийменником til та інфінітивом повнозначного ді-
єслова. Цей комплекс репрезентує несподівану незаплановану дію: De kommer ti at fryse, 
hvis De ikke tager frakken på «він змерзне, якщо не одягне пальта». Замість дієслова vere 
«бути» у майбутньому часі часто вживається дієслово blive «ставати»: Han bliver snart 
rask «він незабаром одужає» [5:76].

Це свідчить про паралельне функціонування на позначення майбутньої дії футураль-
ного (синтетичного) презенса, футурального аналітичного презенса з інхоативними ді-
єсловами, а також модального аналітичного футурума. 

У сучасній шведській мові форма презенса вживається репрезентації майбутньої дії, 
якщо є цілковита впевненість у її здійснені. Tåget kommer lmorgon klockan åtta «потяг 
прибуває завтра о восьмій годині». [6:61]

Основна часова форма аналітичного футурума вживається для презентації ймовірної 
або спланованої дії у майбутньому, що не обмежена якимись часовими рамками іншої дії. 
Часто ця форма супроводжується у реченні обставинами часу (lmorga «завтра», nästa år 
“наступного ранку»). Футурум репрезентований складними дієслівними формами. Пер-
ший спосіб залучає допоміжне дієслово skall – інфінітив без частки att повнозначного 
дієслова: Jag skall läsa dig lmorgon «завтра я тобі почитаю».

Відмінність цих двох способів утворення футурума полягає у тому, що перший ва-
ріант може крім майбутнього часу виражати певну модальність, оскільки дієслово skall 
є не лише допоміжним, але і модальним (що виражає зобов’язання). Другий варіант (з 
kommer) не виражає ніякої модальності [6:63-64].

Необхідно зазначити, що презенс репрезентує майбутню дію у підрядному реченні 
часу: Jar har nog slutat det, här du är färdig «до того часу, коли ти будеш готовий, я 
це обов’язково закінчу» [6:66]. Аналогічна закономірність спостерігається у підрядному 
умовному реченні: Om du kommer till mig, skall jag berätta om allt «якщо ти до мене при-
йдеш, я тобі про все розповім» [6:67]. Шведська мова демонструє подібні до данської 
мови тенденції щодо вживання футуральним аналітичних форм.

Щодо норвезької мови, то вона виявляє схожі закономірності не лише стосовно ана-
літичних форм, але і презенса у футуральному значенні. Лімітні (або термінативні) ді-
єслова позначають дію, яка має певну межу (ліміт), або спрямована до завершення. В за-
лежності від контекста лімітне дієслово може позначати як одну окрему дію, так і низку 
таких дій [4:106].

Презенс може позначати дію, яка відбувається у майбутньому. Презенс із таким зна-
ченням (футуральний презенс) зустрічається переважно або у супроводі відповідної об-
ставини часу, або у складі підрядного речення. При цьому таке вживання властиве лише 
для лімітних дієслів: Han kommer I morgen «він прийде завтра». Om 8 dager reiser jeg «за 
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8 днів я їду». Jeg skal visst arberjde, sålænge mine kræfter strækertill «я безумовно працюва-
тиму, доки я буду спроможний» [4:118]. 

Футуральне значення має аналітична конструкція з інхоактивним дієсловом komme 
til та інфінітивом I з інфінітивною часткою å: Fabrikken kommer til å koste sju millioner 
svenske kronen «фабрика коштуватиме сім мільйонів шведських крон» [4:114].

Модальний аналітичний футурум утворюється сполученням презенса допоміжних 
дієслів ville, skulle інфінітивом I повнозначного дієслова. Сполучення vil з інфінітивом 
I найчастіше має значення майбутньої дії без модального відтінка (тобто є дієслівною 
формою майбутнього I) з другою і третьою особою, особливо якщо суб’єкт дії не особа, 
тобто суб’єкту дії не властиві бажання: Vil du aldrig mere tenke på meg? «невже ти більше 
ніколи не будеш думати про мене?» [4:114]

Сполучення skal з інфінітивом I все частіше має значення майбутньої дії без мо-
дального відтінка з першою особою. Але і з першою особою це сполучення може бути 
модальним зворотом: Nu skal skibet skille dem «тепер корабель розлучить їх» [4:114].

Модальне дієслово у складі таких сполучень може у певній мірі втрачати своє лек-
сичне значення, і тоді усе сполучення наближається за своїм значенням до морфоло-
гічного словосполучення. Характерно, що деякі форми дієслова, зокрема майбутного I, 
походять саме з таких модальних словосполучень. У деяких випадках важко відрізнити 
модальні словосполучення від дієслівних форм [4:203].

Нідерландська мова теж тяжіє до вживання (особливо у розмовному варіанті) пре-
зенса на позначення майбутньої дії. Особливо це має місце за наявності обставин часу: 
Morgen vertrekken zij «завтра вони від’їжджають” [7:75]. Очікування можуть запису-
ватися за допомогою презенса, особливо за наявності обставин часу: Dat cloe ik morgen 
«я зроблю це завтра». Volgend jaar trouwen we «наступного року ми поберемося» [8:140-
141]. Майбутній I час утворюється за допомогою допоміжного дієслова rullen у теперіш-
ньому часі та інфінітива I повнозначного дієслова: Ik zal het morgen doen «я зроблю це за-
втра» [8:139]. Ця форма вживається в абсолютній функції (частіше у писемному варіанті 
аніж у розмовному) для одноразової або багаторазової дії у майбутньому: Ik zal steeds 
aan hem denken «завтра я буду думати про нього». Одночасно вона може мати модальне 
значення і виражає припущення, ймовірність (переважно з модальним дієсловом wel: Hij 
zal wel bij mij komen «Він ймовірно прийде до мене» [7:81].

 У межах складнопідрядного речення часу, умови аналітичний футурум функціонує у 
головному, а презенс у підрядному реченні: Ingeval u zich niet lekker voelt, laat u de dokter 
reopen «у тому випадку, як ви відчуєте себе погано, пошліть за лікарем». Ik ga wandelen, 
tenzij het sneeuwt «я піду гуляти, якщо не піде сніг» [7:125]. Als het niet regent, zalik bij u 
komen «якщо не буде дощу – я до вас прийду» [7:126]. 

Майбутня дія може репрезентуватися шляхом вживання інхоативного дієслова gaan з 
інфінітивом. Цн сполучення висловлює намір: Dat ga ik morgen heit doen «я не збираюся 
зробити це завтра» [8:140]. Але ця сама конструкція може позначати початок дії; часові 
відмінності допомогає визначити у цьому випадку контекст: Het gaat regenen, kijik eens 
naar die donkere wolken in de verte «незабаром буде дощ, подивись на ці темні хмари на 
відстані». Het gaat regenen, ik heb al enkele druppels gevoeld «починається дощ, я вже 
відчув декілька крапель» [8:140].
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У фризькій мові аналітичний футурум утворюється сполученням допоміжного ді-
єслова sille з інфінітивом: Ik sil dan komme «я потім прийду» [9:127]. Аналітичний футу-
рум позначає дію, що відбувається одноразово або багаторазово у майбутньому: Ik sil jo 
yhtiids warskogle «я вас попереджу вчасно», але ця форма може також мати і модальне 
значення [10:153].

Доволі часто, переважно у сполученні з обставиною часу, форма презенса вживаєть-
ся у значенні майбутнього: We geane moarn nei it gemeentehûs «завтра ми поїдемо до бур-
гомістра» [10:151]. Подібна закономірність спостерігається у підрядному реченні часу: 
Wilsto lêst, sik ik in brief skriuwe «поки ти читатимеш, я напишу листа» [9:56].

Відмінності між синтетичним футурумом (у формі презенса) і аналітичним полягає 
у тому, що останній є емфатичнішим: Ik gean fan’e middei de stêd gean «я йду до міста 
сьогодні по обіді» [9:71].

Висновки та перспективи подальших розвідок. Порівняльний аналіз шляхів репре-
зентації футурума у західногерманських та північногерманських мовах, які перебувають 
в умавах контактної взаємодії, дозволив виокремити презент у футуральному значенні 
(футуральний презенс), який умовно можна віднести до синтетичного футурума. До 
футурального презенса (аналітичної природи) належить поєднання інхоативного дієс-
лова з інфінітивом. Складники цієї форми роз’єднані інфінітивною частиною. Модаль-
ний аналітичний футурум складається з претерито-презентного дієслова та інфінітива. 
Ці складники характеризуються більшою згуртованістю, монолітністю, оскільки між 
складниками відсутня інфінітивна частка. На тлі футурального синтетичного презенса 
чітко ідентифікується футуральний аналітичний формант, другим сладником якого є 
формант, тоді як перший складник є варіативним утворенням, яке може репрезентувати-
ся або інхоативним дієсловом, або претерито-презентним (модальним) дієсловом. При 
цьому необхідно враховувати синтетичну специфіку перших складників, які узгоджу-
ються у числі та особі з підметом, який передує аналітичному форманту. Це підтверджує 
включення синтетичних конституентів до складу форманта. 

Вживання футурального синтетичного презенса свідчить про наявність сильного 
впливу футуралізуючих чинників, які можуть бути репрезентовані у межах простого 
речення адвербіальними обставинами часу з чітко вираженою футуральною семанти-
кою. Значно потужнішим футуралізуючим чинником є підрядні речення часу і умови. 
Ці синтетичні утворення мають настільки чітко виражену семантику футуральності, що 
зберегли у своєму складі футуральний синтетичний презент і унеможливили денітрацію 
модального аналітичного футурума. 

Виокремлені футуральні форми у сучасних германських мовах дозволяють окрес-
лити шляхи реконструкції процесів утворення часових форм, з’ясувати роль претери-
то-презентних дієслів та перифрастичних конструкцій у розвитку часових аналітичних 
форм.
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націонаЛЬна СПЕциФіКа новоЗЕЛандСЬКої тоПоніміКи

Стаття присвячена особливостям формування новозеландської топонімічної сис-
теми. Розглядаються історія її становлення, джерела походження та способи творен-
ня топонімів.

Ключові слова: топонім, географічний об’єкт, номінація, джерела походження, 
спосіб творення.

Статья посвящена особенностям формирования новозеландской топонимической 
системы. Рассматриваются история ее становления, источники происхождения и 
способы образования топонимов.

Ключевые слова: топоним, географический объект, номинация, источники проис-
хождения, способ образования.

The article deals with the peculiarities of New Zealand toponymy system. The history of its 
formation, sources of their origin and ways of toponym formation are given.

Key words: toponym, geographic object, nomination, sources of origin, ways of formation.

Останнім часом зросла зацікавленість лінгвістів у вивченні ономастичної лексики, 
зокрема топонімії тієї чи іншої країни або її окремого регіону. Це зумовлено, в першу 
чергу, особливостями цього класу лексики, оскільки топоніми крім виконання адресно-
©   Герман Л.В., 2012
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вказівної функції є важливим джерелом знань про історичне минуле народу, його культу-
ру, ментальність. Також вони несуть інформацію про історію мови, її лексичний склад та 
шляхи його поповнення тощо. Під «топонімом» ми вслід за М.В. Горбаневським розумі-
ємо «компонент реальної системи географічних назв (які належать даному етносу і його 
історії, культурі, території проживання та ін.), який має загальну мовну історію і, в той 
же час, окрему історико-культурну біографію» [1: 22].

У сучасній вітчизняній та зарубіжній лінгвістиці виокремлюється ряд підходів щодо 
дослідження географічних назв. Це хронологічний, етимологічний, історико-культурний, 
лінгвокраїнознавчий, структурно-словотвірний, дискурсивний та ін. У цьому контексті 
варто назвати прізвища таких вчених, як Г.М. Керт, М.В. Горбаневский, Э.М Мурзаев, 
В.В. Ощепкова, С.А. Попов, П.В. Секирин, А.В Суперанская, Г.Д. Томахин Hong-Key 
Yoon, E. Stokes та ін. [1-10], які зробили значний внесок у формування даного наукового 
напряму. В основі нашої роботи лежить поєднання двох підходів: історико-культурного 
та структурно-словотвірного.

 Об’єктом дослідження є географічні назви однієї з колишніх колоній Британії, Нової 
Зеландії. Корпус топонімів, який підлягає аналізу, включає ойконіми (назви міст, ост-
ровів, країни), гідроніми (назви водних об’єктів: річок, озер та ін.) та ороніми (назви 
елементiв земної поверхні: гори, низовини та ін.) у кількості 250 назв, відібраних з «Но-
возеландської національної географічної карти» [11]. Предмет дослідження складають 
історія формування, джерела походження та способи творення новозеландських топо-
німів. 

Зазначимо, що новозеландська топонімічна система у своєму становленні пройшла 
декілька етапів. Перший - доколонізаційний, який ми підрозділяємо на два періоди. Один 
з них пов’язаний із заселенням островів Нової Зеландії маорійцями, яке розпочалося з 
1350-х років. Цей народ, який переселився в Нову Зеландію з легендарної землі Гавай-
ки, почав надавати географічним об’єктам свої маорійські назви. Але до прибуття євро-
пейців, перших місіонерів, за допомогою яких була створена маорійська писемність, ці 
назви існували лише в усній формі. Номінувалися географічні об’єкти в честь перших 
поселенців (Kupe, Ngahue, Toi): Tao-nui-o-Kupe (зараз Cape Jackson), історичних подій: 
Taupo-nui-a-Tui (зараз ця назва скорочена до Taupo), попередніх місць проживання ма-
орі: Maketu( місто, розташоване в Bay of Plenty), деякі були пов’язані з полінезійською 
міфологією та релігією: Tane «in honour of forest god». Переселення тривало декілька 
століть. У легендах і зараз згадуються назви каноє, на яких прибули на острова Нової 
Зеландії маорійці (Aotea, Arawa, Tainui, Horouta та ін.), а самі вони знають від якого екі-
пажу каноє ведуть родословну їх предки. Перша назва Aotearoa «a long white cloud» у 
цей час була присвоєна країні саме маорійцями. Другий період розпочався з відкриття 
островів Нової Зеландії європейцями і тривав до 1840 року, до початку колонізації кра-
їни Британією. Першим, хто відкрив країну, був А. Тасман, голландський мореплавець 
(1642-1644рр.), який пройшовши вздовж узбережжя островів, дав назву Новій Зеландії 
Staaten Land, яка потім була перейменована голландським урядом в Nieu Holland, а пізні-
ше названа в честь однієї з провінцій Нідерландів Nieuw Zeeland, звідки і з’явилася назва 
New Zealand. З іменем А. Тасмана пов’язані назви деяких географічних об’єктів (Tasman 
Sea, Tasman Valley). Але хоча А. Тасман відкрив Нову Зеландію, вона більше 100 років 
залишалася terra incognita (до прибуття Дж. Кука в 1769 році на острова). Він здійснив 
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декілька експедицій до Нової Зеландії і склав детальну карту узбережжя, давши назви 
островам, затокам, містам та іншим географічним об’єктам (Flat Island, Bay of Plenty, 
Poverty Bay). Інші європейці, які відвідали країну, залишили незначний слід у топоніміці 
країни (серед них, наприклад, французький мореплавець Дюмон Дюрвіль (1827p.), який 
дав назву проливу Passe des Francai (French Pass). Другий, колонізаційний, етап розпочав-
ся в 1840 р. і тривав до 1940-х років, коли Нова Зеландія стала самоврядною державою, 
домініоном Британії. На початку колонізації географічні об’єкти номінувалися картогра-
фами, які працювали у складі колонізаційних товариств або урядових установ. У цьому 
зв’язку необхідно згадати ім’я Джона Томсона, який номінував велику кількість геогра-
фічних об’єктів. У 1894 р. був прийнятий документ «Designations of District Act», який 
надавав право губернатору здійснювати номінування географічних об’єктів та упоряд-
ковувати існуючі назви. У ці часи виникли такі назви, як Queenston, Kingston, Alexandra 
та інші. У 1924 р. міністрoм земельних ресурсів Нової Зеландії була створена «Honorary 
Geographic Board of New Zealand », яка в той час була консультативним органом з питань 
надання назв географічним об’єктам у країні. У 1946 році була заснована «New Zealand 
Geographic Board», у функції якої входило найменування нових географічних об’єктів 
або внесення змін в існуючу топоніміку країни. Це стосувалося міст, районів, гір, річок, 
заток, озер тощо. Але до цього переліку не входили такі об’єкти, як вулиці, дороги, наці-
ональні парки, країна та ін. Таким чином, держава почала регулювати процес формуван-
ня національної топонімічної системи. Саме в цей час розпочався постколонізаційний 
етап у становленні новозеландської топоніміки. Законом 1946 р. уряд країни керувався 
впродовж декількох десятиліть і лише в 2003 р. закон став переглядатися, доопрацьову-
ватися. Оновлений варіант закону був представлений на розгляд парламенту у 2007р., 
а в 2008 р. він був затверджений. Згідно з цим документом до обов’язків та функцій 
Новозеладської Географічної служби входило призначення нових назв неназваним ще 
географічним об’єктам, припинення існування деяких функціонуючих назв і заміна їх 
новими та ін. При перегляді топонімів перевагу надають топонімам, які мають історичне, 
культурне значення, які надаються в честь перших дослідників країни, перших посе-
ленців. Особлива увага приділяється маорійським назвам, з якими пов’язано історичне 
минуле і сучасне країни. 

Щодо походження географічних назв, то нами визначені такі групи: етнічні топо-
німи, які походять від найменувань племен, народів, що жили або живуть на території 
країни: Te Whanganui a Tara «derives from Tara, a grandson of Kupe and ancestor of several 
local iwi»; ландшафтні, які відображають властивості рельєфу, водних басейнів тощо: 
Greymouth «named for its location at the mouth of the Grey River»; меморіальні, названі в 
честь перших поселенців, визначних осіб (британських політиків, вчених, письменників 
тощо), подій та ін.: Cook Strait «in honour of James Cook» Greytown, Grey River «named 
after politician George Edward Grey»; соціально-історичні, виникнення яких пов’язано з 
характером виробництва та особливостями соціально-економічного життя: King Country 
«district where Maori King movement led by King Tawhio flourished in 1980 years»; вто-
ринні, перенесені з інших країн: Великобританії (Саnterbury, Brighton Dunedin), Франції 
(Fabaux)». Названі вище групи географічних назв виділені на основі класифікації, запро-
понованої С.Н.Басиком [12].
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 Особливостями становлення новозеландської топоніміки є те, що вона, по-перше, 
формувалася на основі маорійської, яка вже існувала до прибуття на острова Нової Зе-
ландії перших дослідників, місіонерів та британських колонізаторів (у деяких місцях, 
особливо на острові Північному маорійські назви кількісно значно перевищують англій-
ські). По-друге, англійська мова, перенесена на острова Нової Зеландії, зробила свій зна-
чний внесок у формування національної новозеландської топоніміки. Британці надавали 
географічним об’єктам назви, спираючись на ті моделі і норми, які існували в англій-
ській мові Британії. Мотиви для найменування були різними: номінувалися об’єкти в 
честь перших відвідувачів країни (А. Тасмана, Дж. Кука та ін. –Tasman Sea, Cook Strait 
); вчених, дослідників, в пам’ять про свою батьківщину переносилися назви з Англії, 
Шотландії, Ірландії (Dunedin, Brighton). По-третє, контакти з носіями інших мов та на-
ціональних варіантів (особливо в період золотої лихоманки) не могли не залишити свій 
слід у топоніміці країни: Fabaux Strait.

 Розглянемо словотворчі процеси, які лежать в основі формування топонімів. Щодо 
творення їх на матеріалі англійської мови, то слід зазначити, що найбільш продуктивни-
ми виявилися такі способи: а) словоскладення: Macetown (named after brothers Charles, 
Herry and John Mace); Coalgate(named as the gateway to coalfields in inland Canterbury); 
б) суфіксація (за допомогою словотворчих елементів -ton, -tun, - borough, -burg, -den, 
-worth, які додаються до власних назв, як правило, прізвищ): Masterton «after the local 
pioneer J.Master», Martinborough «after the town’s founder J.Martin»; в)сполучення слів: 
гора Mount Hicks; міста North Upper Hutt, Lower Hutt; г)семантичний спосіб, основа-
ний на метонімічному (наприклад, коли міста іменуються за назвами річок, або навпаки: 
Thames «назва британської річки Темзи використовується для номінації новозеланд-
ського міста») чи метафоричному переносі, який базується на схожості географічного 
об’єкта (за формою, зовнішнім виглядом тощо) з іншими предметами, наприклад, части-
нами тіла людини, тварини, предметами побуту тощо: Windwistle «a town», Two Thumb 
Range «a hill».

 Запозичення представлені, в першу чергу, маорійськими лексичними одиницями: 
Aotearoa «common name for New Zealand since the early 20th century» which means « a 
long white cloud», Waipouri «a river», from wai «water» and pouri «dark». Одні з них ма-
ють прозору семантику (у випадку з Waipouri), оскільки є дескриптивними утвореннями, 
які містять слова, що номінують географічний об’єкт (наприклад, awa «a river», maunga 
«a mountain», moana «a sea», puke «a hill», roto «a lake» та ін.) та слова-означення. В 
основі утворення інших (наприклад, Aotearoa) лежить образний метафоричний пере-
нос. Іншими джерелами запозичання є європейські мови (зокрема, французька: гори Elie 
de Beaumond, La Perouse і такі національні варіанти англійської мови, як британський, 
американський, австралійський: міста Canterbury, Brighton, річка Clutha («a variant from 
Clyde») – були перенесені з британського, а Wellington- з американського національного 
варіанта та ін. Деяка кількість номінацій представлена гібридними утвореннями: маорій-
ське слово та англійська лексична одиниця: Mahurangi Harbour, Hauraki Gulf. 

 Провівши спостереження над топонімікою Нової Зеландії, робимо висновок про те, 
що вона представляє історично сформовану систему географічних назв, які відобража-
ють етнічне, географічне, культурне розмаїття країн, її минуле. При цьому для неї, як і 
для інших груп лексики, характерна мінливість. Так, в одних випадках разом з появою 
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нового географічного об’єкта з’являється і нова назва, в других – відбувається заміна 
одного топоніма іншим, по-третє – існуючі назви видозмінюються (наприклад, відбува-
ється фонетична, графічна адаптація маорійської назви до норм англійської мови, скоро-
чення назв тощо).

ЛітЕратура

1. Горбаневский М.В. Русская городская топонимия: проблемы историко-культур-
ного изучения и современного лексикографического описания: автореф. дис. на со-
искание ученой степени д-ра филол. наук/ Горбаневский. – M.:Ин-т русского языка 
им.А.С.Пушкина, 1994. – 39 с. 

2. Керт Г.М. Информационные технологии в исследовании топонимики// Г.М. Керт, 
В.Т. Вдовицын // Ел. ресурс: www./toris/content.ru.phml.

3. Мурзаев Э.М. География в названих/ Э.М. Мурзаев. – М.: Наука, 1979. –168с. 
4. Ощепкова В.В. Культурологические, этнографические и типологические аспекты 

лингвострановедения: aвтореф. дис. на соискание ученой степени д-ра филол. наук. – М.: 
МПУ, 1995. –35с.

5. Попов С.А. Отражение русской ментальности в географических названих/ С.А. 
Попов //Русский язык, культура, история: cб. материалов 2 науч. конф. лингвистов, лите-
ратуроведов, фольклористов. – М., 1997. – Ч.1. – С. 206-207.

6. Секирин П.В. Отражение особенностей общественно-исторического развития 
Канады в географических названиях/ П.В. Секирин // Грамматические и лексические 
аспекты регионального варьирования полинациональных языков. – К.: КГПИИЯ, 1988. 
– С.46-49. 

7. Суперанская А .В. Микротопонимия, макротопонимия и их отличие от собственно 
топонимии/ А .В. Суперанская //Микротопонимия. – М.: Наука, 1967. – С.31-38.

8. Томахин Г.Д. Топонимы США в лингвострановедческом аспекте/ Г.Д. Томахин // 
Топонимия и общество. – М., 1989. – С.82-98.

9. Hong-Key Yoon. An Analysis of Place-names of Cultural Features in New Zealand//
New Zealand Geographer, 1980. – Vol.36. – N1. – P.30-34.

10. Stokes E. Geographic Naming in New Zealand// //New Zealand Geographer, 1994. – 
Vol.50. – N2. – P.51-54.

11. National Geographic New Zealand Wall Map. – Режим доступу: http: www. maps/ 
com/maps.aspx?pid+ 11101.

12. Басик С.Н. Общая топонимика: учеб. пособие/ С.Н. Басик. –Минск: БГУ, 2006. 
– 200 с.



205

УДК 821.161.2.04 – 1 “16”.09
Дімова В.І.

(Ізмаїл, Україна)

ПонЯттЯ СтиЛЮ в уКраїнСЬКиХ і німЕцЬКиХ БароКовиХ 
ПоЕтиКаХ і риториКаХ

Статтю присвячено розгляду розуміння поняття стилю в українських і німецьких 
барокових поетиках і риториках. Компаративно досліджено вчення про стиль та осно-
вні його складові: рівні стилю, тропи і словесні фігури у потрактуваннях Митрофа-
на Довгалевського, Феофана Прокоповича, Мартіна Опіца та Йоганна Крістофа Гот-
тшеда.

Ключові слова: стиль, поетика, риторика, рівні стилю, троп, фігури.
Статья посвящена рассмотрению понимания понятия стиля в украинских и не-

мецких барокковых поэтиках и риториках. Компаративно исследуется учение о стиле 
и основные его составляющие, а именно: уровни стиля, тропы и словесные фигуры в 
трактовках Митрофана Довгалевского, Феофана Прокоповича, Мартина Опица и Ио-
ганна Кристофа Готтшеда.

Ключевые слова: стиль, поэтика, риторика, уровни стиля, троп, фигуры.
The article deals with interpretation of the definition of style in the Ukrainian and 

German baroque poetics and rhetorics. The theory of style and its main components namely 
levels of style, tropes and figures of speech in the interpretations by Mytrofan Dovhalevs’kyi, 
Feofan Prokopovich, Martin Opitz and Johann Christoph Gottsched is comparatively 
researched.

Key words: style, poetic, rhetoric, style levels, trope, figures.

Останнім часом літературознавці часто звертаються до питання національних лі-
тератур у їх специфіці та взаємодії. Це не є дивним, адже європейські національні лі-
тератури зрештою беруть витоки у спільному, античному і середньовічному минулому. 
В давній українській літературі оригінальні зразки літературно-критичного плану були 
генетично й типологічно залежні від європейських стандартів. У той же час вони позна-
чені виразними національно-самобутніми рисами, зумовленими специфікою вітчизняної 
культури. Йдеться насамперед про українські та німецькі барокові поетики і риторики 
XVII-XVIII ст.ст.

Провідною категорією поетики бароко, так само, як і всієї «риторичної епохи» (Сер-
гій Аверінцев), є стиль, що робить питання стилістичної домінанти художньої творчості 
центральним, починаючи з античних поетик та риторик. Очевидно, що в історії розумін-
ня нормативної категорії стилю відбувалися зміни, що стосувалися не тільки змісту цьо-
го поняття, але і його значення у співвідношенні з іншими видами мистецтва. Еволюція 
категорії стилю викликала інтерес сучасних українських та німецьких учених [1; 2; 3; 4; 
5; 6; 7; 8; 9; 10; 11], проте літературознавчі міркування, викладені у барокових поетиках і 
риториках обох країн, ще не були об’єктом компаративного дослідження, чим зумовлю-
ється актуальність цієї розвідки.
©   Дімова В.І., 2012
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адекватність зіставлення. Необхідність з’ясування ступеня впливу німецької ес-
тетичної парадигми на український літературний процес і встановлення типологічних 
особливостей літературно-критичного руху України і Німеччини епохи бароко зумовле-
на характером українсько-німецьких культурних зв’язків того часу. Так, науковці наголо-
шують, що у другій половині XVI ст. однією з країн, які стали освітнім та культурним 
орієнтиром для України, була Німеччина [12]. В центрі цих культурних взаємодій знахо-
дилася діяльність Києво-Могилянської академії та провідних університетів Німеччини: 
в Лейпцигу, Страсбурзі, Гейдельберзі, Галле, Єні, Кеннігсберзі. У навчальних закладах 
вихованці академії опановували точні науки, медицину, східні мови, осмислювали ре-
формаційні віяння та ознайомлювалися з літературою і мистецтвом країни, наукою і 
культурою європейських народів. Повертаючись на батьківщину, вони активно перекла-
дали, досліджували і популяризували твори німецьких авторів для східнослов’янського 
читача. Таким чином відбувався синтез духовних та наукових надбань Заходу і Сходу 
Європи, який сприяв переосмисленню і засвоєнню ідей, що відповідали культурним тра-
диціям і потребам українського народу [12].

мета статті полягає у студіюванні термінологічних номінацій на позначення поняття 
«стиль», його значення та змісту, а також у висвітленні основних положень вчення про 
стиль та його складових на матеріалі текстів провідних українських і німецьких поетик 
і риторик епохи бароко.

матеріал дослідження. Незважаючи на наявність понад 40 поетик у німецькій баро-
ковій літературі [9: 96, 102] та 55 підручників з риторики в українській літературі XVII 
ст. [13: 375], для порівняльного аналізу обрано стилістичні теорії, викладені у таких ком-
пендіумах, як-от: перша німецькомовна поетика XVII ст. «Книга про німецьке віршуван-
ня» (1624) Мартіна Опіца, ґрунтовний посібник з риторики «Про риторичне мистецтво» 
(1706) Феофана Прокоповича, остання нормативна поетика «Досвід критичної поетики 
для німців» (1730) Йоганна Крістофа Готтшеда, взірцева барокова праця «Сад поетич-
ний» (1736) Митрофана Довгалевського.

історія вивчення питання стилю з античності до сучасності. Історія дослідження 
вчення про стиль у системі національних літературознавчих компендіумів невід’ємно 
пов’язана з історією поетики та риторики як наук про поетичне й ораторське мисте-
цтво відповідно. Ця історія, як відомо, бере свій початок з літературно-критичних праць 
Аристотеля, зокрема «Поетики» 335 року до н.е. та «Риторики» приблизно 355 року до 
н.е. Тобто за всю історію дослідження питань поетики та риторики з античності до су-
часності питання стилю завжди опинялося у центрі уваги теоретиків літератури. XIX 
століття знаменувало появу романтичної теорії та нового авторського підходу до літера-
турної творчості взагалі. Виходячи з типології історичної художньої свідомості, запропо-
нованої російськими вченими (Сергій Аверінцев, Михайло Андрєєв, Михайло Гаспаров, 
Павло Грінцер, Олександр Михайлов) у студії «Категорії поетики у зміні літературних 
епох» [14], найбільш довгим в історії поетики став традиціоналістичний період. Він 
тривав під знаком проголошених Аристотелем принципів поетики стилю та жанру, які 
домінували впродовж майже двох тисячоліть (плюс-мінус декілька століть) у літератур-
ній історії, а саме за часів античності, середньовіччя, ренесансу, бароко та класицизму, 
охопивши період з V ст. до н.е. по XVIII ст. включно [14]. Нижче проілюстровано основні 
віхи трансформації категоріального апарату протягом цього періоду, що має безпосеред-
нє відношення до поняття стилю в його сучасному розумінні:
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Рис. 1.

На думку Анатолія Ткаченка, «визначень стилю стільки, скільки його дослідників» 
[15: 417]. У трактуванні категорії стилю більшість учених виходить з того, що існує дві 
площини її розуміння – у широкому та вузькому значенні. Так, з одного боку, стиль – це 
«те спільне, що об’єднує творчість ряду митців, споріднену тематикою, способом ство-
рення художнього світу» [16: 656]. Отже, у широкому значенні поняття стилю збігається 
з мистецькими напрямом, течією (Роман Гром’як, Юрій Ковалів, Василь Теремко). На 
погляд Дмитра Наливайка, відомого українського теоретика і компаративіста, стиль – це 
«формотворче начало, певний внутрішній закон художньої творчості, що визначає ритм 
і композицію, характер образотворчості й інтонацію, всю складність «художньої мови» 
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творів, котра, як відомо, не зводиться до мовностилістичних засобів, а включає й «над-
мовні» елементи. Проявляється він як на рівні окремого твору, так і на рівні творчості 
митця і цілих течій та напрямів, – в останніх, зрозуміло, не з такою чіткістю і послідов-
ністю» [6: 8].

Поняття «стиль» вживають, як вказувалося вище, і у вузькому розумінні для позна-
чення авторського, індивідуального стилю (ідіостиль) [17: 199]. У такому аспекті стиль 
виступає, з позиції українських дослідників Василя Лесина та Олександра Пулинця, як 
«ідейно-художня своєрідність творчості письменника, риси його творчої індивідуаль-
ності, зумовлені життєвим досвідом, світоглядом, загальною культурою, характером, 
уподобаннями, орієнтацією на певні літературні напрями тощо» [18: 401]. Радянський 
теоретик Геннадій Поспєлов писав, що традиційно з античності терміном «стиль» по-
слуговуються при позначенні «особливостей письмової мови у того чи іншого автора», 
додаючи, що саме у такому розумінні він уживається й у наш час [19: 438].

Сучасні німецькі теоретики дотримуються подібної думки у тлумаченні поняття сти-
лю. Отто Фердінанд Бест, автор «Довідника літературознавчих термінів» (1972), який 
став уже класикою у германістиці, дає таку дефініцію стилю: «Характерна особливість 
мовного способу висловлювання та викладу; як результат свідомого оформлення та спо-
лучування, протиставлений іншим можливостям вираження, стиль завжди базується на 
підборі лексичного та граматичного матеріалу та на повторенні обраного відповідно до 
комунікативної функції тексту, через що певна єдність, співзвуччя визначених (відмін-
них) рис (стилістичних рис) належать до суттєвих ознак специфічної стильової мане-
ри (роду стилю)» [20: 527]. Іншими словами, це стиль мовний. У літературознавчому ж 
розумінні автор визначає його як «характерне та однорідне використання засобів вира-
ження (головний зразок), що залишає відбиток індивіду (індивідуальний, особистий або 
особистісний стиль), народів (національний, регіональний стиль), відрізку часу (стиль 
епохи) на художній творчості та на ознаках певних видів текстів (роди стилю) або окре-
мих текстах (стиль твору)» [20: 527]. Таке тлумачення є універсальним, оскільки поєднує 
в собі крайні позиції вчених.

Дослідник стилістичної теорії професор Вольфганг Г. Мюллер (Wolfgang G. Müller) 
у студії «Проблема стилю у поетиці Ренесансу» [9: 133-146] зазначає: «Якщо ми про-
стежимо всю історію розуміння стилю, то вимальовуються два характерні протилежні 
способи використання поняття стилю» (тут і далі переклад з нім. автора. – В. Д.) [9: 
133]. У першому випадку стиль ототожнюється з риторичним оздобленням, і тому ви-
рішальне значення належить термінам «aptum» або «decorum». Ідеться про стиль мови 
(або тексту), який повинен відповідати роду мови, її предмету, автору/мовцю, реципі-
єнту та причині. «Цьому нормативному, суспільно-пов’язаному концептові стилю, що 
походить від античності та найяскравіше представлене у відомому вченні про три стилі 
протиставляється таке поняття стилю, – зазначає Вольфганг Г. Мюллер, ― що визначає 
його як прояв унікальної особистості автора» [9: 133-134]. Таке індивідуалістичне розу-
міння стилю зустрічається вже за античних часів у таких номінаціях, як «stilus Aesopi» 
та «stilus Homericus». Тут Вольфганг Г. Мюллер говорить про особистісно-ідентифіку-
вальну властивість стилю [9: 134]. Про подвійність («Zweigleisigkeit») поняття стилю 
твердить і інший сучасний німецький дослідник Арнульф Мюллер (Arnulf Müller), автор 
студії «Стиль: дослідження з історії поняття у романсько-німецькому мовному просторі» 
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(1981) [1]. Вчені підкреслюють, що цей дуалізм нормативного та індивідуалістичного 
розуміння стилю став на заваді його цілковитому підпорядкуванню законам риторики та 
принципу наслідування [9: 134].

дефініція стилю у барокових поетиках і риториках. Порівняльний аналіз осно-
вного змісту теорії стилю Мартіна Опіца, Йоганна Крістофа Готтшеда, Митрофана До-
вгалевського та Феофана Прокоповича дозволяє виокремити наступні особливості того-
часної дефініції стилю. Так, у поетиці Мартіна Опіца ми знаходимо главу, присвячену 
питанню «Про розташування та прикрашання слів», у якій автор висуває основні вимоги 
до поетичної мови. Ця перша німецькомовна літературознавча праця містить власний 
термінологічний інструментарій. Автор акцентує увагу на необхідності «Zubereitung 
und Zier der Worte» (розташування та прикрашання слів) у сукупності з поняттями 
«Eleganz» (елегантність), «Zierlichkeit» (вишуканість), «Komposition» (композиція), 
«Zusammensetzung» (поєднання), «Dignität» (достоїнство) та «Ansehen» (благородність) 
[21]. В останній німецькомовній нормативній поетиці «Досвід критичної поетики для 
німців» Йоганн Крістоф Готтшед використовує на позначення стилю цілком конкретний 
термін «Schreibart» [22: 346]. У перекладі він відповідає українському «стиль», «склад» 
у першому значенні, «написання» – у другому. Це поняття близьке до сучасних дефініцій 
стилю у німецькій мові «Stilart», «Manier». Автори українських поетик і риторик ви-
кладали свої погляди на питання стилю виключно в рамках античної терміносистеми, 
вживаючи латинські поняття «elocutio», «stylus», «character» [11: 70].

Вчення про стиль найповніше представлено у поетиці Йоганна Крістофа Готтшеда, 
ніж у Мартіна Опіца. Вченню про стиль тут присвячено наступні глави: «Про поетичну 
мову» (VII), «Про алегоричні мовні звороти» (VIII), «Про фігури у поезії» (X), «Про 
поетичний стиль» (XI), «Про милозвучність у поетичному стилі, різні віршовані роз-
міри та риму» (XII). Так, у сьомій главі теоретик стверджує, що «поет надає своєму на-
слідуванню цінності за рахунок гармонійної та милозвучної мови» [22: 225]. Мова ж, 
на його думку, є вираженням наших думок, яке відбувається за допомогою слів, котрі 
окремо або у сукупності з іншими мають свої значення. Слова, що вживаються у поєд-
нанні з іншими, він називає мовними зворотами («Redensarten») [22: 225]. Одинадцяту 
главу «Про поетичний стиль» автор розпочинає такими словами: «Після того, як ми зараз 
розглянули весь інвентар поетичного стилю у належній послідовності, ми повинні також 
збагнути, як із поєднання всього цього у поезії виникає одне ціле» [22: 346]. Саме це і 
розуміє теоретик під поняттям поетичного стилю. Зрештою, він стверджує: «Якщо поет 
хоче писати поетично, то він перед цим також повинен навчитися поетично думати» [22: 
348]. Мартін Опіц з цього приводу лише зазначає: «У словах ми розрізняємо три аспек-
ти: елегантність, або вишуканість, композицію, або сполучення, а також достоїнство і 
благородність» [23: 459]. Про три особливості словесного вираження говорили й усі 
українські теоретики поетичного та ораторського мистецтва, «йдучи за вченням анти-
чних теоретиків художнього слова, вказували на три особливості словесного виражен-
ня: краса, побудова і достоїнство (elegantia, compositio, dignitas)» [11: 71]. Мартін Опіц 
додає у цьому зв’язку, що «вишуканість вимагає, щоб слова були чистими та ясними» 
[23: 459]. Давньоукраїнські автори також наголошували на використанні чистої літера-
турної мови, без варваризмів, солецизмів, іноземних слів, маловживаних і незрозумілих 
зворотів [11: 71].
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теорія трьох стилів як базова розробка літературознавчої думки XVii-XViii 
ст.ст. Приналежність теорії трьох стилів виключно до класицистичного напряму в остан-
ні десятиліття стало дискусійним питанням. Так, Галина Пехник, аналізуючи поетику 
стилю і жанру українського низового бароко, на підставі дослідження цієї стильової 
теорії на діахронному й синхронному зрізах відхиляє її «винятково класицистичне по-
ходження» і доводить «можливість її використання для характеристики низового рівня 
барокової літератури». На думку дослідниці, «теорія трьох стилів у барокових поетиках 
та риториках, на відміну від класицистичних, не мала якихось чітких формулювань та 
строго нормативного характеру». Проте Галина Пехник припускає, що причина цього 
криється у «ненормативності барокової поетики, яка була швидше дорадчою, аніж нор-
мовстановлюючою» [7: 7-8]. Дійсно, у порівнянні з поетикою класицизму, можна пого-
дитися з таким баченням. Адже, звернувши увагу на наведені у студії цитати, помітно, 
що теоретики викладають правила поетичного та риторичного мистецтва у формі порад 
своїм сучасникам та молодим поетам. І хоча теорія про три стилі докладно висвітлюєть-
ся у досліджуваних нами поетиках і риториках, все ж таки саме з появою теоретичного 
трактату Ніколи Буало (1674) як головного маніфесту літературного класицизму в літе-
ратурі сформулювався чіткий поділ на високі, середні та низькі жанри. Французький те-
оретик визначив чіткі межі кожного жанру, узаконив жанрову специфіку, поділив жанри 
літератури за темами й особливостями стилю [24: 70]. Головні вимоги, які він висував 
до мови, були ясність та чистота, звідси «ідеалом була мова зрозуміла, афористична, по-
нятійна, яка відповідала б засадам теорії трьох стилів» [24: 71].

вчення про три стилі у барокових поетиках і риториках. Спільними джерела-
ми і для авторів барокових поетик і риторик, і для Ніколи Буало були античні уявлення 
про стильові аспекти літератури, зокрема «Поетика» Аристотеля (335 р. до н.е.). Ви-
світлюючи питання «Поетика бароко: ораторське та поетичне мистецтво» (Розділ IV), 
Вернер Юнг (Werner Jung) засвідчує, що «Опіц вже по типу персонажів драматичних 
творів виокремлює різні стильові рівні» [10: 68]. Дійсно, Мартін Опіц пише: «Оскільки 
речі, про які ми пишемо, різноманітні, то кожній із них повинен відповідати особливий 
характер слів та їх особливі відмінні риси; як різне вбрання призначене королю, приват-
ній особі, воїну, селянину, купцеві, так само і про всі речі не можна говорити однаковим 
чином, а потрібно використовувати для низьких предметів слова прості, для піднесених 
– красиві, для посередніх – помірні, тобто не надто високі та не надто буденні» [23: 464]. 
Йоганн Крістоф Готтшед, у свою чергу, виокремлює наступні три роди стилю: «при-
родний або низький», «дотепний або так званий високий», «патетичний, ефектний або 
палкий та жвавий» [22: 355], докладно пояснюючи на прикладах суть кожного та шляхи 
їх розмежування. Теоретик зауважує: «Можна висловити низькі думки такими словами, 
що вони не лише здаватимуться високими, але й будуть такими насправді; можна також 
висловити високі або дотепні думки без додаткових ідей такими словами, що вони ви-
дадуться простими» [22: 347]. Компаративне зіставлення демонструє, що і в українських 
поетиках вчення про три роди стилю (genera dicendi) посідало важливе місце. На думку 
Віталія Маслюка, «це вчення зустрічаємо і в інших професорів Києво-Могилянської ака-
демії як до, так і після Феофана Прокоповича» [11: 78]. Так, Митрофан Довгалевський, 
характеризуючи стильові особливості різних видів поезії (від епічної до курйозної по-
езії), говорить про можливість мовностилістичного оформлення (опрацювання) у висо-



211

кому, низькому та середньому стилі [25: 192]. Феофан Прокопович, у свою чергу, пише 
про три види красномовства, виокремлюючи «стиль високий або поважний, середній або 
квітчастий, низький або буденний» [26: 144].

Далі ми простежимо, як сучасні уявлення про «широке» та «вузьке» розуміння сти-
лю інтерпретувалося у барокових поетиках і риториках.

Стиль як відчуття духу епохи. Однією з особливостей компендіумів зазначеної 
епохи є загальні міркування про стиль як про відчуття духу епохи. Адже саме XVII ст. 
відзначається у Західній Європі «надзвичайною складністю соціальних та духовних про-
цесів» [24: 7]. У XVII ст. відбулася справжня світоглядна революція, яка спричинила 
руйнацію традиційних уявлень про Всесвіт, формування нової картини світу і нового 
розуміння людини. Переворот у свідомості людства зумовили, передусім, великі наукові 
відкриття, що свідчили про розкріпачення людського розуму та його безмежні можли-
вості в пізнанні світу [24: 7]. І хоча такі міркування теоретиків не мають поширеного ха-
рактеру, проте в них уже можна побачити перші спроби розглянути категорію стилю поза 
межами риторичної структури. Так, Йоганн Крістоф Готтшед пише, що «стиль головним 
чином визначається способом мислення» та «той, хто пише, демонструє на папері якщо 
не свій настрій, то принаймні свої розумові здібності» [22: 346]. Він переконаний, що 
«жодна людина не може написати краще, ніж вона перед цим подумала» і «дуже дивно, 
що існують ще люди, які мають сумнів та намагаються стверджувати, що все залежить 
тільки від слів та зворотів, якщо мова звучить піднесено чи дотепно або у низькому 
стилі» [22: 346-347]. «Порожня голова не може написати абсолютно нічого; заплутані 
думки нічого впорядкованого; млявий розум нічого жвавого; туманний хід думок нічого 
ясного; низька натура нічого благородного; дурний мрійник не може написати нічого 
розумного» [22: 346]. Врешті Йоганн Крістоф Готтшед робить висновок, що «це марна 
справа, коли багато молодих людей завзято беруться писати гарним стилем, перш ніж на-
вчитися вірно думати» [22: 346]. Отже, головна вимога теоретика до справжнього поета 
полягає у здоровому глузді, вільному від неосвіченості, хибних думок та упереджень. 
Так само і Феофан Прокопович, розкриваючи причини зіпсованого красномовства, за-
значав: «Хто за це береться, повинен відзначатись великодушністю і мужністю, повинен 
прагнути до великих справ, бажати слави, бути прихильником чеснот, захоплюватись 
славними мужами, бути великим поборником суспільного благополуччя і, особливо, від-
даним релігії та священним обрядам». «Тому, – переконаний теоретик, – саме у цьому 
полягає завдання красномовства і для вирішення цих питань ніщо так не потрібне, як на-
полеглива розумова праця». Звідси він ставить риторичне питання: «То чи може виявити 
бажання до цієї праці нечесна людина, вихована на найнегідніших і найшкідливіших 
поглядах?» [26: 141].

Стиль як «естетична єдність образно-експресивних деталей форми твору» (Ген-
надій Поспєлов). Російський учений відзначав: «Естетична єдність усіх образно-експре-
сивних деталей форми твору, що відповідає його змістові, – це і є стиль» [19: 439]. Тому 
до основного змісту теорії стилю належить вчення про тропи і словесні фігури (ornatus) 
як важливі засоби словесного вираження і в поетичному, і в ораторському мистецтві. 
Мартін Опіц продовжує розмірковувати над цими питаннями у згаданій вище главі. Він 
переконаний: «Що стосується достоїнства та благородства поетичної мови, то вони по-
лягають у використанні тропів і образних висловів» [23: 463]. Митрофан Довгалевський 
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присвятив цьому питанню другу частину своєї поетики, де писав, що поетична краса 
«досягається не чимсь іншим, як тільки знанням та розумінням троп і фігур» [25: 302]. 
Як же розуміють обидва теоретики поняття «троп»? Мартін Опіц пише, що це «коли ми 
відлучаємо слово від його власного значення та надаємо йому інше значення» [23: 463]. 
Митрофан Довгалевський йде у визначенні суті тропу за дефініцією Кипріана Соарсько-
го, автора праці «Про риторичне мистецтво» (1618), і пише, що «це є зміна або перене-
сення власного значення слова або виразу на інше із збереженням суті, тобто із збере-
женням відповідності [значень]» [25: 302]. На позначення цього поняття Мартін Опіц 
використовує грецьку термінологію: «tropis» та «schematibus», де, як відомо, перше сло-
во перекладається як троп, переносний зворот, іносказання, а друге – фігуральний образ 
вислову. Український теоретик, розмірковуючи над етимологією цього поняття, також 
стверджує, що воно «походить не від якогось іншого слова, а лише від грецького τροπω 
або τρέπω, а це слово по-латині означає verto [повертаю]» [25: 302].

Якщо Мартін Опіц не бачить потреби у докладному описі всіх фігур, пояснюючи це 
тим, що це зробили до нього інші вчені, зокрема античні й ренесансні теоретики [23: 463], 
то Митрофан Довгалевський, навпаки, ставить перед собою завдання дати визначення та 
характеристику всім видам тропів і фігур. Німецький теоретик дає лише стислі поради в 
цьому зв’язку. З-поміж тропів він надає пріоритетного значення мистецтву використання 
епітетів, чого ми не знаходимо у поетиці Митрофана Довгалевського, хоча він детально 
описує такі тропи, як метафора, синекдоха, метонімія, антономасія, ономатопея, катахре-
за, металепсис, алегорія, іронія, перифраза, гіпербатон і гіпербола. Мартін Опіц пояснює 
свій вибір тим, що епітети надають поетичним творам неповторної дивовижності [23: 
464]. «Епітети, однак, – пише теоретик, – повинні бути знайдені так, щоб вони допома-
гали відрізнити одні речі від інших; вони мають також бути правдоподібними і зображу-
вати все так, як воно є, а не інакше» [23: 464]. Митрофан Довгалевський, у свою чергу, 
аналізуючи тропи, виходить з тези, «що тропи бувають двох видів: слова і виразу», тобто 
тропи, які полягають у словах, і тропи, які полягають у думках [25: 302-303].

Якщо Мартін Опіц звертає увагу читачів і майбутніх поетів лише на особливості ви-
користання у мові таких фігур, як плеоназм та анастрофа, то Митрофан Довгалевський 
подає докладний опис двадцяти двох словесних фігур. Німецький теоретик застерігає: 
«Pleonasmos, непотрібне повторення, коли мовиться щось зайве, теж іноді помітно псує 
нашу мову», але й зауважує, що «і все ж іноді зайві слова, здавалось би, допомагають 
щось підкреслити у мові» [23: 462]. Що стосується анастрофи, то тут він стверджує, що 
«anastrofe, або переставлення слів, дуже псує нашу мову… і як тільки ви зустрінете поді-
бне, це безперечно означає, що слова втиснуті у вірш грубо та силувано» [23: 462]. Ми-
трофан Довгалевський простежує особливості фігур слів, беручи за основу твердження, 
що «існує три види фігур слів: фігури, які полягають у додаванні слів, у пропущенні слів 
і в подібності слів» [25: 323]. Що стосується плеоназму, то він відносить його до «фігур, 
які полягають у додаванні слів, – це такі, що або подвоюють слово, або збільшують його 
[значення] до іншого подібного» [25: 323] і виділяє в ньому такі окремі типи, як повто-
рення, антистрофа, повторення на початку й у кінці речення та подвоєння. Анастрофа у 
Митрофана Довгалевського заміщується дефініцією переставлення слів і належить до 
фігур подібності – таких, «що здаються в чомусь подібними між собою» [25: 328]. Тут 
добре простежується властивий його поетиці енциклопедичний характер, оскільки опис 
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цих та інших фігур представляє собою визначення суті кожної фігури, що супроводжу-
ється відповідними прикладами. На відміну від неї, німецька поетика має скоріше до-
радчий характер.

висновки. Проведене компаративне дослідження українських і німецьких поетик 
і риторик переконало нас у тому, що вчення про стиль, як і саме поняття стилю, було 
невід’ємним елементом теоретичного змісту літературно-критичних праць означеної 
доби. Безперечно, можна стверджувати, що дидаскали теорії словесності України, так 
само як і професори поезії та риторики Німеччини, опрацьовували вчення про стиль 
на основі античної стилістичної теорії. Посилання на поетики Аристотеля, Горація та 
інших є важливою особливістю досліджуваних нами курсів з поезії та риторики. Але 
мусимо констатувати, що, незважаючи на загальні античні авторитети в поетичному 
та ораторському мистецтві, українські поетики у багатьох аспектах відрізняються від 
німецьких. На нашу думку, це пояснюється «хронологічним зсувом» у розвитку схід-
ноєвропейських літератур порівняно з розвитком західноєвропейських. Так, з появою 
поетики Мартіна Опіца у Німеччині завершилася латиномовна епоха в історії німецької 
поетики і розпочалася доба німецькомовних нормативних поетик, що завершилася по-
етикою Йоганна Крістофа Готтшеда. В Україні у цей час латина все ще відігравала прі-
оритетну освітянську роль і тому поетики і риторики написані переважно латинською 
мовою, хоча також мала місце література, створена книжною українською та польською 
мовами. Звідси дефініція «стилю» була чітко розроблена саме в українських латиномов-
них поетиках і риториках, які запозичили античні термінологічні номінації («elocutio», 
«stylus», «character»). Німецькомовні поетологічні трактати за сторічну історію створили 
власний інструментарій на позначення поняття стилю (напр., «Schreibart»). Доведено, 
що українські та німецькі теоретики у своїх нормативних поетичних і риторичних кур-
сах, торкаючись питань стилю, надавали авторське розуміння основних складових теорії 
стилю. Вчення про три роди та рівні стилю (високий, середній та низький) і вчення про 
тропи та фігури у поезії були ключовими у працях теоретиків обох країн.
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ПоЕтична СЕмантиКа КоЛЬоративів  
у СучаСній уКраїнСЬКій мові

У статті розглядається семантика кольоративів у структурі сучасного поетично-
го тексту. Подано аналіз семантичної палітри кольорів та особливості їхньої худож-
ньої інтерпретації, визначено основні синонімічні ряди кольоропозначень у текстах су-
часних авторів.

Ключові слова: семантика, кольоративи, поетичний текст, символ. 
В статье рассматривается семантика колоративов в структуре современного 

поэтического текста. Проанализирована семантическая палитра цветов и особеннос-
ти их художественной интерпретации, определены основные синонимические ряды 
цветообозначений в текстах современных авторов.

Ключевые слова: семантика, колоративы, поэтический текст, символ.
The color naming semantics in the structure of modern poetic text is examined in the article. 

Semantic palette of colors and their artistic interpretation are analyzed, the main synonymic 
rows of color naming in the compositions of modern authors are defined. 

Key words: semantics, color naming, poetic text, symbol.

Лексика зі значенням кольору – один із найважливіших засобів створення словесної 
мальовничості й конкретної художньої образності в поезії. Слова зі значенням кольору 
реалізують у тексті передусім свої естетичні можливості, що проявляються на лексично-
му рівні в численних синтагматичних зв’язках.

Проблемі кольору присвячені дослідження вітчизняних і зарубіжних мовознавців у 
таких напрямах: колір у світлі психолінгвістики (О.П. Василевич, Р.М. Фрумкіна, А.А. За-
лєвська), структурний і семантичний аналіз кольоративів (А.П. Кириченко, В.Ю. Фран-
чук, Т.В. Пастушенко), історія виникнення та розвитку колірних лексем (М.І. Чикало, 
О.М. Дзівак), кольоропозначення в художньому мовленні (А.П. Критенко, І.М. Бабій) та 
ін. Попри такий широкий спектр дослідження колористики, в українському мовознавстві 
©   Корольова В.В., 2012
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залишаються недостатньо з’ясованими питання семантики та функціонування лексем на 
позначення кольору в мові сучасної поезії, що й зумовлює актуальність запропонованого 
дослідження. 

Метою нашої статті є аналіз колористичної лексики в сучасних українських поетич-
них текстах. Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань: дослідити семан-
тику кольоропозначень, зясувати особливості функціонування кольоративів у структурі 
поетичного тексту, виявити індивідуально-авторські кольоропозначення. Джерельною 
базою дослідження стали збірки сучасної української поезії: “Дві тонни: антологія поезії 
двотисячників” [1], “Літпошта” [2], “ЛяЛяК (Львівська літературна криївка)” [3], “Мета-
морфози. 10 українських поетів останніх 10 років” [4].

У новітніх дослідженнях функціональної семантики кольоративів ураховується як 
позамовна інформація про феномен кольору, так і його місце та роль у формуванні на-
ціональної мовної картини світу, що дозволяє простежити смислову перспективу розгор-
тання колірних образів. Автори праць про кольоропозначення послуговуються такими 
термінами, як кольоративи, кольорові номени (І.О. Голубовська), позначення кольору 
(Н.Ф. Пелевіна), кольоропозначення (Р.В. Алімпієва), кольорові прикметники (Є.В. Ра-
хіліна), імена кольору (Р.М. Фрумкіна) тощо. 

В усіх культурах важливим є сприйняття навколишнього світу через очі, а також опис 
того, що ми бачимо, тому поняття “колір” можна розглядати як самодостатнє семантичне 
поле [5: 237]. Формування семантичного потенціалу кольоропозначень обумовлюється 
тією особливістю, що колір постає перед людиною і як властивість матеріального світу, 
і як слово. 

Розглянемо семантичні особливості кольоративів, що функціонують у сучасному по-
етичному мовленні, спираючись на праці зазначених вище дослідників. В аналізованих 
творах ад’єктивні кольоративи найчастіше несуть нейтральну інформацію (біла емаль, 
чорний рояль, зелена хустина, жовтий автобус, червоний шовк, синє чорнило), напр.: 
“окрім смарагдових очей у ньому є ще щось” [1: 212]; “а в мене на районі будинки гу-
блять бежеву плитку” [1: 53]; “ти викличеш мене аби я засвітив тобі помаранчевим сі-
менсом” [1: 6]. 

Окрім асоціативних зв’язків кольоропозначень із навколишнім світом, семантика ко-
льору пов’язана з історичними подіями й національно-культурним контекстом у цілому 
[6: 5]. Тому за ступенем відносності досліджені кольоративи поділяємо на три групи: 1) 
широку асоціативну зону (білий, синій, чорний, зелений); 2) середню асоціативну зону 
(рожевий, багряний, бузковий); 3) мінімальну асоціативну зону (авторські неологізми – 
червоно-ранетний, горіховий, йодовий, тужливо-срібний).

 У структурі сучасного поетичного тексту домінують лексеми на позначення білого 
й чорного кольорів, що можна пояснити належністю номінованих ними барв до найпер-
ших, архетипних кольоропозначень. Адже первісна людина усвідомила поняття кольору 
через порівняння світлого, яскравого з чорним, темним [7: 77]. 

Семантика білого кольору в українському етнокультурному просторі асоціюється зі 
світлом, чистотою, невинністю, святістю. Саме таке символічне навантаження несуть 
кольоративи в аналізованих текстах (білі сни, білий янгол, білі світи, біла неділя), напр.: 
“тільки знати, що я десь є на цьому світі білому, наче сіль тропічних морів” [4: 122]; 
“білий ангел світло ходить і збирає крихти доріг” [3: 85].
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Поодинокими випадками представлене використання кольоративу білий із негатив-
ними оцінними смислами, що базуються на основі сенсорно-емоційних уявлень про ко-
лір: “у голосі ніч приречена тиша велика біла тюремність” [3: 86]; “є одна версія – мож-
ливо в кольорах проблема вся і нещастя приносить диктатура білого” [2: 13].

Синонімічний ряд концепту “білий” складають лексеми білий, срібний, сивий, срі-
блистий, сріблястий, срібно-білий, срібен, перламутровий, молочний, мармуровий, бар-
ва алебастру, що репрезентують як колірні значення, так і уявлення носіїв мови про 
естетичні, психологічні, символічні характеристики кольору, а також індивідуально-ав-
торські трансформації, як-от: “і лизала рання студінь плечі ніжні з алебастру” [3: 166]; 
“материки твоїх простирадел ще сохнуть на сивих вітрах” [2: 24]; “і це нагадує випадок 
з тужливо-срібною попсовою піснею…” [1: 115].

чорний кольоратив пов’язаний у поетичних текстах із традиційно-символічною се-
мантикою: втіленням темноти, порожнечі, смерті, біди, виражає негативні емоції, напр.: 
“я цілую тебе з неприхованим поспіхом жінки божевільної жінки яку не захочеш пізнати 
чорні виміри страху і там де ти будеш напевне” [3: 173]; “розкидай чорні смички часу на 
скелі мого знімілого духу” [1: 197].

Чорний колір вживається сучасними поетами й у прямому значенні й виражаєть-
ся лексемами чорний, зчорнілий, агатовий, смальта, колір тьми, а також авторськими 
неологізмами, напр.: “хлопчик-повітряний-змій, бірюза і смальта…” [2: 68]; “Стрілки 
зеніту вмивалися в агатових очах кави” [3: 38]; “я люблю цю наживку так гарно з нею 
помирати відчайдушно хапати вечірній чорнослив тіней” [2: 105]; “це малі мулатки на-
сінин у денному яблуку з’їж їх вони корисні” [3: 106].

Кольоративи білий і чорний в аналізованих текстах часто інтерпретуються як ду-
альна пара, елементи якої не існують окремо й можуть позначати як життя, так і смерть, 
напр.: “Чорний бог обіцяє її запалити, білий янгол кидає її до води” [2: 203]; “душа моя 
білий птах із чорною ознакою” [3: 69].

Традиційні уявлення про ахроматичний сірий колір як символ бідності, нудьги, туги, 
посередності, нещастя спостерігаються й у сучасних поетичних текстах, напр.: “свічка 
гріє навиліт рану в тиші як у дитинстві сірій” [2: 245]; “як би не втонути у місті не за-
хлинутись потоком сірих людей” [3: 134]; “і тільки мука кам’яна осідала прощенням на 
сірі людські імена” [2: 21].

Досить часто традиційна колірна семантика відображається в синонімічних назвах 
сірий, срібний, сивий, срібен, сріблястий, посріблений, сріблистий, напр.: “Тоді лише 
срібне повітря й глибокі поля” [4: 42]; “посивілий дощ дещо притих свята валер’янка 
сонячними очима тягне у спокій” [1: 175]; “поміж горами вітер тче рожевокосу красуню 
що невдовзі втече із сріблястого воску із червоного шовку” [3: 84].

В усіх мовах світу існує колірна тріада. В.В. Іванов називає позначення цих кольорів 
“мовними універсаліями” і зазначає, що три основних кольори (чорний – білий – черво-
ний) є в усіх мовах світу; відмінності цих кольорів використовуються в усіх міфологіях 
та інших символічних системах [8, с. 146]. 

червоний колір за своєю символічною семантикою перевищує інші кольори. В укра-
їнській традиційній культурі значущість червоного кольору обумовлена його близькіс-
тю до вогню і світла, напр.: “упівосені вітер а потім червоні дні де займалася чаша з 
останками Раю на дні” [2: 21]. Синонімами до кольоративу червоний виступають лексеми 
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рожевий, багряний, кривавий, бурий, гранатовий, рум’яний, малиновий, кармін, червоно-
гарячий, напр.: “Ти до краєва малинового не долетів – Ти кричи” [1: 76]; “І рветься у 
грудях червоногарячий мак, Немовби вогонь, над яким учиняють требу” [3: 120]; “то дві 
ведмедиці бурі – мала й велика” [3: 180]. Аналіз сучасних поетичних текстів показав, що, 
крім основного значення кольору, лексема червоний та синонімічні кольоративи вжи-
ваються зі значенням “агресивний”, “небезпечний”, напр.: “Ввімкну телеящик – А там 
вже вони – півгодини ефіру Великі червоні роззявлюють пащі…” [1: 21]; “Ніжний ідеш 
Хрещатиком мінним полем Інколи по слідах розквітають криваві маки” [1: 251].

рожевий колір у сучасних поетів своєю семантикою символізує ніжність, мрійли-
вість, невинність: “Єва торгує з прилавку бананами грішнику манну небесну підсипали 
якось рожеве не так уявляли ми” [2: 246]; “тільки б монашкам – рожеві шати, а в жени-
хальники – Шиву й Мітру…” [1: 248].

Назва синього кольору в сучасній поетичній мові вживається з прямою колірною 
семантикою й представлена таким синонімічним рядом: синій, блакитний, аквамарин, 
сапфіровий, бірюза, ультрамарин, підсинений, напр.: “На фоні інфляцій штрих-коду, 
рентгену та газу твій ультрамарин навіть в спину мені не подивиться” [1: 234]; “блакить 
водоспадів залива тобі очі коли на світанку читаєш у небесах” [1: 280]. Також синій колір 
асоціюється з поняттям меланхолії, відчуттям холоду, напр.: “ти один посріблений синім 
доторком обрію, спиш” [3: 92]; “поверхня музики, на якій підсвідомо свої залишаєш іні-
ціали, плюс добряче підсинений плач…” [2: 220]; “ці маленькі дівчата в пісочниці слів… 
їх насуплені личка яскраві коробки для ланчів і сліди від камінчиків їхніх синіші від слив” 
[3: 161]. Яскравою образністю відзначаються авторські найменування синього кольору: 
озерний колір, джинсові очі, колір порожнечі, колір вітру. 

Семантика зеленого кольору пов’язана з рослинним світом, вона виявляється в пря-
мому називанні кольору й виражена синонімічними лексемами зелений, смарагдовий, 
зеленавий, злений, напр.: “я випила смерть із твоїх зеленавих стеблинок” [2: 64]; “Гуснула 
смарагдова вода, поки на дні зав’язувалось якесь інше життя…” [4: 256]. Крім того, на-
зви зеленого кольору асоціюються з чимось заспокійливим, мирним, напр.: “Коли небо 
стає зелене його листи забирає набурмосений листоноша” [3: 106]; “стинаєш мечі зеле-
них світів а тінь від сльози втікає невбита” [3: 83]. 

Серед кольористичних означень сучасного поетичного тексту, що виражають відтін-
ки жовтого кольору, виділяємо такий синонімічний ряд: жовтий, золотий, кремовий, 
бурштиновий, бежевий, рудий, мідний, іржавий, рудуватий, помаранчевий, зруділий, 
жовтогарячий, аличевий, озолочений, золотавий, напр.: “Тіла ж каблукомисливців не-
тривкі, як консервований дим чи аличеві тумани…” [3: 122]; “Подивись-подивись – твоє 
сонце стало іржавим німбом” [1: 43]; “на хвилях гойдаються сни і руді помаранчі” [4: 
145]; “пам’ятаєш Господи ті бурштиново-прозорі виноґрона…” [1: 187].

Семантичний аналіз кольору виявив, що традиційна семантика жовтого пов’язана з 
теплом, сонцем, напр.: “субтильний хлопчик моєї мрії казка моя жовта…” [3: 73]; “Ви-
сить в вікна квадраті жовтого сну окраєць” [1: 15].

Однак у деяких контекстах жовтий колір набуває інших смислових прирощень і 
може виступати у значенні пригнічення, дисгармонії, смерті, тому його призначення 
– викликати тривогу, напр.: “чиясь смерть уперто приходила сюди як пісок в очі тим 
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паскудним жовтим кольором…” [3: 71]; “Пережити відсутність, як жовту мігрень, чи 
ламкий суховій” [1: 233]. 

Активним вживанням відрізняється кольоратив золотий, що є синонімом жовтого. 
Кольорові семи ад’єктива золотий ускладнюються значенням “кольором подібний до 
золота” й позитивним оцінним забарвленням, пов’язаним з українськими етнокультур-
ними традиціями, напр.: “… килимом під ноги солом’яний жмуток, почет невідчепний 
золотих курчат” [3: 151]; “Випадкових снів золота земля” [4: 42]. У досліджуваних 
текстах назва золотий виступає символом життєвої краси й багатства, характерним для 
українського фольклору (золоте життя, золота погода, золоте нетутешнє), напр.: “Зо-
лоте нетутешнє Надто теплого дня загусає в дими” [4: 74]. 

Символіка коричневого кольору є досить обмеженою й репрезентована синоніміч-
ними лексемами коричневий, брунатний, карий, бронзовий, шоколадний, каштановий, 
напр.: “коричневі крони простягають свої оголені дроти…” [1: 40]; “коли закотити спід-
ницю вище хвилі то можна перейти каре море убрід” [1: 207]; “Зжиток, З відбитками 
Київських вуст, З фарбою Каштанових пірамід” [3: 40].

Серед яскравих авторських кольоративних новотворів жовто-коричневих відтінків 
виділяємо такі: каштановий погляд, горіховий колір очей, свобода кольору сепії, напр.: “В 
твоїх очах заварюється чай” [1: 121]; “тиснуть пішоходам йодові пласти жовтопаду” 
[2: 106].

Отже, у структурі сучасного поетичного тексту кольоративи утворюють багату лек-
сико-семантичну групу, що активно використовується молодими поетами, підтверджу-
ючи глибинність джерел їхньої творчості. Дослідження колористичної семантики дало 
можливість простежити розвиток колірних символічних значень у сучасній поетиці з 
урахуванням традиційних ознак, що сформувалися за попередні часи. Перспективою по-
дальшого наукового пошуку можна вважати вивчення семантичних особливостей кольо-
ропозначень у соціолінгвістичному та лінгвокультурологічному аспектах.
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ЛЕКСиКо-СЕмантична КЛаСиФіКаціЯ  
діЄСЛів на ПоЗначЕннЯ руХу 

У статті досліджується розподіл дієслів руху за лексичною семантикою, при цьому 
на підставі проведеного аналізу пропонується класифікація дієслів руху з урахуванням їх 
лексико-семантичних особливостей.

Ключові слова: дієслово, сема, рух.
В статье исследуется распределение глаголов движения по лексической семантике, 

при этом на основании проведенного исследования предлагается классификация глаго-
лов движения, учитывая их лексико-семантические особенности.

Ключевые слова: глагол, сема, движение.
The article examines the distribution of movement verbs in the lexical semantics, the article 

offers the classification of verbs of motion based on the analysis of their lexical-semantic 
features.

Key words: verb, seme, movement.

В світлі нових тенденцій антропоцентричної інтерпретації явищ мови і тексту, ко-
мунікативно-когнітивного трактування особливостей мовних одиниць з метою вивчення 
мовної картини світу, аналіз складних дієслівних номінацій англійської та української 
мов, виявлення способів моделювання просторово-спрямувальної дієслівної семантики 
є особливо актуальним і сучасним [1: 4]. Метою цього дослідження є аналіз дієслів руху 
в українській та англійській мові, на підставі якого можна запропонувати їх класифіка-
цію з урахуванням лексико-семантичних особливостей зазначеної групи дієслів.

Дієслова руху належать до найбільш уживаних дієслів, вважаються дієсловами ши-
рокої семантики, несуть у собі доволі високий ступінь абстракції, завдяки чому можуть 
вступати в найрізноманітніші зв’язки з іншими словами [2: 1]. За основу виділення ді-
єслів цієї групи була покладена ознака руху – механічне переміщення у просторі. За цією 
ознакою в семантичній структурі кожного з виділених дієслів була виявлена одна спільна 
сема – переміщення в просторі.

В семантичній структурі дієслів руху української та англійської мови категоріально-
лексична сема “переміщення в просторі” на лексичному рівні реалізується в інтеграль-
них ознаках: 
©   Олекса Г.І., 2012
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1). характер руху; 
2). направленість переміщення;
3). середовище переміщення;
4). темп руху;
5). спосіб руху;
6). форма (вид) суб’єкта руху
7). мета руху;
8). засіб руху.
Відповідно до характеру руху в досліджуваному мікрополі дієслів руху виділяються:
1). дієслова поступального руху; 
2). дієслова коливального руху; 
3). дієслова обертального руху.
З усієї кількості форм руху, що сприймаються органами відчуття, першочергово фік-

суються поступальні форми. Аналіз матеріалу показав, що основними елементами ді-
єслів поступального руху є лексеми move та shift в англійській мові, та лексеми рухатися 
та переміщуватися в українській мові. Ці дієслова характеризуються цілісністю дії, що 
може відбуватися як у горизонтальному, так і вертикальному напрямах. Вони можуть ви-
ступати ідентифікаторами усіх елементів даного семантичного поля, конкретизуючи при 
цьому своє власне значення. 

Матово бiла дощова коса, повiльно, мов грандiозна завiса, рухаючись над полями, ще 
не дiйшла туди (О. Гончар)

My ears were hurting and I could hardly move my fingers at all. (Jerome Salinger)
Поступальний рух, в свою чергу має розмежування на семи «віддалення», «при-

ближення» – поступальний горизонтальний рух, та «підйом», «спуск» – поступальний 
вертикальний рух [3: 101]. Семантика віддалення в українській мові реалізується таки-
ми дієсловами: відходити, від’їжджати, відлітати, відпливати, задкувати; в англій-
ській мові: to abandon, to back, to desert, to leave. Семантика наближення реалізується в 
українській мові такими дієсловами: входити, в’їжджати, влітати, вбігати, підбігати, 
підходити, причалювати тощо. В англійській мові «наближення» реалізується такими 
дієсловами: to advance, to arrive, to approach, to come, to reach. Як бачимо, дериваційна 
продуктивність українських дієслів, що виявляється в здатності приєднувати до твірних 
основ словотвірні префікси (в- (у-, вві-, уві-), ви-, від- (віді-), до- (ді-), з- (зі-, с-), за-, на-, 
над- (наді-), об- (обі-), пере-, під- (піді-), по- (пі-), при-, про-, роз- (розі-) створює лакунар-
ну зону в англійській мові, компенсація якої відбувається прийменниково-прислівнико-
вими мовними засобами: step back, drive off, come closer, move backwards, move towards, 
run into, sail to, crawl up та ін. Семи «підйом» та «спуск» деталізують спрямованість 
такими дієслівними формами: в українській мові це такі дієслова, як: залазити, зрина-
ти, випірнати, підніматися, опускатися, падати, осідати, валитися, осуватися тощо. 
В англійській мові маємо такі дієслова: to rise, to ascend, to climb, to mount, to land, to fall, 
to knee, to descend. Проте для англійської мови більш природними і широко вживаними 
є складні дієслівні прийменниково-прислівникові комплекси: to take off, to go down, to 
move upwards, to walk up.

До групи дієслів коливального руху належать такі лексеми, як: бовтатися, ві-
брувати, вихляти(ся), гойдатися, дрижати, калататися, коливатися, колисати(ся), 
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колихати(ся), колотитися, майоріти, матляти(ся), махати, маяти, скакати, стриба-
ти, тремтіти, труситися.

Незчулись, як набiгла тiнь, скалкувата, крем’яниста земля потемнiла пiд ними i, 
здавалось, злегка загойдалась, мов хитка палуба. (О. Гончар)

В англійській мові коливальний рух позначають наступні лексеми: to budge, to 
dodder, to tremble, to oscillate, to rock, to shake, to shiver, to shudder, to sway, to swing, to 
twitch, to vibrate.

In the shadows of her hiding place on the staircase, she watched as the strangers swayed 
and chanted by flickering orange candles. (Dan Brown)

До дієслів обертального руху в українській мові належать такі дієслова: вгвинчу-
ватися, вертітися, витися, вихоритися, котитися, кружляти, крутитися, обвивати, 
обертатися, повертатися.

Козаков став крутити цигарку. (О. Гончар)
В англійській мові обертальний рух показано лексемами to circuit, to encircle, to 

rotate, to whirl, to turn around, to roll, to trundle, to mill around, to spin, to weave, to curl, to 
snake, to wheel, to wind, to frizzle.

The door buzzed loudly and began to rotate. (Dan Brown)
Інтегральна сема «Направленість переміщення» реалізується такими диференційни-

ми семами: 
1). Переміщення вгору: укр. вилазити, випрямлятися, виринати, вставати, зліта-

ти, здійматися, підніматися, підстрибувати; англ. to climb, to mount, to rise, to ascend, 
to raise, to lift. 

Випрямтесь та ходiмо з нами! (О. Гончар)
Langdon climbed a rolling ladder to the top shelf. (Dan Brown)
2). Переміщення вниз: укр. валитися, занурюватися, клонитися, опускатися, пада-

ти, пірнати тощо; англ. to lower, to sink, to descend, to fall, to drop, to tumble.
Вони почали спускатися з кряжа, i рiдна сторона швидко зникала за
горбом. (О. Гончар)
The terrified pilot opened the hatch and lowered the stairs. (Dan Brown)
3). Рух по колу: укр. обертатися, крутитися, кружляти, обвивати, вгвинчуватися, 

жонглювати; англ. to rotate, to twist, to whirl, to swirl, to wheel, to circle.
Черниш, готовий на все, рiшуче обернувся i поповз назад. (О. Гончар)
The fog was swirling around him now. (Dan Brown)
4). Хаотичний рух: укр. копошитися, метатися, метушитися, носитися, роїтися; 

англ. to flounce, to squib.
Вiн запросив Черииша сiсти, i, коли той почав опинатися, сам посадовив його i, 

метаючись по блiндажу, гарячий, сухий, збуджений, поглядав на Черниша ласкаво, наче 
зустрiв тут, у чужому краю, свою далеку молодiсть. (О. Гончар)

Інтегральна ознака «Середовище переміщення» реалізується в ряді наступних дифе-
ренційних сем:

1). Переміщення по воді у відкритому і закритому просторі: укр. пливти, плавати, 
спливати, занурюватися, пірнати, виринати, плескатися; англ. to swim, to float, to sail, 
to dive.
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А народ плив i плив, сiрий вiд кiптяви, зiрваний з мiсця i, здавалося, цим людським 
потокам не кiнчитись нiколи! (О. Гончар)

…the Norsemen, who in old times had sailed far and wide over unknown search of the 
fighting they loved. (Sherwood Anderson)

2). Переміщення у повітрі: укр. летіти, випурхувати, вифуркнути, вихоритися, зді-
йматися, линути, майнути; англ. to fly, to float, to hover.

Штурмом захопили радгосп, балку перелетiли на крилах. (О. Гончар)
…stars that move and beckoned and that seemed to fly like flocks of birds out of the West 

into the East. (Sherwood Anderson)
Необхідно відмітити, що в обох мовних системах рух в повітрі конкретизується за 

семою «комаха» або «птах»: укр. витати, пурхати, роїтися, ширяти, шугати; англ. to 
flit, to flutter, to soar, to flap, to hover, to wing. Англійська мова має більше мовних засо-
бів для вираження цієї ознаки, оскільки в українській мові зазначений вид руху частіше 
номінується описово: to flap – змахувати крильми, to soar – стрімко підніматися вгору, 
високо літати.

3). Переміщення по землі: укр. бігти, блукати, гнатися, гуляти, іти, їздити, кро-
кувати, мандрувати, огинати, переміщуватися, переходити, рушати, ступати тощо, 
англ. to go, to cross, to stride, to pass, to stroll, to wander, to march, to tiptoe, to slip, to pace, to 
step, to walk, to tramp, to leave, to lurch, to totter, to trudge, to stagger, to approach, to crawl, 
to creep, to slither, to roll, to jump, to leap, to hop, to spring, to jog, to run, to sprint, to trot, to 
scamper, to race, to ride, to skate.

«Славний хлопець, - рушаючи, подумав про бiйця Черниш. (О. Гончар)
That isn’t too far from this crumby place, and he comes over and visits me practically every 

week end. (Jerome Salinger)
Відповідно до темпу руху, виділено наступні класифікації:
1). Дієслова на позначення швидкого руху в будь-якому середовищі: укр. бігти, бур-

лити, вихоритися, газувати, гнатися, злинати, летіти, майнути, мчати, нагрянути, 
обрушуватися, пурхнути, падати; англ. to bolt, to dart, to gallop, to race, to run, to speed.

Мчать поспiль, нестримно, навально посилають народам Європи червоних своїх 
буревiсникiв: визволення близьке! (О. Гончар)

I don’t even know what I was running for – I guess I just felt like it. (Jerome Salinger)
2). Дієслова на позначення повільного руху в будь-якому середовищі: блукати, брес-

ти, волочитися, гуляти, дибати, плестися, чимчикувати, чвалати; англ. to clump, to 
crawl, to roam, to wander, to walk, to reel, to creep.

…брели, обливаючись потом, бiйцi й офiцери iз скатками на плечах. (О. Гончар)
The planter crawled slowly and painfully along… (Sherwood Anderson)
За способом руху, реалізуючи параметр «Самостійний рух», дієслова класифікують-

ся наступним чином:
1). Рух з допомогою ніг: укр. іти, ходити, бігти, крокувати; англ. go, run, jump, 

gallop. Сюди входять дієслова, які відображають рух пішки (укр. іти, гуляти, крокувати; 
англ. go, totter), бігом (укр. бігти, гнатися, мчати; англ. run, run about), стрибками (укр. 
гецати, стрибати, плигати; англ. bound, jump up, bob, skip).

2). Рух за допомогою крил: укр. летіти, злітати, випурхувати, здійматися, линути, 
майнути; англ. to fly, to wing, to soar, to hover.
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3). Рух за допомогою всього тіла: укр. в’юнитися, вигинатися, гадючитися, звива-
тися, лазити, лізти, повзти, плазувати, пластувати; англ. to crawl, to creep, to scramble, 
to ramp, to ramble, to worm.

Стежка звивалась у високiй травi попiд насипом. (О. Гончар)
Інтегральна сема «Мета руху» реалізується через наступні диференційні семи:
1). Супроводження: укр. ескортувати, супроводжувати; англ. to accompany, to 

escort, to guide, to lead, to squire.
2). Переслідування: укр. наздоганяти, переслідувати, підкрадатися; англ. to chase, 

to follow, to trail, to track.
3). Уникнення небезпеки: укр. брикатися, відбиватися, дременути, евакуйовувати-

ся, емігрувати, жахатися, тікати; англ. to escape, to evacuate, to outrun, to skidoo, to 
scat, to skirr.

4). Напад: укр. атакувати, нападати, навалюватися, штурмувати; англ. to attack, 
to assail, to assault, to storm.

Інтегральна сема «Засіб руху» реалізується через такі диференційні семи:
1). Рух за допомогою наземних транспортних засобів: укр. буксирувати, везти, їха-

ти, їздити; англ. to cycle, to drive, to ski, to sledge.
2). Рух за допомогою водних транспортних засобів: укр. плисти, веслувати, відча-

лювати, гребти, дрейфувати, переправлятися; англ. to oar, to paddle, to row, to sail, to 
yacht, to ferry.

3). Рух за допомогою повітряних транспортних засобів: укр. злітати, здіймати-
ся, летіти, знижуватися, пілотувати, приземлитися; англ. to aviate, to pilot, to fly, to 
balloon, to parachute, to rocket.

4). Рух за допомогою тварин: укр. галопувати, гарцювати, ґедзатися, джигітувати, 
скакати; англ. to back, to gallop, to ride.

У результаті дослідження дієслів руху та їх основних семантичних підтипів доведе-
но, що між окремими групами не завжди можна встановити чітку межу. Одне дієслово 
може належати до кількох груп з тонкою диференціацією значень. Тому вихідним пунк-
том у такій класифікації є актуалізація значення дієслова у момент мовленнєвих актів.
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ПрЕСуППоЗициЯ, имПЛиКациЯ, имПЛиКатура, ЭКСПЛиКатура:  
К ПроБЛЕмЕ раЗграничЕниЯ тЕрминов 

Статтю присвячено аналізові лінгвістичної природи і розмежуванню термінів 
пресупозиція, імлікація, імплікатура, експлікатура. Описується неоднакова роль позна-
чених цими термінами значень у забезпеченні прагматичної зв’язності тексту.

Ключові слова: пресупозиція, імлікація, імплікатура, експлікатура, прагматичний.
Статья посвящена анализу лингвистической природы и разграничению терминов 

пресуппозиция, импликация, импликатура, экспликатура. Описывается неодинаковая 
роль обозначенных этими терминами значений в обеспечении прагматической связно-
сти текста. 

Ключевые слова: пресуппозиция, импликация, импликатура, экспликатура, прагма-
тический.

The article deals with the analysis of the linguistic nature of the terms presupposition, 
implication, implicature, explicature while differentiating these notions. The different role 
of the meanings denoted by these terms as means of the pragmatic coherence of the text is 
described.

Key words: presupposition, implication, implicature, explicature, pragmatic.

Актуальность темы статьи определяется интересом современных лингвистов к праг-
матическим аспектам общения [1-6], к выявлению особенностей согласования смыслов 
говорящего и слушающего и производства ими совместного «значения в интеракции», 
что обусловливает широкое применение лингвистических терминов, позволяющих объ-
яснить процесс извлечения прагматических смыслов, восстановления стратегий ком-
муникативного поведения участников. Одними из наиболее частотными, в этой связи, 
являются термины пресуппозиция, импликация, импликатура, экспликатура, инферен-
ция, которые вследствие пересечения и наложения своего понятийного объема нередко 
используются как синонимичные. 

Соответственно, целью статьи является определение общего и различного в 
«смежных» терминологических понятиях, обоснование причин терминологической 
синонимии. 

Возможность интерпретации и использования указанных терминов как членов од-
ного синонимического ряда обусловлена тем, что все они обозначают неявную, «им-
плицитную» составляющую смысла высказывания (текста), распознавание которой воз-
можно благодаря общности «когнитивного контекста» в виде   «разделяемого знания» 
коммуникантов.

В этом смысле мы не можем не согласиться с мнение Н. Фейрклау, что, в отличие от 
интертекстуальности, которая «открыта» различиям и акцентуирует диалогичность, так 
как вносит в текст «другие голоса», различные типы имплицитного значения (обобщен-

©   Кравченко Н.К., 2012
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ные ученым в понятии assumptions) ограничивают различия и ослабляют диалогичность, 
подразумевая «общность взглядов» [3: 55]. 

Пресуппозиция и импликация. Значительное количество исследований посвящено 
определению и классификации пресуппозиции, понимаемой в широком смысле как фо-
новые знания коммуникантов и в узком — как такой смысловой компонент высказывания, 
истинность которого необходима, чтобы данное высказывание (а) не было семантически 
аномальным (семантическая пресуппозиция) и (б) было уместным в определенном кон-
тексте (прагматическая пресуппозиция). В аспекте нашей статьи представляет интерес 
выявление понятийной «смежности» пресуппозиций с другими видами имплицитного 
значения (прежде всего, с импликацией и ипликатурой), что имеет своим следствием не 
всегда корректную терминологическую синонимию. Среди различных классификаций 
пресуппозиционного значения одной из типичных является, на наш взгляд, классифика-
ция, предложенная Н. Фэйрклау: 

а) экзистенциальные пресуппозиции (предположения о том, что нечто существует); 
б) пропозициональные пресуппозиции (предположения о том, что имеет место, мо-

жет иметь место и будет иметь место); 
в) ценностные / оценочные пресуппозиции (предположения о том, что хорошо или 

желательно) [3: 55]. 
Так, в высказываниях «But (globalization) is also a demanding process, and often a 

painful one» и «Social cohesion is threatened by a widespread sense of unease, inequality and 
polarization» экзистенциальной пресуппозицией  является то, что имеют место такие 
явления, как globalization и social cohesion, а также то, что, наряду с ними, имеет место 
a widespread sense of unease, inequality and polarization. Пропозициональной пресуппо-
зицией служит смысл «глобализация — это процесс». Ценностные предположения ин-
дексируются глаголом threatened. Если некоторое Х угрожает (является угрозой) У, то Х 
нежелательно, У — желательно, то есть social сohesion предполагается как желательная, 
в то время как «a widespread sense of unease, inequality and polarization» – нежелательны 
[3: 55]. 

Можно сказать, что в терминах актуального членения экзистенциальные пресуппо-
зиции соотносятся с темой высказывания, пропозициональные – с ремой. Помимо это-
го, второй член классификации (пропозициональные пресуппозиции) служит, на наш 
взгляд, понятийным гиперонимом по отношению к различным видам семантических 
пресуппозиций: фактивным («Я сожалению, что причинил Вам такие неудобства», пре-
суппозиция – «он причинил неудобства»), контрафактивным («если бы я мог, я бы вам 
помог», пресуппозиция «не могу помочь»); не фактивным («она изо всех сил пытается 
казаться красивой», пресуппозиция — «она не красива»).  

С другой стороны, пропозициональные и, особенно, оценочные пресуппозиции 
сложно отграничить от импликации, если принять за основу наиболее распространенное 
определение этого вида неявного смысла как «имплицитного значения», «которое может 
быть логически выведено на основе лингвистических характеристик» того или иного 
высказывания [3: 60; 6: 185–210]. В частности, фраза «I have been married for twenty 
years» имплицирует смысл «Я все еще женат», на что указывает перфектное значение 
have been. С другой стороны, указанный пример, приведенный Н. Фэйрклау, может быть 
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проинтерпретирован и как пропозициональная пресуппозиции (предположение о том, 
что имеет место), и как экспликатура (см. ниже).

Возможность разграничение пресуппозиции и импликации видится нам следующим 
образом. Импликация всегда в той или иной мере индексирована к контексту (как к тек-
стовому, так и к контексту ситуации общения). Пресуппозиции не зависят от контек-
ста и являются внетекстовой информацией; на когнитивной уровне они соответствуют 
универсальному компоненту в структуре языковой личности, общечеловеческим пред-
ставлениям о мире, о структуре вещей и их взаимосвязей. Так, пресуппозиция о том, 
что «существует такое явление, как глобализация», действительно является частью эн-
циклопедических или обыденных знаний в универсальном фрагменте картины мира 
коммуникантов. В то же время информация о том, что «глобализация – это процесс» 
может считаться пресуппозиционной в том случае, если соответствует универсальным и 
конвенциональным знаниям / представлениям о глобализации как о процессе (например, 
в отглагольных существительных взросление, старение, увядание, страдание значение 
процессуальности входит во внутреннюю форму слов и индексируется грамматически). 
В противном случае, приписывание глобализации процессуальных характеристик явля-
ется некоей новой информацией, предметом обсуждения в конкретном тексте и не может 
рассматриваться как пресуппозиция.

Таким образом, разграничение пресуппозиции и импликации заключается в том, что, 
в отличие от пресуппозиции, импликация всегда индексирована к коммуникативному 
контексту, имеет проспективную направленность, обусловливает смысловую связность 
текста в диаде «интенция – интерпретанта», то есть на мотивационно-прагматическом 
уровне, в аспекте реализации интенций и целей коммуникантов. Пресуппозиция индек-
сирована к когнитивному контексту, предшествующим знаниям коммуникантов, то есть 
имеет ретроспективную направленность и обусловливает смысловую связность текста на 
этапе его декодирования – на формально-семиотическом уровне. Импликация выводится 
на основе пресуппозиций, пресуппозиция же может формироваться на базе импликаций 
только в границах текста или кореферентной совокупности текстов при многократной, 
намеренной (стратегически обусловленной) актуализации (посредством имплицирова-
ния) одной из характеристик объекта, субъекта, понятия, ситуации. Однако в этом случае 
имплицирование является только одним из многочисленных способов образования пре-
суппозиций как устойчивых ассоциаций со специфическими событиями (объектами и 
т.д.), которые могут метонимически вызываться в памяти в ходе коммуникативной прак-
тики, определяя фреймы, в рамках которых интерпретируются части сообщения.

Так, если вернуться к примеру «глобализация – это процесс», то пресуппозиционны-
ми будут знания о том, что в мире имеет место такое явление, как глобализация,  знания 
и преставления об этом явлении (фрейм концепта «глобализация»), а также знания о том, 
что такое «процесс» (протяженность во времени, протекание, развитие, смена состояний 
в развитии и т.д.), структурирующие фрейм одноименного концепта. Указанные пресуп-
позиции будут когнитивной основой для импликаций, выявляющих намерение автора и 
задающих направление дальнейшего смыслообразования и интерпретакции текста. Если 
глобализация является процессом и, соответственно, на нее переносятся характеристики 
процесса, то текстоориентированной импликацией будет следующая: «процесс глоба-
лизации может быть долгим, болезненным»; «надо быть готовым к проблемам»; «про-
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блемы не должны вызывать недовольство, так как это один из «нормальных» этапов в 
развитии процесса» и т.д. 

Кроме информации пресуппозиционного характера, импликация основывается, как 
было указано выше, на лингвистических характеристиках высказывания. Так, в приве-
денном примере основой для выведения импликаций являются, помимо пресуппозиций 
о свойствах «процесса», слова demanding и painful: В условиях глобализации как процес-
са (пресуппозиции о свойствах процесса) от нас требуется ответственность и терпе-
ние (значения, выводимые из слов demanding и painful). На наш взгляд, определяющей ба-
зой для импликаций служат структуры или слова – носители скрытой предикативности, 
которые содержат дополнительную пропозицию, комментирующую эксплицитно выра-
женную информацию. Так, например, в высказывании «Государство N систематически 
нарушает Конвенции ООН» основой для импликации будет адвербиальный семантиче-
ский признак, характеризующий действие с точки зрения его частоты (систематически), 
на основе которого выводятся импликации «Государство-правонарушитель будет нару-
шать международное право и в дальнейшем».

Импликация и импликатура. Конвенциональные и неконвенциональные импликату-
ры. Понятие импликации не всегда тождественно понятию импликатуры. Н. Фэйрклау 
определяет стандартную конвенциональную импликатуру как имплицитное значение, 
которое может быть конвенционально выведено на основе предположений о том, что 
люди придерживаются кооперативных максим. В частности, стандартной импликатурой 
из высказывания `Is there anything to see in Lancaster?’ будет смысл «он не много знает 
о Ланкастере», который выводится адресатом с учетом того, что говорящий соблюдает 
2-ю максиму – качества информации (правдивости) [3: 60]. На наш взгляд, основное от-
личие конвенциональной импликатуры от импликации заключает в том, что первая, в от-
личие от второй, соотносится с целостной ситуацией, индексированной высказыванием, 
а вторая – с одним из признаков ситуации; импликатура основана на целостном фрейме, 
импликация – на одной из пропозиций фрейма. Импликация маркирована лингвисти-
чески – средствами, указывающими на дополнительные аспекты смысла, импликатура 
может не иметь специальных вербальных маркеров, не обязательно индексирована к 
контексту и корреспондирует внеконтекстуальному фрейму, который содержит общедо-
ступное типичное знание об определенной ситуации и модели поведения в ней. Напри-
мер, в высказывании «Он посещает клуб «Для тех, кому за 30» стандартной импликату-
рой будет информация «Он хочет познакомиться, найти себе подругу».  Для сравнения, 
импликацией из этого высказывания будет семантический вывод о том, что «ему за 30». 
В примере «Государство N систематически нарушает Конвенции ООН» импликатурой 
будет информация «против государства-нарушителя могут быть приняты международ-
ные меры» (импликации – см. выше).

В отличие от конвенциональных импликатур, неконвенциональные импликату- 
ры характеризуются «стратегическим отсутствием экплицитности». Понятие неконвен- 
циональной импликатуры сопоставимо с прагматическими или контекстуальными выво-
дами. Разновидностью неконвенциональных (коммуникативных) импликатур являются 
имплицитные значения, выводимые в результате нарушения кооперативных максим Г. П. 
Грайса: когда максима явно нарушается, однако интерактанты продолжают соблюдать ее 
на имплицитном уровне общения [4: 41-58]. Например, высказывание «Я посещаю клуб 



229

«Для тех, кому за 30», потому что люблю потанцевать» активирует неконвенциональ-
ную импликатуру, так как нарушает максиму искренности (правдивости) информации. 
Слова говорящего противоречат знаниям о том, с какой целью посещаются такие клубы, 
что позволяет заподозрить его в неискренности и имплицирует смысл о том, что «Он 
скрывает истинную причину, он испытывает неловкость по поводу того, что вынужден 
знакомиться подобным образом и т.д.».

Тойн ван Дейк, изучая неконвенциональную импликатуру в идеологическом дискур-
се, приравнивает ее к подтексту (Ср.: «Импликатуры в большей мере сопоставимы с 
запланированным адресатом подтекстом» [6: 185-210]). Исследование импликатур по-
зволяет объяснить, что говорят участники политического дискурса и почему они это 
говорят. Следовательно, политические импликатуры так или иначе связаны с функциями 
текста / речи в политическом процессе, всегда выводимы из общих знаний о политике и 
контекстуального понимания текущей политической ситуации. Исходя из особенностей 
политического дискурса (с общей семантической стратегией поляризации внутренней и 
внешней группы) и роли в нем политических импликатур, можно предположить, что ис-
ходная импликатура так или иначе связана с положительной саморепрезентацией гово-
рящего, его партии, социальной группы и негативной интерпретацией его противников. 
Такая импликатура становится, в свою очередь, основой для выводной из нее импликату-
ры, функционально ориентированной на оправдание в глазах обобщенного адресата-ау-
дитории действий политика и представляемой им группы (правительства, партии и т.д.). 

Импликатуры и экспликатуры. Понятие импликатуры не тождественно понятию экс-
пликатуры. В частности, в соответствии с теорией релевантности Д. Уилсон и Д. Спер-
бер [5], экспликатура определяется как заполнение отсутствующих слов, детальная раз-
работка или расширение пропозициональной формы, что осуществляется как стадия, 
предшествующая выявлению импликатуры. Например, высказывание «Не сиди на скале. 
Она может обвалиться» содержит экспликатуру «Она обвалится под твоей тяжестью» 
и импликатуру «Ты можешь пораниться / разбиться». Другими словами, понятие экс-
пликатуры вытекает из параметра «усилий по обработке». Говорящий, стремящийся к 
высокой степени эксплицитности, необязательно произведет «оптимально релевантное 
высказывание» (optimally relevant utterance), так как в этом случае слушателю придет-
ся затратить процессуальное усилие, которое не влечет за собой когнитивный эффект. 
Другими словами, говорящему нет необходимости кодировать концепты, которые и так 
доступны слушающему. Несколько упрощая, можно сказать, что различие между экс-
пликатурой и импликатурой – это различие между семантикой и прагматикой. В отли-
чие от экспликатуры, импликатура всегда сообщает пропозицию, которая структурирует 
концепт, полученный в результате сужения или расширения концепта, закодированного 
лингвистической формой. 

На наш взгляд, понятия экспликатура, импликация и импликатура можно разграни-
чить (очень условно) с учетом несовпадающих фаз интерпретации высказывания как ин-
терактивного феномена. Понимание как диалоговый / интерактивный процесс включает 
такие стадии: 1) конструирование гипотезы об эксплицитном содержании (экспликату-
ре); 2) конструирование гипотезы об имплицированных посылках; 3) конструирование 
гипотезы об имплицированных выводах.
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Первый этап условно можно соотнести с экпликатурой, второй – с импликацией и 
третий – с импликатурой.

Так, в примере 
А. – Мы пойдем сегодня гулять? 
Б. – А ты сделала уроки? 
учитывая эксплицитную посылку – экспликатуру (уроки нужно сделать) и импли-

цитную посылку – импликацию (если уроки не сделаны – не пойдем), собеседник А 
приходит к имплицитному выводу – импликатуре (гулять не пойдем), основанной на 
стандартном фрейме соответствующей ситуации («Делу время потехе час»; вначале – 
работа (уроки), потом - отдых).

Таким образом, пресуппозиция является условием семантического и прагматическо-
го декодирования высказывания (текста), экспликатура – следствием заполнения отсут-
ствующих слов, детальной разработкой пропозициональной формы, импликатура – вве-
дением дополнительной пропозиции, нередко маркированной структурой или словом со 
свернутой предикацией; понятие конвенциональной импликатуры сближается с поня-
тием  фрейма как структуры фоновых знаний коммуникантов об объектах, ситуациях, 
субъектах и др., а также о правилах кооперативного поведения субъектов в стандартных 
ситуациях. Неконвенциональная импликатура сопоставима с прагматическими или кон-
текстуальными выводами, локальным подтекстом. Разновидностью неконвенциональ-
ных импликатур являются имплицитные значения, выводимые в результате нарушения 
кооперативных максим.

Перспективным направлением дальнейших исследований является изучение роли 
неявных смыслов в конструировании когнитивной составляющей дискурса, выявлении 
ситуационной модели автора /  говорящего. 
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автомоБіЛЬний СЛЕнг та його оСоБЛивоСті

Стаття присвячена розгляду ролі автомобільного сленгу та особливостей його 
функціонування в системі загального сленгу української мови. Проводиться комплексний 
аналіз певної групи сленгізмів.

Ключові слова: мова, автомобільний сленг, термінологія.
Статья посвящена рассмотрению роли автомобильного сленга и особенностей его 

функционирования в системе общего сленга украинского языка. Проводится комплек-
сной анализ определенной группы сленгизмов.

Ключевые слова: язык, автомобильный сленг, терминология.
The article deals with the role of motor-car slang in the system of general slang of 

UkrainianKey words: language, automobile slang, terminology.

Актуальність дослідження зумовлена недостатнім вивченням специфіки викорис-
тання автомобільного сленгу в системі загального сленгу української мови. 

Мета дослідження полягає в розкритті специфіки й основних рис автомобільного 
сленгу та здійснення комплексного лексико-семантичного аналізу сленгізмів.

Окреслена мета передбачає вирішення таких завдань:
- систематизувати та описати основні способи утворення автомобільного сленгу;
- схарактеризувати типового носія автомобільного сленгу;
- дослідити специфіку реалізації автомобільного сленгу в усному мовленні;
- провести дослідження в аспекті гендорно-вікового вживання сленгу.
Об’єктом дослідження виступає автомобільний сленг, який представляє особливий 

пласт української лексики.
Предметом дослідження є функціонування автомобільного сленгу в системі загаль-

ного сленгу української мови. 
Методологічною основою дослідження є ідеї розуміння мови як складної, динаміч-

ної, функціональної системи, що забезпечує породження мовних одиниць, які транс-
формуються і репрезентуються в мовленні у вигляді лексем, котрі притаманні певному 
середовищу.

Теоретичною базою є праці Л.О. Ставицької [1], Н.О. Шовгун [2], С.В. Пиркало [3], 
О.С. Фурси, Ю.Л. Мосенкіса (українська мова) [4], Л.О. Кудрявцевої та її учнів В.А. 
Гордієнко [5], І.Г. Приходько [6] та ін. (російська мова), де знайшли віддзеркалення лінг-
вістичні принципи розгляду сленгового матеріалу. 

У дослідженні застосовуються такі методи:
- метод польових досліджень, який забезпечує можливість комплексного й система-

тичного збирання автомобільного сленгу;
- кількісний метод, який є засобом простого підрахунку частоти вживання мовних 

одиниць.
©   Мельник Н.М., 2012
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Мова – система довільних знаків, які люди створюють і використовують для спілку-
вання з іншими людьми. Сленг є одним із видів мовлення з грайливою мотивацією, який 
використовується чітко визначеними групами суспільства (студентами, автомобілістами, 
торговцями та ін.)

У сучасній лінгвістиці сленг є популярним явищем. Дослідження сленгу характери-
зується відсутністю однозначного визначення. На сьогодні не існує однієї загальноприй-
нятої дефініції сленгу. Тому це поняття інтерпретують по-різному. Можна вважати його 
пластом лексики, який негативним чином впливає на мову, або, навпаки, підкреслює ве-
лику роль експресивної лексики.

«Сленг – це слова, що часто розглядаються як порушення норм стандартної мови. Це 
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36 виробництв. Крім того, існує низка галузей з виробництва металовиробів, а також 10 
груп ремонтних робіт» [10: 568 ].

У структурі дослідження автомобільного сленгу ми визначаємо дві групи сленгу:
1. Автомобільний сленг загального вжитку.
2. Вузькоспеціальний автомобільний сленг.
Відповідно був використаний метод польових досліджень із метою збирання су-

часного автомобільного сленгу й було опитано понад 30 осіб різного віку і статі, серед 
яких можна виділити такі соціально-вікові групи: студенти автомобільних шкіл; водії 
маршрутних і таксомоторних служб; автослюсарі та автоелектрики станцій технічного 
обслуговування автомобілів; водії вантажних автомобілів та автобусів в АТП-11; співро-
бітники «автосалонів Бліц Авто»; автовласники. 

Сленгізми, які входять до групи загального вжитку, використовуються студентами 
автомобільних шкіл. Ці лексеми позначають автомобільні деталі: бублик, баранка «кер-
мо»; тачка «автомобіль»; резина, скати «шини»; кондішен «кондиціонер»; автомат 
«автоматична коробка передач»; за тикачка «кришка паливного баку»; сигналка «сигна-
лізація»; повний фарш «повна комплектація автомобільного салону»; пігулка «запаска»; 
банка «спортивний глушник»; смердючка «освіжувач повітря в салоні машини»; грілка 
«автопіч»; горщик «циліндр»; движок «двигун»; вудка «довга антена для передачі ра-
діосигналу»; вуха «дзеркала, які розташовані з двох сторін машини»; шарманка «авто-
магнітофон»; куля «подушка безпеки»; якір «ручне гальмо»; пофокать «посигналити»; 
автопілот «круїз-контроль»; європеєць «автомобіль із лівим розташуванням керма».

Серед десяти опитаних автовласників було виявлено найбільш вживані сленгізми: 
сидушка «сидіння водія та пасажирів»; лисе колесо «зношена гума»; аварійка «аварійний 
сигнал автомобіля»; шиповка «зимова шипована резина»; задок «задня частина автомо-
біля»; передок «передня частина автомобіля»; галогенки «нижні габаритні фари»; косме-
тичка «бардачок передньої панелі автомобіля»; затикачка «кришка паливного баку»; 
сигналка «сигналізація»; кондішен «кондиціонер»; вуха «дзеркала, які розташовані з двох 
сторін машини»; повний фарш «повна комплектація автомобільного салону»; шарманка 
«автомагнітофон»; автопілот «круїз-контроль»; шарабайка «негарна машина»; драхля 
«стара, недоглянута машина»; баранка «кермо». 

Найпопулярніші марки машин теж мають сленгізми: мітсубон, мітсу «Mitsubishi»; 
пейджер, пижик «Mitsubishi Pajero»; демон «Mitsubishi Diamante»; барбос, барбарис 
«Mercedes»; кубік «Mercedes Gelendwagen»; скай «Nissan Skyline»; Санько «Nissan 
Sunny»; сафарик «Nissan Safary»; виноград «Nissan Wingroad»; тушканчик «Hyundai 
Tuscon»; кефір «Nissan Cefiro»; орел «Opel»; бочка «Toyota Corona»; прадік «Toyota Land 
Cruiser Prado»; премія «Toyota Premio»; рафік «Toyota RAV4»; сайра «Toyota Soarer»; 
Ленін «Toyota Levin»; шкарпетка «Volkswagen Golf»; маздень «Mazda»; лача «Chevrolet 
Lacetti». 

Варто зазначати, що використовують в мовленні автомобільні сленгізми загального 
вжитку здебільшого люди, які є автолюбителями. Вузькоспеціалізовані лексеми вжива-
ють автоелектрики та автослюсарі станцій технічного обслуговування автомобілів. Вони 
здебільшого позначають деталі, які невідомі широкому загалу: гідралік «гідроакумуля-
тор»; пневматика «пневмотрубки»; граната «шрус»; пускач, рушило «стартер»; шут 
«шатун»; термос «термостат»; бочка «бак для пального»; корзина «диск зчеплення»; по-
душка «бокове кріплення двигуна»; канапа «ресора»; опорка «шаровая».
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Підґрунтям розвитку автомобільного сленгу слугує термінологічна база, на основі 
якої виникає сленг, який поділяють на вузькоспеціальний і загального вжитку. Цю схему 
варто інтерпретувати у вигляді рисунка 1.

1. Термінологічна база
2. Вузькоспеціальний сленг
3. Сленг загального вжитку

Рис. 1.
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мінів, що забезпечує номінативними засобами провідну галузь промисловості, яка ви-
робляє механізми, машини, інструменти для інших галузей виробництва, устаткування 
військового призначення та предмети широко вжитку [11].

Спеціальний сленг характерний певній соціальній групі. До складу вузькоспеціаль-
ного сленгу входять лексеми, які невідомі широкому загалу. 

Автомобільний сленг загального вжитку популярний серед великої кількості людей, 
тому що все частіше автомобіль стає предметом повсякденної дійсності, засобом пере-
міщення, а також традиційним транспортним засобом.

Автомобільний сленг у мовній діяльності певної соціальної групи є засобом вира-
ження. Аналіз досліджуваної сфери дає змогу зробити висновки, що сленг як інструмент 
вираження мовлення несе в собі емоційно-експресивне навантаження. 

Автомобільний сленг розвивався разом із українською машинобудівною терміно-
логією. На різних етапах розвитку автомобільної промисловості в Україні формуються 
мовні засоби інтерпретації. Лексичний склад української мови збагачується автомобіль-
ними термінами, на основі яких формуються сленгізми. 
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оСоБЛивоСті вЕрБаЛЬної ПовЕдінКи СПівроБітниКів 
мініСтЕрСтва оБорони СШа Під чаС ПровЕдЕннЯ БриФінгів

(на матеріалі брифінгів міністерства оборони США)

У статті досліджуються особливості вербальної поведінки співробітників мініс-
терства оборони Сполучених Штатів Америки під час проведення брифінгів.

Ключові слова: брифінг, вербальна поведінка, комунікативні стратегії і тактики.
В статье исследуется речевое поведение сотрудников министерства обороны США 

при проведении брифингов.
Ключевые слова: брифинг, речевое поведение, коммуникативные стратегии и так-

тики.
The article deals with verbal behaviour of the representatives of the Ministry of Defense of 

the United States of America during briefings. It considers their verbal behaviour along with 
communicative strategies and tactics used. 

Key words: briefing, verbal behaviour, communicative strategies and tactics.

Постановка проблеми і її зв’язок із важливими науковими та практичними за-
вданнями. Два життєві прояви людини – діяльність і поведінка – розрізняються тим, 
що в діяльності вчинки визначаються свідомими цілями і мотивами, а поведінка – під-
свідомістю. Відповідно до цього лінгвісти, фахівці з теорії мовленнєвої діяльності, пси-
холінгвісти бачать мовленнєву діяльність як мотивований, свідомий мовний прояв, що 
визначається цілями [1; 2], а мовленнєву поведінку – як стереотипний, автоматизований, 
мовний прояв, позбавлений усвідомленого мотивування. Мовленнєва поведінка людини 
– складне явище, вона пов’язана з особливостями її виховання, місцем народження і на-
вчання, з середовищем, в якому вона зазвичай спілкується, з особливостями, властивими 
їй як особі і як представникові соціальної групи, а також національної спільноти.

Аналіз особливостей мовленнєвого спілкування в соціальній взаємодії пов’язаний з 
виокремленням наступних рівнів соціальної комунікації:

- спілкування людей як представників тих або інших груп (національних, вікових, 
професійних, статусних і т. д.). При цьому визначальним чинником мовленнєвої пове-
дінки двох або кількох людей є їх групова приналежність або ролева позиція (наприклад, 
керівник – підлеглий, консультант – клієнт, викладач – студент і т. д.);

- передача інформації безлічі осіб: пряма у разі публічної промови або опосеред-
кована у разі засобів масової інформації.
©   Максимчук Н.М., 2012
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Мовленнєва поведінка людей в соціально орієнтованому спілкуванні має ряд осо-
бливостей. Передусім слід зазначити, що в соціальній взаємодії чітко відбивається об-
слуговуючий характер мовленнєвої діяльності; тут мова завжди підпорядковується 
“екстралінгвальній” меті, що спрямована на організацію спільної діяльності людей. Ця 
особливість зумовлює значно суворішу (порівняно з міжособистісною взаємодією) ре-
гламентацію мовленнєвої поведінки. Хоча норми мовленнєвої поведінки відносяться до 
сфери мовчазних угод між членами суспільства, саме у сфері соціально орієнтованого 
спілкування їх дотримання супроводжується значно жорсткішим контролем.

У прагматичному вивченні мови сформульовано ряд конкретних правил, виконання 
яких дозволяє людям діяти спільно. Початковими умовами є: 1) наявність у учасників 
взаємодії хоча б короткочасної спільної мети. Навіть якщо їх кінцева мета відрізняється 
або суперечить одне одному, завжди має бути спільна мета на період їх взаємодії; 2) 
очікування, що взаємодія триватиме до тих пір, поки обидва учасники не вирішать її при-
пинити (ми не відходимо від співрозмовника, не кажучи ні слова, і не починаємо ні з того 
ні з сього займатися чимось іншим). Наведені умови дістали назву «принцип кооперації» 
[3], тобто вимога до співрозмовників діяти таким чином, який відповідав би прийнятій 
меті і напряму розмови. 

Постановка завдань і цілей статті. Основною метою статті є виявлення особли-
востей вербальної поведінки співробітників міністерства оборони Сполучених Штатів 
Америки під час брифінгів. Об’єктом дослідження є автентичні матеріали брифінгів, що 
проходили у Пентагоні (2009 – 2011 р.р.). Предметом дослідження є комунікативні стра-
тегії і тактики, до яких вдаються співробітники міністерства оборони США під час про-
ведення брифінгів, що зумовлює актуальність статті. Наукова новизна полягає у тому, 
що здійснюється спроба проаналізувати вербальну поведінку представників оборонного 
відомства Сполучених Штатів Америки під час публічних виступів.

Дискурс англомовного брифінгу як окремий тип дискурсу не є абсолютно незалеж-
ним елементом комунікації. Він є складним типом дискурсу, що виступає як гетерогенне 
інтегроване утворення гібридного типу дискурсу, оскільки виявляє ознаки різних типів 
дискурсів, насамперед політичного, інформаційного дискурсів та дискурсу у сфері ПР, 
і реалізується на їх перетині. Гібридна природа дискурсу англомовного брифінгу умож-
ливлює його гнучкість, динамізм в аспекті прилаштування до змінних комунікативних 
ситуацій [4: 498].

Кожен дискурс має власний набір комунікативних стратегій і тактик, які слугують 
утіленню специфічних інтенцій мовця. Водночас існує значний арсенал універсальних, 
загальних стратегій і тактик, у різних типах дискурсу можна використовувати спеціалі-
зовані і загальні стратегії і тактики [2: 170]. 

Розглянемо англомовний брифінг як діалогічну взаємодію між представниками ЗМІ 
з одного боку та співробітниками міністерства оборони США з іншого. Результатом такої 
комунікативної події може бути гармонія або конфлікт [5]. В нашому випадку співроз-
мовники реалізують свої комунікативні наміри, зберігши баланс стосунків, тобто кому-
нікативну рівновагу [2: 161]. Це означає, що спілкування ґрунтується на основі стратегії 
кооперації [6]. Взаємодія комунікантів характеризується підтвердженням взаємних ро-
льових очікувань. В цьому разі реалізуються стратегії ввічливості та співпраці. Напри-
клад, на брифінгу в прес-центрі Пентагону від 19 січня 2011 року щодо випадків само-
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губств в американській армії, генерал Кьяреллі розпочав розмову таким чином: “Well, 
good morning, and thank you all for being here today. I’m joined, as you can see, by Lieutenant 
General Jack Stultz, the chief of the Army Reserve, and Major General Ray Carpenter, the 
acting director of the Army National Guard. I’d like to make a brief opening statement, and 
then we’ll field any questions you might have” [7].

Якщо розглядати англомовний брифінг як політичний тип дискурсу, то можна скон-
центрувати увагу на деяких комунікативних стратегіях, характерних саме для цього типу 
дискурсу. Це, насамперед, інформаційно-інтерпретаційна стратегія (що також властива 
інформаційному дискурсу), до якої вдаються представники міністерства оборони США 
під час спілкуванні з представниками ЗМІ, а також, подекуди, стратегія дискредитації.

До інформаційно-інтерпретаційної стратегії представники Пентагону вдаються з 
метою поінформувати журналістів, які в свою чергу, повідомлять цю інформацію за-
галу, про ситуацію в країні, прокоментувати певні події, розповісти про вжиті заходи 
для розв’язання проблем та конфліктів. Інформаційно-інтерпретаційна стратегія реалі-
зується за допомогою тактик визнання існуючої проблеми, коментування, пояснення, 
пошуку шляхів розв’язання проблеми [2: 169]. Наприклад, на брифінгу від 20 березня 
2011 року (щодо проведення військової операції Odyssey Dawn у Лівії) заступник голови 
комітету начальників штабів збройних сил США віце-адмірал Біл Гортні розпочав свій 
виступ так: “Good afternoon everyone, and thanks for being here today. I want to take just 
a few minutes to update you on our military operations in Libya, and then I’d be very happy 
to take your questions. As you know, we began our enforcement of United Nations Security 
Council resolution 1973 yesterday with cruise missiles strikes on selected air defense systems 
and facilities ashore, as well as air defense command and control infrastructure. I reported 
yesterday that coalition forces launched more than 110 Tomahawk missiles from ships and 
submarines in the Mediterranean. That number eventually rose to a total of 124 in the hours 
after I briefed you...” [8]. Тут віце-адмірал Біл Гортні коментує хід військової операції в 
Лівії, реалізуючи тактику коментування та пояснення. 

Представники Пентагону також вдаються до стратегії дискредитації, характерної для 
політичного дискурсу. Вона зазвичай реалізується тактикою акцентування на негативних 
якостях опонента або вказування на помилки опонента [2: 169]. Під час того ж брифінгу 
від 20 березня 2011 року (щодо проведення військової операції Odyssey Dawn у Лівії) за-
ступник голови комітету начальників штабів збройних сил США віце-адмірал Біл Гортні 
на запитання журналіста стосовно лівійського лідера М. Каддафі “Do you take seriously 
the ceasefire that has been called by Gadhafi?” [8], зауважив: “I question anything out of -- 
that Gadhafi calls for. He called for a ceasefire and then told his troops to move into Benghazi 
after he called for a ceasefire” [8]. Таким чином представник міністерства оборони США 
намагається дискредитувати лівійського лідера М. Каддафі в очах журналістів, а за їх 
допомогою, і в очах світової спільноти. 

висновки та перспективи подальших розвідок. Проаналізувавши вербальну пове-
дінку співробітників міністерства оборони США, можна зробити висновок, що стратегії 
і тактики, до яких вдаються представники Пентагону, характерні для інформаційного та 
політичного типів дискурсу. Вони також перетинаються, накладаються одна на одну в 
залежності від змінних параметрів дискурсу.
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ЗаСоБи інтиміЗації  
у ФунКціонаЛЬно-СтиЛіСтичному аСПЕКті

(на основі україномовних і англомовних рекламних текстів)

Стаття присвячена розгляду засобів інтимізації в рекламних текстах англомовно-
го і україномовного рекламних дискурсів у функціонально-стилістичному аспекті. Здій-
снюється аналіз засобів інтимізації у рамках стилістичної семасіології і стилістики 
тексту.

 Ключові слова: інтимізація, рекламний текст, стилістичні засоби, стилістичні 
прийоми.

Статья посвящена рассмотрению средств интимизации в рекламных текстах 
англоязычного и украиноязычного рекламных дискурсов в функционально-стилистичес-
ком аспекте. Проводится анализ средств интимизации в рамках стилистической сема-
сиологии и стилистики текста. 

Ключевые слова: интимизация, рекламный текст, стилистические средства, сти-
листические приёмы.

The article deals with means of appeal in Ukrainian and English advertisement discourse 
in functional stylistically aspect. The means of appeal are analyzed in the stylistic semasiology 
and text stylistics framework. 

Key words: means of appeal, an advertisement text, stylistic means and stylistic devices.

Вивченням тексту як соціолінгвістичного феномену займались багато відомих уче-
них. Текст досліджувався з різних перспектив і в межах різних наукових теорій. Рекламні 
тексти сьогодні є об’єктом вивчення як в Україні, так і за її межами (А.М. Баранова, Р. 
Барт, Н.Л. Волкогон, А.А. Гируцький, В.В. Зірка, Р.Г. Іванченко, В.І. Карасик, Н.В. Кос-
тенко, О.В. Медведєва, А.В. Олянич, П.Б. Паршина, Ю.К. Пирогова, М.А. Семичев, В.В. 
Ученова О.І. Шейгал, Л.Г. Фещенко, Mueller, J. Lund, G.Leech, A. Keding, M. Geis, G. 
Cook та ін.). Поняття «інтимізація», введене у 40-х роках Л.А. Булаховським, в Україні 
досліджувалось також Г.Г. Почепцовим, Т.Г. Винокуром, О.К. Яскевич, А.В. Корольовою 
та ін. В Росії дане поняття описував Б.І.Шифрін. 

Актуальність дослідження визначається роллю рекламних текстів у соціально-кому-
нікативних процесах сьогодення та недостатньо глибоким вивченням поняття «інтиміза-
ція». В кінці ХХ ст. в системі філологічних знань було оцінено зв’язок тексту з комуніка-
тивною діяльністю людини, як двоєдинства адресант-адресат. Мовна комунікація почала 
набувати нових ознак, а саме: «відкритість, незавершеність, жанрова багатомірність, що 
обумовлена електронними та іншими технічними засобами» [1: 1]. Мовна комунікація 
все більше взаємодіє з іншими системами комунікації: соціальною, політичною, реклам-
ною. Відповідно змінюються характеристики тексту як атрибуту комунікації. Стиль як 
спосіб розказати світові про своє «я» та як посередник між «я» та світом у рекламних 
©   Декшна Т.А., 2012
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текстах (в подальшому РТ) проявляється в умінні актуалізувати в реципієнта відчуття 
свого «я» у взаємодії з навколишнім світом. Тому завданням даної статті є аналіз засобів 
інтимізації у функціонально-стилістичному аспекті. За визначенням В.В. Виноградова: 
«Стиль – це суспільно обумовлена, внутрішньо об’єднана сукупність прийомів викорис-
тання, відбору і поєднання засобів мовного спілкування тієї чи іншої загальнонародної, 
загальнонаціональної мови, що співвідноситься з іншими такими самими способами ви-
раження, які слугують для інших цілей, виконують інші функції в мовленнєвій практиці 
даного народу» (переклад мій – Т.Д.) [2: 228]. Таке тлумачення стилю підтверджує необ-
хідність вивчення національно-культурних стильових особливостей рекламних текстів. 
В даній статті поняття стилю розглядається згідно бачення В.В. Виноградова, а також як 
деяка підсистема мовних засобів, які об’єднуються «единством выполняемой ими функ-
ции или общностью сферы их употреблнния» [2: 228]. 

Для досягнення максимального порозуміння адресата з адресантом численна час-
тина РТ створюються на основі розмовного стилю. Дружній стиль висловлення, неви-
мушеність обстановки сприяють інтимізації спілкування. Комунікативно прагматична 
інформація РТ проявляться як і в художніх текстах, згідно досліджень А.В. Корольової, 
як стильова когезія за допомогою інтимізуючих актуалізаторів: ефектів напруження, об-
манутого очікування, зображувальної актуалізації, конвергенції, стилістичних прийомів. 
Ефекти напруження і обманутого очікування створюються в РТ у тому числі і за допо-
мого ділогізації, а саме: вживання риторичних запитань, редукованого діалогу тощо [3].

На сьогодні навіть такі консервативні заклади, як банки і страхові компанії, переко-
налися наскільки є важливим позиціонувати себе закладами душевними, турботливими 
і близькими до людей. Наприклад, «Укрсіббанк. Банк позитивних змін. Обирай позитив-
ні зміни!», «Are you happy with your business bank? If not, have a few words with us.» [4: 
55]. Сленг, як різновид розмовної мови є притаманним молодіжній цільовій аудиторії, 
оскільки молодь як правило позиціонує себе в суспільстві шляхом створення особливої, 
ненормованої мови. РТ використовують таку ненормовану мову для наближення до да-
ної цільової аудиторії. Наприклад, реклама назва льодової арени «Льодовий драйв» має 
на меті своєю назвою привабити молоде покоління; яскравий випадок використання на-
тяків на заборонену лексику спостерігається в американській рекламі жувальної гумки 
«Orbit», що робить дану рекламу направленою на відповідне коло споживачів: «What 
the fu...FRANK?, Son of a Bi...BEATRICE?, Holy sh...SHEILA?, Well, kiss my as...ASHTON?, 
Well, ain’t that kick in the...BULFAZA?, Well, wax my bu...BUTLA!, ..fu...FABULOUS!» [5]. 

Суржик використовується в РТ для інтимізації спілкування, оскільки направ-
лений на ідентифікацію певною соціальною групою. Адже ще М.М. Бахтін писав: 
абстрактно єдина національна мова розділяється на «словесно-идеологические» і 
«социальные кругозоры», у кожного з яких своя «социально-идеологическая смысловаяя 
конъюнктура», «свой лозунг, своя брань и своя похвала» [6: 101-104]. РТ рясніють в 
основному суржиком, яким розмовляють представники певної цільової аудиторії (праль-
ний порошок) для створення атмосфери довіри.

гумор актуалізує почуття довіри, що дає змогу уникнути неприйняття реклами 
як явища і фокусує увагу реципієнта на нелогічних семантичних зв’язках у РТ. Гумор 
допомагає опосередкованим шляхом отримати емоційну відповідь-реакцію на повідо-
млення. Задобрюючи звертання невеликою кількістю гумору копірайтер підсилює дій-
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сність підходу і надає РТ яскравості. Прикладами РТ з елементами гумору є реклама 
кави «Jacobs»: «це не мої батьки…» [7] , сусіди прийшли в гості на каву і принесли речі 
самих власників будинку. 

агресія привертає увагу, викликає зацікавленість до об’єкту реклами. Агресію вико-
ристовують для показу переваг, популяризації, заохочення до активних дій: «Сила Lion. 
Discover your power. Від Nestle» [8].

Пародія – спрямовання мовних засобів для досягнення комічного ефекту за рахунок 
навмисного використання унікальних рис іншого твору чи ситуації, зазвичай широко 
відомого, в спеціально зміненій формі [9]. За рахунок використання фонових знань паро-
дія теж може слугувати засобом інтимізації. Наприклад, реклама масла «Lurpak», знята 
в стилі «Володаря перстня» [10].

В рамках вивчення мовних особливостей рекламних текстів на певному культурно-
му тлі, цінними є дослідження Дж. Лакоффа та М. Джонсона, оскільки вони виділили 
концептуальну метафору як одиницю колективної свідомості носіїв тієї чи іншої мови 
чи культури. Такими чином метафора в РТ відображає одиницю свідомості адресата як 
представника певної цільової аудиторії. Наприклад: «NIVEA. Краса та впевненість», 
«Kodak Film – because time goes by» [11], «Elasticolor technology hugs lips…» [12: 5], 
«Maybeline. Our formula with Micro-Flex technology stands up to the stress» [12: 15].

Персоніфікація широко використовується в створенні інтимізованих РТ. Напри-
клад, Гейл Бордену 1956 році в рекламі згущеного молока почав використовувати корову. 
Такий підхід «персоніфікував» продукт, надав йому природності і натуральності. При 
вдалому підборі персонофікуючих асоціацій, які залежатимуть від типу адресата, в тому 
числі від культурних та національних особливостей, рівень інтимізації РТ може бути до-
сить високим (Milka, Ренні, Барні, засіб від печії у формі пожежників тощо). метонімія 
використовує для пояснення одних сутностей через референції до інших сутностей. Ме-
тонімічні конструкції є частиною буденного мислення і тому є засобом інтимізаційним. 
В РТ часто використовується виробник замість продукту, наприклад: «Rolex. A crown for 
every achievement» [13].

антитеза використовується для створення контрасту, показу конфлікту, виклику 
емоційної реакції: «Готель Ландхаус / Hotel Landhouse. Маленький готель з великими 
можливостями» [14: 15], «Справа за малим. Зробіть малий бізнес великим!» [15: 15], 
«…Ви зможете радіти спілкуванню зі своєю дитиною щодня та спокійно спати що-
ночі» [16].

інтрига потрібна для зацікавлення, утримання уваги в РТ. Яскравим прикладом ви-
користання інтриги слугує реклама шоколаду «Корона»: де сюжет нагадує фільм про 
супер-агента [17].

Автори рекламних текстів часто допускають алогізми: «Продаж. Комфорт. Chiccо» 
[18: 124].

ритм, рифма: «A YOUNGER LOOKING YOU FROM AGE RENEW MAXFACTOR» 
[19], «Мінус 7 подарунокусім!» [15: 63], «Продукти з Хаме – завжди з нами!» [20], «До-
бре печінці та жовчним шляхам – це Гіпабене від ратіофрам!» [21: 9]. Елегантний, рит-
мічний РТ легше сприймати та інтерпретувати, а тому ритмічності, мелодійності можна 
надати певне місце серед інтимізацій них засобів. 

Художнє порівняння: «Daring Definition Mousse Mascara It’s weight less as a butterfly 
Avon» [22]; «Нова TrioForMe. Наче в маминих обіймах…» [23: 116]. 
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Зевгма: «Нурофен для дітей – полегшення болю, жару…та життя батьків» [23: 47]. 
гра слів. Б.Ю. Норман пише, що мовна гра в широкому значенні – «це використання 

мови для досягнення надмовного, естетичного, художнього ефекту…» [24: 79]. Гра слів 
впритул пов’язана з ілюстраціями, тобто невербальними засобами вираження змісту в 
РТ. Якщо заголовок говорить лише те, про що написано в ілюстрації, то такий РТ пра-
цює в півсили [25: 111]. В мультимедійних РТ нерідко використовується гра зі стійкими 
виразами, яка полягає у підміні слова чи декількох слів. Такий прийом створює ефект 
впізнавання і залучає адресата до активного сприйняття РТ. Наприклад: «New Revlon 
color burst lipstick. It’s love at first swipe» [12: 5] (відпочаткового «love at first sight»), «Но-
шпалгін. Новий препарат для лікування головного болю. Працює з головою» [21: 6], «Їмо 
на «п’ятірку»! У меню малят – 5 нових вівсяних каш BаbiPremium з молоком та фрук-
тами» [20: 48], значення заклику «Найди свою пару» на фоні числених жіночих туфель 
проступає двояко [26] «Have a dirty mouth? Clean up with Orbit. A good clean feeling. No 
matter what», де вираз «dirty mouth» актуалізується в двох значеннях одночасно – бруд-
ний рот від їжі і «брудний» від нецензурної лексикою, якою експерти жувальної гумки 
намагаються охарактеризувати її [5].

Престиж часто передається через гіперболу. Можливо тому, що гіпербола властива 
головним чином живому розмовному і художньому мовленню. В рекламних текстах зна-
ходимо приклади гіперболи: «Інтершкола і трохи везіння – і світ біля ваших ніг» [27], 
«Умкалор – одна відповідь на всі запитання про застуду» [18: 49], «Інтертоп. Комфорт 
за будь-яких умов» [26: 129], «The world’s best cosmopolitan starts with grey goose l’orange. 
Grey Goose.World’s Best Tasting Vodka» [22], «PegPerego. Зроблено в Італії для всього 
світу!» [28: 123].

З проведеного аналізу можемо зробити висновок, що традиційні стилістичні засоби 
і прийоми активно використовуються в РТ і можуть утворювати інтимізаційні засоби. 
Найактивніше проявляє себе з цій ролі метафора, гіпербола, різні види повторів, гра слів 
із використанням омонімічності мови і антонімічні конструкції. Потрібно відзначити, 
що омонімічні конструкції частіше можна спостерігати в англійській мові, аніж в україн-
ській через природно вищий рівень омонімічності. Проведений аналіз показує викорис-
тання й інших стилістичних засобів і прийомів для створення інтимізуючої атмосфери 
спілкування, а саме: сленг, гумор, агресія, пародія, метафора, паралельні конструкції, 
антитеза, інтрига, ритм і рифма, гіпербола, художнє порівняння, конвергенція. До стиліс-
тичних особливостей, характерних для мови реклами, належить субстантивність і син-
таксична простота [29: 94], динамічний синтаксис [30: 67-72], конвергенція стилістич-
них прийомів [31: 28-29], використання тема-рематичних відношень для підкреслення 
важливої іноформації [32: 10-11]. 

Вивчення практичного матеріалу показує функціонально-стилістичне розмаїття РТ. 
В РТ можна спостерігати так звану «дифузію функціональних стилів» [33: 167-171]. Ре-
кламні тексти нерідко поєднують у собі риси публіцистичного, художнього, наукового, 
науково-популярного, розмовного і ділового стилів, залежно від типу адресата. Виділені 
особливості можна вважати стилеутворюючими характеристиками сучасного англомов-
ного і україномовного рекламного дискурсу, його мовним маркерами. Необхідно ще раз 
відзначити складну стилістику РТ як полікодового утворення внаслідок використання 
лінгвальних та екстралінгвлаьних засобів, невербальних знаків. Проведене дослідження 
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дозволяє поглибити вивчення засобів інтимізації загалом і засобів інтимізації в реклам-
ному дискурсі зокрема. 
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УДК 811.111’342.1:808.5 
 Шварцман О.И. 

(Одесса, Украина) 

ПроСоди чЕСКиЕ СрЕдСтва уСтнЫХ СудЕБнЫХ вЫСКаЗЫваний

 Стаття присвячена вивченню основних просодичних засобiв американської вимо-
ви в мові юристів найвищого соціального статусу на матеріалі епiзодiв з художнiх 
фiльмiв The Lincoln Lawyer, The Devil’s Advocate. Автор проводить аудиторський ана-
ліз і приходить до висновку, що судовi висловлювання є рiзновидами одного й того ж 
публiцистичного та iнтонацiонного стиля з елементами артистичного (художнього) 
стиля. 

Ключові слова: просодія, стиль, регістр, перлокуцiя, iллокуцiя, діапазон.
 Статья посвящена изучению основных просодических средств американского про-

изношения в речи юристов самого высокого социального статуса на материале эпизо-
дов из художественных фильмов The Lincoln Lawyer, The Devil’s Advocate. Автор прово-
дит аудиторский анализ и приходит к выводу, что судебные высказывания являются 
разновидностями одного и того же публицистического интонационного стиля с эле-
ментами артистического (художественного) стиля.

Ключевые слова: просодия, стиль, регистр, перлокуция, иллокуция, диапазон.
The article is dedicated to studying the basic prosodic indications of American 

pronunciation in speeches of lawyers of the highest social status on material of the episodes 
from the movies: The Lincoln Lawyer, The Devil’s Advocate. The author carries out an auditory 
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analysis and arrives to a conclusion that forensic utterances are variations of one and the same 
publicist intonation style with elements of artistic (fiction) style. 

Key words: prosody, style, register, perlocution, illocution, range.

 Воздействие через убеждение является основным для судебной речи. Именно судьи 
и присяжные являются теми, на кого прежде всего направлен убеждающий эффект речи, 
однако в зависимости от того, кем произносится речь, защитником или обвинителем, 
информация предстает в несколько различающихся видах. 

 Обвинитель, функция которого заключается в оценке преступления и личности под-
судимого, изложении фактического состава преступления, анализе доказательств вино-
вности/невиновности подсудимого, обосновании квалификации, должен в своей речи 
уделять больше внимания информативному воздействию, целью которого является пере-
дача адресату какой-либо информации.

 Речь защитника должна помочь суду и гражданам разобраться в фактических об-
стоятельствах дела, способствовать формированию убеждения судей, оказать воспита-
тельное воздействие на граждан. Ближайшая цель защитника подчинена отстаиванию 
интересов подзащитного. В связи с этим защитник в судебных прениях излагает суду 
соображения защиты по существу обвинения, а также по обстоятельствам, оправдыва-
ющим обвиняемого или смягчающим наказание. Следовательно, убеждающее воздей-
ствие характерно в большей степени для защитительных речей, чем для обвинительных. 
Это связано с тем, что от умения защитника убедить суд в своей точке зрения зависит 
судьба конкретного человека [2, 36].

Особую роль в реализации убеждения в судебной речи играет интонация, которая 
может нести большое количество предметной (объективной), оперативной (объективно-
субъективной) и оценочной (субъективной) ин формации. Различные виды информации 
обуславливают вариативность про содических средств.

 Интонация играет важную роль в коммуникации, где не только переда ет лингвисти-
ческую информацию, но также играет ключевую роль в регули ровании речи и является 
важным показателем индивидуальности оратора, отражая психологическое состояние 
оратора и его социальную роль. Интона ция высказывания помогает передать то, что ора-
тор намеревается сообщить аудитории, т.е. иллокутивный смысл высказывания. [6, 128]

 Предметом исследования в настоящей статье являются просоди ческие средства 
устных судебных высказываний, которые предстают как главный компонент выражения 
иллокутивных значений с перлокутивным эффектом убеждения.

 цель исследования заключается в выявлении особенностей просоди ческой органи-
зации убеждения как вида прямого воздействия в судебной ре чи в американском вариан-
те английского языка, а также роли просодических средств в выражении иллокутивных 
значений с перлокутивным эффектом убеждения в судебной речи.

 Основной за дачей исследования является:
• выявить просодические средства выражения убеждения, являющиеся результа-

том воздействия таких факторов, как место речи (судебная / кулуарная речь), коммуника-
тивный тип высказывания, роль судебного оратора (защитник/обвинитель).

 Методика исследования базировалась на комплексном подходе к реше нию постав-
ленных задач и включала в себя метод регистрируемого научного наблюдения, реализо-
ванный в аудиторском анализе исследуемого корпуса.
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Экспериментальным материалом для изучения просодических осо бенностей вы-
сказываний, характерных для судебной речи, послужили выска зывания, реализуемые 
носителями американского варианта английского языка. Изучение просодической реали-
зации убеждения проводилось на материале эпизодов из художественных фильмов The 
Lincoln Lawyer, The Devil’s Advocate.

В работе рассматривалась речь защитника и обвинителя в судебном процессе и их 
кулуарные высказывания, т.е. высказывания процес суальных противников вне рамок су-
дебного процесса.

терминальные тоны высказывания 
суд. ораторов
на процессе (кол.)

Кулуарные вы-
сказывания суд. 
ораторов

все высказыва-
ния (кол.)

нисходящий тон 36 (33,3%) 68 (31,48%)
восходящий тон 13 (12%) 7 (6,5%) 20 (9,26%)
ровный тон 3 (2,8%) 5 (4,6%) 8 (3,71%)
Сложные тоны 46 (42,6%) 50 (46,3%) 96 (44,44%)
Составные тоны 10 (9,3%) 14 (13%) 24 (11,11%)
итого: 108 (100%) 108 (100%) 216(100%)
Шкалы
нисходящая шкала 60 (55,6%) 61 (56,5%) 121 (56,02%)
нисходящая шкала 
со спец. подъемом

8 (7,4%) 7 (6,5%) 15 (6,94%)

ровная шкала 24 (22,2%) 33 (30,6%) 57 (26,39%)
восходящая шкала 16 (14,8%) 7 (6,4%) 23 (10,65%)
итого: 108 (100%) 108 (100%) 216 (100%)

Для каждой реализации определялись:
1) длительность всего высказывания,
2) количество и длительность пауз высказывания,
3) длительность фонационного периода,
4) длительность предъядерного, ядерного и заядерного слогов, 
5) количество слогов,
6) средняя длительность слога высказывания.
аудиторы определили, что преобладающими тонами исследуемых вы-

сказываний являлись нисходящие и сложные терминальные тоны. Сложные тоны 
выполняют выделительную функцию и придают речи особую вырази тельность и 
экспрессивность. высокая частотность сложных тонов в выска зываниях судебных 
ораторов на процессе не случайна, т.к. задача судебного оратора состоит в привле-
чении внимания слушателя к предмету речи, разъ яснения и выделения наиболее 
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важных моментов в высказываниях. данное мнение совпало с точкой зрения иссле-
дователей, описывающих интонацию публичной речи. так, а. м. антипова отмеча-
ла, что данные ядерные тоны являются наиболее употребительными для публич-
ных выступлений и для разговорной речи [1; 122, 124]. Высокая частотность нисходя-
щих тонов, определяемая аудиторами, тоже не случайна. Кинетически па дающие тоны 
выполняют функцию завершенности, определенности, катего ричности.

В исследуемых высказываниях аудиторами отмечалось доминирование нисходящих 
шкал. Мелодическое оформление высказываний судебных ора торов на судебном про-
цессе соответствует тем задачам, которые ставил пе ред собой оратор. Высказывания, 
характеризующиеся тональным контуром, состоящим из нисходящей шкалы и низкого 
нисходящего тона, выражают категоричность, уверенность говорящего. Контур, состо-
ящий из низкой скандентной шкалы и низкого нисходящего тона, передает такие значе-
ния, как возмущение, неодобрение и т.д.

В ходе исследования аудиторы отмечали более широкий диапазон вы сказываний, от-
носящихся к судебному процессу. Этот факт свидетельствует о том, что вариативный 
диапазон влияет на различную степень выразитель ности высказываний.

Аудиторами было отмечено и то, что темп высказываний носил неста бильный харак-
тер. Результаты аудиторского анализа показали, что информанты определяли ускорен-
ный темп в утвердительных высказываниях и вопроси тельных высказываниях, относя-
щихся к речи на судебном процессе. Наи большая паузальная насыщенность отмечалась 
в тех высказываниях, где от мечалось снижение темпа.

Л. К. Цеплитис в своей работе высказывал мнение о том, что воспри ятие темповых 
изменений не является вполне адекватным физическим изме нениям темпа. «Восприятие 
темпа зависит не только от некоторых пороговых значений, но и от фонетической (в 
частности, ритмической) и даже синтакси ческой структуры текста.... Эффект темпа соз-
дается не только временными соотношениями сегментов в речевом сигнале, но и иными 
явлениями (психи ческими, конситуативными и др.)» [7, 135]. Таким образом, показания 
аудиторов носят лишь предварительный характер и их точность будет проверена в ходе 
анализа физических изменений темпа.

Все аудиторы высказывали мнение о том, что часть высказываний произносилась с 
повышенной громкостью. Многие аудиторы также отмечали тот факт, что в некото рых 
высказываниях терминальный тон выделяется эмфатическим ударением, которое помо-
гает контрастно противопоставлять те или иные слова.

Выводы
1. Проведенное нами исследование показало, что рассматриваемые нами судебные 

высказывания являются разновидностями одного и того же публицистического интона-
ционного стиля с элементами артистического (художественного) стиля.

2. Данные, полученные в результате математико-статистической обработки нашего 
корпуса исследования, показали, что не все элементы просодической структуры судеб-
ных высказываний равноценны в образовании перлокутивного эффекта убеждения и 
только такие акустические параметры, как частота предъядерного, ядерного и заядерно-
го слогов и интенсивность ядерного слога, имеют различительные способности. Измене-
ния остальных просодических характеристик можно рассматривать лишь как тенденции. 
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Таким образом, сочетания данных акустических характеристик образуют просодические 
образцы, которые передают перлокутивный эффект убеждения в судебных высказыва-
ниях. 

 Именно мелодике принадлежит ключевая роль при выполнении иллокутивного акта 
с перлокутивным эффектом убеждения. Высота тона и ее основной коррелят ЧОТ в со-
четании с громкостью играют важную роль в том, как слушающие воспринимают просо-
дические характеристики в речи, которые, в свою очередь, влияют на отражение эмоций 
говорящего. 

 При исследовании различных коммуникативных типов высказываний было выявле-
но, что перлокутивный эффект убеждения ярче всего выражен в утвердительных и во-
просительных высказываниях. В утвердительных судебных высказываниях выделение 
интонационного центра происходит при помощи изменения высоты тона. 

 Побудительные судебные высказывания в меньшей степени обладают перлокутив-
ным эффектом убеждения, и именно за счет утвердительных и вопросительных выска-
зываний достигается эффект убеждения.

 На просодические характеристики определенным образом влияет эмоциональное 
состояние говорящего. В связи с этим заметную роль в передаче перлокутивного эф-
фекта убеждения играют супрасегментные характеристики речи. Они могут передавать 
отношения и чувства судебного оратора точнее, чем сегментные характеристики. Супра-
сегментные лингвистические характеристики воспринимаются слушателями, когда про-
исходят изменения в высоте основного тона, громкости и длительности речевого отрез-
ка. При восприятии этих изменений слушатели формируют оптимальные перцептивные 
суждения. Все интонационные характеристики образуют «шкалу важности», выделяя 
значимые отрезки фразы, при этом основную роль играет высота тона. Высотный интер-
вал и кинектический тон, которые играют важную роль в маркировке интонационного 
выделения, взаимодействуют с такими компонентами интонации, как темп и громкость.
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УДК 811.581 
Трубіцина О.С.
(Київ, Україна)

відоБраЖЕннЯ мовної ПоЛітиКи СучаСного КитаЮ
у ЛЕКСиКо-СтиЛітиСчниХ оСоБЛивоСтЯХ друКованиХ Змі

У статті розглянуто зв’язок мовних особливостей газетного тексту сучасної ки-
тайської мови з функціонуванням мовної політики КНР, що спрямована на стандарти-
зацію та унормування писемного та усного мовлення, необхідних в умовах багатонаці-
ональної та багатомовної держави. Встановлено, що через характерні лексико-сти-
лістичних особливості публіцистичного дискурсу сучасної китайської мови реалізову-
ються функції мовної політики країни, мета яких – оптимізація діяльності суспільства. 

Ключові слова: мовна політика Китаю, мовні особливості газетного тексту, ки-
тайська мова, ЗМІ. 

В статье рассматривается связь лексико-стилистических особенностей газетного 
текста современного китайского языка с функционированием языковой политики КНР, 
которая направлена на стандартизацию и нормализацию письменной и устной речи, 
что небходимo в условиях многонационального и многоязычного государства. Установ-
лено, что с помощью характерных лексико-стилистических особенностей публицис-
тического текста реализуются функции языковой политики страны, цель которых –  
оптимизация деятельности общества. 

Ключевые слова: языковая политика Китая, языковые особенности газетного тек-
ста, китайский язык, СМИ.

The article considers the connection of linguistic features of newspaper text in the 
contemporary Chinese with the functioning of the language policy in the People’s Republic of 
China, aimed at standardization and normalization of written and oral communication, that is 
necessary in a multiethnic and multilingual country. 

Key words: the language policy of China, language features of newspaper text, the Chinese 
language, mass media.

У багатомовних державах мовне питання перестає бути тільки лінгвістичним, а стає 
проблемою політичною, соціальною та культурною. Китай як держава, що об’єднує 56 
національностей, одним із пріоритетів внутрішньої політики вбачає об’єднуючу роль 
©  Трубіцина О.С., 2012
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унормованої, державної мови путунхуа (普通话, кит. «проста, звичайна мова») як мови 
сучасної суспільно-політичної, наукової та художньої діяльності суспільства. Найшир-
шим механізмом впровадження соціальних функцій мови є засоби масової інформації, 
що поширюють та популяризують принципи мовної політики держави через публіцис-
тичний дискурс, в основі якого лежать лексичні та стилістичні особливості, що водночас 
становлять мовні норми для відтворення у суспільстві. Проблема мовної політики сучас-
ного Китаю висвітлена у працях А.Л. Семенас, О.І. Зав’ялової, Лі Юйміна, Є.П. Чєлеше-
ва та інших, однак питання відображення повної політики у лексико-стилістичних осо-
бливостях медіатексту сучасної китайської мови залишається малодослідженим. Тому 
метою авторів статті є дослідження мовної політики сучасного Китаю, що функціонує 
у мовних особливостях друкованих засобів масової інформації. Відповідно, завданням 
роботи є аналіз лексичних та стилістичних характеристик газетного тексту та матеріалі 
текстів ЗМІ сучасної китайської мови.

Згідно оприлюдненої у 2009 році постанови Держради КНР «Про національну по-
літику Китаю, процвітання та розвиток усіх національностей», після утворення КНР у 
1949 році Центральним урядом було визначено і встановлено, що у Китаї нараховується 
56 національностей. Серед них ханьці складають переважну більшість, чисельність ін-
ших 55-ти національностей порівняно невелика, тому їх прийнято називати національ-
ними меншинами. Протягом 60 років існування КНР чисельність китайських нацмен-
шин неухильно збільшувалась, виросла їх питома вага в національному складі населення 
країни. Відповідно до п’яти проведених у Китаї загальних переписів населення, у 1953 
році чисельність представників нацменшин в країні становила 35,32 млн. осіб, або 6,06% 
від загальної чисельності населення КНР, в 1964 році – 40,02 млн. (5, 76%), в 1982 році 
– 67,3 млн. (6,68%), в 1990 році – 91,2 млн. (8,04%), в 2000 році – 106,43 млн. (8,41% ). 
Серед 55 національностей лише хуейці і маньчжури користуються ханьськими мовою і 
писемністю, решта 53 національності мають свої мови, 22 національності користуються 
28 видами писемності, із них всього 12 національностей користуються 16 видами писем-
ності, які уряд допоміг створити і вдосконалити [1]. 

Китайська мова, яка належала основній етнічній групі Китаю хань, включає десять 
діалектних груп. Діалекти розрізняються фонетично, лексично, частково граматично. 
Саме тому засобом спілкування носіїв різних діалектів слугує нормована мова – путун-
хуа, що базується на пекінському діалектному різновиді китайської мови. Проте згідно 
даних першого всекитайського опитування, проведеного у 2004 році, лише 53% насе-
лення КНР можуть розмовляти на путунхуа, серед молоді цей показник зростає до 70%. 
Тому науковці вважають, що путунхуа та діалекти приречені на довге співіснування. Усе 
частіше діалекти сприймаються в КНР як особливий різновид китайської мови, що ма-
ють самостійну культурну та наукову цінність поза вирішенням проблеми поширення 
єдиного усного засобу спілкування. Збереження та вивчення китайських діалектів вважа-
ється актуальним ще й у силу того, що певні різновиди діалектів із невеликою кількістю 
користувачів починають безслідно зникати [2].  

Дослідник Т.П. Млєчко зазначає, що мовна політика є особливо важливою у багато-
мовних державах, де очевидна мовна конкуренція та необхідність у функціональному та 
статусному визначенні мов у комунікативному просторі [3]. Мовною політикою як свідо-
мим та цілеспрямованим впливом, що має на меті сприяти ефективному функціонуван-
ню мови в різних сферах її застосування, вважають сукупність ідеологічних принципів 
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і практичних заходів, спрямованих на розв’язання мовних проблем соціуму та держави, 
надання мовному розвитку бажаного курсу [4 : 533]. І.В. Попеску зауважує: «Якщо звер-
нутись до теоретичних аспектів власне «мовної проблеми», то ніколи в історії європей-
ського континенту проблема свідомого впливу суспільних інститутів на функціонування, 
розвиток і взаємодію мов не була такою актуальною, як у сучасну епоху, а серед осно-
вних шляхів, способів і прийомів впливу суспільства на мовне функціонування найбільш 
помітне місце посідає мовна політика» [5 : 32]. 

Національно-мовна політика включає теоретичну програму та її пропаганду, юри-
дичну регламентацію взаємовідношення мов, адміністративне регулювання та економіч-
ні методи [6 : 20]. Мовна політика як цілеспрямований вплив на процеси функціонування 
та розвиток мов впроваджується, зокрема, засобами масової інформації, що поряд із за-
конодавчою, виконавчою та судовою виступають «четвертою» владою щодо скерування 
розвитку мови у суспільстві, адже передбачає широкомасштабне залучення засобів ма-
сової інформації як прямого механізму впровадження та поширення прийнятою держав-
ними органами мовної політики в країні [7]. 

А.Л. Семенас, досліджуючи питання сучасної мовної політики Китаю, ділить її на 
два періоди [12 : 150]. У рамках першого (1950-1966 рр.) головною задачею мовної по-
літики було поширення путунхуа з метою забезпечення національної єдності, спрощення 
ієрогліфів та прийняття фонетичного алфавіту, аби полегшити народним масам процес 
оволодіння культурними знаннями, ліквідувати неграмотність. Проте поставлені у 50-ті 
роки задачі щодо поширення путунхуа та стандартизації писемності не могли бути по-
вністю реалізованими протягом того короткого періоду, що передував «культурній ре-
волюції». Тому із початком другого етапу довелось вирішувати як попередні, так і нові 
мовні проблеми.  

У середині 80-х років пріоритети мовної політики КНР зазнали змін у силу суспіль-
ного розвитку. У зв’язку зі зміною акцентів щодо мовної політики її керівний орган «Ко-
мітет по реформам писемності» у відповідності до наказу Держради від 16 грудня 1985 
року був перейменований на «Державний комітет у справах мови та писемності». Серед 
задач, що ставив перед собою комітет, першочерговим завданням була робота по по-
ширенню путунхуа та стандартизації китайської писемності, популяризацію серед ши-
рокого загалу та на поступове підвищення рівня володіння мовцем. На Всекитайських 
зборах 1986 року були висунуті масштабні завдання щодо поширення путунхуа на період 
до кінця ХХ століття, які широко залучали до такого роду роботи засоби масової інфор-
мації. Так, передбачалось використання путунхуа на радіо, телебаченні у якості засобу 
пропаганди жителями різних діалектних регіонів у ході громадських заходів. Окрім того, 
1 квітня 1987 року видано постанову «Про правильне вживання мови та писемності ра-
діо, кіно та телебачення», 7 липня 1992 року – постанову «Про регулювання ієрогліфів у 
друкованих виданнях». З метою перевірки рівня володіння путунхуа у місцевих газетах 
з’явились спеціальні рубрики з підготовки до перевірки знань путунхуа. 

Н.О. Седнєва вказує, що через засоби масової інформації формується, розповсюджу-
ється та зберігається культура у різних її варіантах [8]. На думку дослідника А.Л. Потє-
ряхіна, ЗМІ виступають свого роду керівником у впровадження норм спілкування, вони 
скеровують читача або глядача, впливаючи психологічно, агітаційно, тобто справляють 
опосередкований вплив [9 : 56]. Дослідник А.А. Лєонтьєв вказує, що масова комунікація 
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– це один із видів спілкування, що є не стільки процесом зовнішньої взаємодії ізольо-
ваних особистостей, скільки способом внутрішньої організації суспільства як єдності, 
процесом, за допомогою якого здійснюється розвиток суспільства, оскільки він включає 
у себе постійну динамічну взаємодію суспільства та особистості [10]. За словами керів-
ника Головного державного управління КНР у справах друку та видання Лю Біньцзе, 
розвиток ЗМІ не лише сприяє суспільному контролю над діяльністю уряду, демократич-
ним перетворенням у суспільстві, але й підвищенню його культурного рівня [11]. 

А.А. Лєонтьєв зазначає, що у соціально-орієнтованому спілкуванні, прикладом якого 
є масова комунікація, одна частина суспільства впливає на іншу з метою оптимізації ді-
яльності суспільства в цілому: підвищення його соціально-психологічного згуртування, 
внутрішньої стабілізації, підвищення рівня усвідомленості або інформованості. Вплив 
на аудиторію здійснюється у сфері знання, навиків та умінь, мотивів та потреб, цінніс-
них орієнтацій – тобто мовленнєвий вплив продукує зміни в діяльності реципієнта через 
зміни його особистості [10]. Тому функціями спілкування, на яке орієнтується мовна 
політика, через засоби масової інформації є оптимізація діяльності суспільства (забез-
печення повноцінного функціонування та розвитку), функція контакту (ЗМІ згуртовують 
представників соціуму, дають їм відчуття психологічної єдності), соціального контролю 
(ЗМІ доводять до кожного систему соціальних норм, етичних та естетичних вимог), 
функція соціалізації особистості (формування в особистості якостей, бажаних з точки 
зору суспільства) [10].

Прикладом того, як відображаються у мові соціальні функції ЗМІ, – це особливості 
відбору та вживання лексики, функціонально-стилістична специфіка мови медіадискур-
су. Опираючись на результати проведеного дослідження на матеріалі текстів сучасних 
китайських ЗМІ (газета «Женьмінь Жибао»1, матеріали китайського державного інфор-
маційного агентства Сіньхуа2), вважаємо, що лексичні особливості газетного тексту за-
свідчують першочергове виконання функцій соціального контролю та соціалізації осо-
бистості – тобто увагу до культури мовлення через дотримання норм літературності при 
написанні, а отже й сприйнятті медіатексту. Відповідними мовними засобами, що забез-
печують впровадження соціальних норм вважаємо:

- двоскладові слова, що мають односкладові аналоги та вживаються замість них для 
підкреслення та збереження літературності та високої культури мовлення (наприклад, 当
前 «теперішній», «сучасний», «зараз», 今后 «наступний», «у подальшому», 前来 «при-
бути», «приїздити», 能够 «могти», 具有 «мати», «володіти», 等待 «чекати», «очікувати»,  
给予 «давати»,  减少 «зменшувати», «скорочувати»); 

- мовні кліше3, добір яких засвідчує культуру мовця та дотримання стильових харак-

1 15 червня 1948 року газета «Женьмінь жибао» (кит.人民日, «Народна газета») була створена 
як видання бюро ЦК КПК Північного Китаю. 1 серпня 1949 року (напередодні утворення Китай-
ської Народної Республіки) ЦК КПК прийняв рішення  перетворити газету у офіційне видання Цен-
трального Комітету Комуністичної партії Китаю. На сьогоднішній день «Женьмінь жибао» – офі-
ційне друковане видання ЦК КПК.

2  Сіньхуа (кит. 新華社/新华社, агенція «Новий Кітай») — китайська державна урядова агенція 
новин зі штаб-квартирою в Пекіні. Найбільша в Китаї інформаційна агенція, є органом китайської 
державної інформації і пропаганди. В наш час Сіньхуа має 107 філій у всьому світі.

3  Під  мовними  кліше розуміються мовні одиниці, яким властиві постійний  склад  компонен-
тів, звичність звучання, відтворюваність готових мовних блоків і водночас семантичне членування, 
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теристик публіцистичного дискурсу (наприклад, 提供…机遇 «надавати можливість», 遵
循…规则 «слідувати правилам», 达成…共识 «досягти порозуміння», 向…提出…挑战 
«кинути виклик», 不可否认 «немає сумнівів», 相比之下 «для порівняння»);

- синоніми та виражальні засоби, використання яких говорять про високий рівень 
володіння мовою (国外银行业务/ 境外银行业务/ 离岸外银行业务 «банківські операції в 
офшорній зоні», 交易手段/交换手段/交换媒介«засіб міжнародних розрахунків», 品质管
理/品质控制/质量控制 «контроль якості», 缔结协定/达成协议 «заключити угоду», 出色 
«видатний», 空前 «небувалий», 傀儡 «маріонетка»);

- складні поширені речення, що підкреслюють логічну структуру розгортання автор-
ської думки та високий рівень обізнаності мовця.  

У межах мовної політики виконання функцій соціального контролю та соціалізації 
особистості уможливлює реалізацію функції контакту – згуртування представників со-
ціуму через відчуття психологічної єдності. У цьому контексті засоби масової інформації 
поєднують мову та писемність, що розглядаються як носії китайської культури, а отже 
виступають гарантією збереження національної ідентичності в умовах глобалізації. Збе-
реження мовної ідентичності китайської мови, відображене у:

- використанні веньянізмів4, (наприклад, 至今 «до тепер»,  若干 «певна кількість», 
盈余 «прибуток», 此 «цей», 本 «цей, наявний», 其 «свій, його, їх», 何 «якийсь, певний», 
而/与/以及/并且 «з, із, разом із», 则 «згодом»,  之 (присвійна частка), 将 (частка інверсії), 
均 «усе», 即 «тобто», 至关/十分 «надзвичайно», «дуже»);

- у заміні слів іншомовного походження аналогами із путунхуа (наприклад, у китай-
ській мові лексема «картель» має варіант фонетичного запозичення – 卡特尔[kǎtè’ěr] та 
семантичного – 联合公司(досл. «об’єднання компаній»); «синдикат» – 辛迪加 [xīndíjiā] 
та 联合企业(досл. «об’єднання підприємств»);  «демократія» – 德谟克拉西 [démókèlāxī] 
та民主( досл. «влада народу»));

- використанні фразеологічних одиниць5, що надають висловлюванню  національно-
го забарвлення [12 : 128] (坚贞不屈 «стійкий», «принциповий», 一往无前 «прокладати 
шлях», 乘风破浪 «мати грандіозні плани», 百折不挠 «не звертати з обраного шляху, не 
дивлячись на перепони»).

Однак для того, аби тексти публіцистичного стилю могли належним чином вплинути 
на читача, вони повинні не лише володіти якісним, виразним та образним мовленням, 
але й бути логічними та добре аргументованими. Сфера використання та призначення 
характерне для вільних словосполучень. Поява кліше  пов'язана з частотністю  й  повторюваністю  
ситуацій.  За  цих  умов   навколо стрижневого слова утворюється   відносно постійний набір контек-
стуальних  елементів у мовленні, що набувають  звичності  у вживанні  та звучанні. В.І. Горєлов від-
носить трафаретні вирази до фразеологічних штампів, або стилістично маркованих фразеологізмів.

4  Веньянізми – запозичення із давньої літературної мови веньянь. Складають значну частину 
словникового складу писемної мови, до якої зокрема належить публіцистичне мовлення. Широке 
використання веньянізмів у газетному тексті пояснюється тим, що давня китайська мова надзвичай-
но лаконічна і в той самий час містка за змістом, тому виникає потреба використовувати вже готові 
загальноприйняті вислоги, що до того ж підкреслюють освіченість співрозмовпика. 

5  У китайській мові фразеологічними одиницями прийнято вважати словосполучення зазвичай 
чотирьох-морфемного складу, що побудовані за лексико-граматичними нормами мови веньянь. У 
китайській мові у стилістичних цілях широко використовуються простонародні вислови, відповід-
никами яких в українській мові є приказки та прислів’я.
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публіцистичного стилю вплинула на формування його відповідних ознак, до яких нале-
жать: динамічність, спрямованість на новизну, актуалізація сучасності та документаль-
но-фактологічна точність, інформативність та декларативність, політична, суспільна, 
морально-етична оцінка того, про що мовиться, синтез логічності та образності мовного 
вираження, стандарту й експресії, закличність та переконливість, авторська пристрасть, 
емоційність, простота та доступність [14 : 272]. 

Ч. Цзюйсі зазначає, що поряд із загально-стилістичними особливостями, що харак-
терні сучасному китайському газетному тексту, його ознаками є збереження функції 
пропаганди та колективність авторського «я»6[15]. Колевтивність авторського «я» теж 
спрямжвана на згуртування соціуму. У такий спосіб пріоритет переконань та ідей нале-
жить не конкретній особі та суб’єктивній думці, а групі людей. Авторське «я» у газетно-
му тексті китайської мови виражає позиції колективу, не відстоює думку одного, апелює 
до інтересів усього соціуму, а не до окремих його представників.  

Разом із найпоширенішою мовою у світі найдавніша та найскладніша китайська пи-
семність практично до початку ХХ століття вважалась абсолютно несумісною із модер-
нізацією. У рамках мовної політики КНР на перший план виходить не стільки проблема 
написання і скорочення кількості ієрогліфів, скільки досягнення єдності ієрогліфічного 
письма як націєтворчого фактору.

Таким чином,  мовна політика Китаю стала частиною економічних, соціальних, 
наукових та культурних перетворень у країні. Із метою зміцнення взаєморозуміння та 
зв’язків між різними національностями, розвитку національних відносин рівноправнос-
ті, єдності, взаємодопомоги і гармонійності китайських уряд докладає усіх зусиль, аби 
політика «згуртування», окрім інших механізмів, впроваджувалась через засоби ЗМІ. У 
рамках мовної політики КНР засоби масової інформації за допомогою лексичних осо-
бливостей зберігають культуру Китаю, впроваджують та поширюють норми спілкуван-
ня, організовують суспільство, сприяють суспільному контролю, підвищують культур-
ний рівень соціуму. Стилістичні засоби газетного тексту сучасної китайської мови спря-
мовані та психологічну єдність членів суспільства як за рахунок передачі колективної 
ідеї, так і в силу пропаганди провладних ідей. 

ЛітЕратура

1. Национальная политика Китая, общее процветание и развитие всех националь-
ностей [Электронный ресурс] / Госсовет КНР // Китайский информационный Интернет-
центр. – 2009. – Режим доступа: http://russian.china.org.cn/government/archive/baipishu/
txt/200912/14/content_19062289.htm.

2. Завьялова О. И. Языковая ситуация и языковая политика в КНР : (К 75-летию 
академика М. Л. Титаренко) [Электронный ресурс] / О. И. Завьялова // Китай: поиск гар-
монии. – 2009. – Режим доступа: http://www.ifes-ras.ru/attaches /books__texts/ Zavyalova._
Language_situation_in_PRC.pdf.  

3. Млечко Т. П. Лингвистический компонент языковой политики [Электронный ре-
сурс] / Т. П. Млечко // Вестник Славянского университета. – 2008. – №15. –Режим досту-
па: http://surm.md/index2.php?option=com_content&task=view&id =558&pop.

6  Під колективним авторським «я»  маємо на увазі те, що автор подає не суб’єктивні думки, а 
висловлює позиції редакторського колективу.



256

4. Мала енциклопедія етнодержавознавства. – К. : Довіра ; Ґенеза, 1996. – 942 с.
5. Попеску И. В. Языковая политика и проекты законов о языках / И. В. Попеску // 

Проекты законов о языках – экспертный анализ. – К., 2000. – 216 с.
6. Мечковская Н. Б. Социальная лингвистика [Текст] / Н. Б. Мечковская. – М. : 

Аспект-Пресс 2000. – 207 с. 
7. Решение национально-языковых вопросов в современном мире [Электронный 

ресурс] / [под ред. акад. Е. П. Челышева]. – 2003. – Режим доступа: http://scans.hebis.d 
/27/12/50/27125088toc.pdf.

8. Седнєва Н. О. Вплив засобів масової інформації на мовну культуру та мовний ви-
бір [Електронний ресурс] /Н. О. Седнєва. – 2005. – Режим доступу:  http://www.nbuv.gov.
ua/portal/Soc_Gum/Npchdu/Politology/2005_31/31-15.pdf.

9. Потеряхин А. Л. Психологическое воздействие в управленческом общении / А. Л. 
Потеряхин // Персонал. – 1998. – № 3. – С. 56-59

10. Леонтьев А. А. Психолингвистические особенности языка СМИ [Электронный 
ресурс] / А. А. Леонтьев // Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования. – 
2003. –  Режим доступа: http://evartist.narod.ru/text12/06.htm.

11. Голова Китайської асоціації друку про стан і тенденції розвитку газети [Електро-
нний ресурс] // Статті по економіці. – 2008. – Режим доступу :  http://investoram.ks.ua/72/.

12. Семенас А. Л. Языковая политика в КНР (80-90-е годы) / А. Л. Семенас // Китай-
ское языкознание: Изолирующие языки: IХ международная конференция: Материалы. 
– М., 1998. – С. 150-155

13. Горелов В. И. Стилистика современного китайского языка [учеб. пособие] / В. И. 
Горелов. – М. : Просвещение, 1979. – 192 с.

14. Мацько Л. І. Стилістика української мови [підруч. для студентів вищ. навч. закл.] 
/ Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько. – Київ : Вища школа, 2003. – 462 с.

15. Чжан Цзюйсі. Сходства и различия современных текстов в китайской и россий-
ской прессе: Историческая и теоретическая обусловленность: дис. … кандидата філол. 
наук : 10.01.10 / Чжан Цзюйсі. – М., 2005. – 221с. 



257

УДК 821.161.09
 Миресашвили М.Э.

 (Тбилиси, Грузия)

СновидЕниЕ КаК ХудоЖЕСтвЕннЫй ПриЕм
в творчЕСтвЕ Ф.м. доСтоЕвСКого и м.а. БуЛгаКова

Використання сновидінь як художнього прийому є характерною рисою творчості 
Ф.М. Достоєвського та М.А. Булгакова. В творах цих авторів можна відмітити вели-
ку кількість снів: тут зустрічаються сни-передчуття, сни-спогади, сни-викриття та 
«філософські» сни.

Ключові слова: сон, сновидіння, сюжетні функції сновидінь, психологізм та симво-
лізм сновидінь.

Использование сновидения как художественного приема является отличительной 
чертой творчества Ф.М. Достоевского и М.А. Булгакова. В произведениях этих авто-
ров можно отметить большое количество снов: здесь встречаются сны-предчувствия, 
сны-воспоминания, сны-разоблачения и «философские» сны.

Ключевые слова: сон, сновидение, сюжетные функции сновидений, психологизм и 
символизм сновидений.

The way F.M. Dostoyevsky and M.A. Bulgakov used dreams as artistic methods are 
outstanding characteristics of their creative work. Different kinds of dreams can be noticed in 
their creative works. For instance: a dream-persentiment, a dream-reminder, a dream-“curtain 
raising”, “philosophical” dreams.

Key words: dream, plot function of a dream, psychologism and symbolism of a dream

Сон и сновидение, как художественные приемы, существовали уже в произведениях 
античной литературы, там неоднократно встречаются вещие, пророческие сны (Апулей 
«Метаморфозы, или Золотой осел). Древние греки почитали бога сна Гипноса и бога 
сновидений Морфея. Сновидения, как послания богов, считались священными, а их тол-
кованием занимались жрецы-предсказатели.

Сущность сна и сновидений многие века занимала философов и психологов. В за-
висимости от своих воззрений они понимали сон или как мистическое состояние, или 
как специфическую работу мозга. Уже в древней Индии задолго до нашей эры были 
определены три формы существования человека: бодрствовование, глубокий сон и сон, 
в процессе которого являются сновидения. Ближе к нашим дням в античной Греции 
Аристотель определял сон как нахождение «между жизнью и не-жизнью». Современные 
ученые определяют сон как естественный физиологический процесс, и в то же время как 
проявления глубинной работы подсознания. Исходя из этого, следует различать отдельно 
©  Миресашвили М.Э., 2012
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сон – как восстановительный процесс и сновидения – как отображение каких-то образов 
во сне. Сон – это «наступающее через определенные промежутки физиологическое со-
стояние покоя и отдыха» [1: 1234], при котором организм погружается в бессознательное 
состояние, тогда как сновидение – это «образы, возникающие во время определенных 
фаз сна» [1: 1223]. В начале ХХ века Зигмунд Фрейд задал вопрос, определивший на-
правление научного познания наследия Достоевского: Добьемся ли мы ясности в этой 
сбивающей с толку сложности?» [2 : 408].

Именно в связи с многоаспектностью творчество Ф.М. Достоевского стало объектом 
пристального внимания ученых самых разных областей знания: философии, литерату-
роведения, лингвистики, культурологии, психологии. В результате на сегодняшний день 
литературоведение насчитывает огромное количество основательно разработанных кон-
цепций и противоречивых интерпретаций разных составляющих художественного мира 
Ф.М. Достоевского.

По свидетельству биографов а также из дневниковых записей известно, что для Ф.М. 
Достоевского сны и сновидения были не только важным элементом художественного 
текста. «Я придаю снам большое значение. Мои сны всегда бывают вещими», – писал 
Ф.М. Достоевский в 1866 году А.Г. Сниткиной [3: 31-32].

Использование сновидения как художественного приема, воссоздание снов в произ-
ведениях является отличительной чертой творчества Ф.М. Достоевского и, несомненно, 
воплощением достоверности и психологического реализма изображаемого. В русской 
литературе XIX века активно использовали прием сновидений А.С. Пушкин, Н.В. Го-
голь, М.Ю. Лермонтов, И.С. Тургенев, А.И. Гончаров, Н.С .Лесков, Л.Н. Толстой и дру-
гие литераторы, которые вводили в ткань повествования сон. Но только в творчестве 
Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого сновидения становятся узловыми компонентами сю-
жета и оказывают кардинальное воздействие на судьбы героев. В названиях трех произ-
ведений Ф.М. Достоевского встречаются слова «сон» и «сновидение». Это «Дядюшкин 
сон», «Петербургские сновидения в стихах и прозе», «Сон смешного человека»), сны 
Раскольникова, сон Ипполита в романе «Идиот», сон Дмитрия Карамазова о том, что 
«дитё» плачет, воплощают философию автора. Но герои многих его романов и повестей 
видят особенные сны, которые подробно описывает автор.

В художественных произведениях Ф.М. Достоевского можно обнаружить большое 
количество снов, которые выполняют различные художественные задачи, здесь встре-
чаются сны-предчувствия, сны-воспоминания, сны-разоблачения и «философские» сны. 
Следует отметить, что полной классификации сновидений из произведений Ф.М. До-
стоевского пока не создано. Первый опыт принадлежит Г.К. Щенникову в работе «Ху-
дожественное мышление Ф.М. Достоевского» [4]. Он выделяет два типа снов в текстах 
Ф.М. Достоевского: первый тип, когда общая картина сна «чудовищная», но сами образы 
правдоподобны; второй тип, когда во сне происходят невероятные превращения, но в 
общем хаосе ощущается какая-то мысль действительная, реальная, принадлежащая к 
«настоящей жизни». В работе Р.Г. Назирова «Творческие принципы Ф.М. Достоевского» 
[5] сновидения проанализированы и классифицированы с точки зрения функциональ-
ности и выделены две разновидности снов в произведениях Достоевского: 1) иллюстра-
тивно-психологические, которые содержат характеристику души человека; 2) сюжетные, 
которые содержат эту характеристику, но она «не является главной целью картины» [5: 
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145]. Такие сны напоминают вставные новеллы и отличаются повествовательным харак-
тером и обилием массовых сцен. Они движут сюжеты Ф.М. Достоевского и раскрывают 
внутреннюю драму героев. Эти сны «не предсказывают события сюжета, а сами являют-
ся событиями, либо тормозя действие, ибо стремительно толкая его» [5: 146]. 

В работе Ж.И. Степаньянц «О роли сновидений в романах Ф.М. Достоевского» сно-
видения разделены на две группы: 1. сновидения, которые анализируются с точки зрения 
психоаналитической интерпретации сна, 2. сновидения, которые анализируются через 
призму поэтики [6 : 10]. 

Сны как единую многоуровневую систему, являющуюся ядром художественной 
структуры произведений Ф.М. Достоевского, исследует Б.С. Кондратьев в монографии 
«О мифологизме Ф.М. Достоевского: онтология и поэтика снов» [7], который рассма-
тривает сны как систему функций, выделив в качестве структурообразующих в худо-
жественных текстах Ф.М. Достоевского психологическую, символогическую и сюжет-
но-композиционную состовляющие. Опираясь на всю совокупность сновиденческих 
текстов в произведениях Ф.М. Достоевского, в работе сделана попытка типологического 
анализа снов на образно-семантическом уровне, определено их структурно-мифологиче-
ское единство, выявлены основные сновиденческие мифологемы и архетипы.

У Ф.М. Достоевского никогда не бывает снов ради снов, они всегда опосредованы 
сюжетом или психологической необходимостью. Причины сновидений для писателя 
важны не меньше, чем сами сновидения. В них он ищет путь к самопознанию личности. 
«Сны, – отмечал Ф.М. Достоевский в рассказе «Сон смешного человека», – как известно, 
чрезвычайно странная вещь: одно представляется с ужасающей ясностью, с ювелирски 
мелочною отделкой подробностей, а через другое перескакиваешь, как бы не замечая 
вовсе, например, через пространство и время. Сны, кажется, стремит не рассудок, а 
желание, не голова, а сердце, а между тем, какие хитрейшие вещи проделывает иногда 
мой рассудок во сне! Между тем с ним происходят во сне вещи совсем непостижимые»  
[8 : 508]. 

Сны у Ф.М. Достоевского зачастую отличаются сложной и многозначной символи-
кой. Эта сложность оттого, что они выражают не только состояние героя, но и авторскую 
тенденцию. Писатель часто торопится подчеркнуть в картине сна такую мысль, которую 
сам герой еще не осознал. В целом же сновидения у героев Ф.М. Достоевского служат 
не тому, чтобы затемнить, скрыть, представить в безобидной форме тайные желания че-
ловека, а скорее, наоборот, проявлению скрытого. Основная функция символики снов в 
произведениях романиста  - познание.

Основными терминами исследования являются «сон» и «сновидение». В обиходном 
употреблении два этих слова часто смешиваются, между ними не проводится четкой 
грани. Часто понятие «сон» подменяется термином «сновидение». Но с научной точки 
зрения такое замещение недопустимо. Таким образом, главным составляющим в опре-
делении понятия «сон» является процесс, а в понятии «сновидение» – образ. Хотя почти 
все сны, введенные Ф.М. Достоевским в структуру своих произведений, неоднократно 
комментированы в их конкретной единичности как в связи с характером и судьбой пер-
сонажей, которым они принадлежат, так и с точки зрения выполняемой ими идейной 
функции, единой обобщающей типологизирующей работы, посвященной этой пробле-
ме, до сих пор нет.



260

Сны, как считал Ф.М. Достоевский, «второе зрение» человека, непосредственно свя-
занное с его первым зрением. Сны для Ф.М. Достоевского, так же как и для его героев, 
часто не имеют четких границ с действительностью. Эта размытость, сопряженность и 
взаимообращенность реального и ирреального - это не только атмосфера сновидений 
героев его произведений, но и часто атмосфера, в которой творит сам писатель. 

Герои Ф.М.Достоевского, как и их создатель, по большей части видят сны, которые 
всегда опосредованы их реальными мыслями и чувствами. Князь Мышкин видит во сне 
Настасью Филипповну, о которой думает непрестанно; сон об избиении хозяйки снится 
Раскольникову вскоре после посещения им полицейского участка, произведшего на него 
глубокое впечатление. О значении, которое придавал снам Ф.М. Достоевский, говорит и 
тот факт, что он свои сны записывал. Героям Ф.М. Достоевского свойственно действо-
вать в состоянии исступленного надрыва, почти помешательства, может быть, потому, 
что писатель, создавая их, сам часто находился в подобном состоянии. Ф.М. Достоев-
ский не только создает своих героев в пограничном, сумеречном состоянии души, между 
сном и явью, он во сне осознает замыслы своих произведений. Литературный критик, ре-
дактор, автор большого количества биографических очерков П.В. Быков, лично знавший 
Ф.М. Достоевского, вспоминал, как однажды писатель рассказал ему, что часто видел 
во сне, словно наяву, героев своих произведений, сцены их, и один из снов навел его на 
мысль написать роман «Подросток». 

Ф.М. Достоевский обратился к изучению внутреннего мира героев, его психологиче-
ский анализ определил всю систему художественных средств в произведении, являясь, 
по существу стилеобразующим фактором. Следует отметить, что новаторство писателя в 
области психологического анализа заключается не в создании новых приемов, а в спосо-
бах их применения. Герои Ф.М. Достоевского – это люди с обостренно-болезненной пси-
хикой. Поэтому любое, даже малейшее насилие над своей личностью они воспринимаю 
как крайнее унижение, что вызывает в них протест, порой принимающий форму бунта. 
Такие люди отличаются непрактичностью, неприспособленностью к бытовым сложно-
стям, они не умеют притворяться и лицемерить. Они не могут выстоять в одиночку в 
суровом реальном мире. Выбор героев с подобным устройством психики, оказавшихся в 
кризисный момент своей жизни предоставляет неограниченные возможности для психо-
логического анализа. Как писал Ф.Ницше, «Достоевский – единственный психолог, у ко-
торого я мог кое-чему поучиться» [9]. Сны выполняют важную роль в раскрытии глубин-
ных психологических процессов, происходящих в душе литературных персонажей, они 
помогают героям осознать происходящее, дают толчок к нравственному возрождению. 

В XX веке роль сновидения как способа выражения авторской позиции, а не только 
внутреннего мира отдельных героев, проявляется в гораздо большей степени, чем в клас-
сической русской литературе ХIХ века. М.А.Булгаков вошел в литературу под знаком 
верности традициям А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, но 
основой эстетического мира писателя стала классика, заново прочитанная. Как мы отме-
чали выше, одним из выдающихся писателей-«сновидцев» является Ф.М. Достоевский. 
Сны у Ф.М. Достоевского, обладая сложной символикой, способствующей познанию, 
играют действенную роль для постоянно колеблющихся героев, предваряя и подталки-
вая к принятию окончательного решения, а сновидческое начало проявляется в сходстве 
реальности и сновидения, которое достигается зыбкостью границ между ними.
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В произведениях М.А. Булгакова сон является сквозным приемом на протяжении 
всего творчества, сон передает психологическое состояние персонажей с помощью вве-
дения в текст сновидений героев. Сновидения активно функционируют в пьесах «Бег», 
«Блаженство», «Иван Васильевич», рассказах «Красная корона», в автобиографиче-
ской повести «Записки на манжетах», в «Записках юного врача», «Похождения Чичи-
кова», романах «Белая гвардия», «Записки покойника», «Мастер и Маргарита» и других 
произведениях.

 Исследовательские работы, посвященные изучению сновидения как художествен-
ного приема в творчестве М.А. Булгакова, охватывают различные стороны поставленной 
проблемы. Рассматривая многочисленные научные работы можно отметить сюжетоо-
бразующие, композиционные и философские функции сновидений из арсенала творче-
ского метода писателя. Н.И. Великая в своей работе «Белая гвардия» М. Булгакова: Про-
странственно-временная структура произведения, ее концептуальный смысл» отмечает, 
что основной функцией сновидения в первом романе М.А. Булгакова «Белая гвардия» 
является прозрение, сны Алексея Турбина она характеризует как многослойные и пы-
тается наметить связь сновидений с временной координатой структуры произведения, 
говоря о переводе повествования в финале в философский план [10]. Сны в булгаковской 
поэтике имеют разнообразное значение, в романе «Белая гвардия» они несут большую 
смысловую нагрузку, являясь для героев пророческими, именно через сновидения автор 
дает своим героям возможность заглянуть в будущее.

Наиболее исследован феномен сновидения в пьесе «Бег», имеющей подзаголовок 
«Восемь снов». Основной тип сновидения в «Беге» – сон-«воспоминание» автора, и в 
то же время форма сна – литературный прием для непоследовательного фабульного дей-
ствия. В.В. Гудкова в статье «Судьба пьесы «Бег» пишет о формообразующей роли сно-
видения в пьесе и связывает ее главную конструктивную особенность с композиционной 
ролью авторского субъективного «я». «Сны» это не просто метафора, но важнейший 
структурный элемент «Бега», в большой степени говорящий о сути произведения» [11 : 
49]. Новаторство «Бега» состоит в попытке передать в произведении сложную структуру 
авторского сознания, а также в поиске новой жанровой формы.

В монографии В.В. Химич «Странный реализм» Михаила Булгакова» представлено 
изучение сновидений на уровне художественного метода и прослежена эволюцию сно-
видческого элемента с начала 20-х годов ХХ века, когда Булгаков, повествуя о «фанта-
стической нелепице бытовой повседневности городской жизни», прибегает к форме сна, 
который, таким образом, становится сатирическим остранением ситуации, показывая ее 
абсурдность [12: 97–98]. 

В своей монографии «Художественный мир Михаила Булгакова» Е.А. Яблоков дела-
ет акцент на философской характеристике роли сновидений. Рассматривая поэтику снов 
в творчестве писателя, отмечая их «философичность» и направленность на создание 
образов ирреальности, исследует соотношение между сном и явью с точки зрения тем-
поральности. Интересным, на наш взгляд, выглядит представление о сне, как временной 
смерти, что усматривается в различных эпизодах сюжетных построений у Булгакова [13].

Особое место в автобиографической прозе писателя занимают его повесть «Тайному 
другу» и роман «Записки покойника». События реальной жизни после написания рома-
на, не укладываясь в рамки нормальной логики, воспринимаются как сон. Сновидение и 
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сновидческое начало в автобиографической повести «Тайному другу» характеризуется 
как дополнительная возможность раскрытия внутреннего мира персонажа, наблюдается 
момент возвращения прошлого во сне (события революции и гражданской войны, оче-
видцем которых был автор). 

Рассказ «Красная корона» с подзаголовком «История болезни» основан на колебании 
между явью и сном, сознанием и подсознательным. Рассказ построен на смене трех пла-
нов – размышления об окружающей реальности (пребывание в больнице), воспоминания 
героя о событиях, ставших в его жизни переломным моментом (гибель младшего брата) 
и видения героя. Перед нами в рассказах «Красная корона» и «Китайская история» раз-
ворачивается одна тема: гражданская война и человек в этой войне. Мучительный сон, в 
котором к герою приходит жертва, писатель впервые вводит в «Красной короне». Позже 
этот мотив появится в романах «Белая гвардия» и «Мастер и Маргарита», пьесе «Бег», 
рассказе «В ночь на третье число». 

Насыщен снами и булгаковский «Театральный роман» (или «Записки покойника»). 
Окружающая постреволюционная действительность представлена как кошмарный сон. 
Даже мир театра – святое место, по мнению героя романа, - оказывается зараженным 
новым советским порядком. Максудов находится на грани реальности и сновидения, его 
психика находится под давлением окружающей бредовой ситуации, его мучает бессони-
ца – и все это описано профессионально литератором-медиком. Психологическое состо-
яние героя ухудшается, что приводит к катастрофе. Не последнюю роль в трагическом 
финале играют провиденческие сны, которые роковым образом предсказывают неудачи 
Максудова в театре.

В ином ключе – сатирическом – создано одно из ранних произведений Михаила Бул-
гакова – небольшая повесть «Похождения Чичикова». Это веселая, забавная и вместе с 
тем язвительная пародия, системой образов восходящая к «Мертвым душам», «Ревизо-
ру» и «Женитьбе» Н.В. Гоголя, но пародируются не эти произведения Гоголя, а нэпов-
ская Россия с ее «кричащими противоречиями» 20-х годов (рассказ написан в 1922 году, 
в самом начале нэпа). Прекрасное знание жизни, помноженное на зреющее мастерство 
писателя, обогатили повесть М.А. Булгакова множеством бытовых подробностей. «По-
хождения Чичикова» - сатирическое осмеяние социальных процессов нэпа. Здесь ис-
пользованы прием сновидения, а также инверсия времени и пространства. Это предо-
ставляет М.А. Булгакову возможность создавать невероятно фантастические ситуации. 
Сон - один из наиболее распространенных способов и приемов «оправдоподобления» 
фантастики, и в данном случае он полностью себя оправдывает. Сновидческий прием 
позволяет оживить персонажи разных произведений Н.В. Гоголя и перенести их из рус-
ской литературы ХIХ века в советскую Россию, причем в эту новую нэповскую действи-
тельность они великолепно вписываются.

Прием сновидения, а также инверсия времени и пространства позволили М.А. Бул-
гакову создать пьесу, восприятие которой современно и поныне, ибо автор поставил про-
блемы, «вечные» для общества. Пьеса «Иван Васильевич» дошла до нас в двух основных 
редакциях — основное отличие между которыми в том, что первоначально встреча геро-
ев разных эпох мотивировалась действием машины времени, а затем все происшествие 
было изображено, как сон инженера Тимофеева, пытающегося создать такую машину. 
Но различие было не только в «приделанном сне», как назвал его сам Булгаков, менялось 



263

и сюжетное обрамление пьесы. Он поворачивает действие в пьесе из будущего в про-
шлое, в эпоху Иоанна Грозного. Романтическая проекция в прошлое дает неожиданный 
эффект - ситуации преподносятся в форме фантастических сновидений изобретателя 
Тимофеева, чудака, придумавшего машину времени. Столкновение прошлого и настоя-
щего, реального и фантастического составляет в пьесе «Иван Васильевич» основу коми-
ческого. Но реальное торжествует над фантастическим, в финале пьесы выясняется, что 
невероятные события, связанные с царем Иоанном Грозным – все это сон. 

Таким образом, использование приема сновидения в поэтике М.А. Булгакова основа-
но на смешении реального и ирреального, что стало одним из основных творческих ме-
тодов писателя. Прием сновидения служит способом «оправдоподобления» невероятных 
фантистических эпизодов сюжета.

«На протяжении всего творческого пути использование онирического начала сопро-
вождается постоянным набором таких важных для булгаковской художественной реаль-
ности тем, как тема жизни и смерти, вины и расплаты, творчества и судьбы художника, 
что позволяет говорить об особой художественной значимости онирического для писа-
теля, раскрывающего душевную и духовную жизнь человека в перевернувшемся мире» 
делает вывод О.А. Акатова в своей научной работе «Поэтика сновидений в творчестве 
М. А. Булгакова» [14]. 

Основной функцией сновидения является функция дополнительной психологиче-
ской характеристики персонажа-сновидца, причем во многих случаях имеет место по-
знавательное значение видения - либо самоанализ, либо пророческое предвидение, что 
сближает творчество Достоевского и Булгакова в данном контексте. Следует отметить 
общность художественных приемов обоих авторов в использовании сновидческого хро-
нотопа, а также роль сна в композиционной структуре произведения.
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 Петриашвили О.М.

 (Тбилиси, Грузия)

 гротЕСК в руССКой ЛитЕратурЕ второй ПоЛовинЫ ХХ вЕКа

У 80-их роках ХХ ст. з’явилися гротескні романи В. Орлова (1980), М. Євдокимова 
(1988) та братів Стругацьких (1989). Ці романи продовжують традиції «інтелекту-
ального гротеску» М.А. Булгакова. В романах присутній автор-оповідач, події розгор-
таються в двох планах – реальному та ірреальному, у реальному плані персонажами 
виступають діячі мистецтва та вчені, а в ірреальному плані діє «нечиста сила».

Ключові слова: художня умовність, інтелектуальний гротеск, архетип Сатани, 
гіпостазування.

В 80-е годы ХХ века появились гротескные романы В. Орлова (1980), Н. Евдокимова 
(1988) и братьев Стругацких (1989). Эти романы продолжают традиции «интеллек-
туального гротеска» М.А. Булгакова. В романах присутствует автор-повествователь, 
события разворачиваются в двух планах – реальном и ирреальном, в реальном плане 
персонажами являются деятели искусств и ученые, а в ирреальном плане действует 
«нечистая сила». 

Ключевые слова: художественная условность, интеллектуальный гротеск, архе-
тип Сатаны, гипостазирование.

In 80-s of the 20th century the grotesque novels by V. Orlov (1980), N. Evdokimov (1988) 
and the brothers Strugatskiy (1989) began to appear. These novels carry on the traditions of 
«intellectual grotesque» shown by M.A. Bulgakov. In the novels the author-narrator is present 
and the events are moving in two grounds - real and unreal. In real ground the characters are 
art workers and scientists but in unreal one there acts an «evil spirit». 

Key words: conditionality, intellectual grotesque, arch-type of Satan (Devil), hypostatize.
 
Накопленный в течение веков исторический опыт создания гротескных произ-

ведений позволяет сделать некоторые обобщения в современной теории гротеска [1]. 
Следует отметить, что гротеск – не только литературный феномен, он в равной мере 
присутствует и в других видах искусства, например, в графике (Гойя – серия офортов 
«Капричос»), карикатуре (Кукрыниксы – «Конец»), балете (Р. Щедрин – «Анна на шее»), 
©  Миресашвили М.Э., 2012
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сценическом искусстве (постановка Робертом Стуруа брехтовского «Кавказского мело-
вого круга» в Тбилисском академическом театре имени Ш.Руставели), музыке (музыка 
Дебюсси, Скрябина, Шостаковича) и др.

Поэтому в теории литературы, во избежание возможных методологических ошибок, 
следует говорить не вообще о «гротеске», а о «литературном гротеске», подчеркивая это 
обстоятельство всякий раз, чтобы выводы, сделанные в отношении конкретного, спе-
цифического литературного гротеска, не были произвольно распространены на всю об-
ласть искусства, где встречается гротеск, и наоборот. 

Обращаясь к истории гротеска в русской (советской) литературе ХХ века, сле-
дует отметить, что «интеллектуальный гротеск» М.А. Булгакова оказался наиболее 
плодотворным с точки зрения использования гротеска как особого приема художествен-
ной условности [1: 144-184]. В 80-х годы ХХ века появились романы Владимира Орло-
ва «Альтист Данилов» (1980), Николая Евдокимова «Трижды Величайший...» (1988) и 
братьев Стругацких «Отягощенные злом, или Сорок лет спустя» (1989). В них отчетливо 
прослеживается булгаковская линия развития русского литературного гротеска: присут-
ствует автор-повествователь, события разворачиваются в двух планах – реальном и ирре-
альном, в реальном плане персонажами являются ученые и деятели искусств – писатели, 
музыканты, художники, а в ирреальном плане действует «нечистая сила». 

Общим эпиграфом к названным гротескным произведениям современной русской 
литературы могут служить реплики персонажей романа Н. Евдокимова «Трижды Вели-
чайший...»:

«– Ныне какую книгу ни возьмешь, то демоны летают, то люди в птиц превраща-
ются, то общаются с потусторонним миром. Чем дальше в лес, тем больше леших. По-
любился сочинителям ирреальный мир. Вот и являются черти в служебные кабинеты, 
ничего удивительного. Увы! Еще Гольбах говорил, что всяческие сочинения с баснями 
о выходцах с того света, колдунах, ведьмах прельщают невежественных людей более во 
сто крат, чем повествования о событиях реальных...

– А из вас, уважаемый доктор, получился бы литературный критик, – сказал Круто-
яров, – яду много, справедливости маловато... А что касается до ирреального, до всяких 
чертей и ведьм в книгах, то мне тоже противна эта нынешняя мода...

– Это не мода! – воскликнул художник. – Какая же это мода? А Гоголь? А Гете? А 
сказки?.. Это традиция...» [2 : 10].

Такие заявления, отражающие действительное положение вещей в русской литерату-
ре последней четверти XX столетия, делают честь автору книги о Трижды Величайшем, 
ибо именно в этом романе с наибольшей силой возобновлена давняя традиция (а может 
быть, и мода) на гротеск. При этом, однако, возникает вопрос, что же это за традиция? 
Представляется, что в данном случае уместно говорить (имея в виду литературный гро-
теск) не о Рабле–Свифт–Гоголевской традиции, а о Гете–Сенковско–Андреевской тради-
ции, тяготеющей к библейским источникам, сатанинскому архетипу. Сказанное в равной 
мере относится к романам В. Орлова «Альтист Данилов», Н. Евдокимова «Трижды Ве-
личайший...», братьев Стругацких «Отягощенные злом, или Сорок лет спустя».

Как известно, архетип Сатаны (он же «Дьявол», «Вельзевул», «Антихрист», «Ме-
фистофель», «главный черт», «демон», «падший ангел», «изгнанник рая» и т.п.) имеет 
древние исторические корни в художественной литературе.
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Однако в «Трижды Величайшем...» и в «Альтисте Данилове» есть существенные 
отличия от «Дневника Сатаны» Л. Андреева и от «Мастера и Маргариты» М.А. Булга-
кова. Во-первых, у Михаила Булгакова Воланд сам лично прибывает в Москву со своей 
свитой, чтобы устроить ежегодный сатанинский бал, Трижды Величайший же, как и его 
коллеги в «Альтисте Данилове», отправляет на Землю своих посланников в человечес-
ком обличьи. Во-вторых, Воланд у М.А. Булгакова – истинный аристократ духа, он не 
позволяет себе ни одного предосудительного поступка или слова, и внешне он держится 
с достоинством, гордо, как «князь тьмы». Бесовское же отродье в двух разбираемых ро-
манах 80-х годов явно занижено в сравнении с Воландом, и сам падший ангел, Трижды 
Величайший, и все прочие демоны ведут себя по-плебейски, отчаянно бранятся, и что 
самое главное, - рабски соблюдают адскую субординацию. В-третьих, Воланд близок к 
Иешуа Га-Ноцри, держится на равных с ним, изредка исполняет его поручения, между 
тем как Трижды Величайший униженно выклянчивает у «Не Имеющего Имени, Который 
Везде и Нигде», спасение своего сына:

«Кто же он, называемый Трижды Величайшим, сидящий здесь на дырявом диване в 
пустом дворце, смотрящий на мертвую копию земного сада, где когда-то полюбил зем-
ную женщину? Кто он? Которого проклинают люди, приписывая ему все свои несчастья 
и все свое зло?

Никогда, во все тысячелетия от первых земных времен, Трижды Величайший не об-
ращался к Сотворившему, Не Имеющему Имени, никогда, потому что ненавидел послав-
шего его в царство тьмы. Но сейчас Трижды Величайший вспомнил о нем, Не Имеющем 
Имени. Унизиться? Воззвать к его милосердию? Какое может быть унижение!

– Ты, Не Имеющий Имени, Который Везде и Нигде! – вскричал Трижды Величай-
ший. – Я раб твой, я твой слуга, я бывший твой ангел, я не роптал, я исполнял твою волю, 
мое царство переполнено душами отринувших тебя и твои законы, я наказываю их во 
имя твое. Я обращаюсь к тебе! Ты слышишь? Спаси моего сына, не дай ему превратиться 
в ничто! Не Имеющий Имени, Ты слышишь?» [2 : 216]. 

Тем не менее два гротескных романа – «Альтист Данилов» и «Трижды Величай-
ший...» – имеют много общего между собой и с «Мастером и Маргаритой» М.А. Бул-
гакова. В романах действие происходит в Москве, где вдруг, неожиданно появляются 
сатанинские силы, демоны и прочая чертовщина: альтист Данилов и его бесовское окру-
жение – у В. Орлова, демон Рахасен – у Н. Евдокимова. Это сходство и многочисленные 
сюжетные совпадения можно продол жить и дальше. Так, например, и альтист Данилов, 
и Рахасен одинаково произошли от союза потусторонних обитателей с земными жен-
щинами и в конце обоих романов из этого сочетания демонического и человеческого 
верх берет, побеждает человеческое начало, – оба героя влюбляются в женщин и ценой 
утраты своих сверхъестественных способностей предпочитают остаться на Земле как 
смертные люди. В обоих романах развитие сюжета идет в двух планах – потустороннем 
и земном, но достигается перемещение из одного мира в другой разными способами: 
в «Альтисте Данилове» – поворотом пластин «З» (Земля) и «Н» (Небо) на браслете у 
Данилова, «демона на договоре» и перелистыванием Книги Судеб – в «Трижды Величай-
шем...». Наконец, в обоих романах одинаково появляются, то неожиданно вторгаясь, то 
оправданно участвуя, авторы: «Снова съехались на концерт все знакомые Данилова (и я 
с женой)» [3: 425], «Карту звездного неба Бек Леонович взял для практических действий 
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со стола моего сына, тогда еще морочившего головы родителям мечтой об астрономии» 
[3:177]. А вот роман «Трижды Величай ший...» начинается словами автора  – свидетеля и 
наблюдателя всех событий:

«Ныне в силу обстоятельств, не зависящих ни от меня, ни от кого из смертных, я 
стал свидетелем того, чего не может быть, потому что и в самом деле не может быть. 
Впрочем, кто знает, что может, а чего не может быть? 

И, однако, случилось то, чего не может быть: черт выскочил из преисподни среди 
белого дня на многолюдную улицу и никто не заметил его появления, потому что он 
ничем не выделялся в суетливой москов ской толпе. Не было у него ни копыт, ни рогов, 
ни хвоста, и шерстью он не оброс.

Не было у него ничего этого. Очевидно, в прежние времена черти так и выглядели – с 
рогами, копытами, в звериной шкуре, но я в своих скитаниях таких не встречал» [2: 4-5].

Зачем понадобилась обоим авторам подобная чертовщина «в конце двадцато-
го века, когда почти раскрыты все тайны мироздания»? [2: 4]. Какая художественная 
цель при этом достигается средствами литературного гротеска? Нам представляется, 
что «параллельные миры» понадобились авторам потому и для того, чтобы доволь-
но пресную жизнь москвичей, всю эту земную бытовщину расцветить потусторонней 
необычной «феерической» жизнью, – в соответствия с тем, как понимал задачу гротеска 
К.С. Станиславский: «Надо не только почувствовать и пережить человеческие страс-
ти во всех их составных всеисчерпывающих элементах – надо ещё сгустить их и сде-
лать выявление их наиболее наглядным, неотразимым по выразительности, дерзким и 
смелым, граничащим с шаржем» [4: 256]. Второй, потусторонний план повествования 
играет именно такую роль усиления читательского восприятия и впечатления, – в проти-
вном случае один только земной план сам по себе был бы попросту неинтересен.

Другое дело, как и насколько реализуется этот авторский замысел. Следует признать, 
что в обоих случаях – и в «Альтисте Данилове» и в «Трижды Величайшем...» – прием 
литературного гротеска полностью себя оправдывает, в особенности, в «Альтисте Дани-
лове», где больше мифологической и современной фантастики вперемежку с сатиричес-
ким изображением негативных сторон московской жизни. (В «Трижды Величайшем...» 
чувствуется перегруженность библейскими сюжетами и пересказом Ветхого Завета). 
В. Орлову, безусловно, удается гипостазирование – гротескный прием комической ма-
териализации устойчивых словосочетаний, обыгрывание фразеологизмов, например, 
выражение «отмачивание шуток» и другие:

«Долго гадали, чем теперь занять Данилова. К важным делам он был признан 
неспособным. Данилов, пока в Канцелярии ломали головы, не вытерпел, решил опере-
дить чиновников и сам себе нашел дело, не очень к тому же противное. Он потихоньку 
стал отсылать в Управление Умственных Развлечений земные шутки, очень ценимые в 
Девяти Слоях. Шутки передавали в Канцелярию от Наслаждений. Однажды он забыл 
отпра вить в Управление очередной ящик с шутками и немедленно получил выговор 
вкрутую. От Данилова потребовали и объяснительную записку. Данилов сообщил, что 
задержался с отправкой шуток оттого, что земные шутки, оказывается, следует с терпе-
нием отмачивать в специальном растворе, тогда они становятся особенно хороши, – это 
открытие Данилов сделал недавно. Данилов и действительно начал отмачивать шутки с 
анекдотами в ванне и вскоре получил из управления теплое письмо, в нем Данилова хва-
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лили, сообщали ему, что отмоченные им шутки имеют большой успех, просто шумная 
мода на них!» [3: 31].

Точно так же комически обыгрывается в романе В. Орлова смысл слова «барьер» 
применительно к поединку «демона на договоре» Данилова и настоящего демона Карма-
дона, каковой «барьер» в демонском варианте становится вдруг «звуковым и световым 
барьером»: «Секунданты взялись устраивать барьер. Барьер вышел, какой требовалось, 
световой и звуковой одновре менно, при этом он был обозначен палашами – на палашах 
Синезуд укрепил варежки Данилова, связанные ему к прошлой зиме Муралевой, а меж-
ду палашами Бек Леонович провел мелом роковую черту» [3: 18]. «Роковая черта» – еще 
один фразеологизм, материализуемый, овещест вляемый потусторонними силами, рав-
но как и «окраина бесконечного мира» (явный логический парадокс): «Да и место они 
(дуэлянты – О.П.) подыскали отдаленное, на самой окраине бесконечного мира» [3: 18]. 
Таких пассажей в обоих разбираемых романах множество.

В раблезианских масштабах, но с поправкой на московскую действительность 
выглядит описание кутежа двух демонов с их земными собутыльниками: «Тот вагон со 
свиньями, приписанный к Подольскому мясокомбинату, точно, отошел в пользу ком-
пании. Селедки в ломтях было принято Кармадоном и товарищами 746 кг, не считая 
невесомых хвостов. Яиц, вкрутую и недоваренных, 412 тысяч штук, из них, как выяснил 
Данилов, 82 тысячи порченых. На шпроты, удовлетво рившие компанию, ушел улов двух 
сейнеров. Да и прочие вчерашние лакомства весили много. Узнал Данилов и о продуктах, 
о принятии которых он не помнил. В частности, выходило, что Данилов вместе с дру-
гими скушал вчера четыре килограмма сушеного мотыля. Да и о двадцати килограммах 
столового маргарина он думал теперь со свирепым урчанием в желудке. «Эко Кармадон 
нас увлек!» [3: 174-175].

Следующая гротескная ассоциация обычной черной дыры в плече после ранения в 
поединке – с астрофизической «черной дырой»:

«Данилов чувствовал себя скверно. Еле был жив. Болела голова, ныло тело, пальцы 
дрожали. И вдобавок ко всему была в Данилове, на правом его плече, черная дыра... Она 
была в нем, но и как бы сама по себе. Сверху дыру заклеили прозрачным пластырем, 
Данилов на кухне, задумав рассмотреть дыру, осторожно оттянул пластырь. Тут все при-
шло в движение, все потянулось в дыру. Данилов быстро приклеил пластырь, однако 
одна из кухонных табуреток успела подлететь к его плечу, рассыпалась в воздухе и крош-
ками, со свистом исчезла в черной дыре. Туда же последовали и вилки, не убранные 
со стола. Прочие вещи удалось сохранить. «Ну ладно, успокоил себя Данилов, – она 
сама превратится в точку, а потом и вовсе затянется… известное дело – гравитационный 
коллапс….». Все же ему было не по себе оттого, что на его плече начинался тоннель во 
вселенную, неизвестно какую, на нашу не похожую. Но каков Кармадон, коли так по-
старался!» [3: 185].

Путешествуя в Девяти Слоях потусторонней Канцелярии, Данилов наткнулся на Ла-
бораторию отсушки, которая оказалась лабораторией отсушки от любви: «Заблудился, 
что ли? – удивился Данилов. – Или тут другая отсушка?» Впрочем, это не имело значе-
ния. И тут Данилов погулял. В лаборатории разрабатывали способы отсушки от любви. 
«Наверное, где-нибудь по коридорам существовала и Лаборатория присушки» [3: 326]. 

Перифразируя изречение древних: «Не боги создали людей по своему образу и по-
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добию, а люди создали богов по своему образу и подобию», – можно сказать, что образы 
дьявола и чертей люди тоже создали по антропоморфному принципу. Об этом в «Трижды 
Величайшем...» прямо говорится в споре Рахасена с писателем Крутояровым: «Человек 
парадоксален, выдумал черта, хотел оправдать себя: все злые помыслы, вся грязь вне 
меня и, значит, эти помыслы, это зло непреодолимы. Свою грязь человек как бы перело-
жил на другого, очистив себя» [2: 166]. В итоге потусторонний мир в романах населен та-
кими же существами, как и на этом свете, с теми же слабостями и пороками. Комический 
эффект производит, когда в царстве Трижды Величайшего или в Девяти Слоях бранятся, 
двурушничают, предают друг друга, влюбляются, ревнуют и изменяют, совсем как на 
Земле. И даже говорят на русском просторечии, будто они для России только и созданы, 
и на свете нет ни других стран, ни других народов, или же надо предположить, что Сата-
на одинаково свободно, вольно изъясняется на всех существующих и существовавших, 
живых и мертвых языках: «Замолчи, бабка, – сказал Трижды Величайший. – Померла ты, 
окочурилась» [2: 174], «Ну, чучело, есть у тебя душа?» [2: 176], «Не мели ерундовины, – 
сердясь, прошептал Трижды Величай ший» [2: 213], «Эко достается труженику, – думал 
Данилов, – а может, и кормильцу беспечных чад. Чем его участь лучше моей?» [3: 363], 
«Но голь на выдумку хитра» [3: 346], «Ну, бывай» [3: 351] и т. д. 

Остроумная гротескная игра слов, множественные литературные реминисценции 
и аллюзии прямо указывают на интертекстуальность «Альтиста Данилова», например: 
«Наполеон встает из могилы», «стрелой пронзенный», «тьма египетская», «огневой ру-
беж», «Карабас», «значок ворошиловского стрелка», «ручка ее двигалась, словно Пегги 
Флеминг по льду» [3].

В целом перед нами очень интересная попытка использования литературного гротес-
ка в современных условиях научно-технической революции.

«Сатанинскую» тему продолжил в конце 80-х годов XX столетия «фантастичес-
кий роман» братьев Аркадия и Бориса Стругацких – «Отягощенные злом, или Сорок 
лет спустя». В начале романа, в «Необходимых пояснениях» от имени некоего Игоря 
Мытарина, «восторженного юнца, зеленого выпускника Ташлинского лицея», авторы, 
разъясняя свой замысел, прямо признают гротескный характер своего произведения и 
его связь с «Мастером и Маргаритой» М.А.Булгакова: «Читатель должен иметь в виду, 
что в рукописи «03» («Отягощенные злом» – О.П.) элементы гротесковой фантастики 
затейливо переплетены с совершенно реальными людьми и обстоятельствами. Ни у кого 
не вызовет сомнения, скажем, что Демиург – фигура совершенно фантастическая (на-
подобие булгаковского Воланда), но при этом упоминаемый в рукописи Карл Гаврило-
вич Росляков действительно был директором Степной обсер ватории, самым первым и 
самым знаменитым. Что же касается удивительной фигуры Агасфера Лукича, то этого 
человека я просто видел собственными глазами, причем при обстоятельствах трагически 
незабываемых» [5: 486-487].

Таким образом, налицо очередной гротескный сюжет на «сатанинскую» тему. Од-
нако при ближайшем ознакомлении оказывается, что Демиург – вовсе и не Сатана 
просто, а нечто большее, он по идее, как его величает Агасфер Лукич: Гончар, Ткач, 
Кузнец. Гефест, Хнум, Птах [5: 493-496] и даже иудейский бог Яхве [5: 567], то есть 
творец всего сущего, божественное начало, хотя и ведет себя по-простецки: появляет-
ся не в столице – Москве, а в заштатном провинциальном городке Ташлинске, непо-



270

далеку от Оренбурга, поселяется на 12-ом этаже обыкновенного дома и занят скупкой 
«нематериальной субстанции, независимой от тела» (души) у городских обитателей, 
по тем или причинам попавших в затруднительное финансовое положение (почти как 
скупка знаменитых гоголевских «мертвых душ», только в данном случае это скупка душ 
у самих владельцев). В этой затее Демиургу помогает его подручный Агасфер Лукич, 
который, как Мефистофель в пушкинской «Сцене из Фауста», «мелким бесом извивал-
ся», но и в самом деле как-то слишком мелко, приземленно, под видом страхового агента, 
со своим огнедышащим портфелем, и «пахло от него жареным луком, уксусом и кин-
дзой» [5: 588]. В конце концов выясняется, что он и есть библейский «Вечный Жид» [5: 
594]. В романе много элементов гротеска: чертовщины, мистификации, мифологизмов, 
эвфемизмы, аллюзии, литературные реминисценции, часты инверсии пространства и 
времени (перемешаны прошлое, настоящее, будущее),скепсис и сатира (чего стоят, на-
пример, «кое-какеры» – от «кое-как», «БАМСТРОЙ», «ТАМСТРОЙ», «СЯМСТРОЙ» 
– от «там-сям» [5: 636], нелитературные выражения и ругательства, которые, согласно 
М.М. Бахтину, были непременным атрибутом средневекового и ренессансного гротеска 
[6]. И все это на фоне якобы реальных фактов жизни XXI века (по отношению к которому 
XX век – это прошлое): проблема абсолютной свободы личности, проблема молодежи, 
движение хиппи («неедяк»), экологическая проблема и многое другое.
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СимвоЛичЕСКиЕ ЗначЕниЯ гЕомЕтричЕСКиХ Фигур  
в ПоЭтичЕСКиХ ПроиЗвЕдЕниЯХ в.С. вЫСоцКого

Стаття присвячена дослідженню символічних значень геометричних фігур, які 
функціонують у поетичних творах В.С. Висоцького. Розглядаються сакральні, міфоло-
гічні, фольклорно-поетичні та християнські витоки формування значень кола, трикут-
ника, квадрата та ін., що знайшли своє віддзеркалення в ситуативному використанні їх 
у поезії В.С. Висоцького.

Ключові слова: коло, квадрат, трикутник, поетичні твори В.С. Висоцького.
Статья посвящена исследованию символических значений геометрических фигур, 

функционирующих в поэтических произведениях В.С. Высоцкого. Рассматриваются са-
кральные, мифологические, фольклорно-поэтические и христианские истоки формиро-
вания значений круга, треугольника, квадрата и т. д., которые нашли свое отражение 
в ситуативном использовании их в поэзии В.С. Высоцкого.

Ключевые слова: круг, квадрат, треугольник, поэтические произведения В.С. Вы-
соцкого.

The article is devoted to research of symbolical values of the geometrical figures func-
tioning in poetic works by V.S. Vysotsky. Sacral, mythological, folklore, poetic and Christian 
sources of formation of values of a circle, a triangle, a square etc. 

Key words: circle, square, triangle, V.S. Vysotsky’s poetic works.

Творчество В.С. Высоцкого, характеризующееся неслучайностью сюжетов песен и 
стихотворений, языковым богатством и метафорическим многообразием, обилием сим-
волов и образов – прототипов реальной жизни советского периода, имеет и сегодня сво-
их многочисленных исследователей. Среди них можно назвать такие имена: Вл.И. Но-
виков, Е.И. Кузнецова, А.В. Кулагин, В.А. Зайцев, В.В. Васильева, Э. Лассан, В.А. Дузь-
Крятченко, В.П. Изотов, Г.А. Шпилевая, Е.В. Купчик, С.В. Свиридов, А.Е. Крылов, 
Х. Пфандль и многие другие [1; 2]. Все они приложили немало усилий для того, чтобы 
раскрыть глубины «высоцкизма» как на уровне текста и контекста, так и со стороны спря-
танного поэтом от цензуры подтекста. Однако, как показало время, Высоцкий, в основе 
поэтических произведений которого заложены общечеловеческие истины и моральные 
ценности, еще не одно поколение филологов будет будоражить желанием раскрыть фе-
номен отточенности языка и неподражаемости авторского стиля песен и стихотворений. 

Целью данной статьи является целостное описание прямых и переносных значений 
геометрических фигур, функционирующих с разными – религиозными, мифологически-
ми, национально ориентированными фольклорно-поэтическими, сакральными и т. д. – 
©  Намакштанская И.Е., Романова Е.В., 2012
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значениями в литературе мира и введенных поэтом с устоявшимися и своими – авторски-
ми – ситуативными значениями.

А поскольку избранная нами для исследования проблема еще не была предметом 
описания на материале творчества В.С. Высоцкого, сделаем небольшой экскурс в исто-
рию разных культур (славянской, иранской, китайской, индийской), где геометрические 
фигуры были (и есть) носителями своих символических и сакральных значений.

Итак, отметим, прежде всего, тот факт, что геометрическая символика так же, как, 
впрочем, и числовая, имела в сакральной культуре славян и у других народов мира свои 
многочисленные смыслы. Числа объединялись с формами и создавали гармонию едино-
го целого, которое закладывалось, например, в проектирование и строительство храмов, 
поскольку «идея священной, храмовой, архитектуры состоит в том, чтобы объединить 
человечество с Мирозданием и Богом», – пишет Р.Б. Гнидец. И продолжает: «И такое 
объединение в продолжение тысячелетий происходило при участии строителей, архи-
текторов, представителей искусства. В своей широко известной работе “Тимей” Платон 
дал особенную характеристику всем природным формам, которые являются воплощени-
ем математических принципов и процессов создания Мироздания. Три исходные формы, 
которые являются результатом деления круга, – это равносторонний треугольник, ква-
драт и правильный шестиугольник – гексаграмма. В тримерном пространстве деление 
сферы приводит к образованию пяти правильных многогранников. Путём вращения этих 
многогранников, согласно Платону, Создатель округлил Мироздание до состояния сфе-
ры, и тело космоса стало самодостаточным» [3: 20]. 

Земледельцы и хлеборобы периода Трипольской культуры жили и работали по уни-
версальному закону круговорота. Именно тогда на глиняной посуде начинают изобра-
жать «солнце в движении». Строительство поселений осуществлялось по единому кру-
горадиальному принципу, на чем отпечаталось мировоззрение хлеборобов древности. 
Причем в плане поселения учитывались даже солнечные лучи. Круг служил при этом не 
только отражением солнечного пути, но и был оберегом для каждого человека, посколь-
ку солнце символизировало священную силу. Эта древняя традиция была продолжена 
запорожскими казаками, которые не только строили поселения по кругу, но и проводили 
«казачий круг» – собрания, посвящение в певцы-кобзари проходило в священном круге, 
застолья также организовывались по кругу – «пили чарку по колу», проводили и пере-
говоры «за круглым столом». 

У древних славян образ хранительницы рода человеческого – Берегини – изобра-
жался двумя треугольниками, расположенными один над другим и соединенных двумя 
углами. Каждый из треугольников символизировал стихию: верхний – небо, а нижний 
– землю. Треугольник и ромб символизировали плодородие и изображались на глиняной 
посуде. 

В православии квадрат и круг – первичные (исходные) символы, отражающие на 
высшем уровне Совершенство Бога в двух аспектах: круг свидетельствует о неограни-
ченном Единстве Бога, Его Неограниченность и Совершенство, в то время как квадрат (и 
куб) – формы стабильных образов Неизменности Бога и Вечности. 

В песнях и стихотворениях В.С. Высоцкого [4] геометрические фигуры представле-
ны достаточно многообразно. Это и круг, и квадрат, и зигзаг, и прямая, и шар, и спираль, 
и линия, и точка, и треугольник, и куб, а также многое другое. Естественно, что боль-
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шинство словосочетаний с лексемой «круг» поэт ввёл с метафорическими и символи-
ческими значениями, поэтому есть смысл продолжить экскурс в историю приобретения 
данной геометрической фигурой символических значений, например, во фразеологизмах 
«круги стоят перед глазами (очами)», «в кругу друзей (событий)», «по кругу», «с кругу 
(спиться)» и т. д. [5: 331-332].

В славянской мифологии круг как солярный знак символизирует солнце, небо, воз-
врат от множества к единичности. Согласно древним представлениям, окружённые кру-
гом предметы приобретают значение обособленности и защищенности от опасности, 
которая их окружает. В то же время кругообразное движение символизировало течение 
времени. Как символ единства, целостности, бесконечности, завершенности и защиты 
круг присутствует в обрядах украинцев, которые в день Ивана Купала зажигают круги 
и спускают их вниз с горы. А с целью защиты от нечистой силы наши предки исстари 
очерчивали себя или свои дома крýгом. Эти же значения круга перенесены в вышивки 
на рукавах, по низу юбки и по горловине на национальных одеждах украинцев. «Ана-
логичная роль, – пишет В. Войтович, – приписывалась поясу, перевязи, цепи, перстню, 
венку и т. д.» [6: 236]. 

«Все буквы глаголицы, – пишет М.М. Маковский, – являются сложениями из трех 
элементов, трех божественных символов, образовывавших божественную троицу, – 
креста, треугольника и круга (символы всемогущества, бесконечности и совершенства 
Бога). Вертикальная черта олицетворяла мужское начало, небо, Вселенную, а горизон-
тальная – женское» [7: 54].

В Библии перстень, золотая цепь на шее и колесница символизируют могущество, о 
чем сказано в «Первой книге Моисеевой. Бытие» [8]:

41:41 И сказал фараон Иосифу: вот, я поставлю тебя над всею землею Египет-
скою.

41:42 И снял фараон перстень свой с руки своей, и надел его на руку Иосифа; одел 
его в висонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему; 

41:43 Велел везти его на второй из своих колесниц и провозглашать пред ним: 
преклоняйтесь! И поставил его над всею землею Египетскою. 

Структура богослужения состоит из трех кругов – дневного, седмичного и годового, 
а также – богослужения вечности – Божественной литургии. Дневной круг включает 
ряд служб. «Седмичные службы, – пишет А.Н. Паршин, – имеют следующий смысл: 
Воскресенье – Воскресение Христово; понедельник – Небесные силы-ангелы; вторник – 
Иоанн Креститель и пророки; среда – Кресту (покаянные воспоминания о предательстве 
Иуды); четверг – Апостолы и Святители; пятница – Кресту (Распятие); суббота – Всем 
Святым и Богородице. Службы годового круга делятся на службы неподвижного и под-
вижного кругов» [9: 80]. Описывая все круги богослужения, философ приходит к выводу 
о том, что все они взаимосвязаны друг с другом. В «Книге Иова» упоминается «круг 
пиршественных дней» (1:5). В то же время четырехугольник в христианстве, в частности 
на иконе, «является символом земли, человеческого мира, всей вселенной. Четыре угла 
выражают ее полноту, которая выражена в четырех её концах (север, юг, запад, восток)» 
[10: 366]. Соблюдается символическое значение круга и в церковном освещении. Как 
пишет Казакевич, «средний купол греческого храма освещается многими свечами, кото-
рые поставлены на круге, висящем под куполом» [10: 378]. Философы Древней Греции 
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считали, что круг – это самая совершенная геометрическая фигура и планеты совершают 
свои обращения только по правильным кругам (окружностям).

Согласно исследованиям Д.Д. Фрэзера, нет народа, у которого круг не функциониро-
вал бы в своих символических значениях, в том числе и как выражение начала и конца 
[11]. В соответствии с К. Юнгом, круг «неизбежно символизирует процессы природы 
или космоса как целое, в то время как квадрат отражает вселенную, связанную с чело-
веком и организованную им. Круг представляет подсознательные и сверхсознательные 
качества природы, квадрат соотносится с сознательными рациональными свойствами, 
в своей совокупности они оба представляют божественное видение мира» [12: 354]. А 
изображённый на прялках полукруг, а также несколько расположенных на нём кругов 
в славянской мифологии символизировали «идею дня и ночи, круговорот суток», идею 
кругозора, небосвода, «всего белого света» [13: 242; 14].

В восточных мифологиях есть как своё прочтение геометрических символов, не 
совпадающее или частично совпадающее со славянскими представлениями, так и соб-
ственное понимание связи между кругом и квадратом. Например, в Китае в виде белого 
круга изображается мужское начало. Этот круг означает энергию, небо и небесные силы, 
а пассивное женское начало представлено в виде чёрного квадрата, символизирующего 
и земные силы. Переплетение в круге белой и чёрной половин – взаимосвязь мужского и 
женского начал, а разделяющая волнистая линия – их взаимодействие.

В буддизме комбинацией геометрических знаков-символов мироздания является 
мандала, которая сочетает в себе круг, квадрат и треугольник или треугольники. «В буд-
дийской мандале, – пишет К. Королев, – квадрат, вписанный в круг, ориентирован по 
сторонам света и вместе с центром сопоставлен с пятью элементами человеческого есте-
ства. Как правило, в квадрат вписывается восьмилепестковый лотос, а в центре лотоса 
изображается божество или его атрибут. Внешний круг мандалы олицетворяет «стену 
огня» – метафизическое знание, уничтожающее неведение. Следующий круг – «брилли-
антовый»: просветление, обретение истинного знания. Третий круг – «лепестки лотоса»: 
духовное возрождение. Последний круг – центр» [15:78]. 

В иранской литературе XI-XIII вв. круг связывался с разными понятиями: жизнен-
ный путь, сфера неба, близкие друзья – окружение главного персонажа и т. д. Например, 
у Омара Хайяма лексема «круг» функционирует с такими значениями: небосвод (круг 
небес, небесный круг); мироздание, жизненный путь (жизненный замкнулся круг); дру-
зья, единомышленники, компания (собрался тесный круг); путь ритуальной поминаль-
ной чаши среди присутствующих на поминках (когда чаша по кругу дойдет до Хайяма) 
[15]. А другой, не менее известный, иранский поэт Саади (XIII в.) связывал круг времён 
с жизнью человека: «Круговращенья лет изменчив круг, / Не ждешь – и ферзем пешка 
станет вдруг» [16].

В славянской литературе прошлого и сегодняшних дней круг – символ вечного дви-
жения материи, космических тел, жизни человека и т. д. Например, у украинских поэтов 
Бориса Олейника и Василя Стуса круг (или коло) вводится в стихотворения:

«останній»: «Настане день скорботи світової – І попливе у лодії труни За вічний 
круг і пруг Останній Воїн Великої, Священної війни» (Борис Олейник); цикл стихотворе-
ний «Коло»: «Батьки і діти! Діти і батьки! Нерозділиме і одвічне коло» [17];
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«дякую, господи, – чверть перейшла»: «Рідна Вкраїна далеко – не чує. Ти ж до-
вершилося, годі, життя. Млість і запечена кров. Печія водить-виводить – із кола до кола 
перенесе. Це ж бо ти поборола, ти подолала, недоле моя!» [18].

Использовали широко символические значения круга и российские поэты. Напри-
мер, у Анны Ахматовой: «Как вышедшие из тюрьмы, / Мы что-то знаем друг о друге / 
Ужасное. Мы в адском круге, / А может, это и не мы» – «Полночные стихи. 3. В зазерка-
лье» [19].

В качестве синонимов лексемы «круг» в русской фразеологии и литературе часто 
используются лексемы «кольцо» и «колесо», а также их производные. Например: «Ни 
начала, ни конца, ходишь как вокруг кольца», «Пошло – как кривое колесо», «Сердитого 
невзлюбили, а милостивого с кругу сбили», «Колесит окольную» (много болтает), «Нести 
околесицу» (говорить глупости), «Ты концом, а он кольцом; ты кольцом, а он концом», 
«Кругом головы, да в пазуху». 

В поэзии В.С. Высоцкого лексема круг вводится и с такими значениями:
•	 круг – дистанция на стадионе: «Подвела меня – ведь я предупреждал! – / дыхалка: 

/ Пробежал всего два круга – и упал, – / а жалко!» – «Песня о конькобежце на короткие 
дистанции, которого заставили бежать на длинную»; «Тоже мне – хорош друг, – / Обошёл 
на третий круг!» – «Марафон»;

•	 круг – замкнутость, ограничение жизнедеятельного пространства: «В оркестре 
играют устало, сбиваясь, / Смыкается круг – не порвать мне кольца…» – «Так дымно, 
что в зеркале нет отраженья»;

•	 круг – геометрическая фигура: «Треугольник будет выпит! – / Будь он паралле-
лепипед, / Будь он круг, едрена вошь!» – «Письмо в редакцию телевизионной передачи 
«Очевидное-невероятное» из сумасшедшего дома – с Канатчиковой дачи»; 

•	 круг – замкнутый трамвайный маршрут: «Граждане! Жизнь кончается – / Третий 
круг сойти не получается!» – «Граждане! Зачем толкаетесь»;

•	 круг – точильный: «Там точильные круги / точат лясы […]» – «Скоморохи на яр-
марке».

В «Мистерию хиппи» и в песню «Свой остров» В.С. Высоцкий ввел символический 
образ колеса фортуны: «Прорицатели, гадалки / Напророчили бедлам, – / Ну а мы уже 
на свалке – / В колесо фортуны палки / Ставили с горем пополам» – «Мистерии хиппи»; 
«[…] Ставь фортуны колесо / поперек, / Мы про штормы знаем все / наперед» – «Свой 
остров».

Анализ поэтических произведений В.С. Высоцкого позволяет сделать вывод о том, 
что в них символ круга большей степенью связан со славянскими представлениями, за-
фиксированными во фразеологических единицах, которые поэт несколько преломляет, 
помещая известную идиому в новую, не свойственную ей ситуацию, или заменяя в ней 
отдельные слова. Например, «круг знакомых»: «Я сразу сузил круг твоих знакомств, 
одел, обул и вытащил из грязи […]» («О нашей встрече»); «тесный круг»: «В наш тес-
ный круг не каждый попадал» («Песня про стукача»); «круг смыкается»: «В оркестре 
играют устало, сбиваясь, смыкается круг – не порвать мне кольцо…» («Так дымно, 
что в зеркале нет отраженья »); «круг семьи»: «И, предаваясь будничной беседе В кругу 
семьи, где свет торшера тускл […]» («Прошла пора вступлений и прелюдий»); «В прият-
ный круг его семьи Желаю, черт меня дери!» («Баллада о манекенах»); «круги (плывут) 
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в глазах» – «В глазах – круги, в мозгу – нули, – Проклятый страх, исчезни […]». («1. 
Ошибка вышла»); «[…] Клетки – как круги перед глазами, Королей я путаю с тузами и 
с дебютом путаю дуплет» («Честь шахматной короны. II. Игра»); «замкнутый круг» – 
«Неужели мы заперты в замкнутый круг? Неужели спасет только чудо?» («Неужели 
мы заперты в замкнутый круг?»); «полярный круг» – «Ночи по полгода за полярным кру-
гом» («Сивка-Бурка»); «центральный круг» – «Закопайте меня вы в центральном кругу, 
/ Или нет – во вратарской площадке!» («Не заманишь меня на эстрадный концерт»). 

В песне «Письмо в редакцию телевизионной передачи «Очевидное-невероятное» из 
сумасшедшего дома – с Канатчиковой дачи» В.С. Высоцкий обыгрывает наряду с кругом 
(в значении геометрической фигуры), и такие лексемы, как: «треугольник», «многогран-
ник», «параллелепипед», «квадрат», «призма». Причем первоначально «треугольник» 
входит в название «Бермудский треугольник» со значением «гиблого места» у Бермуд 
(островов): «Говорил, ломая руки, / Краснобай и баламут / Про бессилие науки / Пе-
ред тайною Бермуд / […] / Взвился бывший алкоголик, / Матерщинник и крамольник: / 
«Надо выпить треугольник! / На троих его! Даёшь!» // Разошелся – так и сыпет: / «Треу-
гольник будет выпит! – / Будь он параллелепипед, / Будь он круг, едрена вошь!».

Как видим, поэт не всегда вводит в свои произведения точные варианты фразеоло-
гизмов, а чаще всего видоизменяет их, привнося в их значения новые смыслы.

Со значением времени, множественности и замкнутости жизненного пути человека, 
общества в целом, круг используется В.С. Высоцким в песне «Мосты сгорели, углуби-
лись броды»: «[…] Толпа идёт по замкнутому кругу – / И круг велик, и сбит ориентир».

А вот значение времени, жизненного пути и единичности присутствует в песне «Мне 
судьба – до последней черты, до креста», где ситуативные значения круга ассоциируются 
и с гончарным кругом: «На вертящемся гладком и скользком кругу / Равновесье держу, 
изгибаюсь в дугу!» В данной песне указанные значения круга получают своё развитие, 
дополняясь смыслом – «дела человека при жизни», что передаётся семантикой лексемы 
«чаша»: «[…] Передам – и не надо держаться в кругу / И в кромешную тьму, и в неясную 
згу, – / Другу передоверивши чашу, сбегу!». 

Используя библейское выражение «испить чашу до дна» со значением «прожить 
жизнь, стойко перенося все жизненные испытания», поэт продолжает: «Я о чаше невы-
питой здесь ни гугу […]». Объединяя круг и чашу одним синкретичным образом жиз-
ненного пути человека и его делами на земле, В.С. Высоцкий проецирует его и на мифо-
логические значения круга как символа духовности, а также славянские представления 
о круге как направлении в космический мир: «Что же с чашею делать?! Разбить – не 
могу! / Потерплю – и достойного подстерегу: / Передам – и не надо держаться в кругу / 
И в кромешную тьму, и в неясную згу, – / Другу передоверивши чашу, сбегу!» 

Тема круга как символа течения времени используется в песне «Пожары»: «Удача 
впереди и исцеление больным, – / Впервые скачет Время напрямую – не по кругу […]».

Концентрация значений круга как символа времени и развития человеческого обще-
ства передаётся поэтом одной строкой из песни «Райские яблоки»: «Всё вернулось на 
круг, и распятый над кругом висел». Образом распятого Христа В.С. Высоцкий оттеняет 
трагическое состояние общества. Для сравнения с предыдущей песней приведём при-
мер функционирования и в стихотворении «Возвратятся на свои на крýги» фразеологиз-
ма, имеющего библейское происхождение (в «Книге Екклесиаста, или Проповедника»: 
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1:6 «Идёт ветер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своём, и 
возвращается ветер на круги своя»): «Возвратятся на свои на круги / Ураганы поздно 
или рано […]».

Замкнутый круг как символ безысходности и безвыходности из трудных ситуаций 
присутствует в песне «Неужели мы заперты в замкнутый круг?»: «Неужели мы заперты 
в замкнутый круг? / Неужели спасёт только чудо?»

Символическое значение трудной и безрадостной жизни авторского героя песни 
«Две судьбы» представлено образом Кривой, которая идёт по кругу (ассоциация со стро-
кой «в жизни всё без изменений»): «Влез на горб к ней с перепугу, – / Но кривая шла по 
кругу – / ноги разные».

А сужающиеся круги спускающегося к земле стервятника несут с собой тревогу и 
предчувствие беды: «Никого, – только тень промелькнула в сенях / Да стервятник спу-
стился и сузил круги» – «Очи чёрные. П. Старый дом». 

Встречается в поэзии В.С. Высоцкого, кроме круга, лексемы петля, виток, дуга, спи-
раль и кольцо, но с несколько иными ситуативными значениями. Относительно значений 
лексемы «кольцо», то хотелось бы вспомнить о том, что в славянском мифопоэтическом 
творчестве «солнце уподоблялось золотому кольцу; у этого волшебного кольца двенад-
цать винтов или составов, которые указывают на двенадцать периодов (по числу меся-
цев, замечаемых в годовом движении солнца)» [20: 233]. 

У В.С. Высоцкого лексема «кольцо» фигурирует с такими значениями: 
•	 окружение («взять в кольцо» – фразеологизм, наиболее часто употребляющийся в 

военное время, что значит окружить противника с целью пленения или уничтожения): 
«На митинг против перегара / Сберутся, – мы их хвать в кольцо – / И ну гурьбой дышать 
в лицо, / А то – брандспойт, а в нем водяра!» («В одной державе с населеньем»);

•	 женское украшение: «[…] Со дна кружки блестящие я соскоблю, сцарапаю – / Тебе 
на серьги, милая, а хошь – и на кольцо!» («Реальней сновидения и бреда»); «Вот возь-
мут кольцо мое с белого блюдица, / Хоровод завертится грустно в нем […]» («Песня 
Марьи»);

•	 форма светового освещения на арене цирка: «Тяжелы печали, ощутимы – / Шут 
сгибался в световом кольце […]» («Енгибарову – от зрителей»).

Соотносительная пара «круг»-«кольцо» введена поэтом 
•	 в песню «Так дымно, что в зеркале нет отраженья»: «В оркестре играют устало, 

сбиваясь, / Смыкается круг – не порвать мне кольца…»;
•	 в песню «Маски»: «Вокруг меня смыкается кольцо – / Меня хватают, вовлекают в 

пляску […]».
В заключение отметим, что и другие геометрические фигуры, кроме круга, дуги, 

спирали, витка и кольца, имеют чаще всего у В.С. Высоцкого символическое значение, 
благодаря чему поэту удалось достигнуть амбивалентного восприятия читателем и слу-
шателем сюжетов его песен и стихотворений. Например, помня о том, что квадрат на 
древних украинских иконах символизирует идею Воскресения, что квадрат – форма по-
рядка, совершенства, гармонии, образ наивысшего Божества на земном пространстве, 
его опора и основа, задумаемся над такими строками песни В.С. Высоцкого: «Я этот 
небесный квадрат не покину – / Мне цифры сейчас не важны […]» («Две песни об одном 
воздушном бое. I. Песня летчика»).
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Таким образом, обобщая значения геометрических фигур, использованных в пря-
мом, символическом, а также трансформированном (с авторскими семами) поэтом 
смыслах, можно сказать, что «слова с математической и геометрической семантикой 
[…] выполняют функцию актуализаторов чувственных ассоциаций у читателя: состоя-
ния возбуждения, страха, ощущения пространства и т. д. Они будоражат воображение, 
способствуя чувственному восприятию произведения, помогая представить параметры, 
формы и масштабы предметов. Благодаря им образы и предметы становятся видимыми 
и практически осязаемыми […] Все это работает на эффект психологического фона […]» 
[24:232]. И хотя этот вывод был сделан украинским исследователем С.В. Овчинниковой 
относительно авторского стиля Эдгара Алана По (на материале новеллы «Лигейя»), но, 
на наш взгляд, он полностью охватывает и особенности авторской работы В.С. Высоцко-
го при использовании символических значений геометрических образов.
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иСточниКи иСторичЕСКой драматургии д. в. авЕрКиЕва

 Стаття присвячена розгляду історичних та літературних джерел історичних п’єс 
Д.В. Аверкієва.

Ключові слова: літературне джерело, історичне джерело, літопис, старовинна по-
вість, щоденник.

Статья посвящена рассмотрению исторических и литературных источников ис-
торических пьес Д. В. Аверкиева.

Ключевые слова: литературный источник, исторический источник, летопись, ста-
ринная повесть, дневник.

The article is devoted to the consideration of historical and literary sources of historical 
plays by D. V. Averkiev.

Key words: literary source, historical source, chronicle, an old story, a diary. 

Анализ источников пьес Аверкиева свидетельствует, что писатель обращался к ши-
рокому кругу исторических и литературных источников. Он был знатоком исторической 
литературы, хорошо знал труды К.И. Арсеньева «Царствование Петра II» (1839), В. Бер-
гмана «История Петра Великого» (1833). Вторая группа материалов, к которым он об-
ращался для изучения интересующей его эпохи, это литературные источники: летописи 
(летопись Авраамки), старинные повести («Повесть о Фроле Скобееве», «Повесть об 
ослеплении Василия II», «Повесть об Иулиании Вяземской») памятники Куликовского 
цикла, дневник Н.Б. Шереметьевой, переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. 
©  Гетман Ю.C., 2012
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Аверкиев хорошо знал произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. К. Толстого, 
А. Н. Островского, Н. А. Полевого и др. К их использованию Аверкиев подходит твор-
чески и проявляет себя настоящим художником, творчески преломляя достижения пред-
шественников. Драматург сумел сохранить самостоятельность взглядов и интересов, 
главным из которых было наблюдение, изучение и осмысление явлений современной 
ему социальной жизни России, показанной сквозь призму ее истории. 

Драма «Мамаево побоище – летописное сказание (картины русской жизни XIV века)» 
была опубликована в 1864 г. в журнале «Эпоха» (№ 10). Событиям Куликовской битвы 
посвящено несколько литературных памятников, создававшихся в разное время. Среди 
них: «Задонщина» и «Сказание о Мамаевом побоище». «Сказание о Мамаевом побои-
ще, представляет собой наиболее обширный памятник Куликовского цикла и сохранился 
в большом количестве дошедших до нас списков. Основная редакция книги насыщена 
нравственно-религиозными сентенциями, многочисленными обширными молитвами. 
Описывая эпизод с переодеванием Дмитрия Донского и боярина Бренка, роль засадного 
полка Дмитрия Боброка Волынского, Аверкиев использует детали, последовательность 
событий, повороты сюжета «Сказания о Мамаевом побоище». Содержание и идейную 
насыщенность драмы Аверкиев черпает в памятнике древнерусской литературы «Задон-
щине». Исследователи отмечают, что сохранилось всего шесть рукописей XV-XVII вв., 
содержащих текст «Задонщины», причем только три из них являются более или менее 
полным. В одном сохранилась только первая половина текста, в двух остальных содер-
жатся лишь отрывки. Отдельные вставки из «Задонщины» также вошли в текст так назы-
ваемого «Сказания о Мамаевом побоище» разных редакций [1: 547]. А. А. Назаревский 
отмечает, что «“Задонщина” – одна из исторических воинских повестей о разгроме объ-
единенными русскими войсками полчищ Мамая на Куликовой поле в 1380 году. Обраще-
ние Аверкиева к данному источнику было не случайным. Мотив прославления и похва-
лы участникам и организаторам победы над татарами проходит через всё произведение, 
отражаясь в различных местах сохранившихся его списков. Аверкиев уделил значитель-
ное внимание центральному событию, сохранил и воспроизвел основные факты. В пьесе 
Дмитрий Донской разбивает войско на два крыла, выделяет засадный полк. Аверкиев 
отмечает начальную победу татар, говорит о переодевании Бренка в доспехи Дмитрия 
Донского. Описывая сражение русских войск с монголо-татарами, Аверкиев обращается 
к «Повести о Куликовской битве». Как и автор повести, он перечисляет имена воевод и 
князей погибших в бою, обличает трусость Олега Рязанского. Персонажи драмы Аверки-
ева, как и герои повести, группируются вокруг Дмитрия Донского. Аверкиев также был 
знаком с тестом «Слова о житии и о преставлении великого князя Дмитрия Ивановича», 
датированным концом 40-х гг. XV в. и связанное с возникновением свода 1448 г. [2: 81-
104]. Аверкиев, подчеркивая вероломство Олега Рязанского, противопоставил ему образ 
благочестивого Дмитрия. Драматург, как и летописец, выступает против княжеских ра-
спрей и призывает к объединению сил в борьбе против монголо-татарского ига. 

В пьесе «Слобода Неволя» Аверкиев обращается к периоду правления Ивана Гроз-
ного. Речи Ивана Грозного почти дословно взяты из переписки царя с Андреем Курб-
ским. Царь обвиняет земских бояр в убийстве царицы Анастасии и Марии Темрюковны. 
Приведем пример:

«Перписка Ивана Грозного с Андреем Курбским» послание второе: 



281

«А с женою моей зачем вы меня разлучили? Не отняли бы вы у меня моей юной жены 
не было бы и Кроновых жертв…» [3: 166].

«Слобода Неволя»:
…Не отняли бы только у меня
Моей юницы, Насти, – ино-бы
Не быть и жертв Кронов? [4: 23].
Как отмечает Д.С. Лихачев, «в письмах Ивана Грозного, обнаруживается его манера 

держать себя с собеседником» [3: 187]. Аверкиев обращается к переписке для воссозда-
ния детального и достоверного образа царя. 

Правлению Ивана Грозного посвящены XVIII и XIX тт. «Истории Государства Рос-
сийского» Н. М. Карамзина. Историк говорит о том, что предпосылкой тирании и жесто-
ких расправ было тяжелое детство Ивана Васильевича. Глубокие потрясения, пережи-
тые в детстве, навсегда вселили в душу царя недоверие к подданным. При воссоздании 
характера главного героя Аверкиев руководствуется воззрениями историка и отбирает 
наиболее яркие, жизненные примеры. В одной из сцен царь обвиняет земских бояр в 
заговоре. Царь собственноручно убивает неугодного боярина для устрашения других, а 
труп приказал протащить за ноги по всему кремлю к городу. После расправы Грозный 
жалуется Малюте Скуратову и Федору Басманову: «Ой, детки, плохо нам на белом све-
те! // Нет места нам: – повсюду-то измена! <…> // Приюта нет Ивану на земле. <…> // 
Никто его не любит, не голубит» [4: 29]. Сцена схожа с событиями, описанными А.К. 
Толстым в балладе «Старицкий воевода» (1858), основанной на рассказе Карамзина о 
гибели И. П. Челяднина-Фёдорова. Иван Грозный, поверив доносам, обвинил старца в 
заговоре. В присутствии бояр надел на Федорова царское одеяние и венец, посадил его 
на трон, дал державу в руку, снял с себя шапку, низко поклонился и ударил его ножом в 
сердце. Для Аверкиева, как и для Толстого характерно изображение общечеловеческих 
переживаний, обуславливающих поведение героев. Таким образом, Аверкиев опирался 
на карамзинскую теорию, творчески использованную Толстым, через «посредничество» 
его произведения.

Драма «Темный и Шемяка» посвящена периоду правления одного из наиболее про-
тиворечивых деятелей средневековья – Василию Темному. История борьбы Василия 
Темного и Дмитрия Шемяки за великокняжеский престол во многом остается малоис-
следованной из-за недостатка достоверных источников. Я. С. Лурье пишет: «До нас не 
дошло ни одной общерусской московской летописи, современной феодальной войне 
1431-1447 гг., – все они составлены уже позже победы Василия Темного. Старшая редак-
ция Софийской I летописи оканчивается 1418 г. Наиболее ранний список младшей редак-
ции – Бальзеровский (конец XV в.) доводит хронологически последовательное, хотя и не 
сплошное, изложение событий до 6964 (1456) г., далее следуют статьи 6968 (1460)-6970 
(1462) гг. и сказание о походе на Новгород (“Словеса избранна...”) 6979 (1471) г.» [5: 82].

Одним из источников для трагедии «Темный и Шемяка» послужила «Повесть об 
ослеплении Василия II». В драме Аверкиева упоминается о последствиях Флорентий-
ской унии и приезде Исидора, описываемых в Новгородской І, ІV летописях и второй 
редакции Летописи Авраамки. В ней содержатся данные о дальнейшей судьбе Василия 
Темного, о его возвращении на престол после смерти Дмитрия Шемяки. В летописи 
Авраамки содержится рассказ о событиях борьбы за великокняжеский престол, о по-
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беде Василия Темного и смерти Шемяки. В ней упоминается галицкая княжна Софья 
Дмитриевна, ставшая прототипом княгини Ольги, жены Дмитрия Шемяки. Драматург 
придерживается данных летописи и воссоздает историю заговора Дмитрия Шемяки и 
Ивана Можайского в мельчайших подробностях. Василия Темного обвиняли в союзни-
честве с татарами. Аверкиев, создавая в пьесе сцену суда над Василием Темным, приво-
дит практически дословную цитату из летописи. Князя обвинили в возложении тяжких 
повинностей на народ и в раздаче татарам городов и волостей на кормление. Речь шла о 
татарских царевичах, приближенных ко двору князя. Обвинитель припомнил ослепле-
ние Василием своего двоюродного брата Василия Косого. Далее сообщается о княжении 
Дмитрия в Москве, о пленении Василия, его матери, жены и детей. 

Фабула «Комедии о российском дворянине Фроле Скабееве» Аверкиева взята из ста-
ринной «Повести о Фроле Скобееве» [6: 276]. Исследователи характеризуют «Повесть 
о Фроле Скобееве» как оригинальную русскую новеллу. Ключевой темой произведения 
является самоопределение молодого поколения. Можно с уверенностью сказать, что это 
русская вариация плутовского романа. В ней Аверкиева, вероятней всего, привлекла реа-
листичность сюжета, тематика и возможность воссоздания быта и нравов людей XVII в.

Другая пьеса Д. В. Аверкиева – «Каширскaя старинa» пользовалась шумным успе-
хом в 70-е гг. XIX ст. В пьесе «Каширская старина» Иван Силыч произносит: «виноват, 
я. Тем виноват, пословки старой не помнил. Давно сказано: не сели села близ княжа села. 
А еще так молвить можно: не ставь двора близ двора насильникова…» [7: 295]. Вы-
деленная фраза дословно взята из памятника XII-XIII ст. «Слово Даниила Заточника»: 
«Не имей двора близ княжа двора, а скуп боярин, аки кладяз[ь] солон, не держи села 
близ князя села: тиун бо его яко огнь третицею накладен, а рядовичи его аки искры…» 
[8: 286].

Неоднозначная личность величайшего исторического деятеля Петра I привлекала 
внимание писателей XVIII-XIX ст. При написании пьесы Аверкиев обращался к сочине-
ниям В. Бергмана. Из труда историка Аверкиев почти дословно переносит в свое произ-
ведение переписку царевича с Петром. Приведем пример:

В. Бергман «История Петра Великого»
«Всемилостивейший государь батюшка, понеже узнав свое согрешение пред вами 

яко родителем и государем своим, писал повинную и прислал оную из Неаполя, так и 
ныне оную приношу, что я, забыв должность сыновства и подданства, ушел и поддался 
под протекцию цесарскую. И просил его о своем защищении. В чем прошу милостивого 
прощения и помилования. Всенижайший и непотребный раб, и недостойный назватися, 
сын Алексей» [9].

«Царевич Алексей», действие II, явление 3.
«Всемилостивейший государь батюшка! – Понеже узнав свое согрешение пред вами 

яко родителем и государем своим, писал повинную и прислал оную из Неаполя; так и 
ныне оную приношу, что я, забыв должность сыновства и подданства, ушел и поддался 
под протекцию цесарскую и просил его о своем защищении. В чем прошу милостивого 
прощения и помилования» [10: 351-352].

Аверкиев воссоздает историческую обстановку, сохраняет хронологию и последова-
тельность событий. 
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Пьеса Аверкиева «Разрушенная невеста» (1875) была опубликована в журнале «Рус-
ский вестник». Драматург обращается к периоду правления Петра II с тем, чтобы пока-
зать трагедию юного царевича и Екатерины, ставших игрушками в придворной борьбе 
клана Долгоруких. События трагедии охватывают период правления Петра II после опа-
лы Александра Меншикова. Главные герои пьесы Аверкиева – конкретные историче-
ские лица, встречающиеся в произведениях писателей XVIII-XIX ст. Так, к образу Петра 
II обращался А. Д. Кантемир в «Хроностической эпиграмме на коронацию Петра II» 
(1762). Выделенные шрифтом буквы имеют числовое значение и в сумме составляют 
год коронации императора – 1728. В день коронации Петра II Кантемир получил зва-
ние подпоручика. Это, вероятней всего, побудило поэта в знак благодарности написать 
эпиграмму [11: 234, 470]. Наиболее авторитетным трудом о периоде правления Петра 
II является исследование К.И. Арсеньева «Царствование Петра II» (1839). Здесь при-
водятся подробные данные о Долгоруких, о причине и последствиях их заговора. Так, 
фельдмаршал Василий Владимирович Долгорукий пользовался всеобщим уважением 
за свои заслуги. Князь Михаил Владимирович обладал обширными связями при дворе 
среди членов Тайного Совета и Сената. Василий Лукич Долгорукий был образованней-
шим вельможей своего времени, около 20-и лет занимал должность дипломата, был воз-
веден Петром II в звание члена Верховного Совета. Алексей Григорьевич, по словам 
Арсеньева, – человек без образования, без каких-либо способностей и личных заслуг, с 
ожесточенной ненавистью ко всему иностранному, высокомерный, честолюбивый, до-
стиг высокого положения путем интриг [11: 49-50]. Известно, что К. И. Арсеньев был 
близок к императорской семье, потому имел доступ к различным архивными материа-
лами. Можно предположить, что Аверкиев достаточно высоко оценил труд историка за 
подробное и непредвзятое изложение фактов, на которые он опирался

Трагическая судьба Натальи Долгорукой неоднократно изображалась в прозе и сти-
хах. Речь идет о поэме И. И. Козлова «Княгиня Наталья Борисовна Долгорукая», по-
священной В.А. Жуковскому; образ княгини воспет в «Думах» К. Ф. Рылеева. Вероятно, 
при создании драмы Аверкиев обращался к запискам Натальи Борисовны Шереметьевой 
[13] т.к. в произведении подробно описываются события и факты из жизни графини: 
отношения с князем Иваном, помолвка, опала Долгоруких, разрыв отношений Шереме-
тьевых с Натальей, присутствует сцена с сенатским курьером, который объявил приказ 
императрицы о ссылке Долгоруких.

Трагедия Д. В. Аверкиева «Княгиня Ульяна Вяземская» была опубликована в 1875 
(«Русский вестник» № 12) и впервые поставлена на сцене Московского Малого театра в 
бенефис Надежды Алексеевны Никулиной. События, в которых участвуют Юрий Свя-
тославич, Семен и Ульяна Вяземские, не имеют большого исторического значения. Од-
нако драматурга привлекла возможность изображения бытовой стороны жизни героев, 
их психологического портрета и взаимоотношений. Фабула произведения Аверкиева 
взята из второй части «Повести об Иулиании Вяземской». «Повесть» интересна как одна 
из первых попыток создания древнерусской историко-бытовой повести, построенной на 
развитии любовной трагедийной фабулы. В повести рассказывается о факте, положен-
ном в основу фабулы пьесы Аверкиева, – об отвергнутой любви Юрия Святославича 
и убийстве Семена и Иулиании Вяземских. Автор повести откровенно осуждает Юрия 
Смоленского. Автор повести осуждает поступок князя потому, что он «грубо и преступ-
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но посягнул на идеалы древнерусского общества – идеал высоконравственной, предан-
ной своему мужу жены. Но не в этом, конечно, была основная причина отрицательного 
отношения летописи к Юрию Святославичу» [14: 160]. Освещение этого факта в летопи-
си схоже с интерпретацией Аверкиева. В произведении Аверкиева, как и во второй части 
старшей редакции «Повести об Иулиании Вяземской», говорится об отвергнутой любви 
Юрия Святославича и о гибели супругов Вяземских. Драматург выносит на первый план 
развитие любовной трагедийной фабулы, тщательно обрисовывает драматические эпи-
зоды взаимоотношений Юрия Святославича и Ульяны Вяземской, подробно рассматри-
ваются все перипетии борьбы между ними. 

Аверкиев пишет о реально существовавших лицах, о событиях, имевших место в 
конкретной исторической обстановке. Основывая повествование на материалах летопис-
ных сказаний, автор стремится воплотить идеалы целомудренной, верной своему мужу 
жены и преданного вассала московского князя. Поэтому в образах Ульяны и Семена Вя-
земских, Юрия Смоленского драматург обрисовывает не столько те черты, которые были 
свойственны данным лицам, сколько те качества, которыми они должны были обладать 
как представители определенной социальной группы. Изображая события прошлого, 
Аверкиев акцентирует внимание на моментах, которые могли бы помочь разрешению 
актуальных проблем современной ему действительности. 

Пьесы Аверкиева построены на переработке исторических и литературных сюже-
тов, в них проявился интерес драматурга к историко-социологическому аспекту в жизни 
частного человека, когда стирается отчетливая грань между историей и современными 
событиями, когда жизнь исторической личности становится фоном, на котором проходит 
жизнь вымышленных персонажей. 
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УДК 821.161.2 + 811.124
Циганок О.М.

(Київ, Україна)

Про античну ЕПітаФіЮ в уКраїнСЬКиХ ПоЕтиКаХ  
XVii – ПЕрШої ПоЛовини XViiі Ст.

 У статті визначається місце античної епітафії як взірця жанру в давніх україн-
ських поетиках. Дослідження проводиться на основі аналізу всіх епітафій, на які натра-
пляємо у збережених в українських книгозбірнях рукописах. Старогрецьку епітафію і 
переважну більшість відповідних римських текстів в українських трактатах цитували 
зрідка. Лише окремі твори були популярні. Антична, зокрема пізня римська, епітафія 
безперечно вплинула на творчість наступних епох, однак про її домінування як взірця в 
українських поетиках говорити не доводиться. 

Ключові слова: античність, поетики, епітафії.
В статье определяется место античной эпитафии как образца жанра в древних 

украинских поэтиках. Исследование проводится на основе анализа всех эпитафий, 
которые находим в сохранившихся украинских книгохранилищах-рукописях. Древнегре-
ческую эпитафию и подавляющее большинство соответствующих римских текстов 
в украинских трактатах цитировали изредка. Лишь отдельные произведения были 
популярны. Античная, в частности поздняя римская, эпитафия несомненно повлияла 
на творчество последующих эпох, однако о ее доминировании как образца в украинских 
поэтиках говорить нет оснований.

 Ключевые слова: античность, поэтики, эпитафии.
The article determines the place of an ancient epitaph as the sample of the genre in old 

Ukrainian poetics. The study is based on the analysis of all the epitaphs in the manuscripts 
stored in Ukrainian libraries. The ancient Greek epitaph and an overwhelming majority of 
relevant Roman texts were quoted occasionally in Ukrainian treatise, except some popular 
epitaphs. The ancient epitaph, and especially Late Roman epitaph, certainly influenced the 
literature of future periods, but definitely did not dominate as a sample in Ukrainian poetics. 

Key words: antiquity, poetics, epitaphs.

Із майже двохсот епітафій, на які ми натрапляємо в українських поетиках XVII–пер-
шої половини XVIII ст., античне походження мають 32 тексти. Приблизно стільки ж ре-
несансних епітафій, середньовічних – удвічі менше (при тому, що грань між пізньою 
античною поезією і віршуванням граматиків раннього середньовіччя досить умовна). 
Більше ста епітафій ми відносимо до барокових, хоч свідомі того, що якась частина цих 
текстів – не ідентифіковані нами твори минулих епох.

Особливості та шляхи рецепції в українських поетиках XVII – першої половини 
XVIIІ ст. епітафій Вергілія (Вергілію), Овідія (Овідію) та Авзонія розглядалися в по-
передніх дослідженнях автора статті [5; 6; 7]. Завдання цієї публікації – узагальнивши 
та доповнивши сказане, проаналізувавши інші тексти, визначити місце античної епіта-
©  Циганок О.М., 2012
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фії як взірця жанру в давніх українських поетиках. В українському літературознавстві, 
окрім праць автора, немає досліджень на цю тему, хоч епітафія в давньому українському 
письменстві була чи не основним різновидом найпопулярнішого в ті часи літературного 
жанру – епіграми. 

Епітафій старогрецькою мовою в українських поетиках немає, на відміну від трак-
татів деяких західноєвропейських теоретиків літератури. Зрідка зустрічаємо лише ла-
тинські «пародії», вільні переклади старогрецьких епітафій. У поетиці Митрофана До-
вгалевського читаємо: „Quia poetis licet modeste et jocari aliquando in sepultos, ut illud 
biboni epitaphium...” [...Іноді поетам дозволяється і злегка пожартувати з покійних, як 
ось, наприклад, епітафія п’яниці]: 

Multa vorans, et multa bibens, mala denique dicens
 Multis, hic jaceo, vosque valete precor [12: 91 (зв.)].
[Їв я багато, і пив я багато, до того ж злословив.
 В гріб це «багато» мене, друже, загнало. Прощай!]     

   Переклад Віталія Маслюка [3: 233].
Цей текст сягає латинського перекладу епітафії із «Палатинської антології» (AP VII, 

254a) на могилі Тімокреона, поета-коміка з Родосу (V ст. до н.е.)1, який відомий у двох 
варіантах. Один із них міститься у антології епітафій французького єзуїта Філіпа Лаббе 
(перше видання – 1686 р.) у розділі «Грецькі епітафії»2. У другому варіанті перекладу – 
інший початок3. Якщо зіставимо текст у поетиці Митрофана Довгалевського з можливи-
ми латинськими претекстами, то впадає у вічі, що епітафію конкретній історичній особі з 
певними характеристиками у трактаті українського теоретика літератури перелицьовано 
в епітафію пиякові, відкинувши старогрецькі реалії. Можливо, для викладача поетики 
були важливі не самий літературний твір, не маловідома особа адресата і тим більше не 
конкретні історичні реалії, а типовий текст-взірець, який би як модель, патерн, ілюстру-
вав поширену групу творів – епітафії пиякам. 

Окремі старогрецькі епітафії стали відомі в Україні завдяки популярній поетиці 
Якоба Понтана (1542–1626), де поряд із старогрецькими текстами містяться латинські 
переклади деяких із них. Феофан Прокопович, Лаврентій Горка та невідомий нам ав-
тор поетики 1726–1727 рр. наводять у своїх поетиках епітафію п’ятирічному хлопчику 
Калімаху старогрецького письменника Лукіана із Самосати (II ст. н.е.) у латинському 

1 Дослідник старогрецької епіграми Федір Петровський вважає автором цієї епітафії Анакреон-
та (VI ст. до н.е.) [2: 37]. Уже в «Палатинській антології» зустрічається пародія на цей текст (AP VII, 
349) [2: 369], тобто епітафія була досить популярною. 

2 Multa bibens, tum multa vorans, mala multa locutus / Athleta hic jacet Timocreon Rhodius [Пив він 
багато, ще й їв він багато, злословив багато, / Тут спочиває атлет – з Родосу Тімокреон]. Lib. [Кн.] 
VIII. Epitaphia Graeca [Грецькі епітафії]. XLI. Timocreontis Rhodii. Simonide vel Callimacho auctore 
... interprete Raphaele Volaterrano [Тімокреонту Родоському. Авторства Симоніда чи Каллімаха у 
перекладі Рафаеля Воллатеранського] [15, 359]. Рафаель Вольтерранський – італійський гуманіст та 
теолог (1455– 1522), перекладач на латину Гомера, Езопа, Василя Великого тощо [11]. 

3 «Multa vorans, et multa bibens...» [Ївши багато і пивши багато...]. Очевидно, ставиться завдан-
ня емоційно-смислового увиразнення шляхом інверсії саме лексеми, яка вказує на добрий апетит 
героя. Як вказується у біографічному довіднику, Тімокреон, комічний поет з Родосу, отримував по-
етичні та гімнастичні нагороди в Олімпії. Він жив близько 476 р. до н.е., відомий ненажерливістю і 
своїми випадами проти Симоніда і Фемістокла [10: 639].
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перекладі Якоба Понтана4. Ми можемо лише здогадуватися, чому українські книжники 
не цитують відому старогрецьку епітафію полеглим під Фермопілами. У поетиці Якоба 
Понтана вона подається у перекладі латиною Ціцерона з коментарем, що найкращі епі-
тафії пишуться багатьом воїнам, навіть цілим військам, як епітафія Симоніда трьомстам 
лакедемонцям під проводом Леоніда, убитих персами під Фермопілами5. Можливо, у 
кровопролитні часи, якими в Україні були середина XVII– перша третина XVIII ст., ця 
тема була надто болючою. У всякому випадку, знайомство із старогрецькою епітафію в 
Україні XVII–XVIII ст. було спорадичне.

Римські епітафії, які цитуються як взірці жанру в давніх українських поетиках, мож-
на умовно поділити на дві групи. До першої належать фрагменти римських авторів (Се-
неки, Катулла, Вергілія, Овідія тощо) похоронної тематики, які фактично епітафіями не 
є. Справа в тому, що деякі українські поетики услід за трактатом Якоба Понтана вживали 
термін «епітафія» у широкому сенсі і відносили до епітафій уривки творів різних жанрів 
фунеральної тематики. Тому фрагмент першого хору трагедії Сенеки «Шалений Геракл» 
із початком «Ablatus mihi Crispus est amicus...» [У мене друга Кріспа одібрали...] при 
цитування в поетиках сприймався не як рядки із трагедії, а як епітафія. Феофан Прокопо-
вич називає цей фрагмент «дуже витонченим» і подає його як ілюстрацію до положення 
про частини та достоїнства епіграми. Поетики 1726–1727 і 1735 рр. розглядають зазначені 
рядки як епітафію. Цікаво, що у Понтана і у «Латинській антології», де цей текст подавався 
як приклад епітафії другові невідомого автора, перший рядок фіксується у формі «Ablatus 
mihi Crispus est amicі» [У мене Кріспа одібрали, друзі]. Українські поетики зберегли фор-
мулювання «ablatus … amicus» [забраний ... друг]. Можемо припустити, що джерелом при-
наймні для Феофана Прокоповича був безпосередньо текст Сенеки, а не інтертексти, де ці 
рядки цитувалися – «Латинська антологія» і (чи) поетика Понтана [5: 25-27] .

Серед взірців епітафій у давніх українських поетиках натрапляємо також на два 
фрагменти Катулла (із незначними змінами), де він оплакує загибель брата (68, 65). Ці 
тексти помістила поетика 1726–1727 рр. у параграфі «De epitaphiis patris matris fratris et 
filiorum» [Про епітафії батькові, матері, братові і синам] (Officina, 1726–1727, 42 (зв.) 6). 
Фрагмент 68 пісні Катулла в українські поетики міг потрапити двома найбільш ймовір-
ними шляхами. Перші два рядки із зазначенням автора цитуються у поетиці Скалігера, 
однак про взаємозв’язки у цьому випадку говорити не доводиться, бо у поетиці Ска-
лігера це приклад невдалих рядків [14: 191]. У поетиці Понтана (1594) цей фрагмент 
цитується у такому ж вигляді й у аналогічному підрозділі7 [13: 236]. Трактат Понтана 

4  Nil me sollicitum post quintam barbara messem / Mors puerum e vivis Callimachum rapuit:
Tu cave me plores; pauco qui tempore vixi, / Pauca etiam vidi sustinuique mala [13: 242].
[Я не турбуюсь нічим, як п’ять рочків минуло, забрала / Варварська смерть із життя Каллімаха 

хлоп’я.
Ти не оплакуй мене, я мало прожив, і тому-то / Бачив я мало біди, мало я лиха зазнав].
5  Dic hospes Spartae: nos te hic vidisse jacentes, / Dum sanctis patriae ligibus obsequimur [13: 225].
Перекажи, подорожній, лакедемонцям, що вкупі – /Мертві ми тут лежимо, вірні їм даним словам. 

Переклад Андрія Білецького [1].
6  Тут і далі назви поетик подаються скорочено, за початком. Перша цифра вказує рік написан-

ня рукопису, друга – аркуш. Повний бібліографічний опис див. у монографії Ольги Циганок [5: 
158–175]. Де не зазначено інше, переклад українською мовою автора статті. 

7 De epitaphio patris, fratris, filiorum. Caput XX [Про епітафію батькові, братові та синам. Розділ XX].
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– можливий претекст і у випадку цитування рядків із 65 пісні Катулла, хоч автор україн-
ської поетики скоротив цитований фрагмент8. Як взірці епітафії в широкому розумінні 
цього слова в окремих давніх українських поетиках зрідка наводяться також фрагменти з 
«Енеїди» та «Буколік» Вергілія, «Метаморфоз», «Героїнь» та «Фастів» Овідія, епіграми 
Марціала та Авзонія тощо. 

Частотність цитування творів другої групи – власне римських епітафій – в україн-
ських поетиках різна. Наприклад, епітафію Руфу цитує лише одна давня українська по-
етика:  

Hic situs est Rufus, pulso qui Vindice9 quondam
 Imperium asseruit non sibi, sed patriae10.
 [Руф у тім гробі, звитяжець над Віндексом, для батьківщини 
 Владу він завоював, а не собі залишив].
За свідченням Плінія Молодшого11, римський намісник Руф Віргіній (Lucius Verginius 

Rufus (15–97 н.е.)) наказав написати ці рядки на своїй могилі. Можливими претекстами 
при цитуванні автоепітафії Руфа для української поетики є західноєвропейська поетика 
Воссія 12 (1647) і антологія Лаббе 13 (1694), де натрапляємо на цей твір.

Лише один український трактат цитує епітафію Сціпіонові Африканському, пере-
можцеві Ганнібала, на його могилі в Літернум14. Додається коментар: «Scipioni Africani 
ducis» [Вождеві Сціпіонові Африканському] (Cunae Bethleemicae, 1686, 57). Можливо, ця 
епітафія була відома автору поетики „Вифлиємська колиска” із антології Лаббе, хоч між 
двома варіантами тексту і спостерігаються незначні відмінності 15. 

Натомість деякі інші римські епітафії були більш популярні. У трьох київських по-

8 Див. контекст поетики Понтана (1594): Catullus quidem adeo fratrem suum ardenter dilexit, ut ex 
illius obitu dolorem vix consolabilem susceperit, quem non uno in loco multis, iisdemque ut tristissimis, ita 
suavissimis carminibus testificatur [Зрештою, Катул настільки гаряче любив свого брата, що невтішно 
страждав з приводу його загибелі, що не раз засвідчив дуже гарними і сумними піснями ] [13: 234]. 
Наводяться 14 рядків з поміткою «etc.» [тощо]. Усього 65 пісня Катулла складається із 24 рядків.

9 Gaius Julius Vindex [Гай Юлій Віндех] – римський намісник у Галлії, який 68 р. н.е. повстав 
проти політики імператора Нерона.

10 Officina, 1726 – 1727, 40: Prout in epigrammate, ita etiam in epitaphiis vero maxime commendatur 
elegantia, claritas et brevitas… Item de Rufo Virginio [Однак як в епіграмі, так і в епітафіях найбільше 
славляться дотепність, ясність та стислість… Також про Руфа Віргінія].

11 Пліній Молодший. Вибрані листи. Кн. IX, лист XIX [С.Plinii Secundi Epistulae selectae. Lib. IX. 
Epistula XIX].

12 Saepe vero disticho comprehendebatur... Virginius Rufus haec inscribi jussit: ut est apud Plinium 
libri VI. epist. X [Однак частіше зв’язується дистихом... Віргіній Руф наказав надписати це: як у 
Плінія у кн. VI, лист X] [16: 112].

13 CCXXVIII Rufi Virginii [228. Руфу Віргінію] [15: 67].
14 Devicto Hannibale capta Carthagine et aucto / Imperio, hoc cineres marmore tectus habes.
Cui non Europa, non obstitit Africa quondam, / Respice res hominum, quam brevis urna premat.
[Ти, що здолав Ганнібала, узяв Карфаген і держави / Межі розширив, твій прах тут, попід мар-

муром цим.
Той, кому покорились Європа і Африка також, /В урні тісниться, завжди думай про жереб люд- 

ський].
15 Scipionis Junioris [Сціпіону Молодшому]. 3 Tagus habes [Таг маєш]. 4 Urna tegat [Укриває 

урна] [15: 69].
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етиках 16 цитується один із менших творів римського поета родом із Єгипту Клавдія 
Клавдіана (кінець IV– поч. V ст. н. е.)17. Ідентичний коментар у двох трактатах показує, 
що автор поетики 1707 р. Лаврентій Горка йде за творцем трактату 1696 р. Це єдина 
римська панегірична епітафія, цитована в українських курсах. Чотири поетики цитують 
епітафію, яку подає Светоній у «Житті дванадцяти цезарів» (Нерон. 39, 2) як приклад ла-
тинських і грецьких віршиків, які ходили у Римі по руках після вбивства Нероном своєї 
матері Агрипини в 59 р. н. е.

Quis neget Aeneae magna de stirpe Neronem?
 Sustulit hic matrem, sustulit ille patrem.
[Хто ж би сказати посмів, що Нерон не з роду Енея:
 Батька виніс Еней, матір же виніс18 Нерон].
   Переклав Віталій Маслюк [3: 208].
Із незначними різночитаннями ця епітафія цитується переважно як приклад складної 

епіграми (з консептом)19. До вчинку Енея, який виніс на руках батька Анхіза із палаючої 
Трої, часто зверталися київські викладачі20. Пародію (переробку) епітафії про Енея та 
Нерона із тим же початком зустрічаємо у поетиці 1678 р.21.

Серед десяти найпопулярніших в українських поетиках епітафій – чотири тексти, 
які з певною долею умовності можна віднести до античних. Античне походження авто-
епітафії Овідія22, яку цитують вісім українських поетик, не викликає сумніву. У світлі 

16 Rosa, 1696, 52: Item epitaphium sponsae in via publica sepultae [Також епітафія нареченій, 
похованій біля шляху]; Arctos, 1705, 172; Idea, 1707, 175 (зв.): Item epitaphium sponsae in via publica 
sepultae [Також епітафія нареченій, похованій біля шляху].

17  XCI. In sepulcrum speciosae [41. На могилу красуні]):
Pulchris stare diu Parcarum lege negatur / Magna repente ruunt; summa cadunt subito.
Hic formosa jacet, Veneris sortita figuram, / Egregiumque decus invidiam meruit.
[Парок закон не дає довго жити прекрасним, велике / Валиться стрімко, також гине найвище 

умить.
Тут красуня лежить, судилась їй врода Венери, / За таку дивну красу приревнували її].
18 Окрім основного значення «виніс», у латині “sustulit” має ще значення «вбив». Вживаючи 

одну і ту саму лексему, використовується антитеза: Еней врятував батька, а Нерон наказав убити 
матір Агрипину.

19 Lyra Heliconis, 1709, 56: Item de Nerone et Aenea [Також про Нерона і Енея]. Наводиться тільки 
другий рядок; Libri tres, 1714, 170 (зв.): …Aut comparatione quale est illud […Або порівнянням, як 
та]. Приклад «epigramma compositum» [складної епіграми]; Via, 1724 (1), 60: Сompositum epigramma 
est brevis expositio alicujus rei facta cum acumine sive conseptu formato ex circumstantia sive temporis 
sive loci sive personae… Item de Nerone tyrano [Складна епіграма – це короткий виклад якогось пред-
мету з дотепом або концептом, який утворюється з обставини або часу, або місця, або особи…]; 
Hortus, 1736, 82: Сompositum epigramma est alicuius rei arguta expositio… Item de Nerone matrem 
interfectore [Складна епіграма – це дотепний виклад чогось... Також про Нерона — вбивцю матері]. 
1magna de stripe [з великого роду].

20 Наприклад, у риторичній частині трактату «Гіметт» (1719) зустрічаємо приклад хрії «Novus 
Atlas extra Mauritaniam Aeneas parentem humeris ex incendio tollens, seu chria activa, in qua laudatur 
factum Aeneae parentem ex incendio tollentis» [Новий Атлант Еней, який виніс батька із пожежі на 
плечах, або активна хрія, у якій славиться вчинок Енея, який виніс батька з пожежі] (Hymettus, 1719, 
93 (зв.) – 95 (зв.)).

21 Institutio poētica, 1678, 48: Parricidae patriae [Зрадникові вітчизни]. 
22 Hic ego qui jaceo tenerorum lusor amorum / Ingenio perii Naso poēta meo.
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дослідження В. Вайнраха римського походження епітафія «Inveni portum…» [Гавань я 
знайшов…], яка вживається в українських поетиках 8 разів, а згодом була облюбована 
Григорієм Сковородою23. Щодо двох так званих автоепітафій Вергілія, одна з яких вжи-
вається в українських поетиках 19 разів24 (найчастіше!), інша – 13 разів 25, то створили 
їх, очевидно, в пізній античності. Зазначені чотири тексти об’єднують віршовий розмір 
– дистих елегійний та лаконічна форма двовіршу. Враховуючи надзвичайно часте циту-
вання у давніх українських поетиках, можна стверджувати, що ці античні епітафії були 
відомі поколінням освічених українців XVII – XVIII ст. 

Аналіз античних епітафій, на які натрапляємо в українських поетиках XVII – першої 
половини XVIII ст., дозволяє зробити такі висновки. Старогрецьку епітафію і переважну 
більшість римських текстів в українських поетиках цитують зрідка. Популярними були 
лише окремі твори. Антична епітафія, зокрема пізня римська, безперечно вплинула на 
творчість наступних епох, однак про її домінування як взірця в українських поетиках 
говорити не доводиться. 
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рЕаЛіЗм ч.діККЕнСа: СинтЕЗ ЕЛЕмЕнтів ріЗниХ ХудоЖніХ СиСтЕм
 (за романом «Пригоди Олівера Твіста»)

 Стаття присвячена аналізу особливостей художнього стилю видатного англій-
ського митця ХІХ століття – Чарльза Діккенса. Увага акцентується на синтетичній 
природі ідіостилю письменника, що сполучає елементи трьох художніх систем – реаліз-
му, Просвітництва та романтизму.

 Ключові слова: Ч.Діккенс, синтез, реалізм, Просвітництво, романтизм.
Статья посвящена анализу особенностей художественного стиля известного ан-

глийского писателя ХІХ века – Чарльза Диккенса. Внимание акцентируется на синтети-
ческой природе идиостиля автора, который сочетает элементы трех художественных 
систем – реализма, Просвещения и романтизма. 

Ключевые слова:Ч.Диккенс, синтез, реализм, Просвещение, романтизм.
The article is dedicated to the analysis of artistic style peculiarities of the famous English 

writer of the 19th century Charles Diсkens. Special attention is focused on synthetic character of 
the author’s ideostyle combining the elements of three artistic systems: Realism, Enlightenment 
and Romanticism. 

Key words: Charles Diсkens, synthesis, Realism, Enlightenment, Romanticism.

Реалізм в Англії, що розвивається в загальному річищі усеєвропейського літера-
турно-історичного процесу, відрізняється національною специфікою. Ця своєрідність 
зумовлена як особливостями суспільно-історичного розвитку, так і літературною тради-
цією. Традиційність як слідування певним літературним канонам та нормам взагалі стає 
характерною ознакою англійської літератури. Художня система Просвітництва, сформо-
вана добою ХУІІІ століття, залишила багато імен, що стали не простими свідченнями 
епохи – а своєрідними її символами. Це насамперед Дж.Свіфт та Г.Філдінг, чиї художні 
надбання сприймались як зразки для наслідування: сатирична лінія Свіфта та реалістич-
на манера Філдінга продовжували свій розвиток у творчості Ч.Діккенса, В.Теккерея та 
їх сучасників. Історичний оптимізм, віра в безмежні можливості розуму та виховання, 
дидактизм та тяжіння до вирішення моральних проблем – все це залишається актуаль-
ним для митців ХІХ століття. У критиці різних аспектів сучасної доби англійські пись-
менники спираються на досвід побутового і моралізаторського просвітницького роману, 
використовуючи його надбання у царині ідеології та поетики.

Іншою системою, яка впливає на розвиток реалізму, що перебуває на етапі станов-
лення у 30-40 рр., є романтизм. Попри різницю в естетичних принципах, між романтиз-
мом та реалізмом є суттєва спільна риса – негативне ставлення до буржуазної дійсності 
та її цінностей. Саме на такому підґрунті уможливлюється взаємодія цих художніх на-
прямів, а перші художники слова, серед яких і Ч.Діккенс, у своїй літературній практиці 
широко використовують їхні засоби.
©  Богданова І.В., 2012
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Ч.Діккенс традиційно вважається засновником англійського новочасного реалістич-
ного роману, символом англійської літератури вікторіанської доби. Як письменник пе-
рехідного періоду Діккенс творчо використовує надбання попередніх епох, синтезуючи 
елементи різних естетичних систем. Мета Діккенса як письменника-реаліста полягає у 
відтворенні «правди життя», як письменника-просвітника – «у моральній проповіді до-
бра», адже тільки таким чином досягається «найбільше щастя для найбільшої кількості 
людей» [1: 51]. Подібно до просвітників, Діккенс у тлумаченні поняття прогресу люд-
ської цивілізації дотримується ідеалістичних поглядів, вважаючи його категорією мо-
рально-етичною і переконаний у тому, що покращення життя соціуму можливе за умови 
удосконалення його моральності. 

Реалістична художня картина життя вікторіанської Англії, створена Діккенсом, 
вражає своєю монументальністю відтворення особливостей суспільно-політичного та 
економічного життя країни 30–70-х рр. ХІХ століття. Романи Діккенса насичені скру-
пульозним дослідженням моралі та способу життя різних верств населення, чиє життя 
виписане письменником з документальною точністю. Однак стрижневою темою його 
творчості залишається тема моралі, що, на його думку, має відігравати пріоритетну роль 
у житті людської спільноти.

Надзвичайно відчутний в романі вплив естетики романтизму. Контрастне протистав-
лення дійових осіб, таємниця походження головного героя, нагнітання пристрастей, ви-
користання засобів сатири, гротеску, шаржу є типовими для романтичних творів. 

Ряд дослідників цілком слушно зауважує, що «залишаючись переконаним реалістом, 
Діккенс у той же час, за способом утвердження естетичного та етичного ідеалів, завжди 
був романтиком», «реалізм завжди існував в його творчості у найщільнішому зв’язку 
з романтизмом» [1: 53], становлення і розвиток творчості Ч.Діккенса відбувалось під 
впливом «трьох художніх систем – просвітництва, романтизму і нового реалізму, у тіс-
ному їх взаємозв’язку і з домінуванням реалістичного первня» [1: 55]. Художньому сві-
тові Діккенса властиві «яскравість та гіперболічність» [1: 54], «його творчість водночас 
втілює риси романтизму та утопізму» [2: 55]. К.Шахова наголошує на тому, що Діккенс 
«був художником перехідного періоду, сполучав риси двох напрямів – романтизму і ре-
алізму, а ще до того – певні елементи просвітницького реалізму, готики і сентименталіз-
му», «усі ці складові… становили цілісність, яка є своєрідною індивідуальною манерою 
цього майстра» [3: 26].

Задум роману «Пригоди Олівера Твіста» еволюціонує у Ч.Діккенса від варіації на 
тему «шахрайського роману» до соціально-психологічного з використанням ряду тем, 
мотивів та образів. Автор звертається до жанрової системи просвітницької доби, до «ро-
ману виховання» та «роману подорожей», що надають можливість на тлі панорамного 
зображення англійського життя окреслити широке коло проблем суспільного та мораль-
ного характеру. Тема подорожі використовується автором також для відтворення вну-
трішніх змін, що відбуваються у свідомості героя та читача і тлумачиться цілком метафо-
рично як шлях духовного зросту через поневіряння та викриття недосконалостей світу та 
людини до духовного просвітлення, добра та справедливості. 

Як свідчить передмова самого автора, головна увага в романі мала акцентуватись 
на зображенні злочинного світу, що не в останню чергу пов’язано з протестом Діккенса 
проти поширеного на той час «ньюгейтського» роману, який романтизував кримінальних 



295

злочинців, зображаючи їх в мелодраматичних та романтичних тонах. За словами пись-
менника, подібні образи «хвацьких хлопців (здебільшого приємних в поводженні), без-
доганно вдягнених, грошей повні кишені, тримаються так, наче їм сам чорт не брат, сер-
цеїдів…» тощо [4: 16] не просто суперечать дійсності, а створюють непотрібний ореол 
героїчності, слугуючи взірцем для наслідування. Його ж мета – «змалювати гурт таких 
злочинців у всій неприкрашеній реальності, показати потворність їхнього морального 
обличчя, ницість і нікчемність їхнього способу життя, зобразити їх такими, якими вони є 
насправді», що, зрештою, є спробою «зробити користь суспільству» [Там само]. Ця тема 
слугує вирішенню одного з основних дидактичних завдань роману: спростувати образи 
принадних, «прикрашених і спокусливих» злодіїв, що викликають «у простодушних чи-
тачів… захоплення і бажання їх наслідувати», викликати відразу до подібного способу 
життя. З цією метою він відмовляється від використання «розкішних убрань… полис-
ку… яким з давніх часів прикрашали «велику дорогу». «Холодні мокрі нічні лондонські 
вулиці..; брудні, смердючі кишла, вщерть наповнені всіма можливими пороками; вертепи 
голоду і хвороб, жалюгідні лахміття» тощо [4: 17] покликані відтворити «сувору правду» 
життя без ілюзій і прикрас. Водночас для підсилення художнього ефекту Діккенс вдаєть-
ся до романтичних гіперболізованих та сатиричних образів, найяскравішим серед яких є 
Фейгін. У нього перебільшена зовнішня непривабливість, що пов’язана із внутрішньою 
потворністю. Іронія автора, який називає старого єврея «веселим старим джентльменом» 
переростає у сарказм. Герой, що не цурається жодних протизаконних та протиприродних 
методів впливу на інших людей, навіть дітей, що примушує їх служити собі заради влади 
над ними та власної користі, зрештою сприймається як персоніфікація абсолютного зла. 

Як вірно зауважує Н.Півнюк, Діккенсовські «злодії нікчемні не лише в соціальному, 
а й в духовному планах» [5: 57]. Їм не відомі співчуття та взаємодопомога, а егоїзм межує 
із можливістю зрадити іншого, аби вигородити себе. Негативні образи злочинців висту-
пають в романі втіленням зла, образ якого поглиблюється автором. 

Взагалі проблема Зла тлумачиться Діккенсом в кількох аспектах: морально-етично-
му та соціальному. Морально-етичний пов’язаний із зображенням боротьби, що ведеться 
в душах чи за душу героїв (Ненсі, Олівера), соціальний – відтворенням суспільного зла, 
що втілюється не лише в образах лондонського злочинного світу, а й робітних будинків 
і бідняків.

Характеристиці суспільного зла присвячені, зокрема, перші одинадцять розділів ро-
ману. «Ферма», де утримуються парафіяльні діти, робітний будинок, лавка трунаря, при-
тон Фейгіна справляють гнітюче враження на читача і привертають увагу до проблем 
англійського суспільного життя. Важлива позиція самого автора, який не залишається 
нейтральним, а з болем та співчуттям говорить про злиденне й принизливе існування 
мешканців виховних закладів та сатирично змальовує чиновників, яким ці заклади під-
порядковуються. Сучасниками цей роман був сприйнятий насамперед як критика, спря-
мована проти «Закону про бідних».

Отже, цілком реалістичні теми зображення життя низів англійського суспільства 
синтезуються у Діккенса із суто просвітницькими темами та ідеями. Письменник вірить 
в добре начало кожної людини, закладене в неї від природи. Важливим моментом ідей-
ного задуму митця є переконання в тому, що формування чесної і порядної особистості 
можливе не лише за сприятливих умов, але й всупереч ним. Обрання в якості голов-



296

ного героя десятилітнього хлопчика не випадкове. На думку Діккенса, життя дитини у 
суспільному середовищі є лакмусовим папірцем рівня розвитку країни в цілому. Діти у 
письменника – «своєрідний критерій моральної цінності дорослих, які найповніше роз-
криваються в своїй істинній сутності через ставлення до них дітей або через власне став-
лення до дітей» [5: 56]. Звернувшись до теми дитинства, Діккенс засуджує сучасне йому 
суспільство: щирість і безпосередність дитини слугує викриттю лицемірства й фальші 
світу дорослих. У романі образи дітей можна поділити на дві групи: вихованці «ферми» 
та робітного будинку, сироти, завжди голодні, худі та боязкі, які постійно принижуються 
дорослими, що «піклуються» про них, і відтак які мисляться як антагоністична доросло-
му світові сила; та діти – представники злочинного світу, які наслідують дорослих (таких 
дітей вперше бачить Олівер, коли вони палять довгі глиняні люльки та пригощаються 
спиртним), що перебувають поза законом «доброчесного» суспільства.

Взагалі тема виховання у Діккенса може бути витлумачена на кількох рівнях. По-
перше, виховання як дія негативних впливів, що, зрештою, швидше сприймається як 
процес «антивиховання». Діккенс створює галерею «наставників», що представляють 
казенну систему (місіс Манн, містер Бампл), яка заснована на фізичному та моральному 
гнобленні дитини, а також «вихователів», що мають дати дітям «професійну» освіту (са-
жотрус, трунар, Фейгін). У цьому романі (як і в наступних) відсутній образ справжнього 
вихователя – професіонала, його замінено людьми, далекими від педагогіки та любові до 
дітей. По-друге, це процес справжнього виховання, уроки якого отримує читач, сприйма-
ючи та аналізуючи романний матеріал. 

У створенні образів персонажів автор виходить із етичних міркувань, відповідно до 
ідейної концепції диференціюючи героїв залежно від їхнього ставлення до моральної 
норми як позитивних та негативних, втілення добра на носіїв пороків. Табір «злих» ге-
роїв представлений Монксом, Феджином та його зграєю, бідлом Бамблом, наглядачкою 
робітного будинку місіс Корні, вихователькою сиріт місіс Манн, суддею Фенгом та ін. 
Хоча визначальним принципом не є соціальне походження героя, негативними героями 
стають персонажі, покликані охороняти порядок і законність у державі, а також їх «анти-
поди» – злочинці. 

До позитивних героїв в романі належать містер Браунлоу, напівказковий у своїй щи-
рості та доброті персонаж, молода тітка Олівера Роз Флемінг, Гаррі Мейлі та його матір, 
лікар Лосберн, нарешті, сам Олівер Твіст. Образи створені в найкращих традиціях про-
світницької літератури, де увага акцентується на природній доброті, порядності та до-
брочесності героїв. Висновок, що випливає з подібної розстановки героїв, однозначний: 
служіння соціальному обов’язку – запорука щастя та благополуччя кожного свідомого 
громадянина країни. 

З метою здійснення більш дієвого впливу на свідомість читача автор вдається до над-
бань сентименталізму, залучаючи до твору сцени мелодраматичного характеру. Особливо 
відчутно це під час прощання Олівера та маленького Діка, приреченого на смерть, який 
мріє померти, аби уникнути голоду, покарань, непосильної праці та інших страждань. 
Емоційний вплив надає роману особливого колориту і пробуджує моральну свідомість 
читача, вчить співчуттю і милосердю, наприклад, сценами піклування економки містера 
Браунлоу місіс Бедвін за Олівером, чи догляданням місіс Мейлі за хворою міс Роз. 
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У зображенні головного героя важливу роль відіграє походження хлопчика, який є 
незаконнонародженим. Гуманізм Діккенса проявляється у його прагненні довести, що 
діти, народжені не в традиційному церковному шлюбі, а поза ним, можуть мати від при-
роди чисте сумління й благородну вдачу. Історія життя маленького Олівера, що не лише 
виживає в скрутних умовах «ферми» та робітного будинку, зберігає чисту душу і сум-
ління в злочинній зграї Фейгіна, але й знаходить родину й особисте щастя, суперечить 
життєвій правді та принципам реалізму і сприймається швидше в контексті естетики 
романтизму як історія виняткова: всупереч впливу середовища герой прагне світла і до-
бра і залишається доброчесною і чистою дитиною. Як мораліст і християнин Діккенс 
піклується про моральне сумління хлопчика, залучаючи до романної дії елементи ви-
падковості: зустріч із добропорядним містером Браунлоу, потрапляння до будинку місіс 
Мейлі, розв’язка-розгадка походження Олівера, якому забезпечений батько (який до того 
ж виявляється другом містера Браунлоу) залишає спадок тощо. За логікою письменника, 
життєві поневіряння та страждання мають бути винагороджені. Ідеалістичні погляди Ді-
ккенса щодо торжества справедливості послідовно втілюються й у долях інших героїв, 
як позитивних, так і негативних: знаходять втіху й заспокоєння містер Браунлоу і містер 
Гримвіг, щастя в коханні Роз і Гаррі (який заради кохання стає парафіяльним священи-
ком), і звичайно, маленький Олівер, що здобуває собі родину. Дидактизм, моралізатор-
ство реалізуються автором послідовно у вирішенні долі кожного з персонажів, яким він 
дає шанс на виправлення і початок нового життя. Але якщо Чарлі Бейтс, «страшенно 
вражений Сайксовим злочином» знаходить в собі бажання стати чесною і добропоряд-
ною людиною, то Монкс, який отримує «можливість спокутувати своє минуле і вийти на 
чесний шлях» завдяки половині батьківської спадщини, не використовує свій шанс і у 
Новому Світі: він «проциндрив» гроші, «взявся за старе», потрапив у в’язницю, де й по-
мер (побіжно автор зауважує, що «так само далеко від батьківщини померли головні чле-
ни зграї Фейгіна»). Отримують по заслугах інші негативні персонажі: на Фейгіна чекає 
шибениця, жахливою смертю помирає Сайкс; бідл Бамбл покараний одруженням з місіс 
Корні та позбавленням посади, через що стає одним із мешканців робітного будинку. 

Важливою деталлю роману є те, що найсимпатичніший та найвідразливіший із пер-
сонажів роману – брати. Діккенс пропонує свій варіант відповіді на питання, що визначає 
особистість – походження, середовище чи закладений від природи моральний потенціал. 
На відміну від Олівера, який усе своє недовге життя провів у несприятливому оточенні, 
та проте зумів зберегти чистоту та доброчесність, Монкс, який виріс у благополучному 
середовищі, легко стає на шлях пороку та злочину. До нього можна віднести слова, що 
ними Діккенс характеризує іншого представника Фейгінового кубла – Сайкса та йому 
подібних: «Чи то в їхній душі загинули всі кращі людські почуття, чи то струна, яку слід 
би торкнути і яку важко знайти, взялася іржею, невідомо», але письменник переконаний, 
що він створеними образами «не погрішив проти істини» [4: 18].

Прагнучи художньої переконливості у вирішенні поставленої мети, Діккенс вико-
ристовує засоби різних естетичних систем. У реалістичному дусі зображує він трагічну 
долю маленького Діка і Ненсі, тяжке життя бідняків, за долею яких, наприклад, може 
спостерігати читач під час сцен перебування Олівера в услужінні у трунаря. За допо-
могою великої кількості деталей автор відтворює з фактографічною точністю не лише 
життя бідняків, а й життя лондонського дна, використовує засоби психологічного аналі-
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зу, скажімо, у зображенні останньої ночі життя засудженого до смертної страти Фейгіна 
або сцені вбивства Ненсі.

Погляди Діккенса в романі залишаються ідеалістичними: він вірить, що людина від 
природи є доброю, вірить у перемогу добра над злом, нарешті, у можливість братерських 
взаємин між людьми. Ілюстрацією до останнього стає будинок пастора Гаррі Мейлі, не-
великий оазис добра й людяності, куди з’їжджаються усі позитивні герої роману. За Ді-
ккенсом, в утвердженні дієвого принципу моралі у житті соціуму не останню роль мають 
відігравати не лише християнські цінності, але й церква.

З метою надання образам більшої переконливості та емоційності автор вдається до 
романтичних засобів, зокрема, перебільшення: у віці десяти років Олівер страждав від 
голоду і побиття, образ і принижень; його закривали у підвалі на замок, продавали, у 
ролі плакальника він бачив смерть, бідність і відчай. Але за подібними перебільшеннями 
означене дидактичне завдання – волання про допомогу, прагнення достукатись до серця 
кожного.

Для створення відразливих образів злочинців, цинічних та аморальних, автор вда-
ється до засобів сатири, гротеску та навіть карикатури для показу хижацької суті персо-
нажів.

Таким чином, майстерність Діккенса-реаліста засвідчується створенням яскравих 
колоритних образів-персонажів, кожен із яких має індивідуалізовану лексику, портрет, 
костюм і певну характерологічну деталь, завдяки якій образ сприймається як неповтор-
ний. У першому серйозному романі Ч.Діккенса остаточно утверджується його самобут-
ній стиль, що синтезує елементи трьох художніх систем – реалізму, Просвітництва та ро-
мантизму. Своєрідність стилю полягає у взаємопроникненні та переплетенні дидактизму 
та гумору, фактографічної фіксації типових явищ суспільно-політичного життя країни та 
моралізаторства у сукупності з прийомами контрасту, гротеску тощо.

Твори Діккенса носять відверто дидактичний характер, головне для нього – повча-
ти якомога ширше коло читачів. Письменник доводить, що «урок найчистішого добра» 
має бути вилучений «із найвідразливішого зла». Автор наголошує, що «принцип добра 
завжди врешті решт торжествує, незважаючи на несприятливі обставини і важкі пере-
пони».

Аналіз роману «Пригоди Олівера Твіста» дає підстави стверджувати, що для стилю 
Діккенса притаманне використання надбань трьох літературних напрямів. Із Просвітни-
цтвом його споріднює:

- історичний оптимізм;
-  віра в перемогу добра та справедливості; 
- дидактизм, повчальний характер твору; 
- апелювання не лише до розуму, але й до емоцій та почуттів (використання сенти-

ментальних сцен) з метою здійснення більш дієвого впливу на читача;
- використання просвітницьких жанрів – «роману виховання» та «роману подоро-

жей». 
Від романтизму Діккенс запозичує:
- ідею протистояння світу добра та світу зла у різних варіантах, 
- розподіл героїв на позитивних та негативних, що є своєрідним відображенням ро-

мантичної двосвітовості; 
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- мотив таємниці, використання елементів детективного жанру (розслідування таєм-
ниці народження та походження Олівера);

- контрастність, іронію, гротеск, сатиру та ін. прийоми. 
І нарешті, безперечними ознаками реалізму Діккенса постають:
- створення широкої панорами життя суспільства, на тлі якого подається критика 

соціальних вад та недоліків;
- типізація; 
- психологізм, відтворення внутрішнього життя людини;
- надзвичайна увага до деталі як елементу індивідуалізації характеру тощо. 
 Таким чином, на загальному реалістичному тлі роману, виписаному надзвичайно ре-

льєфно, ретельно і правдиво, автор висновує за допомогою ряду романтичних прийомів 
(гіперболи, сатири, шаржу, гротеску, контрастів тощо) дидактичний сюжет про протисто-
яння добра та зла з обов’язковою перемогою останнього у душі людини і в суспільстві. 
Мораль залишається основною, стрижневою темою творчості митця. Основі конфлік-
ти, що зав’язуються на сторінках роману, носять саме морально-етичний характер і їх 
розв’язання можливе завдяки втручанню позитивних моральних сил. На думку Діккенса, 
саме в дитячому та підлітковому віці людиною робиться ще несвідомий, проте визна-
чальний вибір усього її життя, коли вона під впливом інших людей та суспільства, або 
всупереч їм, створює подальшу програму власного майбуття.
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СтановЛЕниЕ СатиричЕСКой традиции в ангЛийСКой 
ЛитЕратурЕ XVii-XViii вЕКа

У статті йдеться про становлення англійської сатиричної традиції. Особливу ува-
гу приділено теоретичному аспекту цієї проблеми. Запропоновано концепт «фантас-
тичне співтовариство» як ключовий для розгляду сатиричного дискурсу з точки зору 
його національної специфіки. 

Ключові слова: сатира, гумор, співтовариство, тип, дискурс. 
В статье рассматривается становление английской сатирической традиции. Глав-

ное внимание уделено теоретическому аспекту проблемы. Предложен концепт «фан-
тастического сообщества» как ключевой при решении вопроса о национальной специ-
фике сатирического дискурса.

Ключевые слова: сатира, юмор, сообщество, тип, дискурс.
The article deals with the emergence of the English satirical tradition. The author focuses 

on the theoretical aspect of the problem. A concept of „fiction community“ as the key in 
deciding of the national specifics of satiric discourse is regarded.

Keywords: satire, humour, community, type, discourse.

 Устойчивый интерес к компаративной методологии в современном литературове-
дении объясняется тем обстоятельством, что накопившиеся в процессе изучения на-
циональных литератур факты сделали очевидным, во-первых, наличие неких силовых 
линий, по которым движется мировой литературный процесс, а, во-вторых, конкретно-
исторический характер репрезентации в каждой отдельной литературе даже наиболее 
общих эстетических (поэтических) категорий. 

Этот тезис в полной мере сохраняет свое значение применительно к одному из древ-
нейших модусов художественной речи: сатире. Если индивидуальные особенности са-
тирического мышления, присущие отдельным писателям, довольно часто привлекали 
внимание исследователей, то национально-исторические обобщения в этом роде, если 
иметь в виду теоретическую сторону вопроса, остаются по большей части лишь настоя-
тельно востребованными. 

Данная статья представляет собой попытку теоретической спецификации англий-
ской сатирической традиции.

На последнюю треть XVII века в Англии приходится пора расцвета сатиры. Общую 
характеристику мироощущения европейского человека того времени находим у Ю Вип-
пера: «Для личности эпохи Ренессанса характерны духовная гармония, единство, слия-
ние начал личного и общественного, обусловленное вместе с тем их нерасчлененностью. 
Для внутреннего мира человека, изображаемого литературой XVII столетия, показатель-
на, наоборот, борьба, зачастую прямой антагонизм этих начал. Отсветы такого конфлик-
та можно обнаружить и в произведениях французских классицистов (столкновение прав 
©  Айвазова Э.P., 2012
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личности и требований государственного долга, принимающее временами объективно 
неразрешимый характер), и в «Симплициссимусе» Гриммельсгаузена (изображение 
страданий народа и его чаяний), и в «Потерянном рае» Мильтона (стихийный, чреватый 
внутренним трагизмом и преисполненный скрытой диалектики бунт героев против сле-
пого подчинения авторитету как идейное зерно поэмы)» [3: 22].

Подлинный взлет сатирического направления произошел в английской литературе 
в XVIII веке. Именно к этому времени исследователи относят становление собственно 
национальной сатирической традиции: “By the end of the seventeenth century, English has 
rooted itself as a native tradition. Authours of the next fifty years, publishing from Samuel 
Garth’s The Dispencery (1699-1718) to Samuel Johnson’s The Vanity of Human Wishes 
(1749), create another Augustan age, for this period rivals imperial Rome in its elevation of 
satiric poetry into a national idiom” [8: 212].

Поистине колоссальной фигурой, фигурой мирового масштаба явился Джонатан 
Свифт. Его творчество, достигшее вершин в «Сказке бочки» и «Путешествиях Гулли-
вера», по своей значимости соперничает с величайшими шедеврами английской реа-
листической литературы. По своим художественным особенностям творчество Свифта 
целиком определяется законами сатиры. Обобщающий иносказательный сатирический 
смысл его «Сказки о бочке» и «Путешествий Гулливера» гораздо важнее для него, чем 
те жанровые, конкретно-бытовые жизненные подробности, в которые будут с таким ув-
лечением и любознательностью всматриваться создатели английского реалистического 
очерка и романа Просвещения.

По инициативе Свифта несколько талантливых английских сатириков (Арбетнот, Гей 
и Поп) объединялись в литературный кружок под названием «Кружок “Мартина Скри-
блеруса» (т. е. “Писаки”) образовался примерно с приходом тори к власти. Свифт, Поп, 
Гэй, Парнель, Конгрив, Арбетнот и другие собирались в комнатах Арбетнота в Сент-
Джемском дворце. На собраниях этих присутствовали и торийские лидеры – Гарли и 
другие. Целью кружка было создание сатиры на самые различные формы педантизма 
и лжеучености, воплощенные в образе Скриблеруса-Писаки. Первый том “Мемуаров 
Мартина Скриблеруса” был опубликован только в 1741 г., – через шесть лет после смер-
ти Арбетнота, – во втором томе прозаических произведений Попа: «В “Мемуарах” по-
вествуется о рождении и воспитании Мартина, которому посчастливилось быть сыном 
ученого-антиквария. (…) Отец Мартина, чтобы воспитать его по античному образцу, 
решает, что, как Гераклу, люлькой его сыну должен служить щит. Затем следует паро-
дия на классическое образование: на пряниках Мартина вытиснен греческий алфавит, он 
играет только в греческие игры, и одежда его представляет собою географическую карту. 
Мартин становится критиком, потом изучает медицину, исследует душевные болезни, 
стремится обнаружить седалище души и т. д. Под конец он отправляется в путешествие. 
С коллективным замыслом «Мартина Скриблеруса» связаны такие произведения как 
«Путешествия Гулливера» Свифта и «Дунсиада» Попа, выросшие из отдельных частей 
общего плана» [4: 241].

 Очень интересен сам факт присоединения Свифта к какому бы то ни было сообще-
ству. Чтобы пояснить сказанное, приведем отрывок из его письма Попу: «Я всегда нена-
видел всякие общества, секты и братства; я всей душой люблю просто людей, каждого 
в отдельности, – например, ненавижу племя юристов, но люблю советника Имярек и 
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судью Имярек; то же относится к докторам (я уж не говорю о своих собратьях по перу), 
военным, англичанам, шотландцам, французам и всем прочим. Но вообще-то я ненавижу 
и презираю скотину, именуемую человеком, хотя от души люблю того, другого или тре-
тьего. ...Я собрал материалы для трактата, доказывающего, что термин, “animal rationale” 
неверен и что правильно лиш “rationis сарах”» [6: 232].

Мощным стимулом к развитию сатирического дискурса стала политическая меж-
партийная конкуренция. В известном смысле классический пример такой конкуренции 
представляет борьба вигов и тори. На нем можно видеть продуктивность подхода к са-
тире как эстетическому обнажению безосновательности любой социальной иерархии. 
Виги и тори представляли в момент возникновения вполне определенные, хотя и только 
нарождающиеся, политические силы: торгово-промышленную буржуазию и консерва-
тивную аристократию соответственно. Каждая из сил имела ясные и конкретные при-
оритеты и цели. Говорить о беспочвенности межпартийных прений, как представляется, 
не приходилось. Но вот что пишет комментатор романа Свифта «Путешествия Гулливе-
ра» Е. Брандес: «Враждующие политические партии лилипутов – высококаблучников и 
низкокаблучников – разительно напоминают английских тори и вигов, а секты остроко-
нечников и тупоконечников, не могущих прийти к окончательносу решению, с какого 
конца следует разбивать яйцо, дают сатирическое изображение религиозных споров того 
времени» [2: 410].

Свифт, таким образом, прозревает надуманность, в конечном счете, любой социаль-
ной конкуренции, данном случае, политической и религиозной. Крупным явлением в 
литературной и общественной жизни Англии стала сатирическая драматургия Генри 
Филдинга, воспринявшего свифтианские начала политической сатиры. В комедии «Дон 
Кихот в Англии» (1734) Филдинг блестяще использует прием остранения, позволивший 
ему едко высмеять нравы британского истеблишмента. В «Пасквине» (1736) и «Истори-
ческом календаре» на 1736 г.» Филдинг буквально изничтожил систему политическрой 
конкуренции в Англии, выказыв себя достойным преемником Свифта и в этом отноше-
нии. 

 Большая часть сатирических произведений английских сатириков XVII-XVIII веков 
была посвящена политической и религиозной проблематике. Причем начальные этапы 
ее становления отмечены довольно часто резкой критикой лиц, а отнюдь не нравов и 
пороков. Однако к началу восемнадцатого эта черта сатирического дискурса была почти 
полностью изжита. Во всяком случае, ко времени расцвета журнальной сатиры Стиля и 
Аддисона уже почти не приходится говорить о сатире на лица. На качество и содержание 
сатирического дискурса решающим образом влияет характер общественного идеала, до-
влеющего сознанию мыслящей части общества. Английское общество не встречало пре-
пятствий на пути социальной дифференциации. Кипение политических и религиозных 
страстей, взятое с различных точек зрения, можно оценивать то как благотворное, то 
как губительное, но одно можно сказать с полной уверенностью: в такой обществен-
ной атмосфере невозможна узурпция социальной перпективы. Соответственно, в обще-
ственном сознании формируется важнейший компонент, накладывающий глубокий от-
печаток на нравы и принципы. Этот компонент – антиутопизм, отказ от проектирования 
идеального социального устройства здесь и сейчас. Огромную роль в формировании 
этого компонента и сыграла английская «августиновская» сатира. Издателям «Зрителя» 
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и «Болтуна», Аддисону и Стилю как идейным наследникам Свифта, Арбетнота и Поупа 
потому и удалось сформулировать и развить принципы сатиры на нравы, а не на лица, 
что «окончательное» одоление человеческих пороков мыслилось ими не как предпри-
ятие «чистых» против «нечистых», имеющее завершиться в обозримом времени, а как 
личное, ежедневно возобновляемое дело каждого. Источник же порока английские сати-
рики видели в моральной лени, условия для которой создавала, как ни странно, именно 
неоднородная, размежеванная по страстям и интересам действительность, где так легко 
было отказаться от личной ответственности, подменив свое решение решением партии 
или «породы».

 Классическая английская сатира не «бичует» социальное зло и «общественные по-
роки», а разоблачает иллюзорность представлений об объективности внеположного че-
ловеческой воле зла, как бы навязываемого человеку тем или иным сообществом. Имен-
но в этом заключается освобождающая, позитивная функция сатиры. Сатира действенна 
постольку, поскольку разоблачает иллюзорность представлений о приоритете социаль-
ного устройства по отношению к личному внутреннему устройству человека. В пределе 
– сатира ставит под сомнение и т. н. «человеческую» природу. 

 Мы полагаем, что своеобразие сатирической типизации в английской литературе 
заключается в последовательном абстрагировании от представления о воплощении со-
циального идеала в реальной жизни: сатирический максимализм, в высшей степени 
свойственный, в частности, Д. Свифту. Именно роман Свифта «Путешествия Гулливера» 
дает яркие примеры сатирической типизации в ее английской интерпретации.

 Строго говоря, тип как таковой представляет собой воплощение часто встречаю-
щихся в реальной действительности черт характера, социального статуса и пр. в отдель-
ной личности = персонаже. Иными словами, реалистическая типизация предполагает 
обнаружение общего во множестве разрозненных впечатлений. Реалистический тип, 
как правило, результирует наблюдения и мысли автора на протяжении более или менее 
длительного периода времени. Сатирическая типизация, напротив, представляет собой 
мультипликацию частного, уникального: типическое в сатире не обнаруживается в жиз-
ненном материале, а внедряется в него волей автора: “Apart from 1) formal satire, the 
following categories can be mentoned: (2) the fantastic narrative, wich includes such forms 
as the beast-fable, utopian and anti-utopian fiction, and allegory; (3) already existing literary 
forms taken over and transformed into satirical comment, e. g. aphorism and epitaph; (4) parts 
of literary works in any of the genres taken over for satirical purposes” [7: 13].

 М. Ходгарт выделяет, помимо «формальной» сатиры, фантастический нарратив, 
свойственный сатирическому дискурсу едва ли не с необходимостью, и реализующий-
ся в формах утопии, антиутопии, аллегории и басни. Именно в таких, фантастических 
образах и реализуется сатирическая типизация. Почему? Дело, с нашей точки зрения, 
в том, что, если реалистический тип как бы фиксирует индивидуальное отклонение от 
нормы, тем самым обнаруживая иллюзорность представления о свободной индивиду-
альности, то сатирический тип фиксирует массовое подчинение абсурдной норме, тем 
самым обнаруживая иллюзорность нормы как таковой. И постольку сатирический тип 
= персонаж, если говорить о классических образцах сатиры – это всегда некое фанта-
стическое сообщество, будь то обитатели свифтовской Лилипутии, будь то генералы из 
сказки Щедрина.
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 Концепт фантастического сообщества лежит в основе сатирического отношения к 
действительности. В зависимости от того, какие конкретные формы принимают реали-
зации этого концепта в общественном сознании, различаются и сатирические традиции 
в различных странах. Подчеркнем, что фантастическое сообщество не следует мыслить 
как исключительно как плод воображения. Сверхъестественными характеристиками 
вполне могут быть наделены совершенно реальные социальные (или — этнические) 
общности, и сатира может опираться на такие представления. Так, сатира эпохи Про-
свещения нередко избирала в качестве идеального образца неиспорченной человеческой 
природы примитивные общества: «Путешествия, как реальные, так и воображаемые, 
были одним из ведущих литературных жанров. В замысел воображаемых путешествий 
почти всегда входила сатира на существующий европейский порядок, и достигалась она 
настоянием на неиспорченнтсти, мужестве и высоких нравственных стандартах просто-
душных народов, с которыми якобы познакомился путешественник» [5: 206]. (Ср.: «Для 
литературы этой эпохи характерна сатира в форме замечаний дикаря, удивленного циви-
лизацией и видящего в современном обществе те пороки, которые сокрыты от привыч-
ного взгляда члена этого общества – «светского человека» [1: 185]. Признавая наличие 
тенденции, следует обратить внимание на то, что вершинные достижения английской 
сатиры, прежде всего, произведения Свифта, свидетельствуют о том, что этот «идеал» 
также подвергся сатирическому упразднению: «Гулливер нигде не встречает благород-
ных и простодушных дикарей. … Дрожь омерзения при мысли о соотечественниках у 
него действительно появляется после длительного созерцания образцов благородства и 
простодушия, но отнюдь не человечксих образцов. И эта жутковатая насмешка Свифта 
не одурманивает (как мечтания о «раскрепощенном естестве»), а отрезвляет» [5: 208].

Мы полагаем, что концепт фантастического сообщества как базовый для различения 
различных национальных сатирических традиций может лечь в основу будущей типоло-
гии сатирического модуса художественного дискурса. 
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оСоБЕнноСти КонФЛиКтогЕнов в циКЛЕ  
в.П. КраПивина «в гЛуБинЕ вЕЛиКого КриСтаЛЛа»

Стаття присвячена розгляду характерних особливостей конфліктогенів у фантас-
тичному циклі В.П. Крапівіна «В глибині Великого Кристалу» як основ для формування 
сюжетоформуючого синтезу зовнішнього і внутрішнього конфлікту, а також з метою 
визначення їх ролі в подоланні героєм-дитиною ситуації складного морального вибору.

Ключові слова: В.П. Крапівін, конфлікт, конфліктоген, герой-підліток, фантасти-
ка, психологія конфлікту.

Статья посвящена рассмотрению характерных особенностей конфликтогенов 
в фантастическом цикле В.П. Крапивина «В глубине Великого Кристалла» как основ 
для формирования сюжетообразующего синтеза внешнего и внутреннего конфликта, а 
также с целью определения их роли в преодолении героем-ребенком ситуации сложного 
нравственного выбора. 

Ключевые слова: В.П. Крапивин, конфликт, конфликтоген, герой-подросток, фан-
тастика, психология конфликта. 

The article deals with some characteristic features of konfliktogens in Vladislav Krapivin’s 
fantasy series that is called “In the depths of the Great Crystal,” as the basis of the plot, and 
as a part of determination their role in the child-hero’s overcoming the situation of making 
difficult moral choices.

Key words: Vladislav Krapivin, conflict, konfliktogen, the hero of teenage fiction, fantasy, 
the psychology of conflict.

Фантастический цикл Владислава Петровича Крапивина «В глубине Великого Кри-
сталла», состоящий из семи повестей, по праву занимает особое место в творческой био-
графии писателя. В определенной степени, данный цикл можно назвать переломным, 
поскольку впервые у В.П. Крапивина главными героями становятся не только подростки, 
но и взрослые. Эта трансформация свидетельствует о превращении внешнего конфликта 
из деструктивного в конструктивный, и, как следствие, персонажи не только преодоле-
вают внутренний конфликт, справляясь с внешним враждебным инородным миром, но и 
открывают в себе новые возможности, формируют новые качества своей личности. Соз-
давая эмоциональное напряжение, оперируя не логикой, а чувствами и ощущениями чи-
тателя, писатель на всем протяжении цикла «В глубине великого кристалла» доказывает, 
что творческие, интеллектуальные, нравственные возможности ребенка поистине неис-
черпаемы, поэтому нельзя не согласиться с мнением Е.В. Субботского утверждавшего, 
что «мы живем над залежами драгоценных» полезных ископаемых «психики, зачастую 
и не подозревая о них» [1; 132]. 

Исследователи творчества В.П. Крапивина отмечали, что в рассматриваемом фанта-
стическом цикле ни волшебство, ни научный эксперимент не являются предметом изо-
©  Аникина Ю.А., 2012
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бражения, «это – только средство раскрытия нравственных и этических проблем. Сю-
жетные ходы, каждый художественный образ – это прежде всего символ, призванный 
воплотить мысли автора о человеке и мире» [2; 3]. В центре повествования находится 
конфликт между современными «отцами» и «детьми», причем автор не скрывает остро-
ты этого противостояния. В.П. Крапивин создает особый тип представителя поколения 
«отцов»: как правило, это человек, сохранивший в памяти живую детскую восприимчи-
вость к несправедливости, веру в волшебство и безоговорочную преданность друзьям. 
Именно данный персонаж и служит посредником в разрешении сюжетообразующего 
конфликта, формирование которого представляет определенный интерес для исследова-
теля психологии детства. 

Как известно, главную роль в возникновении конфликтов играют так называемые 
конфликтогены, т.е. слова, действия (или бездействие), способные привести к конфлик-
ту. Как правило, с конфликтогенами читатель сталкивается уже на первых станицах про-
изведений В.П. Крапивина, что свидетельствует о глубоком психологизме крапивинской 
прозы. На этом этапе можно выделить две особенности конфликтогенов: во-первых, учи-
тывая двуплановость многих произведений В.П. Крапивина, имеющих условное деление 
на «реалистическую» и «фантастическую» линию повествования, следует отметить син-
тетическое единство конфликтогенов с точки зрения их влияния на развитие внешнего и 
внутреннего конфликта в обеих сюжетных линиях. 

В исследуемом цикле в качестве конфликтогена выступает длительная рефлексия 
главного героя, возникающая на фоне несоответствия его высоких духовно-нравствен-
ных идеалов и окружающей его действительности. Именно поэтому Сергей мысленно 
возвращается в идеализированное детство, которое для него является высшей ценно-
стью: «Не надо мне крыльев. И лат не надо! Пусть я стану снова обычным пацаном с за-
росшей тополями улицы Чехова, где когда-то жил с мамой и друзьями. Пусть, как в про-
шлый раз, будут на мне разношенные мягкие кеды тридцать шестого размера (на левом 
лопнул шнурок, и я заменил его проводком в красной изоляции). И мятые синие шорты 
с потертыми и побелевшими от стирки швами. И рубашка, которую неумело и заботливо 
зашил мне Братик после боя с Канцлером...» [3; 185]. Но поскольку данная рефлексия 
также в свою очередь является реакцией на внешний конфликт, то можно заключить, 
что внешние и внутренние конфликты в трилогии благодаря взаимопроникновению об-
разуют сложное диалектическое единство, в котором каждый компонент неотъемлем и 
является логическим продолжением другого элемента. Внешний реалистический кон-
фликт служит катализатором к образованию внутреннего конфликта, суть которого в 
несоответствии реального мира и представлений героев об истинных духовных цен-
ностях. Этот внутренний конфликт, в свою очередь, способствует развитию внешнего 
противостояния, лежащего в основе сюжета всей фантастической части повествования, 
ведь Сергей нуждается во взаимодействии со сложным миром своих маленьких друзей, 
поэтому он сознательно позволяет вовлечь себя в инопланетную гражданскую войну. 
Особенно показателен эпизод дуэли с Канцлером, который практически весь состоит 
из конфликтогенов. Чувства подростков, героев цикла Крапивина, гипертрофированы и 
обострены, и это можно объяснить не только ссылками на их возрастные особенности, 
дело в том, что канонические крапивинские герои не умеют быть равнодушными к лю-
бой несправедливости. «Закономерность эскалации конфликтогенов можно объяснить 
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следующим образом. Получив в свой адрес конфликтоген, герой хочет компенсировать 
свой психологический проигрыш, поэтому испытывает желание избавиться от возник-
шего раздражения, ответив обидой на обиду. При этом ответ должен быть не слабее, и 
для уверенности он делается с «запасом». Ведь трудно удержаться от соблазна проучить 
обидчика, чтоб впредь не позволял себе подобного. В результате сила конфликтогенов 
стремительно нарастает» [4; 4]. Персонажи Крапивина, действуя по закону эскалации, не 
только не пытаются разрядить ситуацию, но в своем противостоянии от частного случая 
переходит к обобщению, апеллированию к законам бытия как к философской категории. 

Первый конфликтоген в произведениях писателя чаще всего бывает непреднамерен-
ным результатом стечения обстоятельств. Далее имеет место игнорирование закономер-
ности эскалации конфликтогенов, что является самым быстрым способом достичь кон-
фликтной ситуации. Исход конфликта в ряде повестей характеризуется возникновением 
неожиданной эмпатии к противоположной стороне, эту особенность можно проследить 
в повести «Оранжевый портрет с крапинками», главный герой которой Фаддейка (Фа-
Дейк), который становится предателем, спасая мальчика-разведчика из враждебного 
племени: «итты…все люди, все войско, это же такое… громадное. А он был беззащит-
ный. Если бы я не отпустил… я предал бы его…» [5; 109]. Мальчишки в данном произ-
ведении В.П. Крапивина вынуждены решать неразрешимые иногда даже для взрослых 
проблемы, достаточно вспомнить Фаддейку, который не может найти ответ на вопрос: 
«А если у тебя два друга, и так получается: если спасти одного — значит, изменить 
другому? Как тут быть?» [5; 205]. Поэтому, несмотря на эмпатию, конфликт оказывается 
не разрешенным до конца, это происходит благодаря принципу градации, интенсивно-
му введению в текст новых конфликтогенов, создающих для героев сложные ситуации 
нравственного выбора.

Наибольшее число конфликтогенов в цикле В.П. Крапивина можно отнести к услов-
ному типу «проявление агрессивности». Агрессия возникает ситуативно как ответ на 
внутренние конфликты, вызванные сложившимися обстоятельствами, или как ответная 
реакция на полученный конфликтоген. В романе-трилогии «Голубятня на желтой поля-
не», примыкающем к циклу «В глубине великого кристалла», отдельную группу кон-
фликтогенов можно отнести к форме скрытой агрессии, ибо они представляют собой 
посягательство, хоть и завуалированное, на достоинство человека и его интересы. В силу 
эскалации конфликтогенов скрытая агрессия в романе получает отпор в виде явной, бо-
лее сильной агрессии. В романе В. П. Крапивина «Голубятня на желтой поляне» истоки 
конфликта лежат во внешних обстоятельствах. Конфликтогеном выступает сама разру-
шительная угроза авторитарного вмешательства, пагубного влияния извне на естествен-
ный мир живых детских эмоций и стремлений к дружбе, любви, справедливости. В сущ-
ности, эта опасность является олицетворением всего тоталитарного, подавляющего, не 
желающего учитывать субъектность ребенка, с чем довольно часто можно столкнуться в 
«мире взрослых». Ведь учителя и родители довольно часто считают, что, руководствуясь 
своим ratio, они вправе решить за ребенка, что для него будет лучше, совершенно не 
учитывая его собственного мнения. В.П. Крапивин гиперболизирует это явление, созда-
вая абстрактный, сухой, лишенный эмоций, пластиково-синтетический образ «тех, что 
велят». Как уже упоминалось выше, героям В.П. Крапивина присуща склонность искать 
способы разрешения конфликта, исходя из высоких философских категорий, но в этом 
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романе «философия» носит сугубо практический характер и показана в действии, это и 
выделяет произведение в контексте исследования эскалации конфликтогенов в цикле о 
Великом Кристалле. Особым видом конфликтогена становится вся духовная организа-
ция главного героя-взрослого Ярослава Родина. Прежде всего, это чрезвычайно противо-
речивая натура, человек, изначально ощущающий себя оторванным от мира. Е.А. Савин 
относит этого героя к особому крапивинскому типу «барабанщиков»: «Барабанщики об-
ретают смысл существования лишь в условиях обострённого противостояния Злу, имен-
но Злу с большой буквы. Однако это противостояние не есть борьба со Злом, как следует 
этого ожидать. Скитаясь по планете, Яр практически не предпринимает никаких попы-
ток бороться со Злом. Ему и не надо бороться, поскольку он счастлив. Для того чтобы 
счастье продолжалось, необходима такая иррациональная среда обитания; необходимы 
непроходимые заросли, но не клумба. Однако такое счастье построено на несчастье, на 
боли других. И чувствительная натура барабанщика весьма обострённо это воспринима-
ет. Следовательно, налицо весьма глубокий конфликт: чтобы быть счастливым самому 
барабанщику необходимо несчастье других, и это не эгоистическая позиция – ведь бара-
банщик хочет быть нужным, полезным другим» [6; 15]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что художественный мир цикла «В глубине 
великого кристалла» имеет смыслообразующий конфликт и развивается благодаря слож-
ному синтезу конфликтогенов, которые в совокупности вводятся в текст по принципу 
градации и влияют на формирование как внутреннего, так и внешнего противостояния. 
Успешное преодоление этой сложной системы конфликтов также является одной из ха-
рактерных особенностей прозы В.П. Крапивина, не случайно в цикле декларируется 
один из базовых принципов фантастики писателя: любые законы мироздания бессильны 
перед настоящей детской дружбой, и веревочка, связывающая планеты и пространства, в 
том или ином виде встречается почти в каждой его книге. 
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СтоЛКновЕниЕ воСтоКа и ЗаПада  
в романЕ Ю.н. тЫнЯнова «СмЕртЬ ваЗир-муХтара»

У статті розглядаються особливості зображення зіткнення східної й західної циві-
лізацій у романі Ю. Тинянова «Смерть Вазир-Мухтара». Ментальні відмінності Сходу 
й Заходу розглядаються на різних рівнях свідомості за допомогою методології психоа-
налізу.

Ключові слова: конфлікт, Захід, Схід, цивілізація, ментальність, несвідоме.
В статье рассматриваются особенности изображения столкновения восточной и 

западной цивилизаций в романе Ю. Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара». Ментальные 
различия Востока и Запада рассматриваются на разных уровнях сознания с помощью 
методологии психоанализа.

Ключевые слова: конфликт, Запад, Восток, цивилизация, ментальность, бессозна-
тельное.

The article is an attempt to consider the depiction of the clash between the Eastern and 
Western civilization in the novel «The Death of Vazir Mukhtar» by Yury Tynianov. Mental 
differences between the East and the West are considered on different levels of consciousness 
via the psychoanalytical methodology.

Key words: conflict, West, East, civilization, mentality, the unconscious.

Но нет Востока и Запада нет, что – племя, родина, род,
Если сильный с сильным лицом к лицу у края земли встаёт?

Р. Киплинг, «О Востоке и Западе»

В современном мире, охваченном глобализационными процессами, неминуемо про-
исходит сближение различных культур. Однако цивилизационные различия могут быть 
препятствием для ведения межкультурного диалога, ставшего необходимым в эпоху 
глобализации в связи с ростом взаимоответственности и числа взаимных обязанностей. 
Именно при столкновении культур наиболее заметным становится несходство цивилиза-
ционно обусловленных ментальностей. Сэмюель Хантингтон утверждает, что географи-
ческое соседство цивилизаций часто провоцирует конфликты между ними, а центральной 
осью мировой политики вскоре станет конфликт «между Западом и остальным миром». 
Хантингтон называет такой конфликт завершающей фазой эволюции глобальных кон-
фликтов, являющейся результатом формирования наций-государств (начиная с 1793 г.)  
[1]. В последние десятилетия область противостояния Запада и остального мира пере-
неслась из политической сферы в культурно-религиозную, что привело к обострению 
традиционного противостояния Востока и Запада. Необходимостью раскрытия особен-
ностей конфликтогенности их отношений на материале исторической прозы и обуслав-
ливается актуальность данной работы.
©  Бондарук А.Г., 2012
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На материале исторических романов Ю. Тынянова можно получить достаточно объ-
ективное представление об описываемой автором эпохе в истории России, поскольку 
романы Тынянова соответствуют критериям научности и исторической достоверности: 
Б. Эйхенбаум называет их «своего рода художественными диссертациями» [2:383], М. 
Гаспаров, говоря об их жанровой специфике, отмечает, что в них научная мысль соче-
тается с художественной [3:18]. В то же время, как художественное произведение роман 
многозначен и оставляет место для трактовки, интерпретации. Итак, целью настоящей 
статьи является выявление особенностей изображения конфликта восточной и западной 
цивилизаций в романе Ю.Н. Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара».

Прежде, чем исследовать природу этого конфликта, необходимо прояснить характер 
непосредственных субъектов столкновения – России и Ирана. Борис Гройс в своей ста-
тье «Россия как подсознание Запада» применяет методологию психоанализа для раскры-
тия специфики российской ментальности и определения роли России в мире. Ссылаясь 
на Чаадаева, Гройс замечает, что Россия лежит вне времени и пространства, то есть обла-
дает признаками, присущими сфере бессознательного. Однако кроме экстерриториаль-
ности и экстемпоральности эта страна обладает целым рядом качеств бессознательного: 
стихийность, иррациональность, радикализм и др. Эти качества проявляются в столь 
характерных для данного государства вспышках насилия (войнах, революциях). Другим 
присущим этой стране признаком бессознательного является амбивалентность, начиная 
с географического положения – между Европой и Азией – и заканчивая ментальностью. 
З. Фрейд, исследуя эту проблему, так отзывался о двойственности чувств русских: «Кто 
попеременно то грешит, то, раскаиваясь, ставит себе высокие нравственные цели... напо-
минает варваров...» [4, 5:408]. То есть амбивалентность в русской ментальности ХІХ в. 
проявляется в противостоянии сил бессознательного и сверх-Я имперского государства 
при слабости сферы сознания в виде ограниченного влияния культуры и науки на обще-
ство.

Для восточной цивилизации также характерна иррациональность, что связано с пре-
обладанием религии в культуре (архетип «магической души», по определению Шпен-
глера). Восточные народы, по природе своей склонные к мистицизму, становятся особо 
ревностными защитниками своих религиозных верований в ситуации противостояния 
«чужой» культуре (в романе Тынянова – противостояние кяфирам, неверным). 

Сфера бессознательного обладает наибольшей конфликтогенностью, что повы-
шает вероятность проявления насилия. Для обеих конфликтующих сторон характерна 
установка «Я – другие», соответственно для России «другие» – не-Запад, для Персии 
– не-Восток, аналогично тому, как сознание есть «другое» для бессознательного, то есть 
обе ментальности были пронизаны конфликтностью. Столкновение между Востоком 
и не-Востоком становится закономерным, когда не-Восток поддаётся порыву ирраци-
ональности, приобретает такой же стихийный, восточный характер, что обуславливает 
закономерность конфликтов между Россией и Персией именно в ХІХ в., когда Россия в 
большей степени проявляла себя как бессознательное Запада.

Рассматривая структуру конфликта, можно выделить три уровня: политический, 
культурный и социальный.

Наблюдалось столкновение на политическом уровне, поскольку после серии войн с 
Россией и подписания в 1828 г. невыгодного для себя Туркманчайского мира персидское 
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правительство не желало выполнять условия договора, касающиеся выплаты контрибу-
ции (всего примерно 15 тонн золота), в то время как государственные мужи России не 
желали уступать оставшуюся к выплате сумму в 3 курура туманов («война или деньги» 
– тактика тыняновского Паскевича [6:29]).

Наряду со столкновением политических интересов происходил конфликт культур-
но-религиозных мировоззрений, обусловленный специфическими взаимоотношениями 
православия и ислама, где последователи православия называют исламистов «нехристя-
ми» и «басурманами», а мусульмане именуют православных «кяфирами» и «гяурами» 
(неверными). Ю. Тынянов в своём романе приводит пример несходства восточной и за-
падной культур: нежелание пленных женщин покидать гарем, их добровольное рабство, 
которое для европейской и российской ментальности было совершенно неприемлемым.

К культурным разногласиям можно отнести ещё сознательное несоблюдение Вазир-
Мухтаром придворного этикета [6:368-373], которое по сей день помнят и осуждают в 
Исламской Республике Иран. Этому также изумлялся граф Симонич, занявший пост 
Грибоедова («…мой несчастный друг, покойный Грибоедов, в отношении к шаху принял 
надменный тон, доходивший до безрассудства» [7:206]). Нессельроде объяснял такое по-
ведение «опрометчивыми порывами усердия» [6:435]. В действительности Грибоедов 
наследовал генерала Ермолова, «терпеливо, со вкусом» отвоевавшего для русских «ме-
лочи этикета», столь беспрекословно исполняемые англичанами [6:368]. Формальным на-
рушением этикета со стороны Вазир-Мухтара было отсутствие подарков с его стороны, 
воспринимаемое как отсутствие уважения к главе государства и чужой культуре в целом.

Различие в ментальностях заметно также на примере въезда Грибоедова в Тегеран 
на вороном коне, что было воспринято правоверными шиитами как дурной знак. [6:356]. 
Полномочный министр приехал вести переговоры с шахом, а врага нашёл в лице теге-
ранской черни: «…спор шёл между городом и человеком, мирным трактатом и шариа-
том. Персией и Европой» [6:404]. Столкновение происходило на всех уровнях, конфликт 
политический начал приобретать черты конфликта социального и культурного.

В сознании главного героя романа происходила внутренняя борьба сил бессознатель-
ного и сверх-Я, то есть двух его ролей – дипломата и поэта, которым можно прибавить 
еще и новую для него роль мужа/любовника. В итоге этой борьбы сверх-Я не смогло 
совладать со стихийными силами бессознательного преимущественно танатического ха-
рактера, что обусловило трагическую развязку.

По сравнению с российской, британской ментальности присуще более сильное 
сверх-Я в виде культурных традиций, строгих этических принципов и т.д. Благодаря это-
му качеству, британцам удавалось использовать все возможности для разрешения кон-
фликтов, и, в конечном счёте, сглаживать расхождения между восточной и западной мен-
тальностями. Тынянов обращает внимание на соблюдение англичанами этикета: «они 
снимали сапоги, надевали красные чулки и стояли красноногими птицами» [6:368] на 
аудиенциях у шаха. Парадоксальным образом британцы, которых скорее можно отнести 
к западной цивилизации, чем русских, достигали бόльших успехов в оказании влияния 
на Иран. То есть отношения с Ираном у Англии как у западной цивилизации теоретиче-
ски были антагонистичными, но на практике они носили компромиссный, взаимотерпи-
мый характер (в том числе благодаря британскому либерализму). Сверх того, англичане 
играли посредническую роль в русско-персидских переговорах.
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В романе Ю. Тынянова отражена политическая ситуация, которая вошла в историю 
под названием Большой Игры – the Great Game. Она заключалась в стратегическом со-
перничестве Российской и Британской империй за влияние в Центральной Азии. С од-
ной стороны британцы субсидировали персов, и те впадали в зависимость от субсидий, а 
с другой – русские оккупировали Азербайджан и требовали денег. Иными словами, рос-
сийская политика была основана на военной силе, а британская – на товарно-денежных 
отношениях. Российская и Британская миссии находились в неодинаковом положении, и 
потому невозможно с точностью утверждать, обратимы ли были процессы, происходив-
шие в иранском обществе, и реальным ли был благополучный исход. Фактом остаётся 
лишь то, что по сравнению с Российской политикой в Иране политика Британии – За-
падной цивилизации в чистом виде – была гибче, а отношение к чужой культуре – толе-
рантнее.

Таким образом, истоки столкновения Востока и Запада кроются в психологии, мен-
тальности двух цивилизаций. Различия становятся очевидными на уровне структур со-
знания, которые выявляются в контексте психоаналитической методологии. Выделение 
уровней и структур сознания позволяет выявить механизмы и мотивацию поведения ли-
тературных героев романа Ю. Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара» в условиях противо-
стояния двух цивилизаций.
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БагрицКий и маЯКовСКий

В статті розглядається місце, яке належало Маяковському в творчому світі моло-
дого Багрицького. Аналізується вірш Багрицького «Гімн Маяковському». Показано, що 
образ великого поета був відтворений в ньому під впливом автохарактеристик, які були 
присутні в ранній ліриці Маяковського, і має зримі перекликання з образом, який пізніше 
створив Н. Асєєв в поемі «Маяковський починається».

Ключові слова: вірш, поема, творчий світ, образ, лірика.
В статье рассмотрено место, принадлежавшее Маяковскому в творческом мире 

молодого Багрицкого. Анализируется стихотворение Багрицкого «Гимн Маяковскому». 
Показано, что образ великого поэта воссоздан в нем под влиянием автохарактеристик, 
содержащихся в ранней лирике Маяковского и содержит зримые переклички с образом, 
который позднее создал Н. Асеев в поэме «Маяковский начинается».

Ключевые слова: стихотворение, поэма, творческий мир, образ, лирика.
In the article the place of Mayakovsky in young Bagritskij’s creative world is being 

considered. Bagritskij’s verse «Hymn to Mayakovsky» is analyzed. The article shows that the 
image of the great poet was created under the influence of autocharacteristics, which were 
present in Mayakovsky’s early poetry, and that it has common features with the image created 
later by N. Aseev in his poem « Mayakovsky begins».

Key words: verse, poem, creative world, image, lyrics.

Тема, обозначенная в названии этой статьи, не становилась до сих пор предметом 
специального внимания ни специалистов по Багрицкому, ни по Маяковскому. Тем не ме-
нее, на наш взгляд, она такого внимания заслуживает. Основным материалом, который 
предстоит рассмотреть, будет юношеское стихотворение Багрицкого «Гимн Маяковско-
му». Но прежде чем непосредственно обратиться к его анализу, необходимо, хотя бы 
с известной мерой гипотетичности, установить, какие произведения Маяковского мог 
знать Багрицкий к моменту его создания.

Будем исходить из того, что к ним принадлежат все или большинство стихов, опу-
бликованных до 1915 г., в котором было создано стихотворение Багрицкого. Среди них, 
что особенно важно, – трагедия «Владимир Маяковский». Из появившегося в 1915 г. 
можно с достаточной мерой уверенности утверждать, что Багрицкому были известны 
стихи, печатавшиеся в «Новом сатириконе» и некоторых других изданиях в начале года 
(«Я и Наполеон», «Вам!», «Гимн судье», «Гимн ученому»). Но слово «гимн» в заглавии 
стихотворения Багрицкого не было подсказано Маяковским. Стихи эти в первых публи-
кациях имели заглавия «Судья» и «Ученый», а «гимнами» стали позднее. 

При этом стоит напомнить, что если у Маяковского слово «гимн» имело ирониче-
ское звучание: предметы изображения подвергались не возвеличению, а осмеянию, то 
гимн Багрицкого это действительно гимн – «торжественная, хвалебная песнь, в которой 
воспевается какое-то явление, лицо, событие») [1: 33], «торжественная песнь в честь 
©  Шевченко А.Г., 2012
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кого-либо или чего-либо» [2: 59], «форма чистой лирики гимнов обычно слагается из 
обращений и воззваний к восхваляемому объекту, хвалебных сравнений и описаний» [3 
(2 : стб. 534)] и т.п.

Почти наверняка Багрицкий не знал к тому времени главного творческого свершения 
молодого Маяковского – его поэмы «Облако в штанах». В феврале 1915 г. несколько не-
больших отрывков были напечатаны в малотиражном петербургском сборнике «Стре-
лец», который вряд ли мог попасть в Одессу, а первое изуродованное цензурными купю-
рами издание тиражом 1050 экземпляров осуществил О.М. Брик (в Петрограде!) лишь 
в сентябре.

Тем не менее «Гимн Маяковскому» и по словарю, и по стилистике, и по интонации 
так разительно отличается от всего, что было написано Багрицким ранее, что, если не 
влияние Маяковского, то ориентация на него, явное стремление говорить с ним на его 
языке – главное, что характеризует эти стихи.

Отметим прежде всего чисто «маяковские» нагнетение гипербол и демонстративную 
прозаизацию как предметов изображения, так и выразительных средств:

Озверевший зубр в блестящем цилиндре – 
Ты медленно поводишь остеклевшими глазами
На трубы, ловящие, как руки, облака,
На грязную мостовую, залитую нечистотами.
Вселенский спортсмен в оранжевом костюме,
Ты ударил землю кованым каблуком,
И она взлетела в огневые пространства
И несется быстрее, быстрее, быстрей… [4: 234].

Именно в собственном образе, созданном стихами самого Маяковского, заключена 
та «огромность», которая перешла оттуда в «Гимн» Багрицкого:

О Полководец Городов, бешено лающих на Солнце,
Когда ты гордо проходишь по улице,
Дома вытягиваются во фронт,
Поворачивая крыши направо.

Вспомним хотя бы такие автохарактеристики Маяковского, которые вполне могли 
быть известны Багрицкому:

А если сегодня мне, грубому гунну,
кривляться перед вами не захочется – и вот
я захохочу и радостно плюну,
плюну в лицо вам,
я – бесценных слов транжир и мот [5 (1 : 52)].
Я вышел на площадь,
выжженный квартал
надел на голову, как рыжий парик.
Людям страшно – у меня изо рта
шевелит ногами непрожеванный крик [5 (1 : 57)].
Мой крик в граните времени выбит,
и будет греметь и гремит,
оттого что
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в сердце выжженном, как Египет,
есть тысяча тысяч пирамид [5 (1 : 73)].
Я вам открою
словами
простыми, как мычанье,
наши новые души,
гудящие,
как фонарные дуги [5 (1 : 152)].

Стихотворение Багрицкого было из первых, если не первым, посвященным Мая-
ковскому. Позднее их были написаны сотни, достаточно хотя бы пролистать обширный 
сборник «Советские поэты о Маяковском». В нем много стихотворений, написанных 
людьми, видевшими и знавшими Маяковского в молодости и запечатлевшими свои вос-
поминания в произведениях, созданных спустя годы, нередко – и много лет. Среди них 
и Анна Ахматова («Маяковский в 1913 году»), и ряд других менее прославленных имен.

Но особое место в этом ряду принадлежит Асееву. Он был не только другом, но и 
ближайшим сподвижником Маковского, высоко им ценимым («Правда, есть у нас Асеев 
Колька. Этот может. Хватка у него моя»). Асеев написал о Маяковском не стихотворение, 
как другие, а поэму – «Маяковский начинается». В этом произведении, созданном во 
второй половине 1930-х гг., имея возможность описать ушедшего поэта на любом этапе 
его жизненного и творческого пути, Асеев избрал именно те годы и того Маяковского, 
которого описал и Багрицкий.

Говорить о каком-либо влиянии Багрицкого на Асеева, конечно, нет оснований. Ско-
рее всего он и не читал «Гимн Маяковскому», напечатанный в одесском альманахе и в 
сборники не включавшийся. Но тем важнее проследить черты сходства в портретах Ма-
яковского, созданных обоими поэтами, потому что это подтверждает их достоверность. 
Это особенно важно для Багрицкого, потому что «Гимн Маяковскому» был как-никак 
одним из ранних, юношеских опытов, а «Маяковский начинается» создавался уже зре-
лым поэтом.

Асеев тоже воссоздает «огромность» Маяковского, причем проявляющаяся во внеш-
ности, она сопрягается и с огромностью внутренней – всей его личности, его места в 
жизни и литературе.

Он шел по бульвару
худой 
и плечистый,
возникший откуда-то сразу,
извне,
высокий, как знамя, 
взметенное в чистой
июньской
несношенной голубизне.
Похожий на рослого
мастерового, 
зашедшего в праздник
в богатый квартал,
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едва захмелевшего,
чуть озорного,
которому мир
до плеча не хватал [6: 519-520].

Но, может быть, самое впечатляющее в стихотворении Багрицкого то, что двадца-
тилетний поэт, только начинающий свой творческий путь и знакомый с творчеством 
Маяковского по нескольким произведениям, сумел осознать его подлинное значение и 
завершить свой «Гимн» строками, которые сегодня нельзя оценить иначе, как сбывшееся 
пророчество:

Ясно вижу своими всё же вдохновенными глазами, 
Что скоро, скоро мы сгнием, как дымы.
И, почтительно сторонясь, я говорю:
«Привет тебе, Маяковский!» [4: 234].

Спустя несколько лет Маяковский вновь вошел в творческий мир Багрицкого, но уже 
в другом качестве. С 1920 г. он становится активным сотрудником ЮгРОСТА – Южно-
го филиала агентства, в котором Маяковский выпускал свои прославленные «Окна РО-
СТА». В том же жанре, изготовляя стихотворные подписи к актуальным политическим 
плакатам, работал и Багрицкий, несомненно, ориентировавшийся на Маяковского как на 
пример и образец.
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ЛитЕратурнаЯ СудЬБа н.н. СтраХова  
в иСтории руССКой КуЛЬтурЫ

 В статті розглядається питання необхідності цілісного вивчення літературної 
спадщини М.М. Страхова-критика як невід’ємної складової літературного процесу в 
Росії другої половини XIX – початку XХ століть. Визначено своєрідність його критич-
ного методу при оцінці важливих художніх явищ, охарактеризовано ідейно-естетичні 
позиції як критика й історика літератури, здійснено спробу об’єктивно оцінити його 
художню значущість і місце в історії російської критики. 

 Ключові слова: ідейно-естетичні позиції, критич ний метод, літературний процес, 
історія критики.

В статье рассматривается вопрос необхо димости целостного изучения литера-
турной деятельности Н.Н. Страхова как неотъем лемой составляющей литературно-
го процесса в России второй половины XIX – начала XХ веков. Определено своеобразие 
его подхода к оценке важных художественных явлений, охарактеризованы идейно-
эстетические позиции как критика и историка литературы, предпринята попытка 
объективно оценить художественную значимость его критического наследия и его 
места в истории русской критики.

Ключевые слова: идейно-эстетические позиции, критический метод, литературный 
процесс, история критики.

 The article examines the crucial importance of complex studying of Strakhov’s literary 
activity as an integral constituent part of literary process in Russia in the XIX – XХ century. 
N.Strakhov’s creative heritage, specific features of his outlook, conceptual and aesthetic 
principles, peculiarities of his critical method and literary works are currently determined. 
The present paper investigates the essential Strakhov’s role in the literary process, proving an 
attempt of objective evaluation of his place and significance in the history of Russian criticism.

Key words: aesthetic principles, critical method, literary process, the history of criticism.

До последнего времени имя Н.Н. Страхова находилось в совершенно несправед-
ливом забвении. На протяжении тридцати с лишним лет он находился в гуще литера-
турной и общественной жизни, откликался на все ее наиболее значительные явления, 
высказал массу ценных мыслей и наблюдений о творчестве своих современников. Тем 
не менее, его творческое наследие было, если и не исключено вовсе из истории русской 
критики, то, во всяком случае, отодвинуто на задний план: его произведения до 1984 года 
даже не переиздавались, а в последующие четверть века изучались мало, односторонне 
и избирательно. Этим вызывается актуальность и необходимость обращения к критиче-
скому наследию Н.Н. Страхова.

Несмотря на ограниченность и эпизодичность дореволюционных публикаций, они 
не утратили своей ценности и по сей день и могут быть основой современного изучения 
©   Ведерникова Т. В., 2012
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деятельности критика. Представляют интерес и некоторые малоизвестные и забытые 
суждения о Н.Н. Страхове его современников и ближайших наследников, например Б.В. 
Никольского и В.В.Розанова, Ю.Н. Говорухи-Отрока. 

В годы советской власти наследие Н.Н.Страхова оказалось практически вне поля 
зрения историков литературы. Нередко его называли «реакционером», «идеалистом» 
и «националистом» и противопоставляли оппонентам, наследие которых издавалось и 
изучалось. Но пересмотр несправедливого отношения к Н.Н. Страхову начался после 
публикации исследований У.А. Гуральника, затем Н.Н. Скатова и др. К его статьям об-
ращались исследователи Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского, в меньшей степени И.С. 
Тургенева. Но и по сей день практически вне поля зрения исследователей остались ста-
тьи Н.Н. Страхова об А.С. Пушкине, которые упоминаются обычно вскользь и в прене-
брежительном тоне.

 Разумеется, за последние десятилетия сделано немало: есть статьи как посвящен-
ные отдельным сторонам деятельности Страхова-критика, так и содержащие ее общую 
характеристику. И все же считать, что литературно-критическое наследие Н.Н. Страхова 
изучено с достаточной полнотой и на современном методологическом уровне, было бы, 
на наш взгляд, преждевременно. До сих пор некоторые литературно-критические статьи 
Н.Н.Страхова вообще обойдены вниманием, недооценены или нуждаются в новом про-
чтении и введении в целостное представление о Страхове-критике. 

 Страхова зачастую представляют лишь второстепенным «спутником» Тол стого и 
Достоевского. Критика, конечно, трудно сопоставлять с великими писате лями, которые 
своими художественными достижениями заслужили всемирное признание, но без кри-
тического осмысления литературного процесса вряд ли воз можны и серьезные достиже-
ния в художественной сфере.

 Напомним также, что Страхов был не только серьезным, глубоко мыслящим кри-
тиком, но и вполне са мостоятельным философом. Что же касается эстетического вкуса 
Страхова, то с ним считались почти все виднейшие писатели и философы второй поло-
вины XIX века, включая A.A..Фета, А.Н. Майкова, И.С. Аксакова, Н.Я. Данилевского, и 
даже враждебно настроенного по отношению к нему B.C..Соловьева и К.Н. Леонтьева. 
Без преувеличения можно утверждать, что Страхов является одной из центральных фи-
гур всего литературно-философского процесса второй половины XIX века.

 Надо признать, что страховская манера обильно подкреплять свои доводы обильным 
цитированием, не слишком привлекательна для читателя, принимающе го такого автора 
за компилятора. Бытующее мне ние о его сухости и рационализме весьма поверхностно. 
Можно говорить разве что о чрезвычайной серьезности и нравственной строгости его 
подхода к мышлению, к творчеству. Да, порой Страхов, может быть, излишне назида-
телен, но он никогда не бывает тривиален. Внешняя простота страховской мысли очень 
обманчива: его сочинения, отличающиеся ясностью и строгостью изложения, неизменно 
полны глубокой мысли. В его статьях нет «воды», и потому они требуют постоянного ум-
ственного усилия и трудны для восприятия. Зато, как отмечал Розанов, перечиты вая их, 
всегда находишь там что-то новое. Страхов никогда не был банален, он вечно оспаривал 
мнения своих идейных противников.

 Чуткий В.В. Розанов отметил при начале переписки со Страховым, что от его со-
чинений веет «невыразимою грустью, безнадежностью». «Вы просто не вовремя ро-
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дились, вы по рождению человек 60-х годов, а по духу 80-90-х. Ваша жатва придет», 
- утешал он шестидесятилетнего мыслителя [3:145]. Чтобы понять, поче му литератур-
ная судьба Страхова была так неудачна, надо представить, в какое время выпало ему 
заниматься творчеством. Утверждение Розанова, что литератур ная судьба Страхова сло-
жилась так неудачно из-за того, что его творчество отно сится к переходному периоду в 
истории русской мысли, вполне справедливо.

 Творческая деятельность Страхова пришлась на то печальное время, когда, с середи-
ны XIX века, вместо собственно эстетической и философской проблематики в обществе 
стала преобладать социальная критика с растущим радикальным отри цанием государ-
ственной власти, церкви, культом материализма и утилитаризма, а в культуре - отрица-
нием даже самой философии, эстетики, науки.

 Основоположниками этого набиравшего силу нигилистического движения были 
«западники» Белинский и Герцен c их религиозным скептицизмом и полити ческим 
бунтарством. Их идеи развивали в сторону дальнейшего упрощения и ра дикализации 
Чернышевский, Добролюбов, Писарев; затем пришли уже полные ни гилисты Елисеев, 
Зайцев, Антонович. 

 Лишь небольшая горстка энтузиастов сопротивлялась этому повальному ув лечению 
разрушительными для государства и общества началами. У истоков этого движения 
идейного «сопротивления» стояли славянофилы; в критике наиболее важной фигурой 
был Аполлон Григорьев. Именно этот «последний романтик» во влек в сферу идейной 
борьбы естественника по образованию H.H.Страхова, кото рому было суждено, наряду 
с другими «почвенниками», Григорьевым и Достоев ским, стать одним из главных оп-
понентов нигилизма и выразить его губительную сущность как мировоззрения. Сочи-
нения Страхова, утверждавшие «вечные исти ны», опровергавшие с позиций философ-
ского идеализма и высшей нравственности нигилистические тезисы «революционных 
демократов», заняли ведущее место в борьбе со «злокачественной болезнью» нашего 
общества. Хотя Страхов был по своим взглядам гуманистом, а его консерватизм в духе 
славянофилов - вполне умеренным (за что его резко порицал Леонтьев), либеральная 
печать навесила на него ярлык одиозного охранителя и реакционера. 

 Огромное место в страховском творческом наследии занимает «борьба с За падом» 
- раскрытие недостатков духовных основ европейской цивилизации и при зыв русского 
общества к большей самостоятельности и сохранению самобытности русской мысли. По 
мнению Страхова, русский нигилизм неразрывно связано с за падничеством, бездумным 
приятием европейских форм жизни и «самых прогрес сивных» достижений мысли. Стра-
хов утверждал, что «западничество принимается худшими сторонами русской души, что 
нигилизм его логический плод». Не удивительно, что литературная судьба Страхова сло-
жилась поистине тра гично. В 1860-80-х годах его имя было покрыто нескончаемыми на-
смешками «ре волюционных демократов», господствовавших в общественном мнении. 

 Но в период торжества идеалов «шестидесятничества» в обществе царили иные 
мнения. Так, один из типичных либеральных критиков того времени М.Про топопов дал 
своей рецензии на «Борьбу с Западом» название «Кладбищенская фи лософия», а самого 
Страхова за то, что «веру в прогресс» назвал «религиозной», за утверждение, что ниги-
листы «свою веру в небесный рай переменили на веру в рай земной» назвал «реакционе-
ром и обскурантом» [2: 13].



320

 В этом контексте становится понятна обобщающая автохарактеристика Страхова. В 
1894 году он писал Н.Я. Гроту о себе, перефразируя известное выска зывание Аристоте-
ля об Анаксагоре: «На моей могиле можно будет, конечно, напи сать: ,,один из трезвых 
между угорелыми” » [1: 256 ].

 Творческое наследие Н.Н.Страхова на протяжении последних двадцати лет изучает-
ся довольно плодотворно. Благодаря усилиям литературоведов создано более глубокое и 
верное представление о место его литературной критики в истории русской критики XIX 
в. Вместе с тем и сегодня остаются неоцененными открытия Н.Н. Страхова, например, 
в области пушкинистики: это относится, прежде всего, к пониманию им пародийной 
природы «История села Горюхина». Это относится и к образу Базарова, и, может быть, в 
наибольшей степени к современному пониманию «Войны и мира». Изучая литературно-
критическое наследие Н.Н. Страхова, мы изучаем историю русской литературы, вникая 
в его суждения, получаем возможность понимать ее правильнее и глубже. 
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УДК  81.373-161.2+ 82.1 Леся Українка
Іовхімчук Н.В. 

(Луцьк, Україна)

мовні ЗаСоБи вираЖЕннЯ ПроСтору  
в ПоЕЗії ЛЕСі уКраїнКи

У роботі зроблено спробу виокремити номінації простору та мовні засоби їх вира-
ження у мові поезії Лесі Українки. Досліджуються особливості художнього простору, 
який умовно поділено на горизонтальний (нижній) і вертикальний (верхній) світи.

Ключові слова: номінації простору, горизонтальний простір, вертикальний простір.
В работе выделены номинации пространства и их языковые выражения в поэзии 

Леси Украинки. Исследованы особенности художественного пространства, которое 
разделено на горизонтальный (нижний) и вертикальный (верхний) миры.

Ключевые слова: номинации пространства, горизонтальное пространство, верти-
кальное пространство.

The article deals with the poetic language of Lesia Ukrainka. 
Key words: nominations of space, horisontal, vertical space.

Мова творів Лесі Українки – видатне явище, що мало великий вплив на розвиток 
української літературної мови. Наша розвідка присвячена виокремленню номінацій про-
стору в мові поезії Лесі Українки. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю 
аналізу лексико-семантичного поля простору в текстах поезії як окремого фрагмента 
мовної картини світу, а також тим, що специфіка простору в творчості Лесі Українки 
мало вивчена. Мову її творів досліджували С.Я. Єрмоленко, Л.О. Ставицька, Л.П. Пав-
ленко, І.Р. Вихованець та інші. 

Мета – дослідити особливості художнього простору та мовні засоби його вираження 
у мові поезії Лесі Українки.

Художній простір у мовотворчості поетеси можна умовно поділити на горизонталь-
ний (нижній) і вертикальний (верхній). Горизонтальний простір – це простір землі, на 
якому містяться всі реалії, що його характеризують. До нижнього простору відносимо 
такі номінації: степ, поле, ліс, гора, місто, що означають географічні поняття, а також 
назви на позначення водного простору: річка, море, які найчастіше вживаються  в тек-
стах Лесі Українки

Ліс, поле, річка – конкретні назви географічних об’єктів, традиційний простір зем-
ної поверхні. З ним пов’язане слово степ, що має значення “великий безлісий, вкритий 
трав’янистою рослинністю рівнинний простір у зоні сухого клімату” [5: 387]:

Сонечко встало, прокинулось ясне,
Грає вогнем, променіє
І по степу розлива своє світлонько ясне[1: 10].
Степ – це не тільки простір, а й люди, які населяють його, живуть у ньому, пра-

цюють. Цим зумовлене словосполучення степове село, що входить до метафоричного 
контексту:
©   Іовхімчук Н.В., 2012
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Он степовеє село розляглося
В балці веселій та милій,
Ясно-блакитним туманом воно повилося…[1: 10].
У вірші значення слова ускладнюється новими асоціаціями, семантикою метафор 

степ – паленіє, червоніє, тобто “набуває кольору полум’я, палу, виділяється таким ко-
льором” [4: 185].

Степ від його червоніє.
Світлом рожевим там степ паленіє,
Промінь де ллється іскристий[1: 10].
Степ вражає уявлення своєю безмежністю, простором, неосяжністю. Він виступає в 

поезії символом волі, не обмеженої ніякими перепонами простору. Саме широта, незмі-
ряність українських степів зумовлює думку про свободу, незалежність людини, прагнен-
ня бути вільною, непоборною. Неозорість степу підкреслюється вживанням усталеного 
вислову степ той без краю, що виявляє значення “який не має видимих меж; безмежний, 
безконечний, безкрайній, неокраїй” [2: 11]:

Видно зеленую стріху. А далі, – де гляну, –
Далі все степ той без краю [1: 10].
Слово-поняття ліс у художніх творах Лесі Українки посідає порівняно  невелике міс-

це і має значення “велика площа землі, заросла деревами і кущами” [5: 522].
Ліс зображається не ізольовано, а у зв’язках з іншими елементами простору – хмар-

ка, дим, небо і т. ін., що створює відчуття безкінечності.
Далі, все далі! Он латані ниви,
Наче плахти, навкруги розляглись;
Потім укрили все хмари ті сиві
Душного диму, з очей скрився ліс [1: 9].
Прикметник темний виявляє значення “позбавлений світла; погано освітлений” [5: 

503] і вживається як постійний епітет до слова ліс:
Суворий Дант, вигнанець флорентійський,
Встає із темряви часів середньовічних.
Які часи, такі й його пісні
Він їх знайшов в містичнім темнім лісі [1: 125].
Для позначення широкого, рівного горизонтального простору використовується та-

кож лексема поле, яка має значення “безліса рівнина, рівний великий простір” [4: 536]. У 
контексті часто вживається слово вітер, що називає динамічний рух повітря в широкому 
просторі.

Краще йди в темний гай, у зелений розмай,
Або в поле, де вітер гуляє,
На дозвіллі із лихом собі розмовляй,
Може, там його вітром розмає [1: 49].
Номінація поле у мові поезій поетеси характеризується такими епітетами: чисте, 

просторе, широке.
Епітетна сполука чисте поле, яка в народнопісенній творчості є усталеною, позначає 

простір, що має вільну, нічим не зайняту поверхню. Прикметник чистий кваліфікується 
Словником української мови як постійний епітет до назви поле:  
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Полине за синєє море, полине за гори,
Літатиме в чистому полю [1: 20].
Використовується словосполучення широке поле зі значенням, що “займає великий 

простір” [5: 873]. О.О. Потебня зазначав, “Ширина поля – символ свободи. Роздолля – 
широкий простір, має значення свободи. Звідси поле – воля” [6: 90]. Як-от:

Несила терпіти лихої напасти,
Волю я в широкому полі пропасти,
Ніж тута, немов у тюрмі, погибати! [1: 74].
Основою для вираження горизонтального незамкненого простору є слова степ, поле, 

лан, що означають рівну, широку територію.
До горизонтального простору належать також різні нерівності рельєфу, для позна-

чення яких поетеса використовує слово гора. Цей іменник вживається як географічна 
назва, тобто “значне підвищення  над навколишньою місцевістю або серед інших підви-
щень” [3: 124].

Минаю я, було, долини, й гори, 
І моря гучного непевнії простори,
Чужі краї обступлять навкруги,
Захопить ніч; на горах чорні тіні…[1: 149].
Ой гори, гори, золоті верхів’я!
Та нащо ж я до вас так пориваюсь?[1: 145]. 
Леся Українка використовує у поезіях конструкцію з просторовим прийменником 

за та іменником гора, що має значення “далекий простір”. У вірші “Кримські спогади” 
таким віддаленим простором для неї є південний край:

Південний краю! Як тепер далеко
Лежиш від мене ти! За горами крутими,
За долами розлогими, за морем [1: 32].
У народнопісенній творчості гора – символ межі між своїм і чужим світом.
О.О. Потебня, досліджуючи народнопоетичну символіку, встановлював зв’язок між 

словом гора і горе. “Гори перегороджують вільному руху, затруднюють шлях так, що 
важкий путь лежить через гори. Звідси гора – символ неволі, горя. Жити на горі – тужи-
ти. Зближення гори і горя обумовлено не на порожній грі словами, а на відомому погляді 
на природу” [6: 90].

У текстах поезій вживається епітет найвищі гори, що означає простір на великій від-
стані від землі, а отже, важкий шлях, який доводиться долати поетесі:

Коли мені не дано крил міцних,
Щоб я могла орлицею підбитись
Геть високо понад найвищі гори,
То прагну я собі потоків сліз…[1: 145].
У контекст включаються слова, що відображають міський простір та його реалії. 

Місто – це загальна назва, що має значення “великий населений пункт; адміністратив-
ний, промисловий, торговий і культурний центр” [3: 651] і характеризується через назви 
явищ, подій, які відбуваються в ньому. Воно може бути порожнім, заповненим людьми, 
що рухаються в цьому просторі:

Та місто не вмерло, воно ще живе.
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Он в церкву ідуть молодята до шлюбу,
Он мати колише дитиноньку любу [1: 73].
Лексема місто сполучається зі словами, які передають дії та стани предметів, що 

підкреслює рухливість простору. Іменник місто виступає суб’єктом дії чи стану, що ви-
являється в авторських метафорах: місто спить, місто не вмерло. Наприклад:

Блищать, мов срібні, білі стіни в місті,
Спить ціле місто, мов заклятий край [1: 40].
Місто в поезіях – велике, широке.
Епітет велике означає простір міста, “значний своїми розмірами, величиною” [3: 

241]. Наявні також інші слова, які виражають міський простір і його реалії: будинки, 
люди..“Великеє місто. Будинки високі”…[1: 11].

Леся Українка вживає означення широкий у значенні широкого простору, що займає 
місто у чужому краї: “І все чужина!ох біда самотному У місті широкім.” [1: 11].

Іменник місто використовується у контексті опису будь-якого простору, наприклад, 
гірської чи приморської місцевості:

Мені згадалось теж приморське місто,
Не італьянське, потім друге, третє…[1: 186].
У поетичному словнику Лесі Українки чільне місце займає слово море, на позна-

чення великого водного простору з гірко-солоною водою. Вода – це життєдайна сила, 
що має подолати спрагу-тугу; але як не можна напитися солоною водою, так не вдається 
побороти досади в серці поетеси. Рядки з поезій перегукуються з народнопісенними. 

Гірка вода в синім морі, гірко її пити;
Чом я свою досадоньку не можу втопити? [1: 151].
Назва море поєднується з іншими елементами простору – небо, хмарка, сонце:
В час гарячий полудневий
Виглядаю у віконце:
Ясне небо, ясне море,
Ясні хмарки, ясне сонце [1: 32].
Леся Українка не тільки використовувала  у поезіях традиційні епітети, але й створю-

вала свої, що надавали її віршам особливого забарвлення. Море часто характеризується 
такими означеннями: темне, величне, ясне, сильне,  гучне, далекеє, безгучне, тихе. Кожен 
з цих епітетів має певне смислове навантаження. Наприклад, словосполучення далекеє 
море означає велику відстань до нього. Крім того, слід відзначити, що поетеса вживає 
лексему україна, яка пишеться з малої літери, так само як і в усній словесності вона має 
загальне значення – “край, країна”.

Видко звідти всі гори,
Неба широкий намет і далекеє море,
Звідти легше й думкам розлітатись по всіх українах [1: 118].
Іменник море має ще й означення безкрає, просторе, які характеризують безмеж-

ність, неосяжність водного простору. У фольклорних текстах вислів синє море – постійна 
епітетна конструкція. Наприклад: “Ой по синьому морю По тихому Дунаю Челядь гуляє”.

Прощай, синє море,
Безкрає, просторе, –
Ви, гордії, вільнії хвилі![1: 16].
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Море, вода позначені рядом іменників, пов’язаних із рухом водної стихії: буря, вихор, 
хвиля, туман.

Як котяться хвилі лиманові швидко,
А далі зникають у синьому морі…[1: 15].
Буде шарпати буря вітрила,
Пожене геть по темному морю [1: 35].
Вертикальний  простір у мові поезій Лесі Українки обмежується переважно лексема-

ми хмари, небо, зорі, блискавка (це глибокий верхній простір).
Слово небо є одним із важливих мовних засобів вираження простору. Саме воно 

стало межею простору вгорі, абсолютно віддаленою, недосяжною і незмінною, що має 
перевагу над всім земним.

Мов невидимая рука тут положила
Границею отсії дві гори,
Що високо до неба поздіймались [1: 39].
Іменник небо характеризується такими епітетами: блакитне, тихе, високе, ясне, гли-

боке, веселе, широке, сіреньке, вільне. 
Просторову характеристику мають означення широке, вільне,котрі називають небо, 

що не має видимих меж, тобто безграничне, неосяжне.
Із серця глибини тоді полинуть
К широким, вільним небесам
Нестримані, одважні, вільні співи [1: 201].
Величину простору, що знаходиться на великій відстані від землі,  характеризує епі-

тетна сполука високе небо.
Закрутились піскові вихри,
Простяглись геть під небо високе[1: 89].
Номінація небо у віршових текстах Лесі Українки – це межа простору вгорі, де пере-

бувають хмари, зорі, місяць, сонце. 
В небі блакитнім ніде ні хмаринки, –
Тихо, і вітер не віє [1: 10].
Вже зіроньки гожі
Сіяють на небі ясному,
І вже височенько
Ясний місяченько [1: 15].
Ознакою верхнього простору в поезіях Лесі Українки є слово хмари, що характеризу-

ються такими порівняннями: хмаринки, лебедині крила; хмари, мов гори.
Онде зірка палає, мов пломінь,
Білі хмари круг неї, мов гори [1: 45].
Слово хмара сполучається з епітетами, що виражаються такими прикметниками: 

біла, чорна, осіння, темна.
На основі слова-образу хмара вимальовуються метафоричні картини небесного про-

стору:
Що біліє отам на роздоллі?
Чи хмариночка легкая, біла
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Геть по небі гуляє по волі? [1: 12].
Вертикальний та горизонтальний простір взаємодіють і становлять цілісний світ. 

Між ними існує межа, яка їх з’єднує, – туман. Іменник туман позначає переважно се-
редовище між нижнім і верхнім простором.

Люди ж не сміють зійти по тих сходах
Геть на верхів’я, туманом повиті [1: 38].
Межовий простір між небом і землею позначають також слова вітер, повітря. Вва-

жають, що вітер є складовою частиною простору.
Краще йди в темний гай, у зелений розмай,
Або в поле, де вітер гуляє…[1: 49].
Просторові назви у поезіях формують багатошаровий простір як по вертикалі, так і 

по горизонталі.
Підсумовуючи сказане, можна зробити висновок, що простір у поезії Лесі Українки – 

це переважно горизонтальний світ, розташований на землі. Відповідно і лексика виражає 
земні реалії: ліс, степ, гори, море. Верхній простір обмежується переважно словами хма-
ри, небо, а також тими, що позначають певний стан водного чи земного середовища – ту-
ман, повітря, вітер. Поетичний словник Лесі Українки оновив традиційну просторову 
лексику, що вживалася в народній пісні, розширив семантичні поля, асоціативні зв’язки 
образів, які постали у вигляді складних, оригінальних метафор.
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У статті розглядається роль документа в сучасній літературі, його включення в 
автобіографічну прозу, що намагається закарбувати риси нової та колишньої реальнос-
ті. Відзначається, що в останні десятиліття нарис пішов з авансцени літературного 
розвитку, проте його елементи містяться в сучасній літературі non-fiction, популяр-
ність традиційно висока.

Ключові слова: нарис, нарисова документальність, документалізм, документально-
художній жанр, автобіографізм.

В статье рассматривается роль документа в современной литературе, его вклю-
чение в автобиографическую прозу, стремящуюся запечатлеть черты новой и прошед-
шей реальности. Отмечается, что в последние десятилетия очерк ушёл с авансцены 
литературного развития, однако его элементы содержатся в современной литературе 
non-fiction, чья популярность традиционно высока.

Ключевые слова: очерк, очерковая документальность, документализм, докумен-
тально-художественный жанр, автобиографизм.

The article deals with the role of a document in the modern literature, its inclusion in the 
autobiographical prose, which tends to depict the traits of new and past reality. It is noted that 
in the last decades an essay has gone from the proscenium of a literature development, but its 
elements are found in the modern non-fiction literature, the popularity of which is traditionally 
high.

Key words: essay, essay documentality, documentalism, documentary and fiction genre, 
autobiographism.

На протяжении двух столетий очерк играл разную роль в литературном развитии. 
Исследователи неоднократно отмечали, что литература обращается к документальному 
факту в узловые, переломные моменты жизни общества. Очерк с его мобильностью, 
общественной чуткостью служил целям познания новых явлений в жизни. Однако се-
годня «внешние» формы жизни, её общественно-политические аспекты  освещаются в 
основном электронными СМИ. Изменилось положение литературы в культуре и её взаи-
моотношения с властью. В середине 90-х гг. русская литература оказалась между двумя 
кризисами – «кризисом реализма,  названного нами утопическим, потому что он при-
сваивал власть наиболее влиятельных утопий, и кризисом постмодернизма, вынужден-
ного отказаться от радикальных практик в обмен на присвоение власти поля массового 
искусства…» [2, с. 307]. Большинство читателей уже не задумывались о переустройстве 
страны, а стремились обустроить собственную жизнь в новом обществе, что оказалось 
нелегко; на чтение же времени не оставалось. В этой ситуации писатель и журналист 
зачастую работают на различных заказчиков, которые пытаются добиться коммерческих 
©   Гусева Е.А., 2012
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или политических выгод, а именно электронные средства массовой коммуникации вла-
деют различными манипулятивными программами воздействия, ориентированными на 
создание управляемой массы. Очерк с его аналитическим личностным началом в этой 
ситуации не может выиграть конкурентную борьбу, а круг его читателей сужается. На 
рубеже ХХ–XXI вв. он вытесняется на обочину поля современной литературы, в кото-
рой утверждаются другие документально-художественные жанры, хотя традиции очерка 
ими в разной мере наследуются. Ведь, с другой стороны, кризис охватывает все сферы 
литературного развития. Художественный вымысел утрачивает убедительность. «Это 
кризис неизмеримо серьёзнее того, о котором когда-то писал Тынянов; в то время он был 
вызван несколько преувеличенным докторами недугом больного, сегодня пациента уже 
унесло, – писал А. Гольдштейн в середине 90-х годов, –  попросту говоря, речь в тысяч-
ный раз идёт о литературе подлинности или существования, за которой стоит человек со 
своею личной историей. Другие слова ведь уже не проникают в сознание, засыхают на 
фильтре, вымётываются вон» [5, с. 421]. Возможно, это суждение излишне категорично, 
однако литература невымышленная, non-fiction, в которой художественная реальность 
создаётся на основе документальных фактов, сегодня популярна и входит в ту «нишу» 
современной литературы, которую прежде занимал очерк. Л. Данилкин, подводя итоги 
литературного развития первого десятилетия XXI века, отмечал, что писатели в 90-е гг. 
ХХ увлеклись игрой с уже существующими текстами, языковыми экспериментами, де-
монстративным уходом от реальности, однако к концу десятилетия начал ощущаться её 
дефицит. «Можно сказать, что именно искусственно сформированный в 90-е “дефицит 
реальности” в литературе конца 90-х привёл, в качестве компенсации, к скачкообразному 
росту спроса на реализм. Оказалось, что самая эффективная стратегия для писателя, ко-
торому хочется, чтобы его услышали, – не иронизировать над реальностью, а отнестись 
к ней очень серьёзно» [6, с. 148]. Реализм возвращается с темой «маленького человека», 
автобиографизмом, психологической убедительностью характеров героев. Возникает 
своего рода «симбиоз литературы с журналистикой (Лимонов, Стогов, Проханов, Алек-
сей Цветков мл., Александр Терехов, Андрей Рубанов); продолжающаяся мутация лите-
ратуры в сторону документа, хроники, очерка, журналистики» [6, с. 148]. Действитель-
но, усиление документально-очеркового начала в повествовательной прозе очевидно, а 
документально-художественная литература получает всё большее распространение. С. 
Чупринин заметил, что в начале XXI в. приобретает популярность проза, основанная на 
подлинных свидетельствах и документах. Это «повествование Анатолия Приставкина 
о людях, приговорённых к смертной казни, и философски изощрённый “Бесконечный 
тупик” Дмитрия Галковского, и стилистически изощрённая полуновеллистика-полуо-
черкистика Владимира Порудоминского, Игоря Померанцева, Льва Рубинштейна, Игоря 
Клеха, Василия Голованова, иных многих» [15, с. 369]. С. Чупринин полагает, что такие 
ставшие привычными понятия, как «документалистика, в том числе художественная, 
очеркистика и литература факта, явно не охватывают всего явления» [15, с. 367]. О тако-
го рода «литературе существования», рождённой без участия вымысла или убедительно 
имитирующей его отсутствие, пишет и А. Гольдштейн: для неё главное «специфическая 
установка на доподлинный факт (“воспалённой губой припади и попей”) и реальное 
переживание. Главное – особый угол запечатления натуры и желание как можно дальше 
уйти от автоматизированных канонов фабульной, сюжетной, анекдотической (в старом 
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значении слова) литературы» [5, с. 426]. Как утверждает В. Топоров, в современной про-
зе «чрезвычайно сильно не мемуарное даже, а автобиографическое начало» [13, с. 194]. 
Он полагает, что сегодня распалась связь времён, «…и, можно предположить, распадёт-
ся ещё не раз. “Двух столетий позвонки”, по слову поэта, можно склеить лишь “своею 
кровью”. Это кровь самопознания, это кровь покаяния: <…>, в очередной раз зачёркивая 
себя, ты восстанавливаешь зачёркнутое было время. Восстанавливаешь в его художе-
ственной полноте. Всё или почти всё иное – симуляция, а симуляцию читатель умеет 
разгадывать» [13, с. 194]. Различные формы документальной прозы постоянно взаимо-
действуют между собой. Об этом пишет М. Михеев, выделяя «обыденную» литерату-
ру – дневники и записные книжки, т. е. то, из чего обычно складываются биографии и 
автобиографии, – документальную и художественную. Чёткой границы между ними нет: 
«Одна переходит в другую, и они обе – в третью. Но переход, как правило, однонаправ-
ленный – лишь только обыденная и документальная <…> может быть преобразована в 
литературу художественную: любой малый жанр обыденной литературы, а также любой 
документ может быть подхвачен беллетристикой и обыгран ею как какая-то частная ху-
дожественная форма» [8, с. 134–135]. Такие процессы активно происходят в литературе 
второй половины ХХ и начала XXI века. 

В последнее время говорят о возросшей популярности и чуть ли не о возрождении 
автобиографической прозы. Но было ли её забвение? Не секрет, что обывателю всег-
да была интересна жизнь известных  сограждан или зарубежных знаменитостей. Соб-
ственно, та же природа популярности и у серьёзной автобиографической прозы. Дей-
ствительно, в этом случае читатель также «заглядывает» в жизнь известных людей с 
помощью не менее известного автора. И здесь важно не только то, что  и  кого увидит 
читатель, но и то, как будут описаны те или иные герои и персонажи. Иногда кажется, 
что воспроизводится жизнь самая обыкновенная, частная, но она интересна небаналь-
ным авторским взглядом на мир и людей. К таким документально-автобиографическим 
книгам относится роман А. Чудакова «Ложится мгла на старые ступени» (2002), начи-
нающийся рассказом о жизни в Чебачинске, посёлке на границе России и Казахстана, в 
котором, как в зеркале, отразилась советская жизнь в последние годы сталинизма. Как 
отозвался К. Ваншенкин о романе, это «энциклопедия вещей, людей, ситуаций эпохи» 
[14, с. 575]. И, казалось бы, идиллия, сага, роман о большой семье Саввиных–Стремоу-
ховых на самом деле оказался историческим романом об огромной стране. Работая над 
книгой, А. Чудаков  записал в дневнике: «Удастся ли мне показать пронизанность всей 
чебачинской жизни лагерем, ссылкой? Она была, эта пронизанность, была! А то стало 
модно говорить: страна жила своей жизнью, ходили в парк культуры… Может, в Москве 
и ходили; в Чебачинске-Щучинске тоже ходили, но Гулаг не давал забывать о себе» [14, 
с. 548]. Но, как бы там ни было, главный автор-персонаж романа Антон любил свою ма-
лую родину, и навсегда в его памяти остались множество озёр, леса и горы. А. Чудаков 
показал повседневную жизнь семьи, в которой у каждого был свой участок работы. Дед 
(он же центр семьи) был талантливым агрономом, бабушка – кухаркой, мать – хими-
ком, отец не только преподавал историю в окрестных учебных заведениях, но и косил 
траву; были здесь и доярки, и конюхи… Словом, здесь все умели делать всё. (Редактор 
романа заметила по этому поводу: «…как всё умели эти люди – не боялись погрузить 
руки по локоть в грязь…» [14, с. 564].) При этом дед в своё время закончил духовную 
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академию, а бабушка была потомственной дворянкой, что, хотя особо не скрывалось, 
но и не демонстрировалось. Навсегда Антон запомнил вечера с чтением книг и пением. 
Каждодневный физический и интеллектуальный труд заставлял трудиться и душу маль-
чика. Повествование в романе ведётся то от первого, то от третьего лица; возможно, ещё 
и поэтому в его центре не Антон. А. Чудаков записал в дневнике: «…герой не думает о 
себе, он не утверждается, не описывается, он выскальзывает из рук – но в результате жи-
вой, полнокровный. Биография молодого человека 40–60-х годов 20 века известна всем, 
а мир, в который он погружён, всем интересен» [14, с. 554–555]. Автор вспоминает и 
свои ощущения от недолгой «оттепели», начало которой он застал уже в Москве, учась 
в МГУ: «Приезжала “комедии Франсэз”; Пол Скофилд играл в “Гамлете”. <…> В стен-
газете “Историк-марксист” старшекурсник Будковский нвписал статью-отчёт о концерте 
Вертинского <…>. Даже в массовых-кассовых фильмах герои стали петь другие песни, 
и не по пути с шахты, а в заграничном кабаке: “Нам бы, нам бы, нам бы всем на дно. 
Там бы, там бы, там бы пить вино!”» [14, с. 326]. «Послеоттепельный» период в романе 
почти не описывается, и прямая авторская оценка ему не даётся, однако угадываются 
настроения тех лет. По словам Г. Кнабе, «книга <…> не безразлична к материалу, оценка 
везде есть. Но автор не исходит из установки, а это разлито в материале. Пронизанность 
всего всем – и это очень важно» [14, с. 615]. А. Чудаков показывает также и настроения 
первых лет перестройки и последовавшего за ней развала страны. Сначала это было во-
одушевление и надежда, затем – разочарование и горечь. И не случайно последняя глава 
романа называется «И все они умерли», рассказывающая о том, как друг за другом ухо-
дили близкие автору люди. Финал книги, таким образом, совпал с крушением надежд, 
семьи, её устоев и трагическим уходом самого автора.

А. Генис, в свою очередь, создаёт своеобразный «филологический роман», посвя-
щённый Сергею Довлатову. «Довлатов и окрестности» (2009), по мнению С. Костырко, 
обескуражил критиков «уже самим своим жанром. Это что, мемуары? Автобиография? 
Эссе о психологии творчества? Портрет русской эмиграции?» [7, с. 66]. Критик считает, 
что и то, и другое, и третье, «но – в качестве материала, на котором автор размышляет о 
современной литературе как эстетическом феномене» [7 с. 66]. Суждение вполне спра-
ведливое, хотя это лишь один из аспектов проблематики книги А. Гениса. Автор воссоз-
даёт в ней и судьбу последнего советского поколения, и образ одного из его талантливых 
представителей – писателя Сергея Довлатова. Но он задумывается и о том, как можно 
отразить эту действительность. «Повсюду идёт охота на невымышленную реальность» 
[3, с. 17]. А. Генис размышляет о правилах и результатах такого рода «охоты», и здесь 
чрезвычайно важен опыт С. Довлатова: «Писатели предыдущего поколения говорили о 
том, как идеи меняют мир. Довлатов писал о том, как идеи не меняют мир. И идей нет, 
и меняться нечему» [3, с. 25]. Мир хаотичен, непознаваем, и художник может отразить 
его, если откажется от поиска смысла повседневности. Это уже скорее не реалистиче-
ский, а даже натуралистический подход: «Смотреть на вещи прямо означало отказаться 
от претензий понять их взаимосвязь» [3, с. 40]. По мнению А. Гениса, этот мир и удалось 
отразить Довлатову верно точно и увлекательно. В центре книги – её автор А. Генис, С. 
Довлатов и их поколение: «Умирают писатели поодиночке, рождаются – вместе. Поко-
ление – это квант литературной истории, которое может развиваться только скачками» 
[3, с. 22]. Книга А. Гениса опирается на документальный материал, который является 
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лишь основой для авторских размышлений о смысле жизни и творчества; ей присущ 
своеобразный эссеизм.

Размышляет о литературе ХХ века (а также о судьбе поколения 60-х годов) и А. Най-
ман в книге «Славный конец бесславных поколений» (2002), жанр которой однозначно 
определить трудно. Сам автор о ней сказал: «Это не мемуары. Это не вспоминаешь и 
никогда не вспоминал, это знаешь, это сразу было дано тебе не на память, а в знание» [9, 
с. 7]. Причиной тому является, конечно, жанровая гибридность книги, промежуточное 
положение среди канонических жанрово-родовых форм, характерное сочетание доку-
ментализма, публицистичности и художественного вымысла. В современной литературе 
обращают на себя внимание подобные явления, гибридные по жанровой форме, состоя-
щие в восстановлении и актуализации недавнего прошлого. Их по большей части всё же 
можно отнести к мемуарному жанру, поскольку они представляют собой повествование 
участников или свидетелей общественно-политической и литературно-художественной 
жизни о событиях, свидетелями которых они были, а также о людях, с которыми они 
общались. Большинство исследователей говорит о мемуарах «как повествованиях о про-
шлом, основанных на личном опыте и собственной памяти автора» [12, с. 80]. Книга А. 
Наймана – по-своему динамичное и увлекательное чтение. Автор посвятил её «шести-
десятникам», поколению, заставшему кратковременную «оттепель». Всё это, казалось 
бы,  не раз описано, однако всегда важно авторское видение, которое может заставить 
увидеть давно знакомое по-новому. 

Книга включает в себя и литературные портреты. Скажем, целая глава в ней посвя-
щена Иосифу Бродскому. В ней – боль утраты, восхищение Поэтом, попытка понять и 
рассказать, в чём же его гениальность. «Никогда ни у одного из русских поэтов не было 
и отдалённой тени такой славы <…>. Мандельштам и Лермонтов на одном полюсе, Па-
стернак и Державин – на другом и приближённо не сравнимы с Бродским по степени 
влиятельности и общественного значения» [9, с. 350]. При этом поэт вряд ли чувствовал 
себя богом или мессией – он  был одним из нас. 

Если бывает незлая ирония, то это как раз тот случай – знакомство                 А. Най-
мана с Беллой Ахмадулиной и Евгением Евтушенко. Заметим, что имя Евтушенко не 
произносится ни разу, но читатель сразу понимает, о ком речь. Евгений Александрович 
в ту пору был молод, знаменит и избалован ранней славой. Такой себе бунтарь, которо-
му разрешили бунтовать. Привык быть первым, даже плавая наперегонки или играя в 
футбол рваным резиновым мячиком. Причём во время заплыва поэт устал и вернулся 
на берег («в Сибири пришлось переплывать Енисей, вода ледяная, и теперь у него рас-
ширение сердца» [9, с. 154]). В футбол он тоже проиграл и заявил, что «в Сибири много 
десятков километров продирался кедрачом или пихтачом, в общем чем-то сибирским, и 
пожалуйста – расширение сердца» [9, с. 155]. Словом, поэт – тот же ребёнок. Несмотря 
на усмешку, которую у автора порой вызывают эти его персонажи – Белла и Евгений, – 
очевидно, что он к ним относится достаточно тепло, а к их творчеству – с пониманием 
профессионала и истинного ценителя. 

Книга А. Наймана представляет собой своеобразное чередование тем, почти как в 
джазе, столь популярном в 60-е годы, благодаря чему история поколений приобретает 
отчётливость, выпуклость и многомерность. Фрагмент как продукт авторской стратегии, 
в конце концов, работает на идею полноты, исчерпанности; читателю предлагается эту 
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полноту достроить в сознании, дорисовать картину ушедшей эпохи. А. Найман пола-
гает, что жизнь некоторых «шестидесятников» лишь по стечению обстоятельств порой 
явилась своеобразным жизненным и творческим подвигом. «Все поколения, – замечает 
автор, –  родятся бесславными, но некоторые славно кончают свой срок» [9, с. 11]. При-
шло ли его поколение к славе, успеху? – на этот вопрос пытается ответить писатель. И 
если Э. Лимонов полагает, что у нас была «великая эпоха», то А. Найману она пред-
ставляется бесславной, но знаменателен, славен её конец. И, отсюда, из настоящего, он 
оглядывается назад, воскрешая события, лица, которые в свете современности обретают 
новый оттенок, новую значимость. Интересен и образ автора, в котором отразилось вре-
мя. В этой связи К. Симонов писал: «Всякие мемуары дают нам двойной круг знаний и 
представлений. Во-первых, мы через автора мемуаров воспринимаем то, что он видел и 
о чем написал – людей и время… Второй круг – это круг наших знаний, представлений 
о самом авторе мемуаров: как автор выглядит в собственных глазах и какими глазами он 
видит других людей» [11, с. 84]. Добавим, что автор предстаёт в мемуарах в двух (как 
минимум) временах – времени описываемых событий и времени повествования. Воз-
никает диалог разных десятилетий – в данном случае середины и конца ХХ века, когда 
отчетливо становятся видны итоги. 

Элементы очерковой документальности содержат и некоторые произведения В. Ак-
сёнова, в том числе и его последний законченный роман «Таинственная страсть» (2009), 
ставший своеобразным симбиозом автобиографии и романа. Л. Гинзбург отмечала, что 
промежуточным жанрам, «ускользавшим от канонов и правил, издавна присуща экспе-
риментальная смелость и широта, непринуждённое и интимное отношение к читателю. 
Острая их диалектика – в сочетании этой свободы выражения с несвободой вымысла, 
ограниченного действительно бывшим» [4, с. 137]. В. Аксёнов, создавший портрет по-
коления 60-х, в предисловии заметил, что всегда «испытывал недоверие к мемуарному 
жанру» [1, с. 5]. Потому он и написал не мемуары, а автобиографический роман, в ко-
тором создал достаточно условную, но узнаваемую среду и отчасти условные, но тоже 
узнаваемые характеры. 

Документальное начало присуще и популярной ныне прозе З. Прилепина. В част-
ности, оно заметно в книге «Terra Tartarara» (2009), которую автор определяет как книгу 
эссе, состоящую из «бурных и лохматых текстов» [10, с. 5]. Действительно, большинство 
текстов, вошедших в неё, представляют собой эссе и воспоминания, но, скажем, в «При-
ключениях безработного» много от традиционного очерка. 

Если же говорить о своеобразном продолжении очерковой традиции, то это, конечно, 
традиция нравоописательного и путевого очерков. Очерк же проблемный, аналитиче-
ский нынче не в чести. Он предполагает тот тип авторской стратегии высказывания, цель 
которого – изменение нравов, распространение знаний о мире, религиозных воззрений, 
политических взглядов, что сегодня неактуально, не востребовано читателем. И писа-
тель выступает преимущественно передатчиком собственного субъективного опыта или 
летописцем своего времени. 
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ПідБір варіативниХ відПовідниКів  
у ПроцЕСі адЕКватного ПЕрЕКЛаду

У статті розглядається існуюча на сучасному етапі в перекладознавстві система 
відповідників, які застосовуються у процесі перекладу з метою досягнення адекватного 
перекладу тексту.

Ключові слова: адекватний, відповідник, еквівалентність, компетенція, лексико-
граматична трансформація.

Рассматривается существующая в теории и практике перевода система эквива-
лентов, которые употребляются во время перевода различных текстов.

Ключевые слова: адекватный, эквивалент, эквивалентность, компетенция, лекси-
ко-грамматическая трансформация.

The article deals with the conventional system of equivalents in the process of the transla-
tion, which was applied into practice with a view to adequacy of translation.

Key words: adequate, equivalent, equivalence, competence, lexico-grammatical transfor-
mation.

Природні мови є продуктом і засобом пізнавально-практичної та міжмовної комуні-
кативної діяльності людини. У кожній мові, з одного боку, формується та функціонує 
особлива мовна класифікаційна модель світу. З іншого – з розвитком різнопланових кон-
цептуальних картин світу в мові кожного народу закріплюється соціальний та культур-
ний досвід усього людства на певних етапах його історичного розвитку. У процесі між-
мовної взаємодії набуває великого значення переклад як вид комунікативної діяльності 
людини і попри виконання ним своєї безпосередньої функції, а саме – усунення як мов-
ного, так і культурно-естетичного бар’єру між комунікантами, переклад “завжди програє 
у часі одномовній комунікації”, однак “його масштаби не зменшуються, позаяк засвоєн-
ня складної естетичної та наукової інформації у вторинній культурі можливе лише шля-
хом її письмової фіксації засобами цільової мови” [1:163]. Функціональність перекладу 
в сучасній картині світу визначається ще й наступними його функціями: когнітивною, 
креативною та охоронною. У перекладознавстві щодо виконання перекладом його функ-
цій відомою є проблема, яка містить у собі поняття мовної, відповідно й перекладної 
універсалії, тобто завжди виникає питання про перекладність чи неперекладність слова, 
словосполучення, речення і навіть тексту. На цій ниві точилися і точаться гострі дискусії 
стосовно розв’язання проблеми перекладностісті та “неперекладності” у перекладацькій 
©  Марченко Н.В., 2012
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діяльності. М. Рильський [2:54] зазначав, що “перенесення образів, метафоричних по-
рівнянь, фонетичної музики з однієї мовної стихії до іншої – річ неможлива” [2:54]. А. 
Федоров, висловлюючи свою точку зору стосовно перекладності [3:15], наголошував на 
тому, що теоретики перекладознавства “дуже часто мають на увазі інтерпретацію назв 
національно-специфічних реалій, передача яких безсумнівно належить до найбільших, 
хоч і переборних, як свідчить досвід, труднощів”. Розв’язок перекладності та непере-
кладності у практиці перекладу і є основним законом для перекладача, сформульований 
на базі теоретичних знань та практичної діяльності науковцем С. Ковганюком [4:23], 
який стверджував, що “якщо хочеш гармонійного поєднання форми та змісту, то бери 
зміст оригіналу, але надавай йому форми, властивої твоїй рідній мові”. Перекладаючи 
різнопланові за змістом та жанром тексти, перекладач відповідно підбирає адекватні від-
повідники в цільовій мові, тому що автори використали ті лексичні одиниці висхідної 
мови, які найточніше змогли передати їхні авторські задуми. Особливо, у текстах худож-
ньої літератури відображена як уся палітра лексичного складу мови, так і всі, характерні 
їй, граматичні явища, відтак, під час перекладу набуті знання з граматики є безпосеред-
німи “автоматичними” помічниками перекладача, оскільки якраз у процесі перекладу 
“такі помічники”, можна сказати, на рівні підсвідомості перекладача, перетворюються у 
так звані перекладацькі граматичні еквіваленти одночасно обома мовами. Іншим важли-
вим помічником перекладача є його знання рідної мови, яку він завдяки своїй діяльності 
збагачує, виконуючи місію посередника (комунікативна, міжкультурна функції перекла-
ду), до того ж, здійснює охоронну функцію рідної мови. Отже, важливу роль у процесі 
перекладу відіграє перекладач, який повинен володіти різного роду вміннями, чи компе-
тенціями, індивідуума та фахівця, тобто – бути індивідуумом з енциклопедичним рівнем 
знань, що і є “передумовою об’єктивно вірного сприйняття перекладу” [3:12] реципієн-
том у майбутньому. А мовна компетенція перекладача покликана забезпечити еквіва-
лентність перекладу щодо оригіналу на двох основних рівнях перекладу: системному 
(формальному) і текстовому (комунікативному). Поєднання у перекладі цих двох рівнів 
дорівнюється еквівалентності та адекватності перекладу. Звідси випливають два типи 
еквівалентності, чи рівнозначності, які можуть характеризувати відношення тексту ори-
гіналу до тексту перекладу і які фактично перебувають у діалектичній залежності один 
від одного заради здійснення перекладачем адекватного перекладу. Перекладач як опера-
тор логічних операцій на межі перекладацької дихотомії “текст-оригінал” та “текст-
переклад” перетворює висловлювання однієї мови на нові висловлювання іншою мовою, 
використовуючи логічні операції трансформаційних процесів обох мов як бінарний опе-
ратор передачі інформації. Різниця внутрішньої форми слова, яке позначає одне й те ж 
поняття у різних мовах, обумовлює необхідність враховувати особливості кожної мови у 
процесі вибору прийомів застосування лексичної трансформації. Проте, оскільки кож-
ний переклад реалізується у цільовій мові, незалежно від того, якими засобами він здій-
снюється, він повинен завжди приводити до рівнозначності, тобто еквівалентності тек-
сту висхідної мови. Прийоми трансформації мають творчий характер, однак, якщо ре-
зультат рівнозначності набуває оптимально абсолютного значення для носіїв обох мов у 
денотації одних і тих же предметів, явищ чи понять, то він може бути зафіксованим у 
двомовному словнику як еквівалент, чи відповідник. Звичайно, оптимальність і сталість 
у системі відповідників може формуватися, як правило, лише у вузьких за смислом кон-
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текстах, тому закріплені у словниках приклади перекладу шляхом трансформацій рідко 
виходять за рамки словосполучень, і найчастіше такими словосполученнями є фразеоло-
гізми. Водночас нові терміни чи слова-неологізми можуть не входити до складу лексико-
графічних джерел, адже робота укладача словника є копіткою, тривалою за часом пра-
цею, а носій мови оригіналу використовує у своєму мовленні мовні одиниці, які потре-
бують перекладу. У сучасному перекладознавстві, в теорії і практиці перекладу, вибудо-
вуються три категорії відповідників, шляхом логічного підбору яких здійснюється адек-
ватний переклад: 1) відповідники, які склалися у результаті рівнозначності денотата в 
двох мовах і є, окрім того, результатами взаємодії мовних контактів, називаються словни-
ковими відповідниками; 2) Відповідники неоднозначного слова, яке позначає, з першого 
погляду, схоже поняття у всіх мовах світу, проте не є тотожним поняттям у категоризації 
мовної одиниці тієї або іншої мови і вимагає для свого пояснення контекст, називаються 
варіативними / контекстуальними відповідниками; 3) лексико-граматичні трансформа-
ції – «застосування різних способів та прийомів» [5:7] практики перекладу. Відомо, що в 
процесі перекладу певні відтинки мовленнєвого потоку піддаються перекладу при ви-
користанні словникових відповідників відповідно до норм мови-перекладу. Словникові 
відповідники характеризуються своєю сталістю і відносною незалежністю від оточення. 
Тобто, там, де між мовами у процесі їхньої взаємодії утворилися словникові відповід-
ники, перекладач позбавлений можливості вибирати. У процесі ж перекладу з однієї 
мови на іншу потрібно враховувати взаємодію одних і тих же чинників логіко-семантич-
ного ряду для передачі одного й того ж смислового змісту як в тексті-оригіналі, так і в 
тексті-перекладу. Наприклад, під час письмового перекладу виділяються одиниці пере-
кладу, для яких у мові-перекладу відсутні будь-які словникові відповідники. У такому 
випадку, для точності перекладу значення слова інколи потрібно поступитися економією 
мовних засобів – перекладати більш розширеним варіантом, тобто – способом додавання 
слова чи слів або за допомогою описового перекладу (напр., так прийнято перекладати 
лінгвокраєзнавчі реалії, сучасні терміни економіки чи інших галузей знань), застосовую-
чи усі існуючі в теорії прийоми та способи лексико-семантичної трансформації. У теоре-
тичній літературі на сучасному етапі розвитку перекладознавства виділяють дев’ять спо-
собів відтворення у мові-перекладу краєзнавчих та етнічних реалій, неологізмів, термі-
нів. Це – комбінована реномінація, дескриптивна перифраза, транскрипція (транслітера-
ція), ситуативний відповідник, калькування, гіперонімічне перейменування (генераліза-
ція), транспозиція на конототивному рівні, метод уподібнення (синонімічна заміна) та 
контекстуальне розтлумачення реалій [1:190]. Варто зауважити, що дуже багато слів ні-
мецької мови, які вже стали надбанням лексикографічних джерел, є недиференційовани-
ми, тобто мають таке поняття, яке не можна охопити одним словом в українській мові під 
час перекладу. Такі німецькі слова здебільшого відносяться до категорії абстрактних 
іменників чи до тих одиниць, які утворюють терміносистему правничих наук. Напри-
клад, іменник die Lerneinstellung (нім.) – дослівний переклад – „позиція навчання або 
відношення до навчання», проте кращим варіантом перекладу німецького композитного 
утворення буде – «свідоме ставлення до навчання»; die Urteilsfähigkeit, die Urteilskraft, 
das Urteilsvermögen – „вміння робити висновки, здатність судити про що-небудь зі зна-
нням справи»; словосполучення den Neigungen nachgehen – „займатися тим, до чого є 
нахил», хоча тут підходить і може більш слушно використовувати дієслово української 
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мови «цікавитися». З точки зору практики перекладу, доцільно розрізняти випадки, коли 
варіативні відповідники слова, по-перше, подано у словнику та, по-друге, коли вони, 
деякою мірою, відсутні у тому значення, що подано у контексті. У першому випадку пе-
рекладач вирішує завдання вибору одного адекватного в цьому контексті варіативного 
відповідника слова мови-оригіналу з кількох, поданих у словнику відповідників. Для 
цього перекладач повинен точно визначити лексико-семантичний варіант слова (тобто, в 
якому значенні воно вжито), після чого підібрати належний відповідник з тих слів, що 
наведені у словнику, до контексту. Варіативні відповідники встановлюються між слова-
ми в тому випадку, коли в мові перекладу існує декілька варіантів слова для передачі 
одного й того ж значення слова мови оригіналу. Розглянемо один приклад. Іменник ні-
мецької мови «der Soldat“ має у двомовному словнику щонайменше два відповідники 
[6:358], а фактично чотири – 1. „солдат, военнослужащий, военный»; 2. шахм. «пешка». 
„Великий німецько-український словник” [7:559] подає нам два відповідника до іменни-
ка німецької мови – «солдат, військовик». Оскільки це слово іншомовного походження 
як у німецькій, так і в українській мовах, то розглянемо його тлумачення у словнику ін-
шомовних слів – (італ. soldato, від лат. soldare – наймати, платити жалування) – 1) Кате-
горія рядового складу військовослужбовців 2) В широкому розумінні – воїн, військова 
людина, ветеран [9:774]. Побудовані ряди у «Синонімічному словнику української 
мови» (2006) – «солдат» – (військовик найнижчого звання сухопутних військ) рядовий, 
боєць, стрілець заст.; «служивий» заст., москаль заст., служба розм. (переважно у 
звертанні), рядовик розм. заст., жовнір діал.” [11:646]; «військовик – (людина, що слу-
жить у війську, армії) військовослужбовець, військовий; армієць рідше» [11:281]; «вояк 
– (військовослужбовець або учасник боїв, воєн) боєць, воїн, вояка розм.., воячисько фам., 
воячня збір. розм., звитяжець, витязь поет., войовник заст., оборонець заст., ратник 
заст., ратоборець заст., рубака розм» [11:304] – демонструють явище стилістичної ди-
ференціації вживання слова, тому що воно позначає особу, яка служить у війську, проте 
залежно від виконуваної нею функції має синонімічні відповідники, забарвлені різними 
емоційно-семантичними відтінками відповідно до сфери використання слова у тому або 
іншому контексті. Та й мотивація слова у номінації суб’єкта у різних формульних зобра-
женнях є первинною по суті, проте вторинною відносно різних аспектів суспільних 
явищ, що зумовили найменування. Залежно від того, про що пише чи говорить автор, 
будь-яке слово цього семантичного гнізда може вживатися як у прямому, так і в перенос-
ному значенні та володіти різними семантичними відтінками стосовно контексту. «Но-
вий тлумачний словник української мови» [12:351] тлумачить лексему як «рядовий, вій-
ськовослужбовець сухопутних військ, стрілець, вояка, боєць, воїн». Двом останнім імен-
никам української мови відповідає еквівалент у німецькій «der Krieger“ [7:392]. Тому, 
якщо ми будемо перекладати тексти з німецької мови українською чи навпаки, в яких 
буде зустрічатися лексична одиниця „der Soldat“, то залежно від жанру тексту та його 
стилістичної наповненості будемо підбирати й відповідники в українській мові. Так, „Ні-
мецько-російський синонімічний словник“, за редакцією І. Рахманова, визначає цей 
іменник німецької мови як індиферентний синонім, що має ще три еквівалентні одиниці 
– ”der Gemeine, der Krieger, der Feldgraue“ [10:429]. Зауважимо, що всі ці синоніми не є 
частотними у вживанні сучасної німецької мови, можливо, окрім іменника „der Krieger” 
[17:900], попри те, що він вважається історизмом у німецькій мові. У давніх германців 
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так називалися „зброєносці” і цей іменник є похідним словом від іменника «der Krieg“ 
[14:533]. До того ж, тлумачний словник Sprachbrockhaus тлумачить цей іменник у зна-
ченні „Soldat, Kämpfer“ [16:376] – укр. „солдат, вояка». Окрім того, у складі сучасної 
лексичної системи німецької мови слово вживається у складі атрибутивних словосполу-
чень на кшталт – «ein kalter Krieger“ – „політик, який підтримує методи ведення холод-
ної війни», «ein müder Krieger“ – „втомлений спортсмен». Два інших іменника – 1) арха-
їзм – «der Gemeine“ – Soldat der untersten Rangstufe – [16:239] – у синонімічному словни-
ку відповідає званню військовослужбовця, місце якого з такою номінацією визначено у 
статуті; 2) професіоналізм (часів першої та другої Світових воєн) „der Feldgraue“ – „сол-
дат-піхотинець», «сіра шинель». Одномовні словники Sprachbrockhaus та Duden взагалі 
не тлумачать останній іменник, проте пояснюють похідний від нього прикметник 
„feldgrau“, від якого і утворився похідний іменник німецької мови – „feldgrau wie 
Frontuniform“ – „сірий як фронтова шинель». Читаючи роман Г.В. Каца «Замковий про-
вулок, 21», ми бачимо, що авторські спогади про дитинство тісно переплетені з тогочас-
ними реаліями, які письменник намагається передати мовними засобами, використовую-
чи відповідно і лексичні одиниці, вживані у роки Першої Світової війни – «An der Wand 
hing das Bild seines Vaters. Er erinnerte sich kaum noch an ihn. Er sah das Bild an. Ein 
Feldgrauer mit Pickelhelm, ein freudes, schmales Gesicht mit Brille und Schnurbart, 
Schaftstiefel mit hineingestopften Hosenbeinen. Der Vater lag irgendwo in Flandern“. – Пере-
кладаємо – «На стіні висіла фотографія батька. Він ледве пригадує його. Глянув на 
фото: вояка у касці зі шпилем, видовжене добре обличчя в окулярах та з вусами; чоботи 
з високими халявами, в які заправлені штани. Десь у Фландрії була могила батька». По-
ява лексеми «der Feldgraue“ у художніх творах могла бути спричинена впливом поза-
мовних чинників, тобто логічно-поняттєвою категоріазацією розрізнення денотатів ко-
ристувачами мови, а саме протилежним позначенням особи до існуючого чину в німець-
кій армії в історичному минулому, а саме – „Feldwebel“ („Unteroffizier“ erweiterter 
Standardwortschatz fachsprachlich (16. Jh.), fnhd. feldweibel Stammwort. Seit dem 16. Jh. zu 
Weibel „Gerichtsdiener“, also eine untergeordnete Amtsperson im Feld (Krieg, Heer) [14:284] 
– укр. „фельдфебель, старший сержант» [7:234]. Іменник «der Feldgraue“ закріпився у 
мові військових з метою протиставлення простого рядового в армії і його безпосередньо-
го начальника. Проте на відміну від слова „der Feldwebel“, іменник „der Feldgraue“ за-
фіксований не у всіх лексикографічних джерелах, зберігся більше в усній формі, відомій 
неширокому загалу населення, тобто не є частотним у вживанні і відноситься до архаїч-
них професіоналізмів. У сучасній німецькій мові іменник „der Soldat“ [17:1415] має низ-
ку значень, а саме – 1) Angehöriger der Streitkräfte eines Staates – (укр.) „військовослужбо-
вець військових сил однієї якоїсь держави»; 2) Schach: Bauer – (укр.) шахи: „пішак»: 3) 
zur Verteidigung befähigtes Tier in Ameisen oder Termitenstaaten – (укр.) „мураха-воїн». 
Sprachbrockhaus тлумачить слово так – ursprünglich eine Sold empfangene Militärperson – 
первинне значення слова «особа, яка служить в армії, отримує платню по найму» 
[16:644]. Інші лексикографічні джерела ще інакше: 1) urspr. eine Sold empfangene 
Militärperson; 2) unterster Mannschaftsdienstgrad der Land- und Luftstreitkräfte – (укр.) 
„найнижчий ранг військовослужбовця у наземних та військово-повітряних силах будь-
якої країни» [13:1110]; ein Mitglied einer Armee oder jeder, der kein Offizier ist – (укр.) „осо-
ба, яка служить в армії або той військовослужбовець, який не є офіцером» [15:891]. 
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Отже, три різних тлумачних словники німецької мови пояснюють денотат, відомий з дав-
ніх часів у багатьох мовних картинах світу, по-різному, проте ці пояснення мають одна-
кове смислове навантаження. Якраз про цей випадок можна сказати, що денотат володіє 
як денотативним, так і конототивним значеннями, які співпадаючи у варіативних відпо-
відниках двох мов, є зовсім різними у формі словникових відповідників у тому або іншо-
му контексті під час перекладу. У різних мовленнєвих ситуаціях, або ж у текстах, ми 
розрізняємо це слово неоднаково, тобто розуміємо його не як рівнозначні поняття кате-
горіального світу, а як наближені за значенням денотати (наприклад, у контексті розріз-
нення посади в армії «солдат – рядовий», «солдат – офіцер» і т.д.). Ось, читаємо анота-
цію до роману Еріха Марії Ремарк «Дорога додому» – «In „Der Weg zurück“ schildert 
Remarque die Auswirkungen des Krieges auf Geist und Seele der jungen Soldaten nach ihrer 
Rückkehr in die Heimat“... Перекладаємо – „У романі «Дорога додому» Ремарк продемон-
стрував вплив війни на душі молодих солдат після їхнього повернення на Батьківщину» 
– одне речення з публіцистичного тексту. Відкриваємо той же роман письменника і, зви-
чайно, в ньому теж знаходимо уривок, в якому вживається іменник «der Soldat“ – 
„Menschen wollt ihr werden? Ihr seid ja noch nicht mal Soldaten! Wenn man sieht, wie ihr eure 
Gewehre anfasst, kann man Angst kriegen, dass ihr euch die Hände brecht!» – Перекладаємо 
– «То ви хочете стати людьми? Та ви вже й не вояки (Та ви вже ж ніякі і не вояки)! 
Якщо хтось побачить, як ви до своєї зброї доторкаєтесь, то може переляк схопити, що 
ви собі всі руки переламаєте». Звичайно, можна перекласти, вживаючи різні іменники 
української мови з синонімічних рядів (див. угорі) або ж просто використати іменник 
«солдат», проте якраз тут підібраний іменник української мови передає зміст цієї кон-
текстної ситуації, яку відобразив автор у своєму романі, зображуючи колишніх солдатів 
Першої Світової війни як людей тогочасного „втраченого покоління”, які повернулися з 
війни і які навчилися воювати, але не навчилися жити у післявоєнний час. Словник 
«Ложных друзей переводчика» [8:391] звертає нашу увагу на те, що в шахах апелятив 
«der Soldat“ вживається у значенні „пішак», тобто володіє вторинною семантикою, і тому 
перекладачеві необхідно знати цей термін українською мовою, особливо в процесі усно-
го перекладу. Водночас, як ми бачимо в інтерпретації Sprachbrockhaus, цей апелятив ви-
користовується і в зоології, тому українською мусить перекладатися згідно терміносис-
теми української мови «мураха-воїн». Перше значення іменника у словнику 
Sprachbrockhaus «der Soldat» може належати до групи варіативних відповідників і по-
требувати їхнього підбору в мові перекладу залежно від контексту, а друге і третє зна-
чення слова є словниковими відповідниками «пішак», «мураха-воїн», і незалежно від 
того, що вони є денотатами різних терміносистем, їх потрібно перекладати відповідно до 
текстового наповнення. Наприклад, у статті лексикону німецької мови як довідниковому 
тексті подано інформацію – «Ameisen – ... ein Volk besteht aus mehreren «Kasten“: geflügelten 
Weibchen (Königinnen) und Männchen sowie geschlechtlich unentwickelten, flügellosen 
Arbeiterinnen und Soldaten...“ [13:42] – «Мурахи – ... вид комах, який складається як з 
декількох «каст»: самок (королев) та самців з крилами, так і статево недорозвинутих, 
безкрилих мурах-робітниць і мурах-воїнів”.

Отже, варіативні відповідники – існуючий найпоширеніший класифікований вид 
відповідників у теорії і практиці перекладу для адекватної передачі тексту-оригіна-
лу мовою перекладу з метою подачі реципієнтам найоптимальнішого варіанту тексту, 
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оскільки більшість слів (в тому числі певна кількість термінів) є неоднозначними і вони 
потребують при перекладі адекватного вибору перекладачем відповідників залежно від 
мовленнєвої ситуації. Перекладач має розуміти, що використання ним словникових та 
варіативних відповідників, вдале застосування лексико-граматичних трансформацій, на-
магання уникнути граматичної та лексичної інтерференції під час перекладу допоможе 
здійснити адекватний переклад іншомовного тексту.
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виданнЯ уКраїнСЬКої дитЯчої ПЕрЕКЛадної ЛітЕратури  
на ПочатКу ХХ СтоЛіттЯ (1917 – поч. 1930-х рр.)

Стаття присвячена історіографічному дослідженню видань української дитячої 
перекладної літератури на початку ХХ століття, виявленню причин множинності пе-
рекладів з англійської мови одних дитячих письменників та “забуття” інших.
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Статья посвящена историографическому исследованию изданий украинской дет-

ской переводной литературы в начале ХХ столетия, раскрытию причин множества 
переводов с английского языка одних детских писателей и “забытью” других.

Ключевые слова: детская литература, перевод, украинизация.
The article deals with the historiographical research of the publications of Ukrainian 

translated children’s literature in the early XX century, disclosing the causes of multiple 
translations from the English language of one children’s writers and oblivion of the others.

Key words: children’s literature, translation, Ukrainization.

Надзвичайно важливим періодом в історії України було українське відродження се-
редини 1920-х − початку 1930-х років. Безсумнівно, його коріння сягало періоду нетри-
валої української державності 1917-1919 років, який розкував творчі можливості нації. 
Успіхи в національно-культурному будівництві того часу були досягнуті передусім за-
вдяки політиці, що ввійшла в історію під назвою коренізації. Намагаючись розширити 
національну та соціальну базу режиму, Москва зробила спробу залучити до управління 
в республіках представників неросійських національностей. В Україні політика “корені-
зації” набрала форми “українізації”. Вона зводилася до дерусифікації політичного і гро-
мадського життя, до обов’язкового вживання української мови в установах, переведення 
судочинства на українську мову, зміцнення позицій української школи, культури, науки 
тощо. Це мала бути ліквідація русифікаторської політики та її наслідків. 

Метою цієї роботи є історіографічне дослідження перекладів дитячої літератури по-
чатку ХХ століття. Предметом дослідження виступають переклади з англійської мови 
на українську, надруковані видавництвами у 1917-1930 рр. Об’єктом дослідження є іс-
торичні та політичні чинники, які впливали на роботу видавництв та перекладачів. Ак-
туальність такого дослідження полягає у створенні першого ґрунтовного переліку пере-
кладів дитячої літератури ХХ століття.

У 1917 році переклади художньої дитячої літератури з англійської мови друкують 
видавництва: “Час”, “Слово”, “Вернигора”. У цьому ж році виходить друком перший пе-
реклад з англійської мови відомого педагога, письменника та перекладача Олекси Івано-
вича Діхтяра. У 1906 році він закінчив Новобурзьку вчительську семінарію, після цього 
вчителював понад 30 років. Кар’єру перекладача Олекса Іванович починає в 1908-1909 
рр. з творів італійського письменника Едмондо де Амічіса, а в 1910 році виходить його 
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перший переклад книжки “Батьки і діти”. Олекса Діхтяр переклав небагато творів дитя-
чої літератури з англійської мови, зокрема “Принц та бідак” Марка Твена 1917 року [1] 
та переказ твору “Томова хатка” Гарріет Бічер-Стоу 1918 року [2], опубліковані видавни-
цтвом “Час”. Переказ був надзвичайно популярним та перевидавався декілька разів уже 
іншими видавництвами. У 1928 році, а згодом 1930 року виходить перевидання цього 
переказу з життєписом авторки у видавництві ДВУ (м. Харків).

1917 рік також багатий на переклади Валентина Дмитровича Отамановського – укра-
їнського історика, бібліографа, громадського і політичного діяча. Один із них – “Пригоди 
Робінзона Крузо”, виданий у Києві видавництвом “Вернигора”. У своїй автобіографії 
Валентин Дмитрович негативно відгукується на тодішнє ставлення видавництв до пе-
рекладачів, які “експлуатували їх немилосердно”. За два місяці праці над перекладом 
твору “Пригоди Робінзона Крузо” [3] В. Отамановський отримав 200 карбованців, а ви-
давництво випустило 20 000 примірників. Саме через це, скоріш за все, співпраця пе-
рекладача з видавництвом на цьому завершилася. Через малі гонорари перекладачів та 
трудомісткість праці Валентин Дмитрович не повертався до роботи над перекладами 
дитячої літератури.

Цього ж 1917 року розпочинає працю на ниві перекладу дитячої літератури Михайло 
Васильович Кривинюк – чоловік Ольги Косач, яка є сестрою Лесі Українки, він був до-
віреною особою поетеси. Видавництво “Слово” у місті Катеринослав 1917 року вперше 
друкує його переклад оповідань для дітей “Зайцеві пригоди” Ернеста Сетон-Томпсона 
[4]. Пізніше (у 1919 р.) цей же переклад оповідань друкує “Рух” у м. Харкові. Після ви-
ходу збірки Михайло Васильович продовжує роботу над перекладом оповідань Е. Сетон-
Томпсона, і в 1918 році у цьому ж видавництві виходить збірка оповідань “Бінго. Історія 
мого собаки” [5]. На цьому плідна співпраця перекладача з видавництвом не завершу-
ється і цього ж року М. Кривинюк перекладає оповідання Чарлза Діккенза “Різдвяна 
пісня в прозі, або Різдвяне оповідання з привидами” та казки Редьярда Кіплінга “Той кіт, 
що ходив, де хотів – Слоненя”. У 1919 році для видавництва “Укрвидав” М. Кривинюк 
перекладає збірку казок для дітей письменниці Луїзи де ла Раме (псевдонім Уйда, який 
походить від неправильної дитячої вимови її імені Луїза). До цієї збірки ввійшли на-
ступні казки: “Маленький граф”, “Нюрнберзька груба”, “Горда рожа” [6]. У 1929 році 
Михайло Васильович бере участь у грандіозній роботі київського видавництва “Сяйво” 
- видання повної збірки творів Джека Лондона, він перекладає оповідання “Вовчі сини” 
з п’ятнадцятого тому [7]. Пізніше (у 1929 р.) харківське видавництво ДВУ друкує цей 
переклад окремим виданням та перевидає у 1930 р. 

На початку 1918 року виходить твір Гарріет Бічер-Стоу “Дядькова Томова хата, або 
Життя рабів-негрів” у перекладі Марії Миколаївни Грінченко – української письменниці, 
перекладача, педагога; дружини Бориса Грінченка (під псевдонімом М. Загірня) [8]. Це 
не була її дебютна робота над перекладом дитячої літератури з англійської, бо ще 1907 
року друкарня С.А.Борисова видала переклад “Пригоди Тома Сойєра” Марка Твена. 

Тільки 1918 року виходить шість перекладів творів Джека Лондона та п’ять перекла-
дів творів Ернеста Сетон-Томпсона. Поява такої кількості перекладів одного автора була 
пов’язана із суворою цензурою дитячої літератури та дозволом друку тільки “схвалених” 
авторів. У той же час протягом громадянської війни в 1917-1920 роках на півдні колиш-
ньої Російської імперії був організований ряд урядів, які ставили за мету побудувати не-
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залежну українську державу, що у свою чергу, потребувало появу все більшої кількості 
саме української літератури для виховання підростаючого покоління у любові до рідної 
мови та культури. 

Отже, 1918 року виходять шість перекладів оповідань Джека Лондона: “А – Чо”, 
“Велике чудо”, “На межі”, “Поганець” у перекладі С. Крилача у київському видавництві 
“Книгозбірня”; “На межі” у перекладі О. Никитки − у видавництві “Криниця”; “Бог бать-
ків” − у київському видавництві (перекладач не відомий); та п’ять перекладів Ернеста 
Сетон-Томпсона: “Бінго. Історія мого собаки” О. Кривинюком у видавництві “Слово”, 
“Вулі, чабанський пес” та “Подорож дикої качки” Ю. Сірим у видавництві “Українська 
школа”, “Лобо, король вовків на Куромпо” та “Наші приятелі. Оповідання про собак” 
М. Бейєром у полтавському видавництві. 

У подальші роки українізації видавництва приділяють усе більше уваги перекладам 
Е. Сетон-Томпсона. У 1919 році українські видавництва продовжують активно перекла-
дати твори вже знаменитого серед українських дітей письменника – виходить друком 
оповідання “Сірий ведмідь Ваб” у перекладі П. Мараренка у полтавському видавництві 
“Зірка” та “Зайцеві пригоди” у перекладі М. Кривинюка у харківському видавництві 
“Рух”. У 1925 році естафету перекладів творів Е. Сетон-Томсона переймають київські 
видавництва: “Культур-Ліга” (виходить скорочений переклад І. Кіпніс) та “Час” у 1926 
році (скорочений переказ Є. Збарської, який було перевидано у 1929 році харківським 
видавництвом ДВУ), видавши той самий переклад твору “Маленькі дикуни”. У 1928 році 
до справи береться харківське видавництво “Книгоспілка”. За псевдонімом Г. З-ва ви-
ходять переклади оповідань “Літун № 2590”, “Слідами оленя” та “Темногривий Біллі. 
Історія одного вовка” (перекладач не зазначений), пізніше, у 1930 році, виходить дру-
ге видання перекладу “Літун № 2590”. 1929 року у видавництві “Час” з’являється ще 
один переклад оповідань Е. Сетон-Томпсона “Мої знайомі” у перекладі двох невідомих 
перекладачів (вказано лише ініціали “С. К. і П. Б.”) з авторськими ілюстраціями. Не 
лишається осторонь у цьому перекладацькому процесі й видавництво Центрвидав, над-
рукувавши у 1930 році переклад оповідання “Ведмежа Джонні”. 

Під час розквіту українізації з’являється рекордна кількість перекладів творів Дже-
ка Лондона. Це можна пояснити потребою нових україномовних шкіл у перекладних 
творах для дитячого читання та суворою цензурою, яка дозволяла друкувати обмежену 
кількість дитячих письменників. Отже, починаючи з 1924 року українські видання по-
чинають видавати друком велику кількість перекладів творів Дж. Лондона.

У 1924 році роботу над перекладами видатного письменника розпочинає харківське 
видавництво “Молодий рабочий” − виходить твір “До Адама” у перекладі З. Львовсько-
го. У 1925 році естафету перекладів переймає київське видавництво “Культур-Ліга”, ви-
давши переклади творів “Бек”, “В ім’я справедливості”, “Мексіканець”, збірку оповідань 
Джека Лондона. Автори перекладів усіх цих творів залишилися невідомими (видавни-
цтво не зазначало перекладачів). Цього ж року київське видавництво “Слово” видає 
оповідання “Золотий яр” у перекладі та з передмовою Андрія Васильовича Ніковського 
− громадського і політичного діяча, активного члена ТУП і УПСФ, літературознавця, 
журналіста та перекладача. А. Ніковський присвятив свої сили науковій, мовознавчій та 
літературно-критичній праці. Співпрацював активно з ВУАН як член комісії для скла-
дання словника живої української мови і як член Історично-літературного товариства, 
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виголошуючи в 1925 р. (в рамках прилюдних доповідей Історично-філологічного відді-
лу ВУАН) доповіді про проблеми української літературної мови, про роботу Грінченка 
над словником української мови, про мову у творах О. Олеся та інших. Критикований 
офіційною радянською критикою як представник “внутрішньої еміграції” в Україні, 
був ув’язнений в 1929 році і представлений перед судом в 1930 р. як один із керівників 
Спілки визволення України. Незважаючи на всю абсурдність поставлених йому на цьому 
процесі закидів, він “признався”, що свою прихильну рецензію на відомий роман В. Під-
могильного “Місто” написав з метою завербувати Підмогильного в члени СВУ. Смертну 
кару замінили на 8 років ув’язнення.

Тим часом видавництво “Слово” продовжує роботу над виданням перекладів Джека 
Лондона й у 1925 році виходить друком оповідання “Любов до життя” у перекладі Н. Ду-
бовської. Пізніше у 1926 році виходить переклад К. Джунківської оповідання “Далека 
країна” у видавництві “Книгоспілка”. Того ж року це ж видавництво друкує переклад 
І. Попова оповідання “Мапуїв будинок”. Не залишилося осторонь й київське видавни-
цтво ДВУ, видавши у 1926 році переклад твору “Поганин”. Але найґрунтовнішу роботу 
над перекладами творів Джека Лондона розпочало у 1927 році “Сяйво”, яке впродовж 
трьох років (1927-1930) випустило друком повну збірку творів Джека Лондона у 24 то-
мах за редакцією та зі вступною статтею О. Бургардта [7]. Над перекладом збірки пра-
цювали видатні українські письменники: Д.Лисиченко, І. та М. Рильські, М. Лисиченко, 
К. Корякіна та В. Гладка, В. Черняхівська, М. Грей, Л. Всеволжська та П. Ковалов, М. Ві-
зьмітина, Ф. Яцина, В. Троцина, К. Шмиговський, С. Зеленецький та А. Магніс, О. Кри-
винюк, Г. Косяненко, Г. Соколова та Ф. Бахтинський, Н. Дубровська та Г. Яр, І. Волинець 
та О. Сербинівський [7].

Не тільки “Сяйво” працювало у цей час над перекладами творів Джека Лондона, але 
й інші українські видавництва також. У 1927 році у видавництві “Книгоспілка” вийшов 
друком переклад І. Попова “Жахливі Соломонові острови” та роман “Серця трьох” у пе-
рекладі М. Іванова у ДВУ. У 1928 році над перекладами письменника, окрім видавництва 
“Сяйво”, працюють ДВУ, “Український робітник” та “Книгоспілка”. 

У кінці 1920-х – на початку 1930-х починається нова хвиля перекладів. У 1929 році 
у видавництві ДВУ виходять твори Дж. Лондона у перекладі Ф. Яцини “Від темряви 
народжена”, В. Черняхівської “Вовк Рудько”, О. Кривинюка “Вовчі сини”, В. Гладкої та 
К. Корякіної “Діти морозу”, Г. Косяненко “Сила дужого”, В. Черняхівської “Таємниця 
малого Кіша”, Г. Соколової та Ф. Бахтинського “Тесманові черепахи”, І. Рильського та 
М. Грей “Храм гордощів”, М. Борткевич “А-Чо. Оповідання з життя французьких коло-
ній”, Д. Лисиченко “Віра в людину”; у 1930 році − Ф. Яцина “Гра”, Г. Кас’яненко “Деб-
зова мрія”, І. Волинця “Звір предковічний”, Г. Яр та Н. Дубровської “Любов до життя”, 
К. Корякіної “Міжзоряний мандрівник” та “Перед Адамом”, А. Магніс і С. Зеленецького 
“Пригоди “Сліпучого”. На ряду з видавництвом ДВУ, переклади видатного письменника 
у 1930-му році також видає “Культур-Ліга”, зокрема переклад Дер Ністер “Несподіване”; 
видавництво “Книгоспілка”: “Парлеєві перли” та “Рабська покірливість” (перекладача 
не зазначено); видавництво “Молодий більшовик”: “Білий Зуб” у перекладі В. Гладкої 
та К. Корякіної.

Велика кількість перекладів творів “обраних” письменників, таких як Джек Лондон, 
Ернест Сетон-Томпсон, Марк Твен, − вказує на неприпустимо жорсткі умови цензури 



345

1917 – початку 1930-х років та потребу в якісній дитячій перекладній літературі у ново-
створених україномовних школах і для виховання юних поборників української мови та 
культури. Життя багатьох апологетів української культури того часу трагічне: радянська 
влада жорстоко карала вільнодумців, але саме завдяки їм, художникам українського сло-
ва, ми маємо прекрасні переклади творів дитячої літератури, які ще й досі читаються 
маленькими цінителями українського слова.
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ФунКції ФаКторів КогЕЗії та КогЕрЕнтноСті  
ЯК ЗаСоБів ФормуваннЯ Зв’ЯЗноСті в оригінаЛЬниХ  

та ПЕрЕКЛадниХ науКовиХ тЕКСтаХ

У статті проаналізовано підхід до передперекладацького аналізу зв’язності ори-
гіналу, представлено репрезентанти зв’язності як певну структуру, елементи якої не 
просто пов’язані між собою, а й впливають один на одного, підштовхуючи кожного 
разу перекладача до пошуку нових стратегій їх відтворення.

Ключові слова: зв’язність, когезія, когерентність, репрезентанти зв’язності, пере-
клад.

В статье проанализирован подход к предпереводческому анализу связности ориги-
нала, представлены репрезентанты связности как елементы определенной структуры, 
которые не просто связаны между собой, но и влияют друг на друга, подталкивая пере-
водчика каждый раз к поискам новых стратегий их перевода.

Ключевые слова: связность, когезия, когерентность, репрезентанты связности, 
перевод.

The article focuses on the approach to pre-translation analysis of the source language 
text connexity, coherence markers are presented as the interconnected elements of a certain 
structure. Having a great impact on each other, the coherence markers make the translator 
search for new strategies of their translation.

Key words: connexity, сohesion, coherence, coherence markers, translation.

Однією з провідних рис сучасного перекладознавства є його яскраво виражений ан-
тропологізм, зумовлений історичною традицією, адже перекладознавство активно аку-
мулює та адаптує все нове та прогресивне у мовознавстві, літературознавстві та інших 
гуманітарних дисциплінах. Як наслідок, відбувається поступова зміна як самих об’єктів 
наукового дослідження, так і підходів до їхнього аналізу. В аспекті антропології нашу 
увагу привертають наукові тексти та їхні українські переклади. У цьому різновиді пере-
кладу зазначений принцип зумовлений тим, що переклад вимагає особливих інтелек-
туальних зусиль, зважаючи на спеціальний характер знання, що міститься в наукових 
текстах [1: 12]. Такі тенденції розвитку перекладознавчої науки надають науковому пере-
кладу визначної ролі у забезпеченні якісної міжкультурної та міжгалузевої комунікації 
[6: 4].

У рамках міжмовної фахової комунікації надзвичайної ваги набуває проблематика 
збереження зв’язності наукового тексту, оскільки сучасна перекладацька практика дає 
чимало прикладів цільових текстів, які не стають ізофункціональними у порівнянні з 
оригіналами саме через нехтування або ж недостатню увагу до тих маркерів формальної 
зв’язності (когезії) та смислової єдності (когерентності) вихідних текстів, про які йдеть-
ся в нашій статті. 
©  Гудманян А.Г., Кондратьєва О.В., 2012
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З огляду на це, актуальність статті зумовлена тим, що на тлі антропологізації, яка є 
відчутною в сучасній транслятології, надзвичайно важливим стає розуміння ролі пере-
кладача як у коректному розпізнаванні вербальних покажчиків когезії та когерентності, 
так і у обранні доцільних засобів їхнього відтворення. Мета дослідження – проведення 
передперекладацького аналізу зв’язності оригіналу на вертикальному, горизонтальному 
та глибинному рівнях у системній єдності, прогнозуючи можливі складнощі в процесі 
перекладу, а також уможливлюючи такі перекладацькі стратегії, які б допомагали за-
побігти порушення змісту в перекладі. Досягти цієї мети можна лише із залученням 
матеріалу високого ґатунку, яким є вибірка із текстів сучасного англомовного науково-
го стилю (1996-2003 років – тобто найновітніша фактологія) та їхніх українських пе-
рекладів, переважно з галузей економіки, фінансів, хімії, фізики, соціології, медицини, 
комп’ютерних технологій тощо.

Наводити перелік різноманітних визначень когезії та когерентності не будемо; зазна-
чимо лише, що для власного дослідження сформулювали такі визначення: когерентність 
– це приховані змістові зв’язки між частинами тексту, що відкриває реципієнт за допо-
могою процесу інтерпретації тексту. Когезія – зв’язність елементів тексту, наявна в його 
поверхневій структурі.  

Визнання значущості когезії та когерентності при сприйнятті тексту зумовило потре-
бу вивчення цих категорій і в перекладознавчому ракурсі. Переклад намагається відтво-
рити в цільовому тексті когерентність, функціонально паралельну когерентності оригі-
налу. Зазвичай перекладач не може досягти когерентності за допомогою буквалістського 
перекладу. Когерентність у цільовому тексті повинна відтворюватися завдяки розумінню 
перекладачем структури когерентності оригіналу, для того щоб здійснювати осмислені 
модифікації поверхні цільового тексту. Відтак, розпізнавання репрезентантів когерент-
ності в тексті оригіналу та слідкування за їхнім відтворенням і трансформацією в тексті 
перекладу є продуктивним напрямом аналізу для пропонованої статті. Обрана перспек-
тива дозволяє перевести аналіз передачі когерентної структури вихідного тексту під час 
перекладу в площину аналізу змін засобів забезпечення зв’язності та лінгвістичних спо-
собів їхнього вираження в поверхневій структурі тексту.

У відповідності до цього підходу зв’язний науковий текст описується на рівнях по-
верхневої і глибинної структур [7; 8; 9]. Поверхневі зв’язки між елементами тексту фор-
мують поверхневу структуру. Смислові структури, до яких ми, вслід за Т.А ван Дейком, 
відносимо мікро- і макроструктури, формують глибинну структуру [2: 41]. Учений ви-
значає макроструктуру як «те значення – або пропозиціональну структуру, – що є резуль-
татом застосування до лінійної смислової структури тексту відображень, що «згорта-
ють» цю смислову структуру в макроструктуру, яка слугує стислим вираженням змісту 
тексту» [2: 42-46]. Таким чином, глобальний зміст тексту – це і кількісно, і якісно дещо 
більше, ніж сукупний семантичний матеріал, що міститься в словах і структурах тексту. 
Так, дослідник не дає чіткого визначення мікроструктури, зазначивши, що макрострук-
тури утворені меншими мікроструктурами [2: 42]. Ми маємо підстави констатувати, що 
декілька пов’язаних між собою висловлювань формують мікроструктуру. Деякі мікро-
структури в тексті виявляються тісніше пов’язаними між собою і об’єднуються в макро-
структуру. 

Кожна мікро- і макроструктура має мотив (топік), що віддзеркалює їхній зміст. Тут 
ми навмисно відмовилися від терміна «тема» і використовуємо термін «мотив/топік», 
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оскільки мікро- і макроструктури цікавлять нас не з точки зору їхньої участі у формуван-
ні змісту тексту, а виключно з точки зору їхньої ролі у забезпеченні зв’язності. Під моти-
вом, вслід за О. Лозинською, розуміємо змістову одиницю розвитку тексту, яку доцільно 
розглядати в системі внутрішньотекстових зв’язків на різних рівнях під кутом зору його 
провідних властивостей – повторюваності, динамічності, експресивності, перехідності 
[5: 86-87]. 

Розглянемо приклади мікро- і макроструктур. З цією метою проаналізуємо вступну 
структуру статті Р.Е. Белл “Gravity Gradiometry”[10: 74]. У статті йдеться про те, як пуль-
сація напруження магнітного поля ландшафту може наштовхнути геологів на поклади 
мінералів або нафти. Ось фраґмент з оригінального тексту:

1. During the cold war, submarine crews from both sides of the iron curtain were faced with 
the problem of guiding their vessels through the dark reaches of the ocean. 2. Although they 
could always switch on their sonars to sense obstacles ahead or the depth of water below the 
keel, that act would send out acoustic signals, loud “pings”, which would quickly reveal their 
presence to enemies –something right-thinking submariners hesitate to do.

3 .In an effort to devise more stealthy aids to underwater navigation, U.S. and Soviet navies 
designed sensitive instruments that could measure variations in the pull of gravity caused by 
underwater mountains. 4. Yet with the exception of Tom Clancy’s fictional submarine Red 
October, no Soviet vessel actually carried such elaborate gear. 5. Only the U.S. ballistic-missile 
submarines benefited from these sophisticated devices, called gravity gradiometers.

6. These equipment was a well-kept military secret, but now I and other civilian geologists 
are making use of similar gravity gradiometers to pinpoint the location of oil and gas deposits 
deep underground [10: 74].

У цьому уривку можна виділити три мікроструктури: перша мікроструктура утворе-
на реченнями (1–2); друга мікроструктура – реченнями (3–5); третя мікроструктура – ре-
ченням (6). Зазначені мікроструктури мають такі топіки (мотиви): перша мікроструктура 
– the problem of navigating submarines because of loud signals of the devices used; друга – 
the development of sensitive instruments for underwater navigation; третя – once a well-kept 
military secret technique is now used to search for the resources. 

Виокремлення мікроструктур наведеного вище фраґменту відбувається на таких за-
садах: порушення кореферентної єдності між першою і другою мікроструктурами, що 
призводить до появи нового кореферентного ланцюжка – sensitive instruments; порушен-
ня топікальної єдності (поява нових топіків); графічного оформлення тексту: третя мі-
кроструктура виокремлена в абзац.

Мотиви (топіки) усіх трьох структур пов’язані між собою та формують макромо-
тив – a well-kept military secret technique used to navigate submarines is used to search for 
the resources, що входить до глобального змісту тексту. Отже, виокремлений нами ури-
вок є макроструктурою, оскільки характеризується завершеністю і цілісністю, у ньому 
виокремлюються дрібніші мікроструктури, та його топік можна вивести із топіків, що 
входять до його складу.  Запропонований вище підхід до визначення текстової структури 
дозволяє розподілити властивості тексту, що беруть участь у забезпеченні зв’язності, на 
дві великі групи: мікроознаки і макроознаки. Терміни «мікроознаки» й «макроознаки» 
були запропоновані В.Н. Комісаровим. До макроознак, за визначенням, відносимо такі 
властивості тексту, що забезпечують зв’язність як всередині мікро- і макроструктур, так 
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і між ними (когерентність), а до мікроознак – властивості, які утворюють зв’язність у 
поверхневій структурі тексту (когезію) [3: 142]. 

До мікроознак належать усі традиційно виокремлені засоби забезпечення когезії: 
лексичні, синтаксико-граматичні, логіко-семантичні, символіко-графічні. До числа ма-
кроознак, що забезпечують змістову зв’язність на рівні глибинних структур у текстах, 
що належать до різних жанрів, відносимо: топікальну (мотивну) єдність, кореферентну 
єдність і єдність подій.

Топікальна єдність є найважливішою серед макроознак [8: 228]. Факти, що визна-
чаються пропозиціями, повинні співвідноситися між собою, тому єдність подій є до-
сить очевидною, очевидною також є і кореферентна єдність як відносно індивідуальних 
об’єктів, так і відносно їхніх властивостей і предикатів. Однак кореферентна єдність, 
так само як і єдність подій, є необхідною, але недостатньою умовою зв’язку між пропо-
зиціями. 

Аналіз фактичного матеріалу і узагальнення існуючих досліджень у цій галузі свід-
чать, що макроознаки завжди присутні у будь-якому тексті, текст без них не існує. Мі-
кроознаки залежать від типу тексту, лінгвістичних особливостей мови, що використо-
вується, від авторських інтенцій. У будь-якому перекладознавчому аналізі тексту слід 
відрізняти обов’язкові макроознаки від конкретних способів їх реалізації в поверхневій 
структурі тексту, що змінюються залежно від тексту та мови. В поверхневій структурі 
тексту, таким чином, розрізняють мікроознаки, що забезпечують зв’язність на поверх-
невому рівні (когезію), та мікроознаки, що реалізуються в послідовності лінгвістичних 
знаків та віддзеркалюють на поверхні тексту його смислову структуру у вигляді коре-
ферентних ланцюжків, топікальних речень, мікромотивів, тема-рематичної структури, 
макроконекторів – репрезентантів когерентності. 

Кореферентні ланцюжки складаються із арґументів, відношення між якими мають 
характер тотожності, включення, належності, посідання, частини і цілого [8: 126]. Так, 
у наведеному вище уривку зі статті Р.Е. Белл “Gravity Gradiometry” [10: 74] чітко ви-
окремлюється ланцюжок приладу – гравітаційного градієнтометру: gravity gradiometer: 
sensitive instruments, elaborate gear, sophisticated devices, this equipment, similar gravity 
gradiometers. У даному випадку елементи ланцюжка пов’язані відношеннями тотожності.

Топікальними (мотивними) ми називаємо речення, у яких чітко виражені мікро- і 
макропропозиції (мотиви і макромотиви) [2: 240-241]. Топікальні (мотивні) речення най-
частіше зустрічаються на початку або в кінці наукового тексту та макроструктур, що 
входять до його складу , і оформлюються в мікро- та макроструктурах за допомогою 
лексичного повтору.

В аналізованій нами статті Р.Е. Белл “Gravity Gradiometry” [10: 74-79] можна виокре-
мити топікальні (мотивні) речення, як-от:

In an effort to devise more stealthy aids to underwater navigation, U.S. and Soviet navies 
designed sensitive instruments that could measure tiny variations in the pull of gravity caused 
by underwater ridges [10: 74]; This demonstration, showing that measurements of the gravity 
gradient could map out a buried salt body as effectively as a detailed seismic survey, made the 
prospect of finding oil with submarine technology appear surprisingly good [10: 77]; Following 
what has been a general trend since the end of the cold war to commercialize technology 
developed for defense, the government has declassified information about military gravity 
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gradiometers, and oil companies are now free to use this method to complement their seismic 
soundings [10: 77]; So just as the submarine Red October was supposed to have navigated 
undetectably with a gravity gradiometer, geologists may soon have a new tool to help them 
search for scarce resources without leaving environmental disturbance in their wake [10: 79].

У наведених реченнях присутній мотив розробки приладу для вимірювання кри-
хітного відхилення сили тяжіння, спричиненого присутністю поруч масивного об’єкту, 
мотив перспективи знаходити нафту за допомогою технології, використаної в підвод-
них човнах, мотив розсекречення інформації про військові гравітаційні градієнтометри, 
які допоможуть геологам шукати корисні копалини. Разом вони формують глобальный 
мотив статті: використання геологами колись засекреченого обладнання для управління 
підводними човнами для визначення розташування покладів нафти та газу глибоко під 
землею.

Mікромотив – це пропозиція, що виражена за допомогою невеликої поверхневої 
структури, є меншою за речення (слово або словосполучення), повторюється, принай-
мні, два рази і дозволяє підкреслити ту чи іншу мотивну лінію [2: 113]. Оскільки мікро-
мотив виражається словом або словосполученням, що повторюється у тому або іншому 
вигляді в тексті, а це слово (словосполучення), у свою чергу, бере участь у формуванні 
кореферентного ланцюжка, можна стверджувати, що і мікромотив бере участь у забез-
печенні кореферентної єдності. У статті Р.Е. Белл “Gravity Gradiometry” ми виокремили 
такі мікромотиви: gravity gradient, gravity gradiometers, a torsion balance, submarines, oil 
reservoirs, secret military technology [10: 74-79]. Наприклад, мікромотив a torsion balance, 
представлений словосполученнями an Eotvos’s instrument, an Eotvos balance, delicate 
balance, формує кореферентний ланцюжок приладу a torsion balance (крутильна вага).

Якщо поверхнева структура, за допомогою якої виражається мікромотив, входить до 
складу кореферентного ланцюжка, що віддзеркалює єдність подій, то мікромотив одно-
часно є репрезентантом єдності подій: сигналізує про перехід від однієї події до іншої 
або забезпечує ситуативну референцію. Так, у статті відбувається перехід від спроб гео-
логів екплуатувати сучасні прилади, що вимірюють крихітні відхилення сили тяжіння, 
спричинені присутністю поруч масивного об’єкту, до перших вимірювань сили тяжіння, 
що здійснювалися приладом Етвеша. Як бачимо, мікромотив a torsion balance забезпечує 
в тексті єдність подій.

Зазначимо, що елементи, пов’язані з приладом Етвеша відношеннями включення, 
належності, частини і цілого можна виділити у самостійний кореферентний ланцюжок: 
an Eotvos’s instrument, an Eotvos balance, delicate balance, his device, instrument, а з іншого 
боку, мікромотив a torsion balance входить до складу кореферентного ланцюжка gravity 
gradient, який з’являється майже у всіх макроструктурах тексту. Таким чином, мікро-
мотив a torsion balance, представлений відповідним кореферентним ланцюжком, бере 
участь у забезпеченні єдності подій, кореферентної і топікальної єдностей.

Тема-рематична структура є звичайною мікроознакою, що забезпечує зв’язки в по-
верхневій структурі тексту. У низці випадків, як свідчить матеріал дослідження, тема-
рематична структура є важливою мікроознакою, за допомогою якої в поверхневій струк-
турі знаходять прояв макроознаки і особливості суперструктури текстів і, таким чином, 
є поверхневим маркером когерентної структури тексту. До числа мікроознак, за допомо-
гою яких проявляються особливості тема-рематичної структури, відносяться означений 
та неозначений артиклі. 
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Продовжуючи аналіз статті Р.Е. Белл “Gravity Gradiometry” [10: 74-79], розглянемо, 
як тема-рематична структура речень сигналізує про розвиток мотивів і, таким чином, 
віддзеркалює топікальну єдність тексту. Глобальний мотив статті – нові сенсори для під-
водних човнів, розроблені упродовж холодної війни, можуть наштовхнути геологів на 
поклади нафти та газу. Поява нового арґументу sensitive instruments, з яким пов’язаний 
один із головних топіків – топік створення приладів, що вимірюють крихітні відхилення 
сили тяжіння, спричинені присутністю поруч масивного об’єкту, відображається в тема-
рематичній структурі речення – диремі з рематичними піками на групі додатка sensitive 
instruments і підрядному атрибутивному реченні that could measure tiny variations in the 
pull of gravity, що займають прикінцеву позицію у реченні, зберігаючи тематичність, як-от:

In an effort to devise more stealthy aids to underwater navigation, U.S. and Soviet navies 
designed sensitive instruments that could measure tiny variations in the pull of gravity caused 
by underwater ridges [10: 74].

Сучасна спроба геологів експлуатувати цю технологію повертає до найперших ви-
мірювань сили тяжіння. Як бачимо, новий арґумент a simple (Eotvos’s) instrument, що 
забезпечує в тексті не лише кореферентну, а й подієву єдності, відображається в тема-ре-
матичній структурі речення (диремі), причому новий арґумент оформлюється ремою, що 
супроводжується формальною вказівкою рематичності – неозначеним артиклем, як-от:

In 1890 Hungarian physicist Baron Roland von Eotvos used a simple instrument to measure 
gravity in a novel way [10: 74]. 

Перспектива знаходити нафту за допомогою цих технологій стала несподівано до-
брою, і уряд вирішив розсекретити інформацію про військові гравітаційні градієнтоме-
три. Мотив розсекречення інформації про військове обладнання віддзеркалено в тема-
рематичній стрyктypі – моноремі з рематичними піками на групах підмета і присудка, 
як-от: 

Following what has been a general trend since the end of the cold war to commercialize 
technology developed for defense, the government has declassified information about military 
gravity gradiometers, and oil companies are now free to use this method to complement their 
seismic soundings [10: 79].

Макроконектори є оперативними лексичними одиницями, стратегічними засобами 
маніпулювання концептуальною репрезентацією висловлювань з метою досягнення 
структурної зв’язності (когезії) і, що більш релевантно, смислової спаяності (когерент-
ності) сеґментів наукового тексту [2: 63]. 

У прикладі зі статті М. Діснея “A New Look at Quasars” [11: 52-57] частка so вико-
нує функцію макроконектора, індикуючи перехід оповіді від інтродукції мотиву: тоб-
то, спроб вивчення джерел потужнього випромінювання радіохвиль до безпосередніх 
дій суб’єкта, як-от: So he and John Bolton, the director of a newly built radio telescope in 
Parkers, Australia, pointed the instrument’s giant dish toward the radio source and waited for 
the moon to block it out [11: 53].

У нижченаведеному прикладі зі статті Е.Р. Скеррі “The evolution of the periodic 
system” [13: 78-83] елемент but виконує глобальну функцію відновлення перерваного мо-
тивного континууму, як-от: But despite the dramatic changes that have taken place in science 
over the past century – namely, the development of the theories of relativity and quantum 
mechanics – there has been no revolution in the basic nature of the periodic system. [13: 78]. 



352

Зберігаючи свої контрастивні риси, макроконектор but сигналізує про введення по-
переднього мотиву до відхилення, а саме: періодична система, незважаючи на 200 років 
праці багатьох вчених, використовується практично незмінною. Цей вислів контрастує 
на фоні інших висловлювань, здобуваючи статус виділеної структури через належність 
його до головної мотивної лінії.

Не останнє місце в макроструктурній организації наукового тексту посідає аранжу-
вання абзаців, що відбиває шляхи унаочнення структурно-логічної архітектоніки тексту 
[4: 27]. Розглянемо абзац розділу монографії П.А. Самуелсонa “Economics” під назвою 
“Basic elements of supply and demand” [12: 48-62]:

Demand refers to the quality of good that potential purchasers would buy, or attempt to 
buy, if the price of the good were at certain level. It is important that you should appreciate 
the concept of demand properly. Demand does not mean the quantity that potential purchasers 
wish they could buy. For example, potential purchasers might desire to have one million units 
of a good, but one hundred units at a given price [12: 49]. 

Цілісність абзацу тут реалізує домінуючий кореферентний ланцюжок demand: 
demand – it – the concept of demand, що заповнює синтаксично сильні позиції першо-
го й подальших речень, які пояснюють топікальне (мотивне) речення абзацу. Когезійні 
зв’язки всередені абзацу реалізуються мікромотивами potential purchasers, price, good, 
які переходять у другий абзац, маркуючи продовження мотиву.

Отже, підсумовуючи вищесказане, треба дійти методичного висновку: такий ретель-
ний аналіз репрезентантів когерентності для перекладознавства відіграє значну роль, бо 
труднощі під час перекладу приносить саме смислова структура наукового тексту, яка 
характеризується розмаїттям логічних та причинно-наслідкових зв’язків. Розпізнавання 
репрезентантів когерентності в поверхневій структурі дозволяє перевести аналіз смис-
лової структури тексту в площину аналізу змін засобів когезії. Оскільки правила когезії в 
різних мовах не збігаються, зміни мікроознак під час перекладу є неминучими. Особли-
вості змін мікроознак пояснюються тим, що одна і та сама мікроознака може виступати 
репрезентантом когерентної структури на поверхні тексту або, залишаючись звичайним 
засобом когезії, забезпечувати поверхневий зв’язок на рівні одного чи декількох суміж-
них речень. Тому зміна однієї і тієї самої мікроознаки у різних випадках буде по-різному 
відтворювати в перекладі когерентну структуру вихідного тексту, що, як можна припус-
тити, відображатиметься на якості перекладу. Щоб запобігти порушенням змісту в пере-
кладі, перекладачеві спочатку належить проаналізувати когерентну структуру вихідного 
тексту, що реалізується в послідовності мотивних речень, кореферентних ланцюжків, 
мікромотивів, тема-рематичної структури, макроконекторів у поверхневій структурі тек-
сту, і тим самим визначити засоби її аналізу в текстах вихідної і цільової мов. 
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СПоСоБи ПЕрЕКЛаду ангЛійСЬКиХ ПоЛітичниХ рЕаЛій
 
 Стаття присвячена розгляду англійських політичних реалій та способам їхнього 

перекладу на українську мову: транскрипції, транслітерації, калькам, в тому числі з до-
датковим поясненням, приблизному/описовому перекладу. Стаття також торкається 
англійських політичних реалій, які стали інтернаціоналізмами. 

 Ключові слова: двомовна комунікація, політичні реалії, переклад, транскрипція, 
транслітерація, кальки, додаткове пояснення, приблизний або описовий переклад.

 Статья посвящена рассмотрению английских политических реалий и способам их 
перевода на украинский язык: транскрипции, транслитерации, калькам, в том числе с 
дополнительным объяснением, приблизительному/описательному переводу. Статья так-
же касается английских политических реалий, которые стали интернационализмами.

 Ключевые слова: двуязычная коммуникация, политические реалии, перевод, тран-
скрипция, транслитерация, кальки, дополнительное объяснение, приблизительный или 
описательный перевод.

 The article deals with English political realities and their ways of translation: transcrip-
tion, transliteration, word-for-word translation with additional explication, transcription by 
descriptive explaining. The article also deals with English political realities that have become 
internationalisms.

 Key words: bilingual communication, political realities/the unit of specific national lexi-
con, translation, transcription, transliteration, word-for-word translation, additional explica-
tion, transcription by descriptive explaining, internationalisms.

 
 Мова і культура нерозривно пов’язані між собою. Мова є дзеркалом культури пев-

ного народу, відображає його спосіб життя, світобачення, світовідчуття, національний 
характер, темперамент, систему цінностей, тобто менталітет певного народу. В проце-
сі двомовної комунікації має місце не лише міжмовна, а й міжкультурна комунікація. 
Отже, перекладач повинен бути не лише посередником між двома мовами, а й між двома 
культурами, оскільки переклад – це не лише заміна мови, а й заміна елементів культу-
ри. Розуміння взаємодії мови і культури дуже важлива для діяльності перекладача, для 
знаходження необхідних еквівалентів, для досягнення адекватного перекладу, особливо 
коли мова йде про переклад реалій.

 Визначення лінгвістичного статусу реалії передбачає дослідження ії семантичної 
структури і визначення основних компонентів, які обумовлюють специфіку даних номі-
нативних одиниць. Таким компонентом є національно- культурний компонент значення 
реалій, виникнення якого обумовлено національно-специфічними рисами реалій- рефе-
рентів.

 Дослідники по-різному визначають термін ”реалія»”. С.Толстой надто широко 
розумів обговорюваний термін. Для нього «реалії» - «конкретні умови життя і побуту 
©   Бойко Г.А., 2012
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країни, з мови якої здійснюється переклад» [1: 34-38]. Для слів, що позначають реалії, 
О.Пономарів пропонує термін «екзотизм»: „Одним із розрядів іншомовної лексики є ек-
зотизми (етнографізми) – слова, що називають поняття й реалії з життя певного народу 
або групи народів”[2: 62]. Український перекладознавець І.Корунець взагалі уникає тер-
міна «геаlіа”, вживаючи замість нього дескриптивну полісемантичну фразу „the unit of 
specific national lexicon” [3: 152].

 Найвагоміший вклад в опрацювання реалій внесли болгарські перекладачі і перекла-
дознавці С.Влахов і С.Флорін. Вони зробили великий поступ в осмисленні лінгвістичної 
та лінгвостилістичної суті реалій і способів їх відтворення у перекладі, дали найточніше 
визначення реалій: «Це слова (і словосполучення), що називають об’єкти, характерні 
для життя, побуту, культури, соціального й історичного розвитку одного народу і чужі 
для іншого» [4: 10]. Отже, реалії – це словаі словосполучення, які позначають об’єкти і 
поняття, характерні для життя, побуту, культури, історії і політики певного народу і чужі 
для іншого. Національно і культурно забарвлена лексика часто є елементом урядової і 
виборчої системи країни.

 За предметним розподілом реалії розділяють на географічні, етнографічні, суспіль-
но-політичні. Суспільно-політичні реалії, в свою чергу, розподіляють на слова, які позна-
чають адміністративно-територіальний устрій (shire – графство), органи та носії влади 
(наприклад, House of Lords – Палата лордів, House of Commons – Палата громад, Lord 
Mayor – лорд-мер), політичні організації (Tory – торі, Labour party – Лейбористська пар-
тія), станові знаки та символи (the Union Jack – прапор Великобританії) [4: 55-88].

 Переклад реалій, як слів специфічних для певного народу або країни, вимагає від 
перекладача особливих знань, а саме знання лінгвокраїнознавства. На думку Т.Р. Кия-
ка, в процесі перекладу сам перекладач повинен володіти „культурною компетенцією”, 
тобто знанням чужої культури, аби виявити в тексті специфіку культури. Розуміння між 
людьми передбачає не лише знання граматики, але й наявність спільних культурних пе-
редумов. [5: 2004]. Хоча мова йде про поняття та предмети, яким можна дати точний 
опис та визначення, при передачі їх на мову перекладу, можливі значні відхилення та 
варіанти. Це пов’язано з тим, що за частотою вживання, за роллю в мові, за побутовим 
характером слова, що виступають в якості назв таких реалій, не мають термінологічного 
забарвлення; вони не вирізняються навіть в найбільш буденному контексті оригіналу, не 
вирізняючись в ньому стилістично, є звичними для мови оригіналу і саме тому при їх 
перекладі виникають труднощі.

Існують різні способи перекладу, або передачі політичних реалій.
 Дуже широко використовується транслітерація або транскрипція (повна або частко-

ва ), тобто безпосереднє використання данного слова, що означає реалію, або його коре-
ня в написанні літерами мови перекладу або в поєднанні з суфіксами мови перекладу: 
speaker – спікер, lord – лорд, Tory – торі.

 Але транскрипція необхідна саме тоді, коли треба дотриматись лексичної стислості 
означення, аби зберегти звичність слова, яку воно мало в мові оригіналу, і разом з тим 
підкреслити специфічність предмету або поняття, що перекладається і не має відповід-
ника в мові перекладу. Дуже часто іншомовні слова переносяться в мову перекладу саме 
для того, щоб виділити відтінок специфічності реалії. Коли слово, яке транскрибується, 
вживається або рідко, або вперше переноситься в текст перекладу, то буває необхідно 
надавати і коментуюче пояснення і відповідний контекст.
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 Другий спосіб перекладу реалій – утворення кальки. Запровадження кальки - най-
більш придатний після транскрипції шлях збереження змісту й колориту реалії, яка пере-
кладається. При перекладі реалій використовують кальки та півкальки.

 Кальки - це запозичення шляхом буквального перекладу (дуже часто по частинам) 
слова або звороту з наступним складанням перекладених частин без будь-яких змін. 
Дуже поширені кальки усталених словосполучень: House of Commons – Палата громад.

 Півкальки - це свого роду часткові запозичення, також нові слова або усталені сло-
восполучення, але «складені частково із свого власного матеріалу, а частково з матеріалу 
іншомовного слова» [4: 89]: House of Lords – Палата лордів, Hereditary Peers – спадкові 
пери.

 При калькуванні існує небезпека з’явлення в перекладі буквалізму, який зовсім не-
потрібен. І перекладач повинен використовувати цей засіб перекладу лише тоді, коли в 
українській мові дійсно відсутнє відповідне слово або словосполучення.

 Третій спосіб - приблизний або описовий переклад реалій застосовується частіше 
ніж будь-який інший спосіб. Застосовуючи цей спосіб удається, хоча і не досить точно, 
передати предметний зміст реалії, але колорит дуже часто є утраченим, тому що відбува-
ється заміна очікуваного конотативного еквіваленту на нейтральний за стилем, тобто на 
слово або словосполучення з нульовою конотацією [6: 150]: Downing Street – резиденція 
премєр-міністра Великобританії. (the Union Jack – прапор Великобританії

 Опис, пояснення, тлумачення без збереження оригінальної лінгвістичної форми як 
спосіб приблизного перекладу застосовується у тих випадках, коли немає іншого спосо-
бу: prorogation – офіційне розпорядження монарха про відновлення/закінчення сесії пар-
ламенту Великобританії; teller–1. уповновноважений, що агітує в день виборів на вибор-
ничій дільниці голосувати за кандидата своєї партії; 2.обліковець голосів в англійському 
парламенті чи на будь-яких зборах; whip - організатор партійної фракції в англійському 
парламенті.

 Вищезгадані способи перекладу в перекладацькій практиці не використовуються 
окремо один від одного, вони переплітаються. Адже при використанні лише одного спо-
собу перекладу текст може або втратити національну специфічність, або, навпаки, бути 
«перенасиченим» іншомовним розмовним матеріалом (наприклад, при застосуванні 
лише способу транслітерації).

 При перекладі політичних реалій, часто використовується транскрипція або каль-
ка з додатковим поясненням. Наприклад: collective membership – тимчасове колективне 
членство в Лейбористській партії (на час виборів) профспілок, кооперативних товариств; 
члени цих організацій автоматично стають членами Лейбористської партії.; іnner Cabinet 
– «внутрішній кабінет» (кабінет у вузькому складі), до якого входять керівники найваж-
ливіших міністерств на чолі з прем`єр-міністром; an English bluebook - англійська «Синя 
книга» - збірник документів, що видається з санкції парламенту Великої Британії в синіх 
палітурках. Подібні пояснення, звичайно, неможливо зробити в тексті перекладу, для 
цього робиться зноска.

 Деякі політичні реалії, стали інтернаціоналізмами. В нашу мову вони увійшли як 
завдяки транскрипції (наприклад: парламент, спікер, лобі), так і завдяки калькуванню 
(наприклад: First\second\ third) reading – перше\друге\ третє читання в Парламенті).

 висновок. Англійські політичні реалії передаються, як правило, шляхом трансліте-
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рації або калькування. Іноді до слова, переданого шляхом транслітерації або калькуван-
ня, може додаватися пояснення в дужках або зноска. В деяких випадках може застосову-
ватись наближений переклад. Для правильного професійного перекладу перекладач по-
винен не лише добре знати іноземну та рідну мови, але й володіти фоновими знаннями, 
бути обізнаним з культурою, історією, менталітетом, традиціями та звичаями народу, 
мову якого він використовує при перекладі. 
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СучаСні ПЕдагогічні ПринциПи в мЕтодиці і ПраКтиці 
виКЛаданнЯ іноЗЕмниХ мов

Проаналізовано і зроблено порівняльний аналіз сучасних педагогічних теорій навчан-
ня іноземних мов у вищих навчальних закладах.

Ключові слова: навчальна діяльність, мотивація, настанови, педагогічні теорії на-
вчання іноземної мови, пошукові ідеї.

Проведен сравнительный анализ современных педагогических теорий обучения 
иностранным языкам в высших учебных заведениях.

Ключевые слова: мотивация, учебная деятельность, установка, педагогические те-
ории обучения, поисковые идеи.

The article researches and analyses the pedagogical principles of teaching foreign 
languages. The real knowledge is imparted only by direct communication of the competent 
lecturer and learner. Interrelationship of the process of upbringing and education is examined. 

Key words: the education system, the pedagogical theories, the teaching, motivation in 
language learning, formation of skills, language practice, motivation in language learning, in 
searching of new principles.

В сучасному світі навчання іноземних мов ґрунтується на визнаних педагогічних те-
оріях й, малоймовірно, що навчальні програми складатимуться на основі думки тих, хто 
навчається. На наш погляд, прагнення єдиної мети вивчення іноземної мови, не достат-
ньо обґрунтовано ані в практичній, ані в теоретичній педагогіці. Якщо половина студен-
тів, враховуючи майбутню спеціалізацію, в першу чергу, бажає здобути навички пасив-
ного володіння іноземною мовою (аналітичне читання, реферування, складання робочих 
документів,т. інше), то чи є необхідним наполягати на обов’язковому аудіолінгафонному 
курсі для всіх? Якщо є очевидним, що багатьом студентам не вдається навчитися розмов-
ляти і читати іноземною мовою, не було б доцільніше дозволити цим студентам вивчати 
іншомовну культуру засобами рідної мови і таким чином отримати первинні знання, не-
хай частково, про стандарти країни, мова якої вивчається? Або, наскільки правильно пе-
дагогічно, наполягаючи на оволодінні навичками усної мови, за існуючої системи осві-
ти, не забезпечувати можливості практичного використання цих навичок? Нам здається, 
що для створення у студентів внутрішньої впевненості в необхідності вивчати іноземну 
мову, програма з іноземної мови повинна відповідати програмам інших предметів і бути 
пов’язаною з ними. 
©  Кузнєцова О.О., 2012
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Самостійне вивчення іноземних мов доводить, що цей шлях є перспективним 
,оскільки знімає деякі проблеми мотивації. Дж.Керол подає випадки, коли добре про-
думана методика, особливо “програмованого” типу дає низькі кореляції між можливос-
тями і досягненнями студентів. Це примушує передбачити, що слабі здібності іноді мож-
на компенсувати, моделюючи навчання як послідовність невеликих етапів зростаючої 
складності, наповнення яких не вимагає особливих здібностей. Наприклад, метою ро-
боти Лейтенегера було скорочення великого відсіву у групах, що вивчають лінгвальний 
курс іноземної мови; попередні дослідження в групах студентів приписують відсів не-
задоволенням студентів занадто раннім , що передбачено програмою, введенням усно-
го курсу і надвеликою увагою, що приділяється фонетиці. Значного скорочення відсіву 
вдалося досягти після введення нового програмованого курсу “Audio-Lingual Program” 
[ALP] , кінцевим завданням якого було досягнення природної вимови і “плинності мови 
семирічної дитини”. Автори дотримувалися думки, що вимоги правильної артикуляції 
не здаються надмірними в умовах програмованого навчання, тому що навчання здійсню-
ється невеличкими кроками, на кожному з яких виникає обов’язковий зворотній зв’язок.

Викладач іноземної мови добре знає, що проблема мотивації студента складна і бага-
тогранна і її не можна вирішити “знаскоку”. Вирішення, знайдене експериментаторами, 
виявилось вдалим - відсів студентів зменшився майже на 20% на кінець першого року 
навчання, але він може не спрацювати в іншій ситуації і з іншими студентами. Цікавою 
особливістю цього дослідження є те, що було виявлено основні причини слабкої мотива-
ції, проблему вирішили шляхом усунення цих причин, але не змінивши першорядних за-
вдань курсу. Викладач іноземної мови повинен усвідомити, що коли мова йде про недолі-
ки курсу, студенти можуть справді виражати свою особисту, суб’єктивну, думку, і можуть 
помилятися, наприклад, коли студенти заявляють, що надають перевагу читанню, а по-
тім розмовній практиці, що може пояснюватися прагненням багатоаспектного навчання, 
. Вирішуючи у цих випадках проблему мотивації, не обов’язково міняти завдання курсу, 
спочатку треба намагатися знайти дійсну причину незадоволення студента.

Свого часу, експериментальні дослідження, метою яких було визначення найефек-
тивнішого методу навчання іноземної мови, майже не дали результатів. Головна причина 
невдач цих досліджень полягала в тому, що вони не враховували, що методика навчання 
іноземної мови, в дійсності, включає багато окремих і різнопланових навчаючих дій. 
Ймовірно, дослідження привели б до задовольняючого результату, аби ставили своєю 
метою вивчення впливу згаданих специфічних і обмежених навчаючих дій.

 Для проблем навчання іноземної мови характерні два парадокси. Перший полягає 
у тому, що викладачі іноземної мови намагаються знайти обґрунтування своєї роботи у 
аудиторії в недосконалих і часто оновлених застарілих наукових теоріях, хоча мало хто 
із науковців наполягатиме на тому, аби висновки з їх теорій поширювалися на не екс-
периментальні ситуації. Негативним наслідком такого підходу є той факт, що процес на-
вчання є дуже обмеженим настановами і вимогами, які диктує “наукова теорія”. Другий 
парадокс полягає в тому, що хоча останнім часом і відбулося значне зрушення в сторону 
оптимізації навчання іноземних мов, програми з іноземної мови у вищих навчальних 
закладах все ще залишаються незадовільними. Незадоволення цими програмами вира-
жається всіма учасниками навчального процесу: викладачами, студентами, навіть, незва-
жаючи на факт, що демократичні процеси в країні та зростаюча міжнародна співпраця 
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стимулюють зростання інтересу до вивчення іноземних мов. Під “прицілом” критики 
- методика викладання іноземної мови; після років піднесення наприкінці минулого сто-
ліття; можна сказати, остання переживає своєрідну кризу (переосмислення сталих пе-
дагогічних настанов). Необхідні зміни, але які саме, в якому напрямку треба змінювати 
існуючі методики? Тут слід уникнути однієї небезпеки, яку не можна допустити в освіті, 
а полягає вона в тому, що, виправляючи педагогічні і методичні помилки, ми можемо 
впасти в іншу, хибну, крайність. Сьогоднішні недоліки вже не нового комунікативного 
(+аудіолінгвального) методу, частково можна пояснити саме таким неконтрольованим 
піднесенням маятника, що відхилився від традиційної опори на граматику, переклад і 
читання художньої літератури.

 Ситуація, коли згаданий метод тримає оборону і студенти ,часом, настирливіше ви-
магають курсів з читання і перекладу, є загрозливою, бо маятник знову відхилиться за-
надто далеко і ми можемо втратити відкриті нами ж методичні прийоми, які, безумовно, 
є значним кроком вперед і були невідомі попередній історії викладання іноземної мови. 
Ключ до розв’язання цієї проблеми лежить в індивідуальному викладанні мови - досить 
гнучким, і відповідаючим інтересам майбутніх фахівців.

Принаймні, спробуємо поміркувати над вже існуючими і сучасними педагогічними 
принципами у практиці викладання іноземної мови. 

 Мета кожного конкретного курсу іноземної мови повинна бути чітко визначена і зро-
зуміло сформульована: повинен бути точно вказаний обсяг матеріалу та навички, досяг-
нення яких передбачається наприкінці курсу. Ставити своєю метою оволодіння мовою 
«взагалі» означає - не враховувати реальний стан речей, оскільки за таких умов значна 
частина студентів не зможе на практиці переконатися в тому, яку користь принесли їм 
заняття іноземною мовою. Конкретність кінцевої мети кожного курсу визначається умо-
вами, за яких цей курс здійснюється, потребами, інтересами, можливостями студентів, 
тимчасовими обмеженнями, віком, загальною програмою з іноземної мови і її комуніка-
тивним ефектом, зовнішніми соціальними факторами, особливостями мови, що вивча-
ють, культурою. Приклади такої конкретної мети: «вміти читати літературу англійською 
мовою», «мати досить знань для подорожування», «можливість спілкуватися наживо в 
Інтернеті», «вміти складати робочу документацію» і т. інше. Для перевірки знань іно-
земної мови на іспитах треба створити тести, які дозволили б оцінити наскільки успішно 
досягнена кінцева мета курсу і відповідно змінити систему оцінок.

Першочергово, необхідне з’ясування не тільки фахової мети та інтересів студентів 
під час вивчення іноземної мови, але й також їх можливостей. Що дійсно необхідно зараз 
- так це визнання, що різні здібності дозволяють ставити і досягати різних, за масштаба-
ми та потребами, знань кінцевої мети навчання у межах індивідуальних можливостей і 
часових обмежень однієї програми з іноземної мови. 

Ставити питання про те, коли треба починати вивчати іноземну мову в системі на-
шої освіти складне і залежить від політичних, соціальних, філософських і психологічних 
факторів, і його не треба зводити до нейрофізіології, як це стало модним останнім часом. 
Оскільки соціально-політичний контекст є різний не лише в різних країнах, а й в окремій 
країни, вирішення цього питання залежатиме від соціально-політичних обставин в регіо-
ні, де знаходиться даний навчальний заклад. Наукова статистика дозволяє стверджувати, 
що в будь-якому віці є свої переваги для вивчення мови і свої недоліки; а узагальнені ви-



361

сновки відносно оптимального віку навчання, не беручи до уваги контекст, будуть майже 
завжди хибними.

Соціально-психологічні аспекти навчання іноземної мови вимагають окремої уваги. 
Припущення про те, що двомовність веде до знання двох культур, може мати серйозне 
значення як для становлення окремої особистості, так і для соціокультурного виду нації. 
Є підстави вважати, що це також пов’язане з характером та рівнем володіння іноземною 
мовою, тому повинно братися до уваги викладачами іноземної мови.  

Узагальнені порівняння методів навчання іноземної мови не є правомірними. На-
укові роботи, предметом яких були подібні порівняння, не виявились перспективними. 
Це пояснюється двома причинами. По-перше, те, що називається звичайно методом на-
вчання, включає в себе багато різноманітних дій, більшість яких чітко не визначена і не 
описана. По-друге, студент, часто, незалежно від дій викладача, сам доповнює навчальну 
ситуацію. Чого ми наразі потребуємо, так це більш детального і експліцитного опису 
всіх видів діяльності студентів і викладача в ситуації навчання. 

 Необхідно враховувати, часто нагадувану, різницю між мовною компетенцією та її 
реалізацією (перформацією), між знанням і поведінкою. Досвід доводить, що не існує 
містичних явищ переносу між різними мовними вміннями і здібностями. Вміння читати 
не забезпечує вміння говорити, а навпаки, більше того, здатність адекватно діяти в одній 
ситуації спілкування не обов’язково означає наявність таких здібностей в іншій ситуації, 
а це означає, що програма навчання, спрямована на виробництво «білінгвів», повинна 
враховувати повністю всю структуру природного білінгвізму. Тести, що контролюють 
ступінь володіння мовою і які широко використовуються в наш час, треба визнати не-
адекватними, оскільки вони призначені для виміру того, що ще остаточно не визначено. 
Тенденція будувати навчання так, щоб забезпечити високі показники виконанням цих 
тестів, також є неправильною, так само, як і оцінка ефективності методу навчання на осно-
ві цих тестів. Спеціалісти в галузі тестування мовних знань збираються розробити нові 
типи тестів, що базуються не на перевірці знань зовнішньої маніфестації мовних оди-
ниць, а на виявленні глибинних можливостей функціонально значущих аспектів вислову. 

Методика викладання іноземної мови має враховувати існування «народної лінгвіс-
тики» - системи уявлень, якими керується більшість людей, кажучи про мову і оволодін-
ня нею. Їх уявлення часто не відповідає дійсності, вони схильні недооцінювати як склад-
ність обов’язкових для засвоєння знань, так і реальний рівень власного володіння мовою. 
В результаті часто настає втрата інтересу і втрата мотивації. Викладачі часом не розмеж-
овують істотні й не істотні відхилення від норми у студентів, не враховують субкуль-
турні й діалектні варіанти кодів у мові, і користуються для оцінки результатів студентів 
стандартними критеріями, не беручи до уваги індивідуальні можливості(здібності). Іс-
нування «народної лінгвістики» робить необхідним такі дії: треба визначити яке уявлен-
ня мають студенти про мову і допомогти їм критично переглянути цю уяву і усвідомити 
багатоаспектність іноземної мови; визначити в термінах, зрозумілих студентам, значення 
навчальних вимог . Зрештою, необхідно, щоб викладач іноземної мови був в курсі остан-
ніх соціолінгвістичних та екстралінгвістичних наукових досліджень.

Таким чином, можна сказати, що викладати будь-який предмет означає перебувати в 
постійному пошуку і перенесення результатів наукових досліджень в навчальну аудито-
рію не є ще умовою успіху. Оскільки потреби сьогодення вимагають швидких і резуль-
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тативних рішень з питань навчання іноземної мови;із зміною неефективних методик в 
переосмисленні педагогічних теорій, що віджили, викладачі іноземних мов повинні на-
магатися самокритично оцінювати свою викладацьку і дослідницьку діяльність і постій-
но прагнути до оптимальних рішень, які підказують їм їх емпіричні і наукові міркування. 
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GraMMatiscHe Kenntnisse unD iHre WirKsaMKeit  
iM FreMDspracHenunterricHt

У статті досліджується зв’язок граматики з процесом розвитку комунікативної 
компетенції у студентів. З’ясовано вплив активного використання граматичних знань 
на реалізацію комунікативних намірів, втілення яких зумовлює вибір відповідних грама-
тичних форм. Описано конструкції, що становлять трудність у граматичній системі 
німецької мови.

Ключові слова: навчання, іноземна мова, граматика, комунікація, навички.
В статье исследуется связь грамматики с процессом развития коммуникативной 

компетенции у студентов. Установлено влияние активного использования грамматичес-
ких знаний на реализацию коммуникативных намерений, внедрение которых обуславли-
вает выбор соответственных грамматических форм. Проанализированы конструкции, 
которые являются трудными в грамматической системе немецкого языка.

Ключевые слова: обучение, иностранный язык, грамматика, коммуникация, 
The connection between grammar and the process of the students’ language competence 

development is investigated in the given article. There has been found out that the realization 
of communicative purposes is greatly influenced by the implementation of grammar knowledge. 
Thus, the choice of corresponding grammatical forms is conditioned by the fulfillment of 
communicative purposes. The constructions that prove difficult in the grammatical structure of 
the German language have also been described.
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Der Beitrag geht davon aus, dass grammatische Kenntnisse im Fremdsprachenunterricht 
zur kommunikativen Aktivität stimulieren. Der Zweck meiner Arbeit ist die Wirksamkeit der 
grammatischen Kenntnisse im Fremdsprachenunterricht zu untersuchen. Die Anforderungen, 
denen Aufgabenstellungen in diesem Prozess genügen müssen, werden unter fremdsprachen-
methodischem Aspekt betrachtet und an unterrichtspraktischen Beispielen erläutert [3, S. 17].

Grammatikbeschreibungen, die die Funktion im Fremdsprachenunterricht zum Ausgangs-
punkt machen, sind in letzter Zeit für Mutter – und Fremdsprachenunterricht aktuell und 
zahlreich gefordert worden [1, с. 4-5]. Die Wirksamkeit der Grammatik bedeutet, dass die 
Fremdsprachenlerner imstande sind, im Zusammenhang mit der praktischen und theoretischen 
Bewältigung ihrer Umwelt die nötigsten gegenstands-, situations- und partnerangemessenen 
Äußerungen hervorzubringen. Entscheidend ist, dass nicht fertige Sätze im Kopf des Studenten 
aufbewahrt sind, sondern mittels von Elementen und Regeln gebildet werden. Die Deutschler-
ner müssen Wortschatz und Grammatik gut beherrschen, wenn sie ihre Gedanken formulieren 
und kommunizieren wollen. Darin liegt der logische Charakter der Sprache. Der Systemcha-
rakter der Sprache kommt in ihrer spezifischen Organisation, in der Ordnung ihrer Mittel zum 
Ausdruck [6, S. 295]. 

Im Gesetz über das einheitliche Bildungssystem der Ukraine werden neben der gesell-
schaftlichen Notwendigkeit des Erlernens von Fremdsprachen zugleich die wesentlichen Ziele 
charakterisiert [7]. Das Gesetz orientiert sich vor allem darauf, dass die Lerner zu befähigen 
sind, sich in den fremden Sprachen zu verständigen und Texte allgemeinwissenschaftlichen In-
halts lesen und verstehen zu können. Aus dieser Lebenspraktischen Zielsetzung wird deutlich, 
dass auch die Arbeit an grammatischen Kenntnissen kommunikativen Grundsätzen Rechnung 
zu tragen hat. Neue grammatische Strukturen werden zunächst lexikalisch eingeführt, indem 
die Studenten alltagsrelevante Satzmuster kennen lernen, in denen schon bekannter Wortschatz 
mit neuen grammatischen Strukturen verknüpft ist. In der Regel werden diese Satzmodelle 
auch schon aktiv benutzt, memoriert und variiert. Den Lernern wird so die Angst vor dem 
Neuen und vor möglichen Schwierigkeiten genommen. Sie haben das Gefühl, sich in der frem-
den Sprache schon ausdrücken zu können. Im folgenden Schritt – der bewussten Vermittlung 
neuer Grammatik – können sie sich dann mit der Struktur selbst auseinander setzen. Wichtig 
ist, dass die Deutschlerner die grammatischen Kenntnisse als Mittel zum Ausdruck ihrer Ge-
danken bzw. zum Verstehen vorgetragener oder schriftlich auszuwertender Texte einzusetzen 
in der Lage sind. Das Ziel ist daher sprachpraktische Kenntnisse, d. h. in sprachliches Können 
integrierte Kenntniselemente, die jeder Zeit anwendungsbereit zur Verfügung stehen und einen 
hohen Grad an Automatisierung aufweisen, zu vertiefen [2, с. 43]. Grammatische Kenntnisse, 
Regelkenntnisse, die vor allem in der grammatisierenden Methode als entscheidendes Leis-
tungskriterium galten, sind in unserer Hochschule kein Ziel an sich, sondern besitzen Mitt-
lerfunktion. Sie dienen dazu, dem Studierenden das Wesen einer grammatischen Erscheinung 
in möglichst kurzer Form zu verdeutlichen und ihm damit eine Grundlage zu geben für die 
Ableitung der Form und/oder der Funktion, solange der automatisierte Gebrauch noch nicht 
erreicht ist. In den Zielen des Fremdsprachenunterrichts unserer Hochschule sind Kenntnisse 
grammatischer Regeln ausgewiesen, allerdings mit der Einschränkung, dass diese Kenntnisse 
nur eine Mittelfunktion besitzen und keine eigene Leistungsanforderung ausmachen, die spe-
ziell gewertet wird. Die sprachpraktische Zielstellung hat einen entscheidenden Einfluss auf 
den Inhalt und die Stoffauswahl. Ausgehend von der neuen Zielstellung wurde in den z. Z. 
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gültigen Lehrplänen der Umfang der produktiv zu vermittelnden grammatischen Kenntnisse 
weitgehend beschränkt und in Form von Konstruktionen und Mustersätzen ausgewiesen. Eine 
Reihe von Erscheinungen, die für das Verstehen beim Lesen bzw. Hören fremder Texte not-
wendig, für das Sprechen jedoch von geringerer Bedeutung sind, sind als rezeptiv zu vermitteln 
ausgewiesen.

Die Auswahl und Darstellung grammatischer Erscheinungen im Lehrplan und im Unter-
richt wurde – ausgehend von der sprachpraktischen Zielsetzung – zugleich von Erkenntnissen 
der modernen Sprachwissenschaft mitbestimmt. Das erstrebte Bildungsgut von grammatischen 
Kenntnissen ist anwendungsbereite Fremdsprache als Ganzes. Wir brauchen eine praxisorien-
tierte, anwendungsfreundliche Grammatik, die einen umfassenden Charakter hat.

In folgenden Abschnitten beleuchten wir einige traditionell schwierige Bereiche der deut-
schen Grammatik: Genitivkonstruktionen und der Kasus bei Appositionen mit „als“. 

Abschnitt 1. Deutsche Genitivkonstruktionen mit Nullartikel, die eine Sonderstellung 
im Satz einnehmen, können ausschließlich in einer syntaktischen Konstruktion „Nullartikel 
+ Adjektiv/Partizip + Substantiv im Genitiv vorkommen, die dem Satzgliedstatus nach Ad-
verbialbestimmung oder prädikatives Attribut ist und zumeist durch eine Präpositionalgruppe 
(eingeleitet durch mit) ersetzt werden kann: Er verließ erhobenen Hauptes das Zimmer. (= mit 
erhobenem Haupt) Er ging schnellen Schrittes über die Straße (=mit schnellem Schritt) [5, S. 
342]. Das Beispiel „ Er verließ erhobenen Hauptes das Zimmer“ zeigt, dass es sich immer 
in solchem Fall um eine syntaktische Konstruktion aus Adverb bzw. Partizip und Substantiv 
handeln muss. Das Substantiv im Genitiv ohne vorangestelltes Attribut folgt der oben zitierten 
Artikelregel nicht. Aber grammatische Transformationsregeln erlauben solche Interpretierun-
gen dieses Satzes sowohl als Adverbialbestimmungen

Das Verlassen des Zimmers geschah erhobenen Hauptes. Er verließ stolz das Zimmer.
als auch als prädikative Attribute zum Subjekt: Er verließ das Zimmer. Sein Haupt war 

(blieb) erhoben. Als er das Zimmer verließ, war (blieb) sein Haupt erhoben.
Die Lexikalisierung dieser Konstruktionen scheint uns bei den Adverbialbestimmungen 

am weitesten fortgeschritten zu sein. Die entsprechenden Beispiele reichen von eines schö-
nen Tages bis tags darauf, abends, freitags usw., in denen der Genitiv in unterschiedlichem 
Maße noch deutlich ist. Eine ganze Reihe von Lexikalisierungen ist bereits auch orthografisch 
manifestiert: anderntags, allenfalls, bestenfalls, geradenwegs, jedenfalls, jederzeit, schlimms-
tenfalls u. a. Obwohl nach unserer Meinung die Genitivkonstruktionen in den anderen Satzglie-
dern in geringem Maße zu festen Wortgruppen geworden sind (wie z. B. stehenden Fußes, gu-
ter Hoffnung, guter Laune), so gilt doch auch für sie eine deutliche Beschränkung hinsichtlich 
ihrer freien Bildbarkeit. Grammatisch nicht richtig ist die Wendung: …der Preis eines Glases 
Bieres. Im Genitiv Singular wird nur die Maßangabe gebeugt: …der Preis eines Glases Bier.

 Zur Ergänzung verweisen wir noch auf folgende Regelungen: Substantive stehen im No-
minativ, wenn sie kein weiteres Attribut bei sich haben: eine Tüte Mehl, zwei Tropfen Flüs-
sigkeit, ein Paket Waschpulver. Die von Maß- und Mengenangaben abhängigen Substantive 
stehen oft als Attribut im so genannten partitiven Genitiv, wenn sie durch ein adjektivisches 
Attribut erweitert sind: eine Tüte weißen Mehls, zwei Tropfen organischer Flüssigkeit, ein Pa-
ket hochwertigen Waschpulvers.

Abschnitt 2. Substantivgruppen, die mit als an ein vorangehendes Substantiv oder Prono-
men angeschlossen sind, gelten im Allgemeinen als Appositionen. Der allgemeinen Regel nach 
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müssen sie mit ihrem Kern (ihrem Bezugssubstantiv oder – Pronomen) im Kasus kongruieren. 
Daher stehen nebeneinander

du als Angestellter  dir als Angestelltem /dich als Verantwortlichen
oder     die Schweiz als ein europäischer Industriestaat
in der Schweiz als einem europäischen Industriestaat / für die Schweiz als einen europäi-

schen Industriestaat
Diese Regel ist kategorisch, obwohl sie auch in geschriebenen Texten oft verletzt wird. 

Richtig ist nur eine solche Form: die Besteigung des Mont Everest als des höchsten Berges 
der Erde. Aber in anderen Fällen sind auch Varianten möglich: (1a) die Verwendung dieses 
Pulvers als eines Waschmittels und gleichfalls korrekt: (1b) die Verwendung dieses Pulvers als 
ein Waschmittel. 

Für (1a) bietet sich an: (2a) Dieses Pulver als ein Waschmittel wird zu X verwendet.
Für (1b): (2b) Dieses Pulver wird als ein Waschmittel verwendet.
In (2a) ist die als- Gruppe eine Apposition zu dieses Pulver. Substantiviert man das Verb, 

wird die ganze Gruppe auch Kern und als- Apposition zu einem Attribut. Die als- Gruppe bleibt 
Apposition. Sie ist dem Genitivattribut untergeordnet und kongruiert mit ihm. In (2b) ist die 
als- Gruppe ein selbständiges Satzglied. Wenn das Verb substantiviert wird, wird sie zu einem 
eigenständigen Attribut neben dem objektiven Genitiv dieses Pulvers. Die als- Gruppe ist also 
keine Apposition, daher kongruiert sie nicht, sondern erscheint im Nominativ. 

Es kommt aber darauf an, konsequent auf die Sätze zurückzugehen, in denen die Verben, 
die solchen Substantiven wie Verwendung, Bewertung, Einschätzung usw. zugrunde liegen, 
tatsächlich vorkommen. Weitere solche Paare sind: die Bewertung dieses Romans als eines 
Zeitdokuments / als ein Zeitdokument. Die Einschätzung des Herrn B. als eines bewährten 
Mitarbeiters / als ein bewährter Mitarbeiter u.a.

Den syntaktischen und semantischen Unterschied zwischen als- Appositionen und nomi-
nativischen als- Attributen gibt es auch bei Abstrakta wie Rolle, Ruf, Ansehen, Bedeutung usw., 
die man nicht oder nicht direkt auf Verben zurückzuführen kann. Man muss auf Sätze mit ver-
balen Fügungen wie z.B. eine Rolle spielen, einen Ruf/Ansehen genießen, Bedeutung haben, in 
denen diese Abstrakta selbst schon auftreten, zurückzuführen, wenn man Entsprechungen für 
komplexe Substantivgruppen mit solchen Abstrakta als Kern sucht:

die Rolle unserer Stadt Czernowitz als einer Kunstmetropole = Unsere Stadt, die eine 
Kunstmetropole ist, spielt eine Rolle als X/für Y

die Rolle unserer Stadt Czernowitz als ein Anziehungspunkt für den Tourismus= Unsere 
Stadt spielt eine Rolle als ein Anziehungspunkt für den Tourismus

Der Unterschied zwischen den beiden Formen verwischt sich leicht. Sie lassen sich aber 
kombinieren: 

die Rolle unserer Stadt Czernowitz als einer Kunstmetropole als ein Anziehungspunkt für 
den Tourismus

Daraus folgt, dass die Grammatik jedoch nicht als generativer Mechanismus ausformuliert 
ist. Außerdem legt sie, soweit möglich, statt abstrakter Tiefenstrukturen einfache Satzkonst-
ruktionen mit einer direkten Oberflächenrealisierung zugrunde. Dieser Abschnitt hat gezeigt, 
dass ein schwieriger und unübersichtlicher Bereich der grammatischen Normen des Deutschen 
durchschaubar wird, wenn die Grammatik imstande ist einfache transformative Zusammen-
hänge wiederzugeben. Der Methodiker muss sie kennen und bewusst auf ihnen aufbauen. Er 
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muss Beispiele und Übungen so einrichten, dass der Lerner in der Lage ist, die entsprechen-
den Regularitäten zu erfassen und sie seinem aktiven Sprachgebrauch zugrundezulegen. Es ist 
selbstverständlich, wenn schwierige Bereiche der deutschen Grammatik auf irgendeine Weise 
im Unterricht nicht vermittelt werden, so muss der Lerner sie unbewusst aus dem Gebrauch 
abstrahieren, oder er wird, was wahrscheinlicher ist, die betreffenden Normen nie wirklich 
beherrschen lernen. Allerdings ist zu vermuten, dass die gezielte Ausnutzung der Transforma-
tionsbeziehungen in den Übungen das aktive sprachliche Können günstig beeinflusst, weil der 
Lerner so bereits auf einer relativ frühen Stufe der inneren Programmierung der fremdspra-
chigen Äußerung mit dem bereits erworbenen fremdsprachigen Material operieren kann. [4, 
S. 102].

Zusammenfassend kann man sagen, dass sich der moderne Fremdsprachenunterricht durch 
kommunikativ orientierte, sprachpraktisch gestaltete effektive Übungsformen und Unterrichts-
verfahren auszeichnet. Diese Hauptprinzipien gelten auch für Regelwissen und Regelanwen-
dung, die zur Festigung und Aktivierung grammatischer Kenntnisse dienen. Hauptwichtig ist 
es, diese Grundforderungen am zweckmäßigsten in der Übungsgestaltung durchzusetzen und 
bei der Durchführung grammatischer Übungen zu realisieren, denn ohne gründliche wirksame 
grammatische Kenntnisse kann sich der Lerner ein höheres oder geringeres Können für das 
Lösen kommunikativer Aufgaben nicht erwerben.

Schlussbemerkungen
Die Fülle der grammatischen Schulen, Theorien und Darstellungen ist Zeugnis ernsthaften, 

verbissenen Ringes mit dem Gegenstand, die Ergebnisse dieses Ringes sind jedoch vergleichs-
weise unbefriedigend und fragwürdig. Ich glaube, die Wurzel dieses Übels ist, dass wir uns 
über das Wesen und die Funktion der Grammatik immer noch nicht genügend klargeworden 
sind. Es ist eine unleugbare Tatsache, dass es im Fremdsprachenunterricht darum gehen muss, 
mit Hilfe der Grammatik erhöhtes kommunikatives Können zu erzielen, das allein als Maßstab 
sinnvollen Grammatikunterrichts zu gelten hat.
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внЕаудиторнаЯ раБота и ЕЕ мЕСто  
в СиСтЕмЕ оБучЕниЯ аудированиЮ

В статті розглядаються особливості позааудиторної роботи та її місце в системі 
навчання аудіювання. Подано визначення понять позааудиторної роботи та рецептив-
ного виду мовленнєвої діяльності – аудіювання; розглядаються функції позааудиторної 
роботи та мовленнєві механізми, що допомагають реалізувати комунікативні потреби 
студентів в аудіюванні в соціально-культурній сфері та у сфері повсякденного спілку-
вання.

Ключові слова: позааудиторна робота, аудіювання, мовленнєва діяльність, мовлен-
нєві механізми.

В статье рассматриваются особенности внеаудиторной работы и ее место в 
системе обучения аудированию. Даны определения понятий внеаудиторной работы 
и рецептивного вида речевой деятельности – аудирования. Рассматриваются функ-
ции внеаудиторной работы и речевые механизмы, которые помогают реализовать 
коммуникативные потребности учащихся в аудировании как в социально-культурной 
сфере, так и в сфере повседневного общения. 

Ключевые слова: внеаудиторная работа, функции внеаудиторной работы, аудиро-
вание, речевая деятельность, речевые механизмы 

The article is devoted to the peculiarities of extra-curriculum work and its place in the 
system of teaching listening. Certain definitions of extra-curriculum work and a receptive type 
of the communicative activity – listening are given. The functions of extra-curriculum work and 
speech mechanisms for implementing students’ communicative skills in the process of listening 
in social and cultural spheres as well as in the sphere of daily communication are examined 
in the article.

Key words: extra-curriculum work, listening, communicative activity, speech mechanisms.
 
 Целью данной статьи является рассмотрение особенностей внеаудиторной работы и 

ее места в системе обучения аудированию.
Актуальность темы обусловлена необходимостью более глубокого исследования 

проблемы особенностей внеаудиторной работы и ее взаимосвязи с видами речевой дея-
тельности в процессе обучения иностранцев русскому языку.

 Известно, что в процессе обучения иностранных студентов русскому языку наряду с 
аудиторной работой большое внимание уделяется и внеаудиторной работе.

Под внеаудиторной работой понимается работа с учащимися вне расписания ауди-
торных занятий. Она предусматривает участие иностранных студентов в вечерах отдыха, 
в тематических уроках-концертах, встречах с интересными людьми, просмотре филь-
мов, спектаклей, а также экскурсиях по историческим местам города, страны и т. д. Вне-
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аудиторная работа является значительным резервом обучения и средством достижения 
целей обучения: практической, общеобразовательной, воспитательной [1: 48]. 

Внеаудиторная работа всегда направлена на обучение речевому общению, которое 
предусматривает «прием – переработку – выдачу» информации [2]. Поэтому главное 
внимание при подготовке внеаудиторных мероприятий с иностранными учащимися уде-
ляется формированию у них речевых навыков и умений, речевой деятельности, которая 
представляет собой активный, творческий, целенаправленный процесс восприятия, по-
нимания и порождения информации, опосредованный языковой системой и, обусловлен-
ный ситуацией и предметом общения [3]. 

Отметим, что речевая деятельность, по мнению лингвистов, делится на продуктив-
ную (говорение, письмо), которая направлена на порождение, сообщение информации 
(в устной или письменной форме), и рецептивную (чтение, аудирование), которая ори-
ентирована на восприятие и понимание информации, на ее осмысление и последующую 
переработку и оценку.

В ходе подготовки к внеаудиторным мероприятиям преподаватель общается со сту-
дентами. В данном случае, наиболее продуктивной формой реализации коммуникатив-
ных актов является устная форма, которая включает в себя аудирование и говорение.

Обучение устной речи рассматривается как комплексный процесс, в ходе которо-
го аудирование и говорение объединены внутри одного речевого акта устного общения, 
прежде всего, единым способом формирования и формулирования мысли – устной фор-
мой речи, но также и общностью предмета – одной и той мыслью, которая будучи вы-
сказана при говорении, должна быть адекватно понята при аудировании (выступающие 
и зрители).

Процесс аудирования протекает во внутреннем плане, сопровождается сложной 
мыслительной деятельностью, напряженной работой памяти, в результате чего слу-
шающий приходит к определенным умозаключениям. Объектом аудирования служит 
устное речевое произведение говорящего, а предметом – смысловое содержание этого 
произведения. Например, стихотворения, сценки из студенческой жизни, используемые 
на тематических уроках-концертах: «Природа – поэзия души», «День первокурсника», 
«Выпускной вечер»; речь гида во время проведения экскурсий по историческому и худо-
жественному музеям города, пешеходной экскурсии по городу и т.д. Цель восприятия, т. 
е. приема сообщения при аудировании, зрительном восприятии картинки, фильма, пред-
мета на выставке реализуется не только в понимании, но и в ряде случаев, в воссоздании 
чужой, сформулированной в высказывании мысли [1: 289] (если преподаватель пред-
варительно дал задание рассказать или написать, например, о прослушанной экскурсии 
или вечере).

В процессе восприятия и понимания звучащей русской речи иностранные учащиеся 
вынуждены преодолевать множество трудностей, которые оказывают существенное вли-
яние на понимание услышанного. Условно их можно объединить в три группы:

1) факторы, которые характеризуют условия речевого общения, предъявления ин-
формации и степень участия реципиента в речевом акте коммуникации (во время про-
ведения экскурсий – студенты слушают, а потом задают вопросы экскурсоводу); 

2) особенности речевого высказывания (сообщения) – при обсуждении кинофиль-
мов, спектаклей, выставок и т. д.;
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3) сформированность речевых навыков и умений в аудировании (от диалогов в сцен-
ках на подфаке к выступлениям с монологами на концертах, посвященных Дню факуль-
тета и т. д.).

Таким образом, понимание смысла речевого произведения будет происходить, если 
слушающие могут одновременно преодолевать трудности аудирования, уметь извлекать 
нужную информацию, не осознавая при этом языковую форму предъявляемого высказы-
вания (слушание номеров на концерте или экскурсионной программы и т. д.) и осущест-
вляя этот процесс синхронно с однократным его предъявлением. Подлинное понимание 
того, что они видят и слышат, может состояться только в том случае, если учащиеся по-
нимают не только значения некоторых слов и выражений, но и его смысл. 

Аудирование является сложным видом речевой деятельности, включающим в себя 
речевые действия, операции, умения и навыки, формирование которых требует длитель-
ной тренировки и практики. А внеаудиторная работа, как раз и является в этом помощни-
ком иностранным студентам. Она дополняет аудиторную работу, которая обеспечивает 
возможность осуществлять коммуникацию в учебно-профессиональной сфере, и выпол-
няет функции, которые помогают реализовать коммуникативные потребности учащих-
ся в аудировании в социально-культурной сфере и сфере повседневного общения. Для 
того, чтобы каждое внеаудиторное мероприятие (тематический урок-концерт, экскурсия 
в Музей истории ХНУ им. В.Н. Каразина, экскурсия в исторический или в художествен-
ный музеи города, пешеходная экскурсия по городу или экскурсия по Крыму (дворцам 
и памятным местам) и т. д.) прошло в более благоприятных условиях, необходимо осу-
ществлять подготовительные аудиторные занятия на ту или иную тему. При этом следует 
учитывать то, что целостность и динамичность процесса аудирования обеспечивается 
работой механизма оперативной памяти, механизма вероятностного прогнозирования, 
механизма долговременной памяти и механизма осмысления. Все эти речевые механиз-
мы уже сформированы у иностранных учащихся на родном языке, но их «действие ме-
ханически не переносится на усвоение иностранного языка, вследствие чего необходимо 
развивать их при обучении русскому языку» [4: 187], готовя к восприятию речи в реаль-
ной коммуникации. Так, слушая любую экскурсию (как по городу, так и в залах музея), 
иностранные учащиеся, чтобы полностью удержать в памяти всю информацию, должны 
понять всю звуковую последовательность слов и предложений, из которых состоит рас-
сказ экскурсовода. Чем короче предложения, тем легче их удержать в сознании, и наобо-
рот, чем длиннее они, тем труднее удержать их в памяти. Это также справедливо и при 
аудировании речевых сообщений (выступления на уроках-концертах, при обсуждении 
кинофильмов, спектаклей и т. д.) Для этого и следует развивать механизм оперативной 
памяти, который способствует удержанию в памяти воспринимаемую информацию. Для 
его развития на подготовительных занятиях к внеаудиторным мероприятиям необходимо 
целенаправленно выполнять с иностранными учащимися следующие упражнения:

1) прослушайте ряд слов, словосочетаний и повторите их (по тематике данного 
внеаудиторного мероприятия): Харьков — Харьковский университет, учебные заведе-
ния города, улицы города, центральные улицы города, памятники города, здания горо-
да, театры города, планетарий, цирк, храмы города, библиотеки города, заводы города; 
Харьковский национальный университет — факультеты университета, известные уче-
ные университета, ученые-лауреаты университета, Нобелевские лауреаты, первое зда-
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ние университета и т. д.; Крым — Крымский полуостров, Дом-музей писателя, Дворцы 
Крыма – Ливадийский, Воронцовский, Массандровский, царская семья, жизнь царской 
семьи; ботанический сад — Никитский ботанический сад и др.

2) прослушайте предложение, группу предложений и повторите их;
3) прослушайте ряд предложений (повторить их дважды) и установите, какое пред-

ложение при повторном предъявлении было добавлено или опущено;
4) послушайте аудиотекст (дважды) и определите, какая информация была добавле-

на или опущена при повторном предъявлении. 
Механизм вероятностного прогнозирования играет большую роль для осмысления 

звучащей речи. Он обеспечивает эффективность аудирования. В речевом общении этот 
механизм осуществляет опережающее отражение деятельности. Так, при подготовке 
иностранных учащихся к слушанию экскурсии необходимо уделять большое внимание: 

- формированию прогностических умений и механизма прогнозирования на разноу-
ровневом вербальном материале (который основывается на правилах орфографии, грам-
матики и контекста: использовать слова и словосочетания со свойственными им валент-
ностями и синтаксическими связями (являться – чем; строить – что, где, когда; построен 
(-а, -о, -ы) когда, кем; основать – что, где, когда; основан – когда, где, кем; появиться 
– где, когда; возникнуть – где, когда; и т. д.);

- усвоению студентами грамматических структур предложения, которые могут быть 
использованы в ходе экскурсии (например, что это что — Улица Сумская – централь-
ная улица города; что является чем — Площадь Свободы является главной площадью 
города и т.д.);

 - смысловому и лингвистическому делению текста (презентация прогнозируемого 
текста экскурсии в зависимости от типа его аудиотекста – сообщение, повествование, 
описание или аудиотекст смешанного типа: его чтение и деление на смысловые части).

Оперативная память и вероятностное прогнозирование в процессе аудирования обе-
спечивают «синтез в одновременности» [2], что является необходимым условием по-
нимания речи.

Для развития опережающего восприятия рекомендуются следующие упражнения: 
1) прослушать часть предложения и закончить его (Харьков – это не только науч-

ный, но и … );
2) прослушать заглавие сообщения и определить возможное его содержание («Харь-

ков исторический»; «Харьковский университет»; «Дворцы Крыма»); 
3) прослушать часть текста и предложить вариант его окончания;
4) прослушать сообщение и определить по контексту значение новых слов (импера-

торский университет — Харьковский университет долгое время назывался император-
ским, так как находился во власти царя; авиационный завод — В настоящее время этот 
завод выпускает современные самолеты);

5) прослушать середину и конец текста и определить его начало и т. д. 
Механизм долговременной памяти делает возможным применение в процессе обще-

ния полученных знаний о значениях слов и словосочетаний. Именно благодаря работе 
долговременной памяти во время слушания экскурсии или выступления артиста и т. д., 
т. е. во время аудирования, происходит узнавание слов, понимание структуры предложе-
ния, его смысла. 
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Механизм осмысления способствует замене слов услышанного высказывания сво-
ими словами или соответствующими представлениями. Для того чтобы процесс пере-
фразировки мог состояться, необходимо обучать иностранных учащихся использовать 
в речи синонимические грамматические структуры, а также не только глагольные, но и 
именные конструкции, умению перефразировать услышанные предложения. Для форми-
рования механизма эквивалентных замен можно использовать следующие упражнения:

1. прослушать текст и озаглавить его; составить план к тексту, конспект;
2. прослушать текст и сформулировать основную идею и т. д.
3. прослушать текст и передать его в максимально сжатой форме (текст презентации 

экскурсии по музею ХНУ (текст Харьковский университет); примерный текст экскурсии 
по Харькову (текст «Харьков исторический и культурный центр Украины») или сообще-
ние о «Празднике Поэзии» и т. д.);

Такой процесс перефразировки или эквивалентной замены одних слов текста дру-
гими находит свое отражение при диалоге-расспросе, диалоге-сообщении, диалоге-по-
буждении, как во время экскурсии, так и после нее. Если произнесенный текст был понят 
студентами, то осуществляется переход от внешне выраженных полных слов и выра-
жений к общему смыслу сообщения, тогда и достигается успех в проведении данного 
внеаудиторного мероприятия. 

 Следует отметить, что при проведении внеаудиторных мероприятий также боль-
шое значение имеют условия предъявления информации. Так, на восприятие речевых 
сообщений влияют отчетливость, громкость произношения, умение говорящего делать 
правильные интонационные выделения смыслового предиката, умение поставить ударе-
ние, сделать паузу. 

Вместе с этими механизмами речи на слушателей при аудировании влияют и психи-
ческие факторы, такие как направленность внимания, сам процесс понимания и запо-
минания декодируемой информации.

В этом отношении большое значение имеет длительность предъявления информа-
ции, поэтому в ходе подготовки к внеаудиторным мероприятиям (например, к концерту) 
организаторам следует продумать «пошагово» каждое выступление артиста, прорепе-
тировать все речевые номера, отрабатывая орфоэпические и интонационные средства 
выразительности. Каждое выступление не должно быть более 2-3 минут звучания, так 
как длительность звучания негативно влияет на процесс восприятия и понимания звуча-
щей речи (слушающий уже не в достаточной мере может концентрироваться на основ-
ных мыслях высказывания, на его деталях, имеющих особое значение при понимании). 
Сам урок-концерт не должен быть более 1-1,5 часа (а для начинающих изучать язык 
иностранных учащихся длительность звучания может быть доведена только до 40 мин). 
Поэтому при обучении аудированию необходимо научить учащихся концентрировать 
внимание на основном содержании высказывания, воспитывать привычку вдумываться 
в смысл речевого сообщения.

Важную роль в процессе подготовки к внеаудиторным мероприятиям играет пра-
вильная установка, исходящая от преподавателя [4: 189]. Установка должна быть по-
сильной для учащихся. Перед любой экскурсией, тематическим уроком-концертом, по-
сещением театра на предваряющем занятии преподаватель должен сказать студентам: 
«Сегодня мы отправляемся на экскурсию в музей истории университета. Слушайте экс-
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курсовода. Вы должны понять о чем, он будет рассказывать» или «Сейчас вы будете слу-
шать текст, в котором рассказывается содержание спектакля. Вы должны понять, о чем 
говорится в этом тексте (кто его главный герой, какова главная идея этого текста» и т. д.) 

Среди факторов, которые облегчают процесс аудирования при проведении внеауди-
торных мероприятий, следует выделить наличие визуальной (зрительной) опоры. «В это 
понятие, — как отмечает Н.И. Соболева, — должны входить не только видеофильмы, 
диафильмы, картины, плакаты, рисунки, фотографии, но и такие экстралингвистические 
средства как жесты, мимика, лицо говорящего» [4: 190]. Нельзя не согласиться с мнени-
ем ученого, так как, как показала многолетняя практика, при подготовке и проведении 
различных тематических уроков-концертов надо готовить студентов к выходу на сцену и 
с помощью мимики и жестов объяснять им те или иные семантически значимые слова, 
словосочетания, понятия. А выступающие во время концерта должны уметь дополнять 
свое выступление жестами и мимикой лица и т. п. Только благодаря всем видам визуаль-
ной наглядности достигается весомый результат, и только тогда происходит аудирование 
на должном уровне, когда участники концерта используют их в полной мере. 

Подводя итог выше сказанному, еще раз повторим, что внеаудиторная работа за-
нимает важное место в системе обучения аудированию, потому что все внеаудиторные 
мероприятия направлены на смысловое восприятие устного сообщения и понимания со-
держания высказывания.
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Е.т.а. гоФман та німЕцЬКий романтиЗм:  
мЕтодичний аСПЕКт

 У статті проаналізовано постать видатного німецького письменника-романти-
ка Е.Т.А. Гофмана (1776-1822) у контексті німецького романтизму. Автором статті 
запропоновано модель вивчення творчості письменника студентами-філологами ВНЗ.

 Ключові слова: ідіостиль, модель, німецький романтизм, оригінал, переклад, ро-
мантизм.

 В статье проанализирована личность известного писателя-романтика Э.Т.А. Гоф-
мана в контексте немецкого романтизма. Автором статьи представлена модель изу-
чения творчества писателя студентами-филологами ВУЗ.

 Ключевые слова: идиостиль, модель, немецкий романтизм, оригинал, перевод, ро-
мантизм.

 The article deals with the analysis of the style of the prominent German writer T. Hoffmann 
(1776-1822) and his reference to the period of Romantics in literature. The author of the article 
demonstrates the model of analysis and research, which could be performed by the students of 
philological department. 

 Key words: individual style, model, German Romantics, original, translation, Romantics.

 В історії німецького романтизму постать Е.Т.А. Гофмана (1776-1822) посідає осо-
бливе місце, оскільки сам письменник, його ідіостиль завжди викликали у дослідників 
чимало запитань. Видатний німецький письменник-романтик жив і творив на зламі епох, 
на його очах відбувались події, які справили вплив не лише долю окремих людей, а на 
долю всієї країни. “Революционные события во Франции обозначили смену феодальной 
общественно-экономической формации – буржуазной. Следствием утверждения буржу-
азних отношений явилось изменение идейно-художественных представлений. Произо-
шедшее на рубеже XVIII –XIX вв. Эпоха Просвещения завершилась, на смену просвети-
телям пришли романтики. Видя повсеместное торжеcтво рассудочности и практицизма, 
романтики усомнились в созидательном пафосе идей. Происходит переориентация гума-
нистических идеалов, романтики нередко третируют интеллект, выдвигая на первое мес-
то чувства, страсти, переживания” [1: 156]. Пробудження національної самосвідомості 
німецької нації, усвідомлення свого коріння призвели до того, що в Німеччині виникає 
романтизм. 

 В останні роки з’явилися дисертаційні дослідження, присвячені творчій спадщині 
Е.Т.А. Гофмана:

- Сергеев А. И. Контрастивно-семантический анализ концепта “удивление” в рус-
ском и немецком языках (на материале призведений Н.В. Гоголя и Э.Т.А. Гофмана) [2];

- Скобелев А. В. Особенности сатиры и проблема комического в творчестве Э.Т.А. 
Гофмана [3];
©  Мелінчук Н.В., 2012



374

- Стадник Е.А. Языковые интерпретации характеристик В. Гауффа, Э.Т.А. Гофмана 
и К. Брентано в немецких литературных сказках [4];

- Чупракова Е.И. Роман Э.Т.А. Гофман “Житейские воззрения кота Мурра” в контек-
сте немецкого романа воспитания ХVIII века [5];

Також особливої уваги заслуговують праці, котрі присвячені життєвому і творчому 
шляху Е.Т.А. Гофмана:

•	 Виткоп-Менардо Г. Э.Т.А. Гофман сам свидетельствующий о себе и о своей жизни 
(с приложением фотодокументов и других иллюстраций) [6];

•	 Interpretation E.T.A. Hoffmann. Romane und Erzählungen [7]; 
•	 Safranski R. E.T.A. Hoffmann. Eine Biographie [8]; 
 У пропонованій статті ми поставили за мету проаналізувати особливості вивчен-

ня студентами-філологами життєвого та творчого шляху письменника-романтика Е.Т.А. 
Гофмана у контексті німецького романтизму, його ідіостилю в перекладах та мовою ори-
гіналу.

Відповідно до мети окреслено завдання:
	надати визначення поняттю “романтизм”;
	проаналізувати роль Е.Т.А. Гофмана у контексті німецького романтизму;
	запропонувати модель вивчення творчості Е.Т.А. Гофмана.
 У курсі зарубіжної літератури передбачається вивчення студентами-філологами пе-

ріоду романтизму в Німеччині як складової сучасної літературної освіти. Результатом 
цього є акме-розвиток студентів. Тому варто надати визначення поняттю “романтизм”:

“Романтизм (фр. romantisme) – один із провідних напрямів у літературі, науці й 
мистецтві. Виник наприкінці XVIII ст. у Німеччині, Англії й Франції, на пoчатку 
ХІХ ст. поширився у Польщі, Росії, Австрії, а також в Україні, згодом охопив 
інші країни Європи, Північної і Південної Америки. У XVIII ст. романтичним 
називали усе незвичайне, фантастичне, дивне, таке, що зустрічається у книгах 
(романах), а не в житті. На межі XVIII- ХІХ ст. термін “Р.” означав новий літера-
турний напрям, протилежний класицизму ” [9: 612].

У серпні 1918 р. світ побачив біографічний нарис Е. Браудо про життєвий і творчий 
шлях відомого німецького романтика. Мова йде про те, що “в городе Иммануила Канта 
родился 24 января 1776 года, в семье королевского адвоката Кристофа Людвига Гофмана 
и супруги его Ловизы-Альбертины Дерфер, после восьмилетнего супружества, третий 
сын. Мальчик был назван при крещении Эрнстом Теодором Вильгельмом. Сам Гофман, 
однако же именовал себя впоследствии Эрнстом Теодором Амадеем, в память обожае-
мого им Вольфганга Амадеуса Моцарта” [10: 5]. Так, народилась на світ особистість, яка 
випередила свій час та вплинула на подальший літературний процес не лише в самій у 
Німеччині, а й у всьому світі. 

 При вивченні ідіостилю письменника студенти-філологи повинні обов’язково ви-
вчати життєвий шлях, оскільки це є невід’ємною складовою. Е.Т.А. Гофман був не лише 
письменником, а також адвокатом, музикантом, поетом, майстром карикатури, музикаль-
ним критиком, композитором. 

 Тому, ми пропонуємо модель вивчення творчості німецького письменника-роман-
тика Е.т.а. гофмана студентами-філологами: 
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1 етап Е.Т.А. Гофман та німецький романтизм
 Творчість письменника-романтика Е.Т.А. Гофмана у контексті німецького романтиз-

му посідає особливе місце. Це пов’язано з тим, що письменника пов’язує з ієнськими 
романтиками (В.Г. Вакенродер, Ф. Гельдерлін, Новаліс, Л. Тік, брати Ф. Шлегель та А.В. 
Шлегель,) загальне розуміння мистецтва як єдиного джерела зміни навколишнього світу. 
З ідей німецької класичної філософії для нього близькими є ідеї І. Канта. Е.Т.А. Гофман 
повністю зосереджує свою увагу на особистості митця, його внутрішньому стані. Він 
розвиває ідеї філософа Ф. Шлегеля та письменника Новаліса (праця “Фрагменти”) сто-
совно універсальності мистецтва, зокрема концепція романтичної іронії, синтезу мис-
тецтв. На відміну від раннього (ієнського) романтизму, де вбачалось, що романтична 
іронія покликана створювати алюзію свободи, у Е.Т.А. Гофмана іронія, навпаки, пока-
зує світ, свободу в ньому яка вона є, без прикрас. Вперше у творчості Е.Т.А. Гофмана 
протиставляється реальне та романтичне (новела “Угловое окно”, яка входить до циклу 
“Поздние рассказы”), що було не типовим для романтиків. Для цього він використовує 
іронію.

 Таким чином, творчість видатного письменника-романтика Е.Т.А. Гофмана у кон-
тексті німецького романтизму полягає в тому, що простежується відмова від певних фі-
лософсько-естетичних позицій ієнської школи, загострюється усвідомлення дійсності, 
її ідеалів, романтичне протиставляється реальному життю, герой письменника прагне 
відмовлятись від матеріальних цінностей, оскільки вони призводять до “каліцтва” душі .

2 етап – життєвий шлях
3 етап – творча спадщина
 Студенту-філологу рекомендується вивчати твори письменника не лише в перекла-

дах, а мовою оригіналу для того, щоб визначити основні особливості ідіостилю та їх 
збереження при перекладі. Також варто враховувати час перекладу, особистість пере-
кладача, його ідіостиль, оскільки це все впливає на точність передачі первинної думки.

 Перелік творів Е.Т.А. Гофмана, рекомендований до вивчення студентами-філолога-
ми: 

•	 “Фантазии в манере Калло”;
•	 “Ночные этюды”;
•	 “Эликсиры сатаны” / “Элексир дьявола”;
•	 “Житейские воззрения кота Мурра”;
•	 “Серапионовы братья”.
4 етап – вплив на літературу
 “Творческий опыт Гофмана в России был положительно использован Пушкиным 

(“Гробовщик”, “Пиковая дама”), Гоголем (“Портрет”, “Вий”, “Нос”, “Записки сумасшед-
шего”), Достоевским (“Двойник”, “Бобок”), Одоевским (“Русские ночи”), Салтыковым-
Щедриным (“История города Глупова”, “Сказки”). В Германии Гофман влиял на Хауфа, 
Гейне, Шумана, Вагнера. В других странах – на Бальзака, Бодлера, Стивенсона, Эдгара 
По” [11: 34].

Запитання до студентів-філологів:
 Прокоментуйте, що саме вплинуло на ідіостиль цих письменників, які жили і твори-

ли в різних країнах. Обґрунтуйте свою думку.
5 етап – огляд видань творів Е.Т.А. Гофмана 
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Студентам рекомендується скористатися програмою Microsoft Power Point.
6 етап – екранізації, опери, мультфільми, фільми за творчою спадщиною  

Е.Т.А. Гофмана та його творами 
 Таким чином, вивчення творчості видатного письменника-романтика Е.Т.А. Гофма-

на студентами-філологами розширює знання студентів про період німецького романтиз-
му, його значення як для тієї епохи, в яку він жив, так і для наступних поколінь. Особис-
тість письменника є суперечливою. Це пов’язано з:

•	 соціально-політичною ситуацією Німеччини у XIX ст.;
•	 сімейними драмами у житті Е.Т.А. Гофмана 
•	 оточуючим середовищем;
•	 впливом німецької класичної філософії на світогляд письменника тощо.
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Юрчук Л.В.

(Київ, Украина)

диСКурСивна КомПЕтЕнціЯ  
в СиСтЕмі навчаннЯ міЖКуЛЬтурної КомуніКації

У статті розглядаються деякі питання, що стосуються дискурсу в системі на-
вчання міжкультурній комунікації.

Ключові слова: дискурсивна компетенція, комунікативна компетенція, міжкультур-
на комунікація, комунікативні наміри, комунікативний соціолінгвістичний аспект.

В статье рассматриваются некоторые вопросы, касающиеся дискурса в системе 
обучения межкультурной коммуникации.

Ключевые слова: дискурсивная компетенция, коммуникативная компетенция, меж-
культурная коммуникация, коммуникативные намерения, коммуникативный социолинг-
вистический аспект. 

The article deals with some linguistic issues related to discourse competence in the system 
of intercultural communication teaching.

Key words: discourse competence, communicative competence, intercultural communica-
tion, communicative intentions, communicative sociolinguistic aspect.

На сучасному етапі у викладанні іноземних мов важливим вважається залучення до 
іншої культури та участь у діалозі культур. Ця мета досягається шляхом формування 
здібності до міжкультурної комунікації, тобто набуття певного рівня комунікативної ком-
петенції.

Поняття комунікативної компетенції багатоаспектне і містить кілька субкомпетен-
цій. Хотілося б зупинитися на одній її найбільш значущих – дискурсивній компетенції

Поняття «дискурс» почало використовуватись у теорії навчання іноземних мов у 
70-х рр. ХХ ст. та означало зв’язну послідовність речень або мовленнєвих актів, тобто 
корелювало з поняттям «текст». У сучасній педагогічній практиці дискурс визначається 
як «складне комунікативне явище, яке окрім тексту включає в себе екстралінгвістичні 
фактори (знання про світ, думки, установки, цілі адресата), необхідні для розуміння тек-
сту». Текст є носієм інформації, а також взірцем використання конкретного матеріалу у 
мовленні. Однак з позиції сучасних завдань навчання спілкування цих функцій недостат-
ньо. Слід пам’ятати, що основним у акті спілкування є не зміст тексту, тим паче не його 
мовна форма, а вираження та досягнення комунікативних завдань партнерів. При цьому 
текст є засобом досягнення цих завдань.

На відміну від тексту, дискурс є взірцем реалізації визначених комунікативних на-
мірів у контексті конкретної комунікативної ситуації щодо партнера, представника іншої 
культури, вираженої певними мовними і не мовними засобами.

Дискурс – це не тільки продукт мовленнєвої діяльності, а також й процес її творення, 
який визначається екстралінгвістичними факторами, тобто комунікативним контекстом 
та умовами спілкування.
©  Юрчук Л.В., 2012
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Студент не повинен запам’ятовувати тексти на пам’ять як взірці мовної реалізації, 
доцільніше створювати/сприймати дискурси, виходячи з комунікативної мети та ситуа-
ції спілкування. Студент повинен зорієнтуватися в обставинах і спромогтися визначати 
комунікативну мету того, що хто говорить.

Дискурсивна компетенція посідає центральне місце в системі навчання міжкуль-
турної комунікації. Навчанню має передувати відбір типів дискурсів. Ознайомлення з 
конкретним дискурсом має базуватися на аудіовізуальному уявленні, за допомогою яко-
го презентується автентична комунікативна ситуація, комуні канти-представники іншої 
культури, їх мовна і немовна поведінка, культурне тло. Набуття навичок творення/сприй-
мання дискурсу передбачає: ознайомлення (вступна бесіда викладача з посиланням на 
комунікативну мету спілкування, представлення дискурсу, контроль розуміння аналіз си-
туації); тренування( сприйняття та аналіз кількох дискурсів одного типу, вправи для за-
кріплення мовних засобів, відтворення дискурсів);практика кероване спілкування (тво-
рення/розуміння дискурсів), вільне спілкування (творення/розуміння акту спілкування 
з використанням вивчених типів дискурсів на основі проблемної ситуації іншомовного 
культурного середовища).

Навколишній світ (умови спілкування); комунікативний соціолінгвістичний аспект; 
типи дискурсів (побутовий, культурологічний, освітній); мовленнєва діяльність адресан-
та, мовленнєва діяльність адресата; повідомлення; успіх мовленнєвої діяльності – все це 
є основними компонентами ситуації вербальної комунікації

Типи дискурсів – це ті типи, які використовуються у повсякденному житті, головним 
чином у сфері неофіційного спілкування, тобто дискурси побутового, культурологічного 
та освітнього характеру. До них належать повідомлення на побутову/культурологічну/
навчальну тематику;розпитування на ту саму тему: прохання, пояснення вчинку, факти, 
явища; висловлення згоди/незгоди; схвалення, засудження, суперечка.

Після того, як тип дискурсу відібрано, визначають ситуації офіційного або неофі-
ційного спілкування у побутовій сфері: вдома в сім`ї, зустріч з друзями, відвідування 
магазину, лікарні, подорожі; проблемні ситуації: прийом іноземних фахівців, ділові пе-
ремовини, укладання угод, участь у конференціях, ділове спілкування, спільна робота 
над проектами; у соціально-культурній сфері ситуації спілкування пов’язані з бесідами 
з іноземцями в офіційних або неофіційних обставинах, обговорення проблем політики, 
економіки, культури, екології, спорту; у професійній сфері: прийом іноземних фахівців, 
ділові переговори, спільна робота над проектами тощо.

Після вибори ситуації встановлюють можливий статус комунікантів ті їх комуніка-
тивні завдання. Це можуть бути: батьки і діти, однолітки, друзі керівники та члени деле-
гацій за кордоном, учасник ділової зустрічі.

Найтиповіші комунікативні наміри: повідомити важливу інформацію, запитати, об-
говорити питання з метою прийняття рішення, довести правильність/неправильність рі-
шення.

Слід відібрати узуальні мовні засоби для вираження комунікативного наміру: звер-
тання, уточнення, вибачення.

Навчання спілкуванню передбачає ознайомлення студентів з новим типом дискурсу. 
Викладач ознайомлює з комунікативною метою та у загальних рисах подає ситуацію 
спілкування та комуні кантів. Далі слухають дискурс. Після цього студенти отримують 
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друкований текст і разом з викладачем проводять детальний лінгво-семантичний аналіз, 
встановлюють лінгвістичні, логіко-змістовні та композиційні особливості дискурсу.

Проводиться тренування сприйняття та створення типу дискурсу, який вивчається. 
Виконують вправи для закріплення кліше ті інших мовних засобів, притаманних саме 
цьому типу дискурсу. Далі прослуханий дискурс відтворюється студентами.

Практика спілкування відбувається за принципом керованого спілкування. Пропону-
ється комунікативна ситуація, тип дискурсу та його тема. Студенти повинні його створи-
ти/зрозуміти за аналогією з вивченим. Наприклад, у неофіційному спілкування: ви при-
їхали в гості до знайомого у США. Познайомтесь з членами його сім`ї, довідайтесь про 
звичаї та традиції, які вони проводять вільний час. Після виконання завдання проводить-
ся детальний аналіз дискурсу, виконуються вправи для ліквідації відзначених недоліків.

На етапі вільного спілкування пропонується лише комунікативна ситуація та мета, 
наприклад: ви є представником України на міжнародному заході в Нью-Йорку. Тип дис-
курсу та мовну і немовну поведінку обирають студенти. На цьому етапі головним засо-
бом навчання є рольові та ділові ігри.

Система навчанню спілкуванню сприяє формуванню дискурсивної компетенції. Для 
реалізації дискурсивної компетенції необхідно володіти набором типів дискурсів; обира-
ти той тип дискурсу, який відповідає комунікативній меті; створювати реальний дискурс 
відповідно до сфери і ситуації з урахуванням статусу мовного партнера; забезпечити 
доцільність своєї мовної поведінки, спираючись на базові знання про культуру, звичаї 
та традиції країни, мова якої вивчається; розуміти й інтегрувати інформацію дискурсу з 
точки зору сприйняття, спираючись на знання ситуації, комунікативної мети адресанта 
і знання носія мови.

ЛітЕратура

1. Бурденюк Г.М., Ротарь А.Б, Юрчук Л.В. Роль языковой личности в межкультурной 
комуникации. – Мова і культура, випуск 10, том ІІ(102), Киев:,2008 – 119с.

2. Витлин Ж.Л. Эволюция методов обучения иностранным языкам в ХХ веке – 
Иностранные языки в школе. – 2001. №2. – 26с. 

3. Кучеренко О.І. Формування дискурсивної компетенції у сфері усного спілкування. 
– М., 2000

4. Караулов Ю.Н. Петров В.В. Від граматики тексту до когнітивної теорії дискурсу. 
– М., 1989 



380

УДК 81’373:159.922.7   
Занько Г.П.

(Київ, Україна)

ФЕномЕн дитЯчої ЛЕКСиКи та її ХараКтЕрні оСоБЛивоСті

Стаття присвячена розгляду феномена дитячої лексики, основних напрямків тео-
ретичних досліджень цієї лексики та творчих аспектів мовленнєвої діяльності дитини. 
Проводиться аналіз дитячих новотворів з погляду їхніх структурно-семантичних осо-
бливостей та способів словотворення.

Ключові слова: дитяча лексика, дитячий неологізм, словотворчість, нормативна 
мова.

Статья посвящена рассмотрению феномена детской лексики, главных направлений 
теоретических исследований этой лексики и творческих аспектов речевой деятельно-
сти ребенка. Проводится анализ детских новообразований с точки зрения их структур-
но-семантических особенностей и способов словообразования.

Ключевые слова: детская лексика, детский неологизм, словотворчество, норматив-
ный язык.

The article deals with the phenomenon of child’s vocabulary, the main directions of 
theoretical researches of this vocabulary and creative aspects of the child’s speech. The 
analysis of child’s neologisms is conducted in terms of their structural and semantic features 
and ways of word formation.

Key words: child’s vocabulary, child’s neologism, word formation, normative language.

Мова – це складна й багатогранна система як у структурному, так і в функціональ-
ному аспектах. Дитяча лексика – один із важливих елементів різнопланової мовної сис-
теми, адже дослідження цього явища розширює наші уявлення про мову, її функції та 
особливості формування.

Вивчення дитячої лексики вже протягом багатьох років привертає до себе увагу лінг-
вістів, психологів, соціологів, педагогів та інших учених, які працюють у галузі гумані-
тарних наук. Дослідження цього феномена є необхідним для вирішення багатьох теоре-
тичних і практичних питань, пов’язаних із виникненням і розвитком людської мови, її 
викладанням тощо.

Дитяче мовлення є об’єктом дослідження багатьох наук: психології (Л.Н. Галігузова, 
О.О. Смирнова), лінгвістики та психолінгвістики (А.М. Шахнарович, Н.М. Юр’єва).

Фундаментальні теоретичні дослідження дитячої лексики проводяться у трьох осно-
вних напрямках:

1) психолінгвістичному (трансформаційно-породжуюча граматика Н. Хомського, 
теорія семантичних складових (Є. Кларк), теорія «функціонального ядра поняття» (К. 
Нельсон), теорія прототипу (Е. Рош та М. Боверман);

2) теорії мовної діяльності (праці А.А. Леонтьєва, Д.Б. Ельконіна, Н.І. Жинкіна, А.М. 
Шахнаровича, Л.Ф. Обухової та ін.; комунікативні та некомунікативні прояви мовної по-
ведінки (Я. Пруш), тенденція до комплексного вивчення мовленнєвої діяльності дитини);
©  Занько Г.П., 2012
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3) когнітивному (мовленнєвий розвиток дитини розглядається в зв’язку з розвитком 
загальних когнітивних спроможностей дитини (модель суперництва Е. Бейтс і Б. Мак-
Вінні та ін.).

У дитячі роки розвиток мовлення відбувається в двох основних напрямках: по-
перше, інтенсивно поповнюється словниковий запас та засвоюється морфологічна сис-
тема мови, якою говорять оточуючі; по-друге, мовлення забезпечує перебудову когнітив-
них процесів (уваги, сприйняття, пам’яті, уявлення, а також мислення) (В.С. Мухіна) [1]. 

Активність засвоєння мови дитиною виявляється в дитячих неологізмах. Акт сло-
вотвору в дитячому мовленні відбувається в результаті складної взаємодії словесних 
структур, де суттєвий компонент становлять утворення за аналогією. Проте з часом сло-
вотворчість згасає та в 5-6 років звичайно вже не спостерігається. Так, К.І. Чуковський 
зазначає, що «починаючи з двох років, дитина на короткий час стає геніальним лінг-
вістом, а потім, у віці 5-6 років, утрачає цю геніальність» [2: 19]. Саме тому в дискурсі 
п’яти-семирічних дітей приклади дитячих неологізмів одиничні.

Одним із найдивовижніших феноменів дитинства є неусвідомлювана словесна твор-
чість (створення дитиною слів відповідно до її рідної мовленнєвої системи).

Творчі аспекти мовленнєвої діяльності дитини досліджували Ф. де Сосюр, В.О. Бо-
городицький, І.О. Бодуен де Куртене, М.Ф. Грушевський, О.М. Гвоздєв, К.І. Чуковський, 
Т.М. Ушакова, С.Н. Цейтлін, Л.В. Щерба, М.С. Рибников. Ці дослідники зазначають, що 
словотворчість є однією з найважливіших особливостей мовленнєвого розвитку дитини. 
Адже дитина творить нові слова, щоб назвати невідомі їй явища й поняття. А більшість 
слів вона засвоює шляхом наслідування, аналогії з мовою дорослих [3; 2; 4].

Дитячі новотвори розуміють як лексичні одиниці, які мають статус слів, самостійно 
побудовані дитиною, відсутні в нормативному слововживанні. 

Дитячу лексику розглядають як своєрідне дзеркало, в якому відображається норма-
тивна мова. Аналіз процесу переходу лексем із мовлення дорослих у мовлення дітей дає 
змогу отримати нові знання про будову нормативної мови або перевірити дані, отримані 
за допомогою інших методів дослідження.

Сьогодні зацікавленість лінгвістів феноменом дитячої лексики в Україні поступово 
зростає. Відомі два основні підходи до аналізу дитячого мовлення:
	дослідження лексем дитячого мовлення з позицій нормативної мовної системи;
	відношення до мовної системи дитини як такої, що характеризується відомим сту-

пенем автономності і яка може певною мірою задовольняти комунікативні потреби дитини.
Щодо першого підходу, то дитяча лексика розглядається як «недозріла» мова дорос-

лих, яка характеризується відсутністю повного набору одиниць і категорій мови дорос-
лих, специфічністю їхніх форми, змісту, функціонування. Адже саме мова дорослих є 
для дітей еталоном, якого вони несвідомо прагнуть досягнути. До того ж саме мову до-
рослих діти трансформують і на її основі творять власну мовну систему. 

Другий підхід розглядає дитячу лексику в межах мовної системи дитини, яка сфор-
мувалася на певному віковому етапі (без оцінки «правильно» – «неправильно» відповід-
но до усталених норм). При цьому потрібно враховувати не лише мовні засоби, якими 
користується дитина, але і смисл, який вона прагне виразити. 

Дитяче мовлення віддзеркалює й фіксує різноманітні особливості нормативної 
мови. У цій статті ми спробуємо розглянути дитячі мовленнєві новотвори з погляду їх-
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ніх структурно-семантичних особливостей, спираючись на теоретичні положення О.В. 
Бондарка [5].

Матеріалом для дослідження стали лексеми дитячого мовлення, відібрані з «Етимо-
логічного словника української мови» [6], «Словника української мови» Б.Д. Грінченка 
[7], «Словника української мови» (в 11-ти томах) [8], «Словника української мови 16 – 
першої половини 17 ст.» [9].

У дітей здібність створювати нові слова виявляється лише на певній стадії їхнього 
розвитку (зазвичай від двох років). Багато дітей проходять стадію, яку зарубіжні дослід-
ники називають U-shaped development (перехід від правильної форми до неправильної, а 
через деякий час знову до правильної). Перехід до неправильної форми слів і є створен-
ням інновації, що свідчить про засвоєння дитиною певного фрагмента словотвірного чи 
словозмінного механізму мови (цей процес отримав назву «продуктивного» використан-
ня мовних одиниць) [4].

Багато дослідників дитячої лексики стверджують, що однією із основних причин 
творення дітьми нових слів є розрізнення мисленнєвого (понятійного, логічного) змісту 
й змісту власне мовного. Саме осягнення рідної мови розуміють як поступове оволодін-
ня узуальними (загальноприйнятими в суспільстві) способами кодування смислів.

В основі мовних значень (граматичних, лексичних і словотвірних) лежить мислен-
нєвий зміст, який проходить мовне оброблення залежно від специфіки мови. Мовний та 
мисленнєвий змісти є самостійними сутностями, але останній може бути відтворений і 
немовними засобами. Відомо, що невербальними засобами передачі смислів користу-
ються й дорослі, проте в комунікативній діяльності дитини раннього віку ці немовні 
засоби (жести, вокалізація) трапляються набагато частіше. 

Дитячі формотвірні інновації порівняно з відповідними нормативними формами, як 
правило, характеризуються:

1) більшою мірою семантичної мотивованості (встановлення більш строгих і послі-
довних відповідностей між граматичним значенням і смислом);

2) більшою послідовністю формальної фіксації змістових відмінностей (що 
пов’язано з більш стандартними співвідношеннями між граматичним значенням і гра-
матичною формою).

Дитяча лексика віддзеркалює й фіксує різноманітні особливості нормативної мови, 
адже, як зауважує І.О. Бодуен де Куртене, «за дитячими інноваціями можна уявити май-
бутній стан мови» [4: 160].

Можна визначити такі групи дитячих лексем:
1) здрібнілі форми: базя «вівця, ягня», здрібніла форма від іменника баран; кося «ко-

ник, конячка», афективне утворення, яке виникло як зменшувальна форма до слова кінь; 
муній «малий» (афективне утворення, яке виникло в дитячій мові на основі прикметника 
малий); подуся «подушка»; розя «різка»; биця «бик, корова»; буля «білий хліб, булка»; 
цюця «собака»; гуля «голуб»; каця «качка»; кольо «калач, крендель, білий хліб», здрібніла 
форма від калач; лозя, лизя «ложка»; ладки «долоні» (ладушки – дитяча гра, зменшуваль-
но-пестлива форма від ладоня, яке виникло внаслідок метатези у слові долоня); медя 
«мед», «усе солодке»; медьо «солодощі»; мися «миска»; муся «муха»; нося «ніс»; нозя 
«нога»; паля «палиця»;



383

2) результат характерного для дитячої мови скорочення назви слів: бальо «бублик», 
«гостинець»; кука «воша, комаха», результат скорочення слів кузька, комаха; кука «ляль-
ка», результат скорочення слова кукла «лялька»; дюдя «холод, холоднеча», зюзя «холод, 
холодно»;

3) результат редукції: боля – від бараболя (картопля); купі – від купатися;
4) результат редуплікації: ньоня «молоко», результат видозміни форми моня з упо-

дібненням приголосних, зумовленим схильністю дитячої мови до редуплікації складів; 
папа «хліб», результат редуплікації вигуку па, який у дітей не має конкретного значення, 
але якому приписали значення «їсти», наявне в багатьох навіть не близькоспоріднених 
мовах; пипа, питя «вода», редуплікативне утворення (характерне для слів дитячої мови) 
від основи пи- «пити»; 

5) вигуки на позначення певних дій: бусі (бусь, буць, бубусі, бушки, бусьнути) – ви-
гук на позначення падіння або зіткнення двох предметів, властивий дитячій мові варіант 
до бух; буц – вигук на позначення дії лягати в ліжко; куця, коця «свиня, порося» (коць-
коць – вигук, яким підкликають свиней); куця «собака», куці-куці – вигук, яким підкли-
кають щенят; пруська «вівця» (похідне від вигуку, яким кличуть овець); пруті «гуляти», 
похідне утворення від вигуку тпру-тпру; путя «курка», путі – вигук для підкликання 
курей; тьоті «чобітки, черевички», тьоп – вигук для передачі удару, хлопання, стуку, 
падіння; тютя, тютька «курка, курча», складова частина вигуку, яким кличуть курей; 

6) звуконаслідувальні утворення: дзеня – звуконаслідувальне утворення, паралельне 
до дзінь («все, що дзвенить»); миня «корова, віл, теля», звуконаслідувального походжен-
ня від мукати; ням-ням «їсти» (звуки, які виникають при споживанні їжі); паця «свиня», 
похідне утворення від звуконаслідувального вигуку паць, що первісно вживався для імі-
тації звуків, які видає свиня під час їди, а згодом став використовуватися для підкли-
кання свиней; гами «їсти», звуконаслідувальне утворення від процесу споживання їжі 
«гамати», «гамкати»; джа – звук від удару різкою; ляля «дитина», звукозображувальне 
утворення, пов’язане з дитячим лепетанням; люля «колиска» (лю-лю – приспів при коли-
хання дитини);

7) форми на позначення вигаданих істот: каба, киба – уявна страхітлива істота; гава 
– щось страшне, вигадана істота, якою лякають дітей;

8) результат фонетичної видозміни слів нормативної мови: ковхан «стусан» (можли-
во, результат видозміни слова штовхан); няня, няньо, нямньо «м’ясо», результат видо-
зміни форми м’ясо; кутя «хустка», результат фонетичного спрощення дитячого хустя 
«хустка» при можливому впливі з боку кутати; 

9) результат контамінації форм слів: най «дай», результат контамінації форм на «ві-
зьми» і дай; тюпа «курка», результат контамінації слів тютя і ціпа;

10) похідні утворення: буцьо «яблуко», похідне від буц (прізвиська подолян, воли-
нян за місцем походження сорту); ниняти «спати» (походить із приспіву при заколису-
ванні дитини).

Отже, базою для утворення більшості проаналізованих лексем є звуконаслідувальні 
слова, особливо вигуки, та здрібнілі форми. Очевидно, що багато слів дитина засвоює 
шляхом наслідування мовлення дорослих. 

Врахувавши особливості творення слів дітьми, можна визначити такі способи їхньо-
го словотворення:
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1) видозміна нормативних слів із мовлення дорослих: їці «їсти», лозя «ложка», масьо 
«масло»;

2) індивідуальна словотворчість дітей:
	випадкова: молоньо «молоко»; нюра «м’ясо»;
	пов’язана з намаганням надати слову внутрішньої форми (це явище відоме під 

назвою «народна етимологія»): тьопті – від топати; буц – від буцати.
Дитячі новотвори становлять частину українського загальнонародного словника. 

Але, як бачимо, вони є швидше прикладами порушення мовних норм. Дитяча лексика 
свідчить про чималі потенційні можливості розвитку української мови.
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СоврЕмЕннЫй учЕБнЫй КомПЛЕКт По руССКому ЯЗЫКу КаК 
дидаКтичЕСКаЯ и ЛингвиСтичЕСКаЯ Задача

Стаття присвячена проблемі розробки навчального комплекту з російської мови для 
початкових класів, що реалізує вимоги нових освітніх стандартів.

Ключові слова: підручник, комунікативно-діяльнісний підхід; особистісні, предмет-
ні і метапредметні результати; компетенції, що формуються.

Статья посвящена проблеме разработки учебного комплекта по русскому языку для 
начальных классов, реализующего требования новых образовательных стандартов.

Ключевые слова: учебник, коммуникативно-деятельностный подход; личностные, 
предметные и метапредметные результаты; формируемые компетенции.

The article is dedicated to elaboration of modern Russian tutorial kit for primary school as 
facing and implementing current requirements of the New Educational Standards.

Keywords: tutorial; communicative and active approach; personality, school subject and 
meta-generated efficiency; competence-based approach.

В соответствии с новым Федеральным государственным образовательным стандар-
том целью освоения  основной образовательной программы начального общего образо-
вания  должно стать достижение учащимися предметных,  личностных и метапредмет-
ных результатов. Это требование относится ко всем образовательным областям, в том 
числе и к образовательной области «Филология».

Реализации  основополагающих целей нового стандарта должны служить все со-
ставляющие учебника. Это, в первую очередь, тщательно отобранный теоретический 
лингвистический материал, препарированный с учетом возрастных особенностей млад-
ших школьников; во-вторых, это методика его подачи, приемы освоения школьниками; 
в-третьих, это тексты,  работа с которыми ориентирована на  получение конкретных ре-
зультатов, как предметных, так и личностных. Само построение  учебника, его рубрики, 
система навигации, иллюстративный ряд призваны сформировать у школьника требуе-
мые стандартом  результаты. 

 Данную задачу автор статьи (в соавторстве с Л.Ф.Климановой) попытался реали-
зовать в комплекте учебников  «Русский язык»  в рамках программы «Перспектива», 
опубликованных издательством «Просвещение» (Москва).

Установка на формирование предметных результатов, соответствующих требовани-
ям ФГОС, заставила авторов учебного комплекта по-новому подойти к трактовке тради-
ционно изучаемых в начальной школе разделов русского языка, дополнить программу 
вопросами, которые раньше не входили в сферу изучения младшими школьниками. 

Так, ключевым понятием в учебниках «Русский язык» Климановой Л.Ф. и Бабушки-
ной Т.В. стало понятие «общение». Общение рассматривается прежде всего как пред-
©  Бабушкина Т.В., 2012
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мет обучения, а также как организационная форма обучения (парная и групповая 
работа), как система межличностных отношений (освоение позитивного стиля обще-
ния). Коммуникативно-деятельностный принцип построения учебников позволяет фор-
мировать представление о ситуации общения, целях и результатах общения собесед-
ников; закреплять полученные умения при работе со словом, предложением и текстом в 
разнообразных ситуациях, которые могут возникнуть в жизни.

В курсе «Русский язык» один из важнейших приемов, построенных на основе ком-
муникативно-познавательного принципа обучения, – вовлечение учащегося в диалог. 
Для этого в учебник введены «сквозные персонажи», которые сопровождают учащегося с 
1 по 4 класс, задания, предусматривающие парную и групповую работу, формирующие на-
выки сотрудничества со сверстниками. Указанный результат реализуется, в частности, 
в разделе, посвященном общению («Русский язык», 2 класс, часть 1 – «Мир общения»; 
3 класс, часть 1, «Собеседники. Диалог», «Культура устной и письменной речи»; 4 класс, 
часть 1, «Речевое общение», «Речь устная и письменная», «Средства общения» и др.).  За-
дания этих разделов позволяют научить детей слушать и слышать собеседника, дости-
гать взаимопонимания, осознавать, какие правила общения позволят людям понять друг 
друга.

Помимо практического освоения навыков сотрудничества в парах, малых группах, 
содержание учебников (иллюстрации, тексты) задаёт различные социальные ситуации 
взаимодействия, на примерах которых учащиеся учатся выходить из конфликтных си-
туаций. 

При изучении языка как средства общения у учащихся формируются коммуникатив-
но-речевые и литературно-творческие способности, дети осваивают духовно-нравствен-
ные ценности.

Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач происхо-
дит при изучении языковых единиц  и является базой, позволяющей верно использовать 
эти единицы в речи. Именно данный критерий становится основным при определении 
успешности освоения курса русского языка. С этой целью в учебник введены такие за-
дания, как составление текстов в зависимости от коммуникативной задачи, анализ и со-
ставление текстов разной функциональной направленности – художественных, научных, 
деловых.  

Основная цель новых учебников - научить ребенка верно  использовать язык в речи, 
для чего необходимо иметь достаточно четкие теоретические представления об устрой-
стве языка. Учебник предлагает составление текстов таких жанров, которые обязательно 
будут востребованы в практике. Это написание объявлений, записок поздравлений (2 
класс);  писем (1 класс, 3 класс), приглашений (1 класс) , инструкций,  заявлений (3 
класс) и т.п. Это позволяет осуществить связь с практикой, реальными проблемами окру-
жающего мира;  формирует способность и готовность учащихся к реализации социаль-
ных проектов.

При этом сам язык представлен в новом курсе как система, развивающаяся и изменя-
ющаяся с течением времени. Учащиеся знакомятся с изменением звуковой системы языка, с 
появлением новых орфографических норм, приобретают навыки сопоставления старых и 
новых языковых норм, что мотивирует освоение механизмов адаптации к изменяющим-
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ся условиям и самоизменения. Материал учебников помогает детям получить представ-
ление о языке как общечеловеческой ценности, о роли языка в обществе (4 класс, часть 
1). Учащиеся знакомятся с высказываниями великих людей о русском языке, узнают об 
исторических изменениях в системе языка, об изменении свойств некоторых звуков, о 
развитии грамматической системы языка — появлении вариантов падежных окончаний 
имен существительных (4 класс, часть 2), знакомятся с историей возникновения раздель-
ного написания слов (2 класс, часть 2), историей твердого знака (3 класс, часть 2) и др. 
Неоднократное обращение к истории языка, демонстрация того, как бережно соблюда-
ются языковые традиции, показывают важную роль языка в обществе.

Для формирования целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий в  курсе «Рус-
ский язык» предусмотрены задания, которые знакомят учащихся с различными языковы-
ми и речевыми особенностями разных народов, например, с видами приветствия, приня-
тыми у древних людей, с различиями в принципах называния одного и того же предмета 
в разных языках, что способствует воспитанию интереса и уважения к народам других 
стран, к их культуре. 

Современные учебники должны  также создавать условия для формирования у учащихся 
личностных результатов, ряд которых декларируется в новых образовательных стандар-
тах.  Какие же компоненты учебника помогают осуществлению данных целей? Это прежде 
всего подбор дидактических материалов. Знакомство учащихся с историей и культурой 
нашей страны (например, тексты о возникновении русского алфавита,  о Кирилле и 
Мефодии, об известных людях России: В.И.Дале, А.С.Пушкине, Ю.Гагарине, А.Барто 
и многих других, - о древних городах нашей страны, о центрах и памятниках культуры 
и искусства) воспитывают любовь и уважение к Родине. Тексты учебников подобраны 
таким образом, чтобы младшие школьники получили представление о России как об 
огромной и великой державе, что воспитывает чувство гордости за свою страну, за ее 
историю и культуру.

Учебники ориентируют учащихся на осознание своей этнической и национальной 
принадлежности при сохранении уважения к представителям других народов, форми-
руют целостный социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 
и разнообразии природы, народов, культур и религий. Окружающий мир в учебниках 
показан как единый «мир общения» во взаимоотношениях человека, природы, культуры. 
С первых страниц формируется отношение к общению как главной гуманистической 
ценности и вместе с тем закладывается гуманное отношение к животным, природе.

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-
тельности и формирование личностного смысла учения происходит при осознании учащи-
мися своей новой социальной роли – «ученик», чему способствуют «сквозные персонажи» 
учебников – дети Аня и Ваня и «профессор Иван Иванович Самоваров». Профессор по-
казывает практическую значимость изучения каждого из разделов языка, объясняет теоре-
тический материал, знакомит с новыми правилами, а Аня и Ваня помогают учащимся 
разобраться в материале и вместе со школьниками выполняют разнообразные задания (не 
всегда корректно, поэтому им требуется помощь), побуждая ученика к деятельности. 

Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека создается в ре-
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зультате ориентированности всех компонентов, составляющих частей учебника на до-
стижение данной цели. И диалоги сквозных персонажей учебника (Ани, Вани, Самова-
рова), и их обращение к учащимся, и наблюдение над  произведениями мастеров слова в 
рубрике «Словесное творчество» (1-4 классы), и материалы раздела «Культура устной и 
письменной речи» (например, задания на верное определение рода имен существитель-
ных, использование предлогов, нахождение правильных вариантов падежных окончаний 
имен существительных и т.п.), и оценка  неграмотного написания письма, и выявление 
позитивной роли орфографии - все это должно сформировать у учащихся представление 
о соблюдении норм устной и письменной речи как обязательном показателе общей куль-
туры человека.  

Хорошо известно, что обучение только тогда достигнет нужного результата, когда 
будет создано позитивное эмоциональное отношение учащихся к учебному содержанию. 
Созданию нужного эмоционального настроя способствует прекрасное оформление учебни-
ка, наличие иллюстративного ряда, интересное графическое решение оформления страниц и 
отдельных элементов текста, психологическая  установка на сотрудничество, взаимопонима-
ние и взаимопомощь, а также наличием заданий, дающих учащемуся убедиться в наличии у 
него знаний и вследствие этого получить публичное признание (например, конкурс «Грамо-
тей» - 3 класс, ч. 2).

Обеспечивается не только усвоение системы знаний, но и формирование базовых ду-
ховно-нравственных ценностей и социальных, основанных на традициях отечественной 
культуры. Подбор дидактического материала в учебниках всех классов ориентирован на 
воспитание у учащихся уважения к старшим, умения дружить, стремления делать добро. 
Тексты и задания к ним воспитывают уважительное отношение к семейным ценностям, 
интерес к истории своей семьи, побуждают учащихся к диалогу с родителями

Учебники ориентируют учащихся на осознание эстетической ценности произведе-
ний мастеров слова. В качестве текстов для упражнений и заданий во многих случаях 
взяты произведения и отрывки из произведений классиков литературы и современных 
авторов.  Чувство прекрасного у детей формируется также через умение видеть красоту 
природы, окружающего мира, различных предметов и вещей. В учебники всех классов 
введен специальный раздел «Словесное творчество»: школьники учатся анализировать 
художественные произведения, учатся воспринимать и понимать различные средства 
создания образности и выразительности, такие, как, например, аллитерация, (2 класс, 
часть 1, 3 класс, часть 1, 4 класс, часть 1), сравнение (3 класс, часть 2),  метафора и 
олицетворение (2 класс, часть 2) и др. Усвоенные знания учащимся затем предлагается 
использовать при создании собственных речевых произведений  в соответствии с зада-
ниями раздела «Творческая переменка», содержащего  во всех частях учебника. Кроме 
того, эстетические чувства ребенка формирует художественное оформление учебников.

Согласно требованиям ФГОС учебники  формируют и метапредметные результаты.   
Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления формируется сначала с помощью постраничных «направля-
ющих» вопросов и заданий, вопросов и подсказок сквозных персонажей учебника, а за-
тем вопросов обобщающих, требующих осмысления  перспективы работы над каждой 
темой. Рубрики учебника: «Творческая переменка», «Словесное творчество», «Из толко-
вого словаря», «Твой словарик», «Проверь себя», «Узелки на память» — закрепление и 
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обобщению материала, «Шаги к умению» также ориентируют учеников на разные виды 
работы, помогают осознать ее цель. Этой же цели служат и принятая в учебниках во 
всех классах знаковая система: «Начало урока», «Работаем самостоятельно», «Работаем 
в паре», «Сравниваем» и др. 

В учебнике предусмотрены задания, направленные на формирование у учащихся уме-
ния делать самостоятельный вывод, самооценку и самоанализ: (например, определить, на 
какие орфограммы подобраны слова, и вспомнить алгоритмы проверки).  Включены за-
дания  для освоения начальных форм познавательной и личностной рефлексии, когда 
учащимся предлагается самим оценить уровень своих знаний, дать самооценку (3 класс, 
часть 2, 4 класс, часть 1). 

Новые образовательные стандарты предполагают формирование у школьников уме-
ния использовать знаково-символические средства представления информации для соз-
дания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 
задач. В учебниках широко используются знаково-символические средства представле-
ния информации и схемы. 

С первого класса учащиеся знакомятся со структурно-семантической моделью сло-
ва, отражающей его  двустороннюю природу, а также со структурно-образной моделью 
предложения. Большой интерес у учащихся вызывает и образное представление системы 
языка (2 класс), звуковой системы (2 класс),  системы частей речи. Используется схе-
ма речевого общения (3 класс, часть 1). Для систематизации знания о звуковой системе 
языка используется рисунок-схема «Звукоград» (2 класс, часть 1), о буквах — рисунок-
схема «Буквоград» (2 класс, часть 1, упр. 38). Схема-рисунок «Состав слова» (2 класс, 
часть 2) дает представление не только о частях слова, но и об их значимости в соста-
ве слова. Учащимся предлагаются также рисунок-схема частей речи (3 класс, часть 1); 
графическая схема постановки знаков препинания при однородных членах предложения 
(4 класс, часть 1). 

Выработке умения использовать различные способы поиска (в справочных источ-
никах и открытом учебном информационном  пространстве сети Интернет),  сбора, об-
работки, анализа, организации, передачи и интерпретации  информации в соответствии 
с коммуникативными  и познавательными  задачами и  технологиями  учебного предмета 
способствуют задания, ориентирующие учащихся на работу со справочной литературой, 
и главным образом — с лингвистическими словарями. В учебники, начиная с 1 класса, 
введены постоянные рубрики «Твой словарик», а также «Из толкового словаря». В конце 
учебников приводятся словари разных типов. Их количество увеличивается от класса 
к классу (орфографический, орфоэпический, фразеологический, этимологический, сло-
варь синонимов и антонимов). Основная цель ввода словарей в учебники — привить 
учащимся навыки работы со справочной лингвистической литературой, расширить их 
словарный запас, способствовать формированию навыков культуры речи. 

Для того чтобы учащиеся овладели логическими действиями сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления анало-
гий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям, в учебниках предусмотрены специальные задания (например, на подбор обоб-
щающих слов, на сравнение: древнего и современного способа, звуков музыки и звуков 
речи, грамматических признаков имен существительных и прилагательных и мн.др. В 
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некоторых заданиях учащимся предлагается сделать самостоятельный вывод, составить 
текст-рассуждение (например, о сравнении темы и главной мысли текста, о значении 
трех частей текста и о связи частей текста, об отличии художественных и научных тек-
стов, обобщить знания о проверке орфограмм разного типа. Предлагаются задания на 
группировку слов по различным критериям. 

При работе по учебникам  «Русский язык» авторов Климановой Л.Ф. и Бабушкиной 
Т.В. учащиеся применяют знания и навыки, полученные при изучении других предме-
тов: литературного чтения, окружающего мира, математики, технологии, и, наоборот, 
используют знания, полученные при изучении перечисленных предметов на уроках рус-
ского языка. Основной навык, полученный на уроках русского языка, — навык куль-
турной и грамотной устной и письменной речи — необходим не только в школе, но и в 
повседневной жизни. 

Речевое развитие ребенка осуществляется при парной и групповой работе, а также 
посредством введения героев — Ани и Вани, которые вовлекают ученика в диалог при 
выполнении заданий. В текстах заданий и диалогов дети знакомятся с новыми словами 
и понятиями, а в конце учебника есть словари, в которых можно посмотреть их опреде-
ления и написание. 

Современные образовательные стандарты определяют основные направления раз-
вития и обучения школьника,  конкретные же учебные пособия должны способствовать 
реализации поставленных стандартами задач.
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Художественная литература занимает особое место в культурной картине мира, бу-
дучи уникальным видом искусства (искусство слова) и уникальной формой сохранения 
морально-эстетического опыта человечества. Каждое литературное произведение самим 
фактом своего существования становится историко-культурным феноменом, и для пра-
вильного понимания он должен рассматриваться также и в этом своем качестве.    

Актуальность темы обусловлена необходимостью системного реформирования 
украинской общеобразовательной школы, доведения её до уровня, который соответству-
ет современным требованиям к социализации подрастающего поколения в соответству-
ющих образовательных учреждениях. 

Утвержденная Министерством образования и науки, молодёжи и спорта Украины 
Концепция литературного образования определяет основные задачи, решение которых 
должно быть обеспечено в процессе изучения литературы в 11-ти летней школе. Одной 
из основных задач, без решения которых литературное образование не может выполнить 
свою функцию в процессе социализации учащихся, является «содействие нравственно-
му самоопределению молодого человека, выработке у него активной жизненной позиции 
на основе гуманистических ценностей и идеалов, стремление к самостоятельному поис-
ку, духовному самосовершенствованию» [4: 15].

Разрешение этой задачи предусматривает системное приобщение украинских 
школьников к мировому литературно-культурному простору, обогащение их духовного 
мира высшими культурными достижениями человечества, воплощенными в выдающих-
ся произведениях мировой литературы.

Для того, чтобы подобное влияние мировой культуры на учащихся стало реально-
стью учебно-воспитательного процесса, Концепция определяет, что литературное обра-
зование должно строиться на основе не только традиционных дидактических, литерату-
роведческих и методических принципов, но и на основе «новых» принципов литератур-
ного образования, которые определились вследствие развития методической теории и 
педагогической практики. Одним из важнейших «новых» принципов литературного об-
разования Концепция считает следующий: «изучение литературы в контексте развития 
культуры и искусства (литература как искусство слова является важной составляющей 
духовной культуры человечества, поэтому вполне уместно рассматривать литературные 
произведения в контексте общего культурного движения на определенном этапе, в связях 
с живописью, музыкой, кино и другими видами искусства); важным для формирования 
мировоззрения и общей культуры учащихся является рассмотрение литературных про-
изведений не только как самоценных текстов, но и в контексте отечественной и мировой 
культуры, истории, искусства, философской мысли, во взаимосвязях с другими текстами 
и художественными явлениями; культурологический принцип обеспечивает расширение 
кругозора учеников, определение места литературы среди других видов искусства и в 
духовной культуре народа и человечества)» [4: 16].

Отмеченные выше моменты определили цель нашей статьи – выявление специфики 
использования культурологического подхода в процессе изучения литературных произ-
ведений, определение перспектив этого использования.

Культурологический подход к изучению литературы теоретически обоснован и 
практически разработан В.А. Доманским, принцип контекстного изучения литератур-
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ного произведения в школьном курсе мировой литературы разработан в монографии 
В.В. Гладышева. 

Определяя специфику культурологического подхода, его роль в построении эффек-
тивного процесса изучения литературного произведения, В.В. Гладышев делает вывод о 
том, что «полноценное, на уровне целостности формосодержания произведения, усво-
ение литературного произведения как явления искусства слова становится возможным 
лишь тогда, когда процесс его изучения учащимися происходит на основании привлече-
ния культурологического контекста, который сочетается с соответствующими культуро-
логическими фоновыми знаниями» [2: 80].

Среди факторов, обусловивших возникновение концепции культурологического 
подхода к изучению литературы, В.А. Доманский выделяет следующие:

1) рассмотрение текста как текста культуры со своей «биографией», с жизнью в «ве-
ликом времени», своими кодами, знаками, символами, образами, архетипами, мотивами;

2) отображение каждым конкретным текстом определенного типа сознания, духов-
ного, социально-психологического климата своей эпохи и вечных проблем жизни;

3) внедрение в школьное литературоведение культурологической интерпретации, то 
есть рассмотрение художественного текста как культурного космоса;

4) знакомство с моделями мира и образа человека в разных типах художественного 
сознания, что является самым важным элементом литературного образования школьни-
ков [3: 41–42].

В настоящий момент, учитывая необходимость реформирования литературного об-
разования на основании Концепции литературного образования и определенных ею 
принципов, разработка конкретных направлений использования культурологического 
контекста при изучении литературного произведения становится очень важным и пер-
спективным направлением методики преподавания литературы.

Литература как учебный предмет обладает в этом плане широкими возможностями. 
Художественные произведения содержат в себе определенный культурный компонент, а 
порой и целый пласт, позволяющий приобщить учащихся к материальным и духовным 
реалиям отечественной и мировой культуры. Особое внимание следует уделить вычлене-
нию национально-культурного компонента, который обеспечивает погружение учащих-
ся в пласты духовной культуры своего народа, знакомит с особенностями национального 
видения мира и его ключевыми ценностями. Так, по мнению ученого О.М. Куцевола 
«осмыслить конкретное литературное произведение можно, лишь осмыслив его в кон-
тексте культурной эпохи, в которую он родился, и поняв тип художественного сознания, 
которое в нем отразилось. Цель такого урока – показать ученикам, что литературное про-
изведение – это явление культуры на определенном этапе её развития, что в нем орга-
нично объединены многовековой опыт человечества с особенностями творческой инди-
видуальной манеры писателя, его личным взглядом на отображаемые проблемы» [5: 54].  

Культурные компоненты должны рассматриваться в контексте художественной си-
стемы произведения, поскольку духовные ценности всегда являлись движущей силой 
творческой страсти художников слова. Ядром анализа произведения в школе должно 
стать авторское видение мира и его эмоционально-ценностное отношение к этому миру, 
то есть его миропереживание. Ценностный срез произведения позволяет открыть уча-
щимся мир истинных и мнимых ценностей, подлинных идеалов и высших символов, 
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ключевых смыслов и значений, которые послужат им жизненными ориентирами. В.В. 
Гладышев отмечает: «Мы исходим из специфики природы литературы как искусства 
слова, поэтому настаиваем на том, что процесс изучения художественной литературы (в 
рамках учебного предмета) в школе должен быть построен на основе изучения собствен-
но литературного произведения, являющегося самодостаточным артефактом, который 
возникает, существует и поэтому должен восприниматься и изучаться читателем-школь-
ником в рамках культурологического вида контекста» [1: 12]. Ученый объясняет это тем, 
что постижение эстетического своеобразия каждого литературного произведения стано-
вится возможным только тогда, когда оно воспринимается и изучается, с одной стороны, 
именно как явление искусства слова, создание и существование которого подчиняется 
общеэстетическим закономерностям, с другой – как явление искусства слова в его спец-
ифике. 

Взаимосвязи между различными видами искусства, их взаимовлияние – это про-
цессы необыкновенно сложные, прямых параллелей между, допустим, классицизмом 
в архитектуре и классицизмом в литературе быть не может, однако внутренняя связь, 
внутреннее единство, в рамках которого представители каждого из искусств использует 
свой «строительный материал» для создания художественных произведений, очевидны.

Использование в учебном процессе культурологического контекста не только по-
зволяет учащимся глубже и полнее изучить каждое литературное произведение, но и 
формирует научные предпосылки для эстетического развития учащихся, для полноцен-
ного формирования их эстетического сознания, в котором каждый из видов искусства 
занимает свое место, являясь вместе с тем необходимой, обязательной составляющей 
воспринимаемой личностью общекультурной картины мира, картины духовно-эстетиче-
ского развития человечества. Важно отметить, что использование культурологического 
подхода в преподавании литературы необходимо осуществлять на основе тщательного, 
всестороннего учета возрастных и интеллектуальных особенностей учащихся. При со-
блюдении определенных критериев можно достичь максимально эффективного станов-
лению духовного стержня личности учащихся.

Культурологический подход в преподавании литературы в школе будет способство-
вать обогащению духовного мира и становлению гуманистического мировоззрения уча-
щихся, если:

- постижение ценностей культуры происходит в процессе духовного общения;
- изучение художественного своеобразия произведений рассматривается как отраже-

ние особенностей национальной культуры;
- анализ произведений национальной литературы осуществляется с учетом постиже-

ния образов национальной картины мира и духовных ценностей ее народа;
- характер героя произведения рассматривается с учетом его мировоззрения, лич-

ностного отношения к духовным ценностям культуры;
- изучение национального пейзажа направлено в русло постижения его как ценности 

культуры.
Специфика мировой литературы как учебного предмета предусматривает значи-

тельно более высокий (в сравнении с изучением украинской литературы) уровень куль-
турологической подготовки школьников, их разностороннего культурного развития. 
Соответственно, это требует более основательного, более разнообразного привлечения 
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к урокам мировой литературы культурологического контекста, причём это привлечение 
в обязательном порядке должно носить системный характер. Между тем, необходимо 
отметить, что именно интегрированные уроки литературы несут в себе повышенную 
значимость культурологического компонента. 

Фактически, если рассматривать ситуацию на уровне школьной практики, в укра-
инской школе давно установлен такой подход к изучению мировой литературы, при 
котором культурологический компонент был крепким и эффективным основанием для 
формирования способности школьника воспринимать изучаемое литературное произве-
дение как самобытное художественное явление, которое возникает в пределах опреде-
ленного национального культурного пространства, принадлежит этому пространству и 
соответствующим образом представляет его в мировой культуре. 
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ПроБЛЕма вЫдЕЛЕниЯ Единиц интЕраКции  
КаК ФормаЛЬно-СодЕрЖатЕЛЬного ЕдинСтва 

Стаття присвячена аналізові відмінностей у підходах шкіл дискурс-аналізу до усві-
домлення інтеракції, обґрунтуванню секвенцій, ад’яцентних пар, одиниць повідомлення, 
структур партисипації, інтеракційних юнітів як формально-змістовних складових ін-
теракції. 

Ключові слова: інтеракція, секвенція, ад’яцентна пара, одиниця повідомлення, 
структура партисипації, інтеракційний юніт. 

Статья посвящена анализу отличий в подходах школ дискурс-анализа в понимании 
интеракции, обоснованию секвенций, адъяцентных пар, единиц сообщения, структур 
партисипации, интеракционных юнитов как формально-содержательных компонентов 
интеракции. 

Ключевые слова: интеракция, секвенция, адъяцентная пара, единица сообщения, 
структура партисипации, интеракционный юнит.

The article deals with analysis of different approaches of the discourse researches in 
understanding the interaction while substantiating the sequences, adjacency pairs, message 
unit, participation structures and interactional units as the formal and substantial constituents 
of an interaction. 

Key words: interaction, sequence, adjacency pair, message unit, participation structure, 
interactional unit.

Актуальной и перспективной в практическом и теоретико-методологическом плане 
проблемой современного дискурсивно ориентированного подхода в языкознании явля-
ется изучение интеракции [1- 11] и определение организующих ее формально-содержа-
тельных структур [2; 4; 5; 7-9; 11]. Обозначенный ракурс исследования дискурсивной 
интеракции остается одним из наименее разработанных в отечественной лингвистике. 
Исходя из этого, целью статьи является анализ наименьших единиц совместной рече-
вой и социальной деятельности интрактантов, включающей действие и реакцию на него 
другого участника,

Общепринятым в дискурсологии является понимание интеракции как значения, ко-
торое совместно конструируется участниками, а единиц интеракции – как актов такого 
«скоординированного сотворчества». Вопрос различий в понимании единиц интеракции 
– это, прежде всего, вопрос учета или отрицания связи интеракции с целостным речевым 
событием / ситуацией, то есть понимание интеракции как ситуативного или локального 
феномена. Так, если  интеракция рассматривается локально, на микроуровне, вне за-
висимости от дискурсивных  макроструктур, то при вычленении ее единиц также не 
учитываются  макродискурсивные факторы интерактивного взаимодействия. Примером 
такого подхода может служить  конверсационный анализ (внесший наибольший вклад в 
©  Бречак Е.О., 2012
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описание интерактивных структур) [5; 10; 11], который рассматривает интеракцию от-
дельно от специфики определяемого речевого события, фокусируясь на потенциально 
универсальных, «базисных» (underlying) моделях и регулярностях. В то же время, этно-
графия речи, интеракционная социолингвистика, критический дискурс-анализ [4; 6; 7; 8; 
9] и другие направления, рассматривающие речевое событие как единицу «измерения» 
интеракции, учитывают при выявлении ее структур ситуативную интерпретацию, варьи-
рование компонентов интеракции в зависимости от типа ситуации или события. 

Важно отметить, что, независимо от различий в понимании единиц интеракции, еди-
ным является понимание того, что любая типология должна выстраиваться на основе 
их адекватности как единиц «для участников» [11], то есть исходя из анализа интерак-
ционного поведения участников, а не предварительной дефиниции события. Другими 
словами, выявление организационной структуры интеракции осуществляется на основе 
эмпирического конверсационно-аналитического подхода. Проблема исследователей – 
выявить и интерпретировать единицы интеракции, основываясь на тех же самых дан-
ных, которые используют участники события 

Основным критерием при определении интеракционных структур является спец-
ифика интеракционного значения и средств его выражения.  Так, выделяемые структуры 
могут основываться либо на «пропозициональной», эксплицитной, лексикализованной 
информации (конверсационный анализ), или на «выводном» знании, имплицитной ин-
формации, различных знаках контекстуализации, устанавливающих ассоциации между 
знаком и контекстом (этнография речи, интеракционная социолингвистика и др.).

Наибольшее распространение и признание в дискурсологии получила методика ис-
следования интеракции посредством таких организующих ее компонентов, как комму-
никативный ход, секвенция, адъяцентная пара. В свою очередь, коммуникативные хода 
строятся из конструирующих их единиц (turn construction units), включающих отдельные 
слова, фразы или предложения, которые связаны вместе для выполнения «интеракцион-
ной работы». Размер хода – количество «пошагово» встроенных единиц, зависит от того 
действия, для которого предназначен ход, то есть определяется деятельностным потен-
циалом таких единиц для участников [5: 83]. Так, «Привет» может быть как формой 
приветствия, так и выражением удивления («Привет, и что же это такое?»); «Ты можешь 
к нам присоединиться» – как ход-предложение и «Ты можешь» (с ударением на втором 
слове) – как форма ободрения, призыв попробовать свои силы в чем-либо. 

По своей природе речевой ход является интерактивным феноменом, так как интер-
претирует речевое действие предшествовавшего участника и, одновременно, задает про-
ект последующего речевого действия и т.д. Вместе с тем, речевой ход не может рассма-
триваться как минимальная единица интеракции, поскольку он произведен одним участ-
ником, а интеракция предполагает ситуацию с ролевой структурой, то есть, по меньшей 
мере, двух субъектов. Для конверсационного анализа речевой ход является скорее мини-
мальной единицей конверсационного значения. 

Помимо речевых ходов, в дискурсологии  предпринимаются попытки выделить дру-
гие наименьшие единицы конверсационного значения, в частности, единицу сообщения 
(message unit). Границы таких единиц выявляются на основе анализа использованных 
участниками интеракции сигналов контекстуализации, включая паузы, модели ударе-
ния, интонации, смены «полноты» и скорости речи и т.д. [2:   ; 8: 229–252]. Единицы 
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сообщения отличаются от высказываний и речевых ходов. Если высказывания должны 
определяться, вероятнее всего, с точки зрения иллокуции, то единицы сообщения – с 
точки зрения перлокуции (перспективы адресата). Речевой ход, в отличие от единицы 
сообщения, всегда характеризуется сменой говорящего и, во-вторых,  может включать 
несколько сообщений. 

Конверсационные ходы связаны друг с другом «в систематически организованные 
модели секвенций ходов» [5: 89], наиболее характерной разновидностью которых явля-
ются адъяцентные пары: парные последовательные действия участников разговора, ко-
торые «соединены» друг с другом единственно возможным образом. Являясь минималь-
ным пространством осуществления скоординированных речевых действий участников, 
секвенция (адъяцентная пара) служит в конверсационном анализе основной единицей 
интеракции. 

Несмотря на положение конверсационного анализа о необходимости рассмотрения 
единиц интеракции как того, что релевантно для коммуникантов в определенный конвер-
сационный момент и не может иметь заранее заданную дефиницию, поскольку констру-
ируется участниками «внутри» границ, специфика, набор, формально-содержательное 
варьирование единиц интеракции (во всяком случае, в институциональной речи) все же 
доказывает четкую зависимость всех этих характеристик от типа ситуации, в которую 
вовлечены интерактанты. 

Стремлением адаптировать методику конверсационного анализа к особенностям 
типа ситуации, определяющей специфику интеракции и ее структурные компоненты, 
продиктовано введение и обоснование исследователями таких единиц интеракции, как 
структуры участия / партисипации (participation structures). Такие структуры выделя-
ются на основе методики «взятия речевого хода» и определяются как «разделяемые» 
участниками ожидания в отношении моделей протоколов речевых ходов с учетом опре-
деленного типа ситуации или события [4: 28]. При этом подчеркивается двусторонняя 
связь между структурами участия и макродискурсивными категориями: природа ситуа-
ции частично определяет структуры участия / партисипации, которые, в свою очередь, 
воздействуют на события и социальные институты, в которых такие единицы имеет ме-
сто [4: 29]. 

Проанализирует структуры участия / партисипации на примере речевого события 
«урок» [4: 31]. 

Teacher Question or 
Initiation (Вопрос учителя 
или инициация)

01 Ms. Wilson: we’re talking about 1865
(Мы говорим о 1865 году)

02 Ms. Wilson: And we’re talking about a period a
slavery was still instituted?
(И мы говорим о периоде, когда рабство все еще 
было узаконено?)

Student Response (Ответ 
студентов)

03 Students: Yes.
(Да)
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Teacher Question or 
Initiation (Вопрос учителя 
или инициация)

04 Ms. Wilson: Was slavery still instituted?
(рабство все еще было узаконено?)

Student Response (Ответ 
студентов)

05 Students: Yes.
(Да)

Teacher Evaluation or 
Feedback (оценка учителя 
или его ответная реакция)

[Вывод о том, что ответ в 05 одобрен учителем, 
осуществляется на основании его перехода к 
следующему вопросу]

Teacher Question or 
Initiation (Вопрос учителя 
или инициация)

06 Ms. Wilson: Were blacks allowed the same type of 
education as whites? (Черным было дозволено 
получать такое же образование, как белым?)

Student Response (Ответ 
студентов)

07
08
09

Students: No (Нет)
Teresa: No (Нет)
Teresa: That’s why (и поэтому)

Teacher Evaluation or 
Feedback (оценка учителя 
или его ответная реакция)

13 Ms. Wilson: OK (ОК)

Teacher Question or 
Initiation (Вопрос учителя 
или инициация)

14 Ms. Wilson: So if we know that slavery was still 
instituted (Итак, если мы знаем, что рабство все 
еще было узаконено)

15 Ms. Wilson: If we know that African-Americans 
were not afforded the same education as other 
people (Если мы знаем, что афро-американцам 
не было предоставлено такое же образование, 
как другим людям)

17 Ms. Wilson: They never had the opportunity to get an 
education (У них никогда не было возможности 
получить образование)

Student Response (Ответ 
студентов)

21 Teresa: They didn t have the opportunity (Они не 
имели возможности)

Teacher evaluation or 
feedback (оценка учителя 
или его ответная реакция)

22 Ms. Wilson: They didn’t have the opportunity (muted 
as if to herself) (Они не имели возможности) 
(приглушенно, как будто про себя)

В приведенном примере секвенция, организующая интеракцию «учитель -ученики», 
представляет такую типичную модель смены ролей / взятия речевого хода, как: I-R-E 
(Initiation / Response / Evaluation).  Исходная структура модели может быть представлена 
следующим образом: а) Вопрос учителя или инициация / введение (Initiation); б) От-
вет / реакция студентов (Response); в) Оценка учителя (Evaluation) или обратная связь 
(Feedback). Как показывает пример, каждый компонент модели секвенции I-R-E может 
осуществляться различными способами. Так, модель не обязательно должна иницииро-
ваться вопросом учителя (строка 17). Оценка или обратная связь может быть имплици-
рована повторением речевого хода интерактанта (строка 22 «У них не было такой воз-
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можности»). Студенты могут прерывать друг друга, отвечать хором, не вовремя вступать 
и т.д. Тем не менее, природа разговора, его «структуры участия» понятны как для учите-
ля, так и для учеников. Это позволяет говорить о том, что «структура участия» является 
«интерпретативным фреймом», который направляет участников интеракции и «позволя-
ет интерпретировать происходящее» [4: 29]. 

Помимо секвенций и структур участия / партисипации (как разновидности секвен-
ций,  «ориентированной» на целостное речевое событие), в зарубежной дискурсологии 
выделяется также такая единица организации интеракции, как  интеракционный юнит  

Интеракционные юниты (interactional units) рассматриваются как «наименьшая еди-
ница совместной социальной деятельности», включающая действие и реакцию на него 
другого участника [4: 26]. На более широком уровне такие структуры формируют фазы 
события или само событие. В отличие от секвенций и структур участия, которые  консти-
туируются речевыми ходами, интеракционные юниты определяются как «совокупность 
конверсационно связанных единиц сообщения». Выше указывалось, что единицы сооб-
щения отличаются от речевых ходов и выделяются на основе анализа использованных 
участниками интеракции сигналов контекстуализации. Аналогичным образом, «то, ка-
кие именно единицы сообщения связываются между собой, формируя интеракционный 
юнит, зависит от рассмотрения не только вербальных аспектов сообщения, но и сигналов 
контекстуализации» [7: 200]. Соответственно, при выделении интеракционных юнитов 
особое значение имеют не столько упорядоченности речевых ходов, сколько просодиче-
ские средства и другие непрямые средства «контекстуализации», связанные с интерпре-
тативными  процессами в ходе интеракции, с ситуативной интерпретацией. Методоло-
гической основой при выделении юнитов является теория сигналов контекстуализации, 
ориентированная на анализ «целевых» интеракций (goal-oriented interactions) [8-9].

Таким образом, материал статьи позволил прийти к таким основным выводам. 
Различные подходы к определению единиц интеракции и методика их выделения 

зависят от понимания интеракции как локального феномена, не «встроенного» в дискур-
сивный процесс, или как ситуативного явления, частично заданного характеристиками 
дискурса как целостной коммуникативной ситуации. Не менее важным моментом для 
разграничения единиц интеракции является ориентация исследователей на экплицитные 
средства взаимодействия участников или на знаки контекстуализации.

В качестве основных интеракционых структур различными дискурсивными направ-
лениями выделяются секвенции, структуры участия / партисипации и интеракционные 
юниты. 

Секвенции отличаются наибольшей типичностью, универсальностью и предсказу-
емостью в том смысле, что опираются на ситуативное использование категорий носи-
телями языка, принадлежащими к одной культуре. Категории связаны с категориально 
обусловленными действиями и характеристиками, что предопределяет конвенциональ-
ные ожидания участников интеракции относительно «нормального» поведения – пред-
сказуемых ролей и коммуникативных шагов в секвенциях. 

Структуры участия также предсказуемы, но в другом смысле – как часть институци-
онального дискурса или любой другой типичной речевой ситуации. Структуры участия 
/ партисипации предполагает наличие у участников интеракции общего «интерпрета-
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тивного фрейма» о типе дискурса, в который они вовлечены, а также об ограничениях, 
которые этот дискурс накладывает на локальные интеракции.

Перспективным направлением дальнейшего анализа представляется нам исследова-
ние формально-содержательных единиц интеракции в различных дискурсивных типах.
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отаББрЕвиатЫ  в  СоврЕмЕнном руССКом ЯЗЫКЕ
  
Стаття присвячена причинам появи і функціонування відабревіатурної лекси-

ки в сучасній російській мові. Розглянуті основні способи утворення і стилістичні 
можливості відабревіатів.

Ключові слова: абревіація, відабревіатурна лексика, словотворення, стилі мовлення.
Статья посвящена причинам появления и функционирования отаббревиатурной 

лексики в современном русском языке. Рассмотрены основные способы образования и 
стилистические возможности отаббревиатов.

Ключевые слова: аббревиация, отаббревиатурная лексика, словообразование, сти-
ли речи.

The article is devoted to the reasons of emergence and functioning of abbreviation in 
modern Russian. The main ways of education and stylistic possibilities отаббревиатов are 
considered.

Key words: abbreviation, word-formation, styles of speech.
     
Участие аббревиатур в словообразовательных операциях отмечено уже давно. С са-

мого начала своего появления, ещё до Октябрьской революции, аббревиатуры стали при-
обретать значения корней и были способны выступать в качестве производящих основ. 
После революции произошёл настоящий «аббревиатурный взрыв», и создание слов при 
помощи аббревиации и отаббревиатурного образования стало тенденцией нового после-
революционного русского языка (например: кадет – кадетик, кадет-ский, кадетство; 
ЧК – чекист, чекистский; колхоз – колхозник, колхозница, колхозный, внутриколхозный, 
колхозить, колхозничать, по-колхозному и др.). Для наименования отаббревиатурных  
образований в языкознании нет до сих пор единого термина. Их называют и «отаббре-
виатурными производными», и «отаббревиатурными образованиями», и «корневыми аб-
бревиатурами», и «аббревемами». Однако, возможно, целесообразнее называть их «от-
аббревиатами».

На рубеже ХХ-ХХ1 веков процесс отаббревиатурного словотворчества снова акти-
визируется. Во многом это связано с увеличением объема научно-технической инфор-
мации, с появлением огромного количества новых предметов и явлений, которые нужно 
назвать. Немаловажное место в пополнении словарного фонда современного русского 
языка занимает аббревиация. Сознательное освоение и предпочтение аббревиатур носи-
телями языка как более экономных и живых форм развёрнутых наименований в процес-
се коммуникации способствует вовлечению их в словообразовательную систему русско-
го языка. «Почти любая нынешняя аббревиатура осознается сразу же как лексикализо-
ванная с потенциальными фонетическими, грамматическими и словооб-разовательными 
способностями» [1:120]. Однако аббревиатуры представляют интерес для исследования 
©  Абламская Е.В., 2012
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не только как слова, пополняющие лексику русского языка, но и как производящие осно-
вы, дающие многочисленные ряды производных.

 «Экстралингвистическими факторами превращения аббревиатур в производящие 
основы являются общественная значимость обозначаемого понятия и активное функци-
онирование аббревиатуры в речи» [2:76].  Собственно языковыми – завершение лекси-
кализации аббревиатур, стирание внутренней формы, когда слово перестаёт восприни-
маться как сложносокращённое (вуз, бомж, загс), расхождение в значении между исход-
ным развёрнутым наименованием и аббревиатурой (лавсан, ФЭД, спецназ). А чем более 
социально значима аббревиатура, тем скорее она обрастает производными, тем много-
численнее гнездо родственных слов (ср.: бомж – бомжиха, бомжонок, бомжатник, 
бомжевский/бомжовский, по-бомжовски, бомжеватый, бомжевать, бомжировать, 
обомжиться; КВН – кавээновец, кавээнщик, кавээнщица, кавээнить,  кивиника, Кивинск, 
по-кавээновски; СПИД – спидушник, спидоноситель, спидоносец, спидовед, спидофобия, 
спидофоб, спидофобка, спидовый, спидушный, антиспид (анти-СПИД), антиспидовый 
и др.). Таким образом, актуальность изучения возможностей аббревиатур выступать в 
качестве производящих основ подчеркивается тем фактом, что уровень аббревиации как 
способа словообразования не снижается, а напротив – повышается. 

Отаббревиаты проникают во все стили, но функционально прикреплены они к раз-
говорному стилю, так как зарождаются и функционируют  сначала в устной разговор-
ной речи носителей языка. Преобладание разговорной лексики среди отаббревиатурных 
производных ничуть не умаляет необходимости  их изучения. Напротив, сейчас многие 
исследователи проявляют повышенный интерес к разговорной речи, к сленгу (Е.А. Зем-
ская, Р.И. Розина, О.П. Ермакова и др.). 

Однако, первоначально употребляясь только в разговорном стиле, отаббревиатур-
ное слово в процессе функционирования может изменить свою стилистическую харак-
теристику и стать общеупотребительным, ней-тральным, или книжным (евразийство). 
Нейтральные отаббревиатурные дериваты быстро расширяют сферу своего функциони-
рования, интенсивно проникая из разговорной речи на страницы газет и журналов, во-
первых, за счет продуктивности моделей, по которым они произведены, а во-вторых, в 
силу краткости номинации, реализующей принцип экономии в языке. Так, нейтральны 
в эмоционально-экспрессивном отношении наименования лица по месту работы, учё-
бы, принадлежности к какому-либо коллективу на -овец: омоновец, вазовец, пээровец.  
Нейтральной окраской обладают и соотносительные с отаббревиатурными именами су-
ществительными имена прилагательные на -овск(ий): кавээновский, пиаровский, итээ-
ровский.  Отличительной  чертой отаббревиатурных образований является то, что сти-
листическую окрашенность они приобретают за счёт словообразовательных средств, в 
отличие от слов неаббревиатурных, стилистическая окрашенность которых может быть 
выражена лексически. 

Таким образом, отаббревиаты стали принадлежностью всех стилей, фактом языка. 
Их отражают толковые словари, словари новых слов. Но, как известно, толковые словари 
обычно запаздывают с фиксацией новых слов, появляющихся в языке; словари новых 
слов и значений выходят с большими интервалами; круг источников, обследуемых со-
ставителями, охватывает лишь часть изданий. В результате вне поля зрения остаются 
многочисленные группы слов (в том числе и лексика отаббревиатурного происхожде-
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ния), активно использующиеся в разговорной речи и часто встречающиеся на страницах 
периодической печати.

 Обогащение словарного запаса отаббревиатурными производными происходит в 
соответствии с внутренними законами русского языка по продуктивным словообразо-
вательным типам. На базе аббревиатур возникают, в основном, имена существитель-
ные и прилагательные. Преобладающим способом образования отаббревиатов является 
суффиксация. Чаще всего от аббревиатур разных типов образуются агентивные суще-
ствительные с суффиксом -ец/-овец: спидоносец, втузовец, досаафовец и относитель-
ные прилагательные с суффиксом -ск(ий)/-овск(ий):   аифовский, бомжовский и бом-
жевский, вазовский, ваковский, вузовский, натовский или с приставками: антиспидовый, 
внутривузовский,  доспидовый, межвузовский,  послевузовский, пронатовский. Набирает 
активность способ словосложения: SPA-терапия, БРА-процедура,  V1Р-клиент,  мини-
гэс, ВИЧ-инфицированный,  ЛОР- заболевание, ПИН-код. Образование глаголов носит 
нерегулярный характер, почти все они окказиональны, в силу необычности участия аб-
бревиатурной основы в среде глагольного словопроизводства. Словообразовательный 
тип создания отаббревиатурных наречий очень продуктивен в языке и дает возможность 
образования множества потенциальных наречий суффиксально-префиксального типа: 
по-вазовски,  по-мхатовски, по-натовски.

В качестве производящих основ для отаббревиатов выступают все типы аббревиа-
тур, но чаще всего инициально-звуковой.

В словообразовании участвуют не только русские аббревиатуры, но и заимство-
ванные из других языков, как правило, из области компьютерных технологий, телеком-
муникаций и шоу-бизнеса, порождающие ряды производных: PR-акция, PR-компания, 
PR-лозунг, PR-студия; SMS-акция, SMS-битва, SMS-выбор, SMS-голосование, SMS-игра, 
SMS-ки. В настоящее время активно пополняется словообразовательное гнездо аббреви-
атуры PR – пиарщик, пиаровец, пиаровский, пиарочный. 

Создаваясь в последние годы, производные от аббревиатур все чаще омонимизиру-
ются с узуальными словами, в результате чего приобретают новую понятийность, от-
личную от понятийности омонимичных им узуальных слов, ср.: уСМИрять – значит 
успокаивать, усмирять с помощью СМИ или SPAсение от наркомании – значит спасение, 
лечение с помощью SPA-процедур. Здесь уместнее говорить о междусловном наложении 
или междусловном совмещении, при котором сохраняются оба соединяющихся слова, 
определенный фонемный отрезок нового слова принадлежит обеим мотивирующим ча-
стям, и новое слово содержит значение обоих мотивирующих слов. В создании данных 
слов важную роль играет стилистическое, экспрессивное задание, связанное с возмож-
ностью поразить читателя неожиданностью, а порой и необычайностью ассоциаций пла-
на выражения или плана содержания, поэтому очень часто отаббревиаты данного типа 
используются в заголовках к статьям. Выделение мотивирующих аббревиатур в составе 
таких отаббревиатов настраивает читателя  на языковую игру. 

При образовании и функционировании отаббревиатов наблюдается взаимодействие 
нескольких тенденций. Возникнув под действием тенденции к экономии, отаббревиатур-
ные слова в то же время являются избыточными единицами, так как представляют собой 
варианты  уже имеющихся описательных наименований. В функционировании отаббре-
виатов прослеживается взаимодействие регулярности и экспрессивности, так как регу-
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лярно употребляемое расчленённое наименование, трансформируясь в нерасчленённое, 
приобретает экспрессивность. Однако частота и длительность употребления отаббреви-
атурных производных лишает его экспрессивности, переводя в разряд узуальных слов. 

О полноправном вхождении отаббревиатурных слов  в лексическую систему совре-
менного русского языка свидетельствует  развитие омонимии, синонимии, антонимии в 
процессе их функционирования. 
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(Брянск, Российская Федерация)

СЕмантичЕСКаЯ КоррЕЛЯциЯ «моЛчаниЕ – говорЕниЕ»  
в ПоЭтичЕСКой ФраЗЕоЛогии Ф.и. тЮтчЕва

У даній статті розглядається фразеологія Ф.І. Тютчева, що відбиває функціону-
вання семантичної кореляції «мовчання - говоріння». Мова йде про структурні і смислові 
особливості поетичних фразеологізмів, що включають лексичні компоненти зі значен-
ням вербального спілкування і замовчування, а також розумових процесів.

Ключові слова: поетична фразеологія Ф.І. Тютчева, семантична кореляція «мовчан-
ня - говоріння», семантика стійких сполучень, структурні особливості ФЕ, «слово» як 
компонент фразеологічних одиниць.

В данной статье рассматривается фразеология Ф.И. Тютчева, отражающая 
функционирование семантической корреляции «молчание – говорение». Речь идет о 
структурных и смысловых особенностях поэтических фразеологизмов, включающих 
лексические компоненты со значением вербального общения и умолчания, а также 
мыслительных процессов.

Ключевые слова: поэтическая фразеология Ф.И. Тютчева, семантическая корреля-
ция «молчание – говорение», семантика устойчивых сочетаний, структурные особен-
ности ФЕ, «слово» как компонент фразеологических единиц.

In this article F.I. Tyutchev’s phraseology reflecting functioning of semantic correlation 
«keeping silent – talking» is considered. The author examines the question of structural and 
semantic features of the poetic phraseological units including lexical components with the 
meaning of verbal communication and keeping silent as well as thinking processes.
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Key words: F.I. Tyutchev’s poetic phraseology, semantic correlation «keeping silent 
– talking», semantics of set units, structural features of PU, “word” as a component of 
phraseological units.

Общение человека в социуме реализуется посредством различных коммуникатив-
ных процессов, обладающих своими способами, особенностями и мотивацией. Гово-
рение – вербальный способ – выступает как основной. Невербальные (жесты, мимика) 
чаще всего представляют собой дополнительные способы сообщения информации. К 
данной категории можно отнести молчание, выражающее, с одной стороны, отрицание 
говорения, с другой, - являющееся способом невербального говорения.

«Совершенно особым объектом в ряду звуковых знаков оказывается голос человека, 
наделяемый несравненно более широким спектром значений и магических функций, чем 
звуки вообще» [1: 9]. В процессе возникновения человеческой речи происходило непре-
рывное взаимодействие общения словесного и бессловесного, а «в истории культуры 
сложилось тождество между говорением и действием, и потому молчание понимается 
как действие, заключающееся в отказе от говорения» [2: 29-30]. В связи с этим есть ос-
нование говорить о словесном молчании, т.е. отсутствии говорения, и абсолютном мол-
чании, т.е. отсутствии информативных вербальных и невербальных импульсов. Нераз-
рывная связь между молчанием и говорением заключается в семантической корреляции, 
т.е. «взаимной связи, соотношении» [3: 298], между данными категориями.

«В природе творящей и природе сотворенной» [4: 6], отраженной в поэтической фра-
зеологии Тютчева как неотъемлемой части его идиостиля, проявляется со всей полно-
той акт речевой коммуникации. Тютчевские образы воплощаются в первую очередь по-
средством идеи, которая «как бы всецело ушла в мысль, в чисто духовную работу» [5: 
344-345]. А мышление – это стимул для коммуникативной активности, выражающейся 
посредством говорения, реже – молчания. В связи с этим семантическая корреляция мол-
чание – говорение находит свое отражение и в поэтических фразеологизмах Ф.И. Тютче-
ва. Эти ФЕ рассмотрены в данной статье.

Массив тютчевской фразеологии включает большое число идиоматических единиц 
с лексемой слово в качестве структурного компонента. Слово является проводником 
любой мысли. «Символическое употребление слова может быть сформировано в кон-
кретном тексте (или многих текстах одного автора), а может привноситься в текст из 
культуры [6: 204]. Поэтому целесообразно говорить о том, что фразеологизмы с данной 
лексемой в полной мере отражают говорение как таковое. По мнению А.Л. Голованев-
ского, «двуплановый (абстрактный-конкретный) характер употребления знака Слово 
дифференцированно закрепился в русской идиоматике и синтагматике», оно функцио-
нирует в устойчивых выражениях, способствует возникновению «устойчивых номина-
тивных метафорических сочетаний с оценочным атрибутивным компонентом» [7: 12].

Фразеологизмы, вычлененные из поэтических текстов Ф.И. Тютчева, в образовании 
которых участвует лексема слово, подразделяются по своей структуре на следующие 
группы [8: 73-74]:

а) Субстантивные, где приведенная лексема является стержневой, а устойчивые 
сочетания образуются за счет метафорической образности эпитетов в совокупности с 
контекстуальными коннотациями (Евангельское слово, живое слово, заветное слово, 
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многозначительное слово, последнее слово, торжественное слово). К данному типу ФЕ 
отнесем и словеса святые.

б) Глагольные, имеющие в качестве стрежневого слова глагол, управляющий слово-
формой лексемы слово (верить слову, дать слово, класть слова).

в) Адъективные, соотносимые с прилагательным, в данном случае – с причастием 
(наделенный даром слова).

г) Модальные, эквивалентные данной части речи, в данном случае – падежная слово-
форма, фиксирующаяся в словаре в качестве вводного слова [3: 731] (словом).

Помимо ФЕ с лексемой слово в структурно-семантическом составе в поэтической 
фразеологии Ф.И. Тютчева обнаружены фразеологизмы, обладающие иным составом и 
отражающие смысловые связи семантической корреляции молчание - говорение. Сре-
ди них выделены следующие структурные типы: а) субстантивные (глас вопиющего в 
пустыне, мыслящий тростник), б) глагольные (вести беседу, гласить много славы, го-
ворить стихами, давать клятвы, прийти на мысль, держать совет, знать не знает, 
сорваться с уст, ты скажешь). Второй тип ФЕ особенно характеризует коммуникатив-
ную деятельность, поскольку глагол как часть речи по своей сути является носителем 
процессуальности, а «глаголы восприятия, мышления и говорения представляют собой 
организованную систему» [9: 67].

Обратимся к каждой из групп. Субстантивные ФЕ, обладая структурным сходством, 
дифференцированы семантически.

Так, ФЕ Евангельское слово – это фраза из Евангелия [10: 719-720]: …Учило нынче 
нас евангельское слово В своей священной простоте,.. [11: 244].

ФЕ живое слово имеет значение «произнесенное слово или фраза, отличающаяся 
глубиной содержания и своей формой» [10: 720]: Но если вдруг живое слово С их уст, 
сорвавшись, упадет… О, как в нем сердце пламенеет! [11: 147]. Данный фразеологизм 
фиксируется в других лексикографических источниках как полисемант, например в 
ФСРЯ: «1) устная речь в отличие от письменной; 2) речь, содержащая свежие интерес-
ные мысли, волнующая и трогающая слушателя» [12: 432].

Фразеологизм заветное слово фиксируется в ПСТ в значении «слово или фраза, хра-
нящаяся в памяти народа» [10: 720]: Скажи заветное он слово – И миром новым есте-
ство Всегда откликнуться готово На голос родственный его [11: 151].

Многозначительное слово обладает значением «фраза, речь, текст, имеющие важ-
ное значение для кого-либо» [10: 720]: Многозначительное слово Тобою оправдалось 
вновь: В крушении всего земного Была ты – кротость и любовь [11: 261].

ФЕ последнее слово в ПСТ имеет значение «фраза, речь, поставившая точку в споре, 
дискуссии» [10: 720]: Последнее в борьбе суровой Теперь лишь высказано слово… То 
слово русского царя [11: 258]. Данный фразеологизм зафиксирован в СТСРИ со значе-
нием «успех, победа» [13: 23]. ФСРЯ дает такую дефиницию данной ФЕ «самое высшее 
(техническое, научное и т.п.) достижение, открытие» [12: 432].

Торжест венное слово в поэтических текстах Ф.И. Тютчева встречается, означая 
«слова, произнесенные царем в публичной речи, вошедшие в народную память» [10: 
720]: Хотя б она сошла с лица земного, В душе царей для правды есть приют. Кто не 
слыхал торжественного слова? Века векам его передают [11: 230].
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ФЕ словеса святые имеет в качестве опорного компонента устаревшую форму мно-
жественного числа, восходящую до унификации типов склонения к существительному с 
основой на согласный. Ныне данная форма приемлема либо в поэтизированной, возвы-
шенной речи, либо для создания иронического эффекта. Это зафиксировано в словарях в 
качестве стилистических помет, к примеру: «Словеса (устар. и ирон.). Слова, речь» [3: 
730]. Слова, произнесенные Кириллом перед смертью Мефодию как завещание продол-
жать дело служения славянам [10: 720], в поэтических текстах Ф.И. Тютчева приобре-
ли метафорическую образность, получили дополнительные семантические коннотации 
фразеологического характера: И в свой черед, как он, не довершив труда, …и словеса свя-
тые Его воспомянув, воскликнем мы тогда: «Не изменяй себе, великая Россия!» [11: 242].

Глагольные ФЕ с лексемой слово в структуре представлены такими фразеологизма-
ми у Тютчева.

Верить слову имеет значение «верить обещанному, сказанному…» [10: 719]: Верь 
слову русского народа,.. [11: 120]. В других лексикографических источниках встречает-
ся вариативная форма данной ФЕ с идентичным значением: в ФОСРЯ верить на слово 
(кому-л.), т.е. «считать чье-либо высказывание правдой, не требуя доказательств в его ис-
тинности и не предпринимая никаких действий по его проверке» [14: 504-505]; в СТСРИ 
верить на слово (кому-л.) фиксируется в нескольких значениях и означает «честность, 
откровенность, искренность», «обещание», «доверчивость, доверие, веру» [13: 16-18]; в 
ФСРЯ верить (поверить) на слово – «полагаясь на чьи-либо заверения, без подтвержде-
ния фактами, доказательствами» [12: 432].

Фразеологизм дать слово в стихотворениях Тютчева обозначает «обещать кому-ли-
бо что-либо, поклясться» [10: 719]: …Во имя вашего отца Дадим же мы друг другу 
слово: Не изменяться до конца [11: 225]. В других словарях имеется фразеологический 
оборот давать (дать) слово, в первом значении обозначающий «клятвенно уверять кого-
либо в чем-либо, обещать что-либо» [12: 125].

ФЕ класть слова в поэтических текстах Ф.И. Тютчева встречается в значении «де-
лать надписи на чем-либо» [10: 294]: На гробовой его покров Мы, вместо всех венков, 
Кладем слова простые… [11: 227].

Фразеологизм адъективного типа в поэзии Ф.И. Тютчева наделенный даром слова 
имеет значение «талантливый поэт», и в данном случае речь идет о Байроне [10: 720]: 
Зачем, о сын Камены, Любимейший, – ты, наделенный даром Неугасимо-пламенного 
слова, Зачем бежал ты собственного крова,.. [11: 94].

Модальная ФЕ словом фиксируется в стихах Тютчева со значением «без лишних 
слов, коротко говоря» [10: 720]: …Москве предоставляя в дар Учтивейшего из татар,….
Ну, словом, лучшего из той среды,.. [11: 275]. В других лексикографических источниках 
данная ФЕ встречается как часть компонентного состава, расширенного другими лек-
семами. В ФСРЯ находим два устойчивых сочетания одним словом – «короче говоря» и 
словом сказать – «итак, короче говоря» [12: 432, 427]. В СТСРИ размещен фразеологизм 
одним словом, обладающий обобщенной семантикой «говорения» [13: 16].

Рассмотрим другие ФЕ, зафиксированные в поэтических текстах Ф.И. Тютчева и об-
ладающие семантикой говорения.

Так, «совмещение двух начал – звукового и речевого – активнее всего наблюдается в 
семантике лексем голос и глас, выражающих источник звука» [15: 159]. Отсюда возни-



408

кает идиома субстантивного типа глас вопиющего в пустыне, процитированная во всех 
четырех евангелиях и восходящая к библейскому выражению (кн. Пророка Исайи, 40.3) 
[11: 408]. Данная ФЕ имеет значение «то, что остается без ответа; о безответном при-
зыве; бесполезный призыв, обращение в пустоту» [10: 121]: …Все безответен и поныне 
Глас вопиющего в пустыне… [11: 220]. СТСРИ определяет приведенный фразеологизм 
как «одиночество» [13: 20]. В ФСРЯ находим: глас вопиющего в пустыне – «книжн. На-
прасный призыв к чему-либо, остающийся без ответа, без внимания» [12: 107].

Субстантивная ФЕ мыслящий тростник возникла в поэзии Тютчева из образа, вос-
ходящего к афоризму Б. Паскаля, французского философа, писателя, математика: «Че-
ловек не более как самая слабая тростинка в природе, но эта тростинка мыслящая» 
[10: 389]: И отчего же в общем хоре Душа не то поет, что море, И ропщет мыслящий 
тростник? [11: 220].

Рассмотрим ФЕ, относящиеся к глагольному типу. По мнению Атамановой, «класс 
глагольных лексем, характеризующих внешнюю сторону речи, в лирике Ф.И. Тютчева 
группируется вокруг лексем говорить и сказать», в большей мере предполагающих 
передачу «смыслового содержания, выражения эмоций, речевого взаимодействия и кон-
такта» [15: 161].

ФЕ вести беседу в ПСТ имеет значение «общаться» [10: 91]: Одни зарницы огне-
вые… Ведут беседу меж собой [11: 223].

Фразеологизм гласить много славы фиксируется в ПСТ в словарной статье к лексе-
ме слава [10: 711], являющейся общеславянской и имеющей тот же корень, что и слыть, 
слово, но с перегласовкой [16: 414-415]: Много славы, много горя Эта нить порой гла-
сит [11: 191].

Стихотворное начало находит свое отражение во фразеологизме говорить стихами 
– «произносить речь, используя стихотворные строки» [10: 761]: Прими ж мой друже-
ский совет (Оракул говорил стихами И убеждал, бывало, свет)... [11: 62]. Своеобразной 
реминисценцией к данной ФЕ являются слова поэта Серебряного века В.В. Маяковского 
в «Письме Татьяне Яковлевой»: Страсти корь Сойдет коростой, Но радость Неиссы-
хаемая, Буду долго, Буду просто Разговаривать стихами я [17].

Давать клятвы является фразеологическим описательным оборотом к лексеме 
«клясться» [10: 296]: Здесь клятвы он дает священны… [11: 54]. Такая же ситуация 
складывается с тютчевским фразеологизмом держать совет со значением «советовать-
ся» [10: 735]: Так вышние силы свой держат совет! [11: 51].

ФЕ прийти на мысль имеет значение «задумать, решить что-либо» [10: 389]: Тебе, 
болящая в далекой стороне, Болящему и страждущему мне Пришло на мысль отпра-
вить этот стих,.. [11: 272]. Данный фразеологизм зафиксирован в других лексикогра-
фических изданиях: прийти (приходить) на мысль [на ум, на разум] кому. в ФСРЯ имеет 
три значения «1) возникать, появляться в сознании кого-либо; 2) думаться, представлять-
ся, доходить до сознания кого-либо; 3) хотеть, желать, намереваться и т.п.» [12: 359-360].

ФЕ сорваться с уст означает «внезапно, неожиданно для себя и других произне-
сти какое-либо слово (слова), фразы» [10: 862]: Но если вдруг живое слово С их уст, 
сорвавшись, упадет, …О, как в нем сердце пламенеет! [11: 147]. Данная ФЕ в поэзии 
Ф.И. Тютчева образуется за счет контаминации путем объединения двух различных узу-
альных фразеологизмов: сорваться (срываться) с языка – «невольно, неожиданно, вдруг 
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быть произнесенным. О слове, выражении и т.п.» [12: 450] и из уст кого, чьих – «от кого-
либо (узнавать, слышать и т.п.)» [12: 498].

Тютчевский фразеологизм знать не знает в значении «полная неосведомленность. 
Ничего не известно» [10: 257] представляет собой простое сказуемое по синтаксической 
роли в поэтическом тексте автора и имеет особенность – усложнение за счет повторения 
лексемы с отрицательной частицей не: Природа знать не знает о былом, Ей чужды 
наши призрачные годы… [11: 261]. СТСРИ приводит семантическое тождество: знать 
не знает – ведать не ведает со значением «незнание, непонимание, неизвестность» 
[13: 18].

Как аналог вводного выражения «по-твоему» в поэзии Тютчева выступает ФЕ ты 
скажешь [10: 703]: Ты скажешь: ветреная Геба, Кормя Зевесова орла, Громокипящий 
кубок с неба, Смеясь, на землю пролила [11: 77]. В общеязыковых лексикографических 
источниках данная ФЕ не фиксируется.

Все рассмотренные выше фразеологизмы Тютчева отражают говорение в семантиче-
ской корреляции молчание – говорение. Молчание также лаконично вписывает в автор-
скую концепцию мира, хотя оно семантически «и предполагает отрицание звука, беззву-
чие». Программным стихотворением «к выявлению умолчания» является «Silentium!» 
(«Молчание!» (лат.)) [11: 106], написанное не позднее 1830 г. и опубликованное впервые 
в газете «Молва» в 1833 г., «где от строфы к строфе меняется семантика самой лексемы 
молчать». Известно, что это поэтическое произведение было любимым стихотворением 
Л.Н. Толстого [18: 279]. Молчание занимает «определенное место в парадигме звукоо-
бозначений и получает отражение в пространственно-временной характеристике поэти-
ческого мироздания» [15: 165-174]. Стихотворение «Silentium!» своей афористичностью 
и семантикой молчания дополняет говорение в поэтической фразеологии Ф.И. Тютчева. 
Несмотря на семантическое сходство, необходимо дифференцировать афоризмы и фра-
зеологизмы. Основным различительным фактором, по мнению Г.Л. Пермякова, является 
семантическая соотнесенность фразеологизма со словом, а афоризма – с предложением 
[19: 5–7, 10–11]. В данном стихотворении практически каждая строка является афориз-
мом, но среди них есть наиболее полно отражающие семантику молчания, например:

Мысль изреченная есть ложь – данный афоризм противопоставляет две философ-
ские категории «мышление» и «речь», предпочитая первое второму. Это связано с тем, 
что все семантические единицы разговорной речи обладают разнообразными коннота-
циями, связаны контекстуальными или ситуативными узами, что зачастую приводит к 
неточностям в оформлении мыслей. 

Лишь жить в себе самом умей – речь идет о внутреннем говорении при внешнем 
молчании, о мире сокровенных мыслей, находящемся внутри каждого человека, где 
можно позволить себе высказаться, при этом сохранив молчание в «наружном шуме».

Следует заметить, что молчание как компонент семантической корреляции молча-
ние – говорение во фразеологии и афористике Ф.И. Тютчева отражается и в других по-
этических текстах. Например, в стихотворении «Нам не дано предугадать…» [11: 242]: 
Нам не дано предугадать, Как слово наше отзовется… Речь идет о неподвластности 
человеку-говорящему восприятия языкового знака слушающим и оценивающим сказан-
ное или написанное. Этот афоризм, возможно, в какой-то своей семантической части со-
прикасается с другим речевым: «речь – серебро, молчание – золото». В данном примере 
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наблюдается и расширение семантики: слово здесь означает целое высказывание. Поэт 
говорит о том, что наши суждения могут обернуться против нас.

Таким образом, в поэзии Тютчева речь активная и пассивная фиксируется во фра-
зеологических оборотах и афористической мудрости. В данных контекстах можно про-
следить функционирование фразеологических единиц, входящих в семантическую кор-
реляцию молчание – говорение.
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УДК [811.111 + 811.161.2]’ 371
Олексин О.Ю.

  (Івано-Франківськ, Україна)

СтруКтура та оСоБЛивоСті аСоціативного модЕЛЮваннЯ  
КонцЕПтів «чаС» і «ПроСтір»  

у СвітЛі ПСиХоЛінгвіСтичного ЕКСПЕримЕнту  
(на матеріалі фразеологічних одиниць) 

Стаття присвячена аналізу семантики концептів «час» та «простір» та спробі 
інтерпретації даних концептів із застосуванням методу лінгвістичного асоціативного 
експерименту. Шляхом проведення ланцюгового асоціативного експерименту та мето-
ду квотної вибірки, проаналізовано особливості побудови моделей асоціювання, визна-
чені ядро та периферія вищезазначених концептосфер.

Ключові слова: концепт, моделі асоціювання, асоціативний експеримент, психолінг-
вістика, мовна свідомість. 

Статья посвящена анализу семантики концептов «время» и «пространство», а 
также попытке интерпретации данных концептов с применением метода лингвис-
тического ассоциативного эксперимента. Путем проведения цепного ассоциативного 
эксперимента и метода квотной выборки, проанализированы особенности построения мо-
делей ассоциирования, определены ядро и периферия вышеупомянутых концептосфер.
©  Олексин О.Ю., 2012
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Ключевые слова: концепт, модели ассоциирования, ассоциативный эксперимент, 
психолингвистика,  языковое сознание.

The article is concerned with semantic analysis of the concepts «time» and «space», and 
attempt at interpretation of these concepts with the application of the method of linguistic 
associative experiment. By carrying out of the chain associative experiment and the method of 
quota sampling, features of creation of the association models were analyzed, the core and the 
periphery were identified.

Key words: concept, association models, associative experiment, psycholinguistics, 
linguistic consciousness.

 
Ідея асоціації як універсальної основи психіки була започаткована ще мислителями 

античності, зокрема Платоном та Аристотелем, і сприймалась  як ідея про відображення 
взаємозв’язку предметів в уяві. Час не стояв на місці і видатні мислителі та науковці 
К.Г.Юнг, М.Вертгеймер і Д.Кляйн запропонували проективний метод для дослідження 
мотивації особистості. У ньому випробуваному пропонувалось якомога швидше відпо-
відати на набір слів-стимулів будь-яким словом, яке спадало їм на думку. Асоціації, що 
виникали,  реєструвалися за їх типом,  частотою однорідних асоціацій, часом між сло-
вом-стимулом та відповіддю випробуваного [1: 35].

Нас як лінгвістів звісно цікавить метод, що є витвором порівняно молодої науки 
– психолінгвістики, основа  й сфера дослідження якого, була закладена психологами 
та психіатрами (К.Юнг, З.Фройд, Ф.Гальтон), й доповнена та розширена лінгвістами 
(Л.Щерба, А.Пешковский, А.Леонтьев) [4; 5]. Лінгвістичний асоціативний експеримент 
включає у себе наступні підвиди: вільний, спрямований, ланцюговий. Вільний асоціа-
тивний експеримент ґрунтується на тому, що опитуваному пропонується слово-стимул, 
на яке він повинен зреагувати першим словом, що спаде йому на думку; спрямований 
асоціативний експеримент характерний тим, що експериментатор скеровує відповіді 
респондентів у певне русло шляхом накладання відповідних обмежень (наприклад – 
слід використовувати лише певні граматичні категорії: іменник, прикметник, дієслово 
чи лише слова із певними лексичними значеннями: синоніми, антоніми), у ланцюжко-
вому – респонденту надається можливість відповісти необмеженою кількістю слів, що 
спали йому на думку, при виголошенні слова-стимула [2: 174–182]. Слід зазначити, що 
А.Леонтьев відносить ланцюговий асоціативний експеримент до вільного, а спрямова-
ний називає контрольованим [3: 5–6].

Тож перейдімо ближче до предмету нашого дослідження, а саме фразеологічних 
одиниць, що позначають концепт «час» та «простір». Оскільки, фразеологічні одиниці 
втілюють історичний, повсякденно-емпіричний та культурний досвід етносу, особливо 
цікавим завданням для нас було розглянути втілення цих явищ на прикладі концепту 
«час», а для більшої образності порівняти його із концептом «простір». Й не менш важ-
ливим було те, що концепт «час» найчастіше концентрується навколо мікрополя «ніко-
ли» й «давно», фразеологічна образність яких передається шляхом екстралінгвістичних 
причин, тобто ірреальних, вигаданих (фіктивних  від лат. – fictio «формування; вигадка, 
вимисел») подій та явищ. Тож логічним було для порівняння й протиставлення розглядати 
концепт не реального, а фіктивного простору (потрапити до Ельдорадо, мешкати у дідька 
на куличках, вирушити за тридев’ять земель, бути на сьомому небі від щастя) [6].
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Слід зазначити, що категорія часу представлена у народів світу великою кількістю 
стійких словосполучень, прислів’їв та приказок. Про події зі значенням давно німці ска-
жуть: vor Olims Zeiten, da die Leute nicht klug waren (до часів Оліма, ще коли люди не були 
розумними), seit Menschen sich besinnen (відколи люди себе пам’ятають), seit Noah aus 
der Arche gegangen ist (відколи Ной зійшов з ковчегу), seit Adams Zeiten (із часів Адама), 
росіяни: с допотопных времен, при царе косаре, когда турки воевали, в незапамятные 
времена, при царе Горохе, когда людей было трохи, англійці ages (and ages) ago, from 
time immemorial )(із незапам’ятних часів), since Hector was a pup (коли Гектор ще цу-
ценям був). Про події зі значенням ніколи ті ж самі народи скажуть - am zweiten Sonntag 
nach dem ersten Schnee (у другу неділю після першого снігу), wenn die Kuh wird Eier legen 
(коли корови яйця нестимуть), wenn Ostern und Pfingsten auf einen Tag fallen (коли Пас-
ха та Трійця на один день припадуть); рос. после дождичка в четверг, на турецкую 
паску, после второго пришествия, в Вознесенье, когда оно будет в воскресенье, когда 
тебе земляная жаба титьку даст, когда рак в поле свистнет, at the Greek calends (до 
грецьких календ),when pigs fly (коли свині літатимуть), when Hell freezes over (коли пекло 
замерзне) [7; 8; 9].

Ми проаналізували  кількісне співвідношення  фразеологічних одиниць фіктивного 
часу та простору (“в чистому вигляді“ – par excellance). Володіючи числовими даними, 
були зроблені наступні висновки – фразеологізми фіктивного часу породжують більшу 
кількість контекстів ніж фразеологізми фіктивного простору. Щодо частоти вживання, 
то числові дані теж на користь фразеологізмів часу. Із 188 досліджених фразеологізмів 
фіктивного простору та часу частка 87,2% припадає на фразеологізми часу, частка 12,8% 
на фразеологізми простору. Нас зацікавила така явна числова диференціація і аби підда-
ти перевірці деякі наші припущення щодо такої кількісної переваги, а також розглянути 
концепти «час» та «простір» під новим кутом зору, ми вирішили вдатися до лінгвістич-
ного асоціативного експерименту. Перш за все перед нами постало питання вибору виду 
асоціативного експерименту, кожен з яких має як свої переваги так і недоліки. Оскільки 
предметом нашого інтересу було не лише ядро, а й периферія вищезазначених концеп-
тосфер, а також  необмежена та спонтанна реакція респондентів, вибір ланцюгового асо-
ціативного експерименту був чітким та логічно вмотивованим. Оскільки експеримент 
проводився на базі Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, ми 
вдалися до квотної вибірки, на прикладі аспірантів даного університету, що забезпечило 
нам можливість здійснити наближене моделювання студентського складу університету, 
а також, через те, що даний навчальний заклад є класичним, охопити й розмаїття його 
навчальних спеціалізацій (починаючи із біохіміків й фізиків закінчуючи психологами 
та літературознавцями). З огляду на те, що досліджувана нами тема пов’язана із таки-
ми фундаментальними концептами як «час» та «простір», вибір слів-стимулів був ціл-
ком очевидний. Окрім побудови асоціативного ланцюжкового ряду, респонденти також 
заповнювали відповідні поля анкети, що давало нам змогу отримати більш розгорну-
ту інформацію, а саме – прізвище, ім’я, по батькові, вік, назву здобутої респондентом 
спеціальності, сферу діяльності. Ці дані виявились особливо корисними для аналізу, 
оскільки представники однієї професійної групи часто давали однотипні відповіді, що 
підтверджує відповідне твердження Карла Юнга про однотипність реакції у людей од-
нієї професії, яка ще більше проявляла себе на прикладі членів однієї родини [10].  Наш 
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експеримент вбачав предметом свого аналізу коло осіб, котрі не знаходились у родинних 
зв’язках (або таких не було виявлено), тим не менш «професійні» реакції також слу-
гують яскравою ілюстрацією даної інтравербальної закономірності. Зокрема структу-
ра асоціативного ряду із словом-стимулом «простір» у респондентів зі спеціальностей 
біологія, біохімія, агрохімія та лісове господарство рясніла семантичними гніздами із 
природничою тематикою: довкілля, навколишнє середовище, природа, ліс, поле, океан. 
Щодо реакцій на слово-стимул «час», вони теж були досить промовистими: існування, 
життя, важливість, недостатність, тривалість. Звісно можна заперечити, що вищенаве-
дені поняття може використовувати кожен пересічний мовець, проте саме у зрізі даних 
спеціальностей ці слова отримують своє особливе професійно-забарвлене значення, це 
саме той випадок, коли знання діяльнісного бекґраунду респондента відіграє важливу 
роль у інтерпретації даних асоціативного експерименту. Наступні реакції не менш ціка-
ві. Простір – множина, об’єкти, площа, об’єм, Евклід, топологія. Час – вимір, секунда, 
цикл, година. Нескладно здогадатися, що дані асоціативні реакції належать представни-
кам точних наук – фізикам та математикам. Філологи (англійська, німецька, французька, 
українська філологія) на противагу демонструють  розмаїту та більш емотивно-забарв-
лену лексику. Час – весна, кохання, цінність, Париж, гроші. Простір – країна, держава, 
воля, незалежність, гори, пустеля, поля, блакить, галявина, небо. Правознавці асоціюють 
простір зі свободою, місцем, територією, а час із секундою, миттю, ситуацією та рухом. 
Звісно нас цікавили не лише професійно-орієнтовані слова-реакції (хоча й вони є досить 
репрезентативними з огляду теорії Карла Юнга), але й інші числові співвідношення, зо-
крема, залишалось відкритим питання щодо «лідерів рейтингу». 

Висновки та перспективи подальших досліджень
Перш ніж розглядати найбільш частотні асоціативні реакції пригадаймо, що відправ-

ним пунктом даного дослідження послужила разюча числова відмінність між частотою 
вживання фразеологізмів простору та часу (87,2% – фразеологізми часу, 12,8% – про-
стір). Ми припускали, що концепт «час» асоціюється зі словами, що позначають годин-
ник, зміну (доби, пір року), плин (води, ріки, часу), а тепер порівняймо ці дані із даним 
отриманими нами у ході експерименту. Отже із 60 ретельно відібраних нами анкет, а це 
225 реакцій на  слово-стимул «час» та 210 реакцій на слово-стимул «простір», найвищою 
частотністю володіють: годинник (14), година (9), місяць (5), тривалість(5), а також гро-
ші (5). Як бачимо наші припущення знайшли числове підтвердження. Цікавою є також 
асоціативна реакція «час – гроші», а точніше знаменитий афоризм Бенджаміна Фран-
кліна, що згідно класифікації, розробленої для обробки даних вільних асоціацій відно-
ситься до типу «завершення фрази», а у більш стислій її версії до підтипу «завершення 
широко зрозумілого твердження».  

Концепт «простір» виявив більшу розмаїтість відповідей учасників анкетування: 
свобода (13), безмежність (6), безкінечність(3), безмежний(1) безмежжя (1), безкрайнє 
(1), великий (2) = (14), космос (11), час (7), всесвіт (6), небо (6),  а також велику кількість 
різноманітних географічних об’єктів: поле (3), степ (1), галявина (1),савана (1), океан (2), 
море (1), гори (2), Буковель (1) і т.д. Велика кількість суб’єктивних одиничних реакцій у 
порівнянні із реакціями, викликаних концептом «час», спонукає до міркувань. Можли-
во це явище свідчить про те, що у кожної людини постає унікальне бачення  пов’язане 
із зображуваним явищем простору. Все ж не робитимемо передчасних висновків, адже 
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предметом даної статті став лише перший етап дослідження, попереду асоціативний 
експеримент із дещо іншими умовами вибірки («фізики» та «лірики», а саме студенти 
факультету іноземних мов Прикарпатського національного університету ім. В. Стефа-
ника та студенти факультету автоматизації та комп’ютерних наук Івано-Франківського 
національного технічного університету нафти і газу), й спеціальне анкетування для пред-
ставників німецькомовного й  англомовного культурного ареалу.
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вЗаЄмоЗв’ЯЗоК вЕрБаЛЬного та нЕвЕрБаЛЬного 
у рЕаЛіЗації ПрагматиКи Жанру “інтЕрв’Ю-моноЛог”

(на матеріалі сучасних англомовних жіночих журналів)

Стаття присвячена вивченню взаємодії вербальних та невербальних елементів у 
текстах жанру “інтерв’ю-монолог” сучасних англомовних жіночих журналів. Дослі-
джується роль шрифту, кольору, пунктуації та фотографії у підтримці комунікатив-
ного потенціалу вербальних елементів цього жанру, реалізації його прагматики. 

 Ключові слова: жанр, вербальний, невербальний, прагматика, шрифт, колір, пунк-
туація, фотографія.

Статья посвящена изучению взаимодействия вербальных и невербальных элемен-
тов в текстах жанра “интервъю-монолог” современных англоязычных женских жур-
налов. Исследуется роль шрифта, цвета, пунктуации и фотографии в поддержании 
коммуникативного потенциала вербальных элементов этого жанра, реализации его 
прагматики. 

Ключевые слова: жанр, вербальный, невербальный, прагматика, шрифт, цвет, пун-
ктуация, фотография.

The article investigates the relationship of verbal and non-verbal elements in the texts 
of interview-monologue genre of modern English women’s magazines. It considers the role 
of type, color, punctuation and photo in maintaining the communicative purpose of verbal 
elements of this genre, manifesting its pragmatics. 

Key words: genre, verbal, non-verbal, pragmatics, type, color, punctuation, photo.

У рамках сучасної антропоцентричної парадигми вчені-лінгвісти інтенсивно ви-
вчають питання умов і принципів здійснення ефективного спілкування (див. [1; 2; 3; 
4; 5]). Важливим постає питання застосування невербальних засобів у реалізації кому-
нікативно-прагматичної спрямованості висловлювання, зокрема у сучасних мас-медіа. 
Метою статті є дослідити взаємодію вербальних та невербальних елементів комунікації 
у текстах жанру “інтерв’ю-монолог” сучасних англомовних жіночих журналів. Жіночі 
видання, з огляду на наклади, стають все потужнішими засобами формування уподобань 
та світогляду їхньої аудиторії, тому питання дослідження різних способів передачі ними 
інформації видається цікавим та актуальним.

Інтерв’ю-монолог (далі – ІМ) – один із поширених на сторінках сучасних жіночих 
журналів жанрів. В його основі лежить одне запитання журналіста до жінки, яка пред-
ставлена як така, що існує реально, на потенційно цікаву для жіночої аудиторії тему; 
відповідь жінки подано у формі розповіді – історії з її особистого життя. Комунікатив-
на мета ІМ полягає у тому, щоб запропонувати, на прикладі досвіду жінки, з’ясування 
важливої життєвої проблеми та сформувати належне ставлення до зображеної ситуації.  
Важлива роль у цьому процесі належить невербальним засобам: шрифту (його розміру, 
©  Крижанівська Г.Т., 2012



417

формі, кольору), пунктуації, фотографіям й ілюстраціям. Вони формують образ цього 
жанру, сприяють його інтеграції у світ яскравих та привабливих образів інших жанрів 
сучасних жіночих журналів. 

Процес зорового сприйняття ІМ передбачає швидке та безперешкодне орієнтування 
завдяки чіткій графічній організації елементів його вербальної композиції. Сукупність 
шрифтів різної гарнітури, форми, кегля, накреслення утворює шрифтовий малюнок тек-
стів ІМ, у якому чітко виділяються такі композиційні одиниці, як заголовок, вріз (йде 
відразу під заголовком і коротко інформує про суть публікації) та основний текст. 

Заголовок ІМ вирізняється передусім кеглем шрифту і займає від 25% до 35% площі 
сторінки, що свідчить про потенційність його прагматичного впливу. Важливе значення 
у цьому процесі має не лише кегль шрифту, а й накреслення (жирне, напівжирне, кур-
сив), форма, колір. Заголовкам ІМ притаманно поєднання різних за кеглем та накреслен-
ням шрифтів, а також використання двох-трьох кольорів, що сприяє виділенню одних 
елементів заголовка та, на їхньому фоні, акцентуванню інших; дає змогу виокремити 
важливу для сприйняття інформацію, передає зміст, не виражений вербально. Колір за-
головка часто співвідноситься з рубрикою, що робить їх співзвучними і характеризує ІМ 
як невід’ємний елемент системи журналу. Взаємозв’язок заголовка та тексту реалізуєть-
ся у єдності кольорової гами заголовка, ініціалу початкового речення тексту й текстових 
вставок:

  

[18]
Як видно з наведеного візуального прикладу, заголовок за кольором асоціюється з 

рубрикою. Темні та жирні літери рубрики real life співвідносяться зі словом survived у 
заголовку, що акцентує на реальності зображених подій. Темний колір шрифту дає від-
чуття важкості, проблемності, налаштовує на відповідне сприйняття усієї наступної ін-
формації. Інтегрування тексту розповіді відбувається через фіолетовий фон ініціалу його 
початкового речення та текстових вставок, що свідчить не лише про емоційну, а й есте-
тичну роль кольору в організації інформації. Він слугує як засіб зв’язку усіх елементів 
структури ІМ та актуалізує естетичні смаки аудиторії жіночих журналів.
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Кольорова гама заголовка часто співвідноситься з барвами фотографії, яка його су-
проводжує, акцентуючи на деталях, навіюючи певний настрій: 

[17]
Виділення фрази living with cancer у заголовку коричневим не випадкове. Фотогра-

фія, яка його супроводжує, знайомить з жінкою середнього віку, яка представлена на 
фоні типового для англійської сім’ї інтер’єру. Її приємна посмішка, пряма спина, до-
глянута зачіска, елегантне коричневе плаття справляють оптимістичне враження, проте 
після прочитання заголовка, завдяки здатності людини проводити паралелі, коричневий 
колір сукні викликає у свідомості читачів різноманітні емоції: від співчуття до збенте-
ження. 

Основний текст ІМ завжди оформлений прямим світлим шрифтом, який, за словами 
В. Шевченко, стає прозорим, ніби вмирає при читанні, сприймається як фон, характерна 
ознака тексту [5, с. 55]. Такий текстовий набір є ідеальним фоном для будь-яких виді-
лень, підкреслень. Зміна розміру або насиченості знаків чітко виділяє потрібний фраг-
мент. Так, основним засобом виділення інформації у текстах ІМ є курсив. Він не зава-
жає читанню і стає помітним лише тоді, коли на нього падає погляд. Курсив переключає 
свідомість читача на сприйняття інформації, яка має особливе смислове значення: <…> 
my mother announced that her friend’s son, Fakhiri, who lived in America wanted to marry 
me. “He lives in America, Zainab”, she said earnestly <…> [15]. Виділення слова America 
курсивом акцентує можливості, які дає ця країна для самореалізації. Конотативні від-
тінки, які отримує це слово у контексті розповіді, сприяють появі емоцій надії та віри у 
зміні ситуації на краще. Така полісемантичність тексту ІМ актуалізує деяку імпліцитну 
інформацію, не виражену вербально.

Окрім типографських прийомів, важливим засобом графічного оформлення тексту 
ІМ є пунктуаційні знаки. Письмова форма ІМ не дає змоги повністю відтворити осо-
бливості усного мовлення: інтонацію, акценти, паузи тощо, проте завдяки пунктуації 
деякі з них можуть отримати у тексті своє зорове вираження (див. [2; 3; 6]). Пунктуа-
ційні знаки, за словами Т. Борисової, є важливим засобом організації тексту, вираження 
взаємозв’язку між його частинами [3, с. 6]. Аналізуючи пунктуаційне оформлення викла-
ду у ІМ потрібно зазначити, що смислова структура текстів ІМ наслідує структуру усних 
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оповідань, запропоновану У. Лабовим [7], тобто включає такі повторювані епізоди, як 
“резюме”, “інтродукція”, “ускладнення”, “розв’язка”, “оцінка” та “кода”, які розглядаємо 
як відповідні текстові блоки (термін А. Мецлера [8]) ІМ.  

Дослідження показало, що частота використання пунктуаційних знаків та їхня  кіль-
кість у текстових блоках ІМ різні [9, с. 109-113]. Так, використання у “інтродукції” най-
більшої кількості, порівняно з іншими блоками, ком та пунктуаційних знаків тире, крап-
ки з комою, двокрапки надає викладу деталізованого характеру: Like many women, I never 
imagined I’d hit 40 and still be single and childless – somehow, motherhood had passed me by. 
In my thirties I’d had one long, intense relationship with a man who, in the beginning at least, 
I’d believed was “the one”. I had a succesful career and was surrounded by a close circle of 
friends. The only downside in my life was that my mother, with whom I’m very close, had moved 
to America. We’re like sisters – I missed her intensely. [20]. Використання у межах чотирьох 
речень шести ком та два тире свідчить про те, що читачам доводиться періодично пере-
ривати рух вздовж лінійної низки знаків і подумки повертатися до моменту, де відбулося 
розгалуження ходу розповіді, на що вказує відповідний графічний маркер. Таке члену-
вання інформації у “інтродукції” зумовлює детальне змалювання та оцінку обставин, 
які призвели до виникнення проблеми, завдяки чому відбувається залучення читача до 
ситуації емоційної співучасті.

Інакше виглядає ситуація у текстовому блоці “ускладнення”: домінування крапок, а 
не ком, вищий, стосовно інших блоків, відсоток використання лапок, знаків запитання 
імплікує емоційний стан напруги та схвильованості у викладі інформації: I couldn’t make 
out what they were saying at first. It was all very muffled. Then my mother said something and 
my dad flipped. In an uncharacteristic display of anger, he snapped, ‘I’ve done the best I can, 
but she’s not my daughter!’ The words were like an electric shock for my body. Had I really 
heard that right? Surely I couldn’t have … But why would he say something so hurtful if it 
wasn’t the truth? I was dumbfounded. [19]. П’ять крапок, два питальні знаки та трикрапка  
як сигнали завершення речення свідчать про схвильованість жінки – суб’єкта розповіді. 
Завдяки такому викладу інформації відбувається паралельне сприйняття кількох смисло-
вих шарів, що доповнюють один одного й складають єдиний та цілісний комунікативний 
акт, у якому емоції досягли апогею. Таке використання пунктуаційних знаків спрямоване 
радше на переконання та навіювання, аніж інформування, репрезентуючи психологіч-
ний, а не логічний аспект впливу на адресата. 

Стосовно “розв’язки”, то цей текстовий блок характеризується зменшенням кількос-
ті крапок й зростанням кількості ком та інших розділових знаків, що відображає спад 
емоційної напруги, логіку розгортання думки: The hardest thing is acceptance; accepting 
that Marcus is never coming back. His dying wish was for me to keep traveling – and, despite 
missing him intensely, that’s exactly what I’m doing. I used to worry about the cost, but now I 
know that money doesn’t matter – it’s life experiences that count. As each month passes, I adjust 
a little more to a life without Marcus, and I have adopted his live-in-the-moment, grab-every-
opportunity attitude – because I like to think that, now, I’m living my life for both of us [16].  
Пунктуаційні знаки крапка з комою, три тире, вісім ком вказують на більшу довжину 
речень у цьому блоці, що свідчить про здатність жінки прогнозувати завершення однієї 
та початок іншої думки, відображає її емоційний спокій. Завдяки такому членуванню 
інформації її виклад сприймається як логічний, що переконує читачів у вірності викла-
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деної позиції, ідеї. Отже, знаки пунктуації імплікують емоційний стан жінки – суб’єкта 
розповіді, членуючи текстові блоки на складові, відображають їхню комунікативну спря-
мованість. 

Визначальною рисою пунктуаційного оформлення тексту ІМ вважаємо лапки. За-
значимо, що заголовок та увесь текст розповіді подається у вигляді прямої мови (див. 
візуальний приклад вище). Типографічно акцентовані на початку й у кінці тексту, лапки 
відкривають кожен абзац упродовж усієї розповіді й закриваються лише у її кінці. Таке 
оформлення ставить акцент на індивідуальності, суб’єктивності викладеної інформа-
ції, можливості власного погляду на речі, що вказує на рівноправні статусні ролі ко-
мунікантів у ситуації жанру, формує приятельську атмосферу їхнього спілкування, під 
впливом чого у читача виникає відчуття солідарності. З іншого боку, лапки вказують на 
реальність зображених подій, акцентують на документальності викладу, тому жінка, яка 
розповідає історію, ніби отримує статус “експерта”. Цей статус передбачає кваліфікова-
ність, досвідченість однієї сторони, тобто жінки – суб’єкта розповіді, та недосвідченість 
іншої – аудиторії, що свідчить про асиметричні відносини комунікантів. Таким чином, 
спостерігаємо одночасне застосування стратегій солідарності та субординації [9, с. 47-
49], що зумовлює завуальований, проте потужний вплив ІМ. 

Окрім графічних засобів важливу роль у реалізації прагматики жанру відіграє зо-
браження. Не випадково у сучасних медіа-публікаціях справжньою “новиною” часто 
вважають візуальний образ [10, p. 162] та наголошують на тісній взаємній смисловій 
залежності візуального і вербального у медіа-повідомленні [4; 11;12]. Фотографії, які 
супроводжують текст ІМ, займають відносно великий простір – 35-40 % сторінки, що 
свідчить про їхнє чимале значення у реалізації комунікативно-прагматичної спрямова-
ності цього жанру. 

Перша фотографія розпочинає розповідь. Вона є найбільшою стосовно інших, розмі-
щена перед заголовком або паралельно з ним, іноді слугує його фоном. Розмір та позиція 
надають їй статусу ”провідної” – такої, що відкриває розповідь. Оскільки зображення 
привертає увагу швидше, ніж вербальне повідомлення, цей кадр стає першим елементом 
публікації, на який падає погляд читача, а тому відіграє вирішальну роль у сприйнятті 
ІМ. Зображення усміхненої жінки, яка прямо дивиться на свою аудиторію, називають 
“пропозицією” [11, p. 122], що привертає увагу передусім до її образу. 

Жінка на цій фотографії – не одна з відомих особистостей. Зовнішний вигляд від-
різняє її від брендової зовнішності моделей, зірок кіно та естради, образи яких дуже по-
пулярні на сторінках жіночих журналів. Мінімум макіяжу, проста, невигадлива зачіска та 
безпретензійне вбрання характеризують цю жінку як одну із читачок журналу, що збли-
жує її з аудиторією, формує у читачок відчуття належності до однієї культурної спільно-
ти. Її доглянуті руки, красивий манікюр, елегантність аксесуарів, особливості інтер’єру 
тощо – деталі на знімку, які імплікують єдність культурних та естетичних смаків зобра-
женої жінки та аудиторії жіночих журналів, що робить сприйняття цього образу легким 
та логічним на сторінках цих часописів. Образ жінки, представлений у “провідній” фо-
тографії, узгоджується з тематикою жанру, його орієнтацією на приватність, буденність.

Незважаючи на відносну самостійність, повною мірою комунікативний потенціал 
“провідної” фотографії реалізується лише у зв’язку з вербальними елементами жанру. 
Зображення жінки на фотографії пояснює використання у заголовку як особового за-
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йменника, так і прямої мови. З цього кадру читачі отримують враження про героїню, яке 
співвідноситься з інформацією у врізі, що надає йому ще більшої комунікативної вираз-
ності. Погляд читача рухається від зображення до тексту, а не навпаки, тому особовий 
займенник my у заголовку не бентежить, а використання прямої мови вказує на те, що 
висловлювання належить саме тій жінці, яка зображена на фотографії. 

“Провідна” фотографія відіграє важливу роль у формуванні когерентності тексту 
ІМ. Позитивний погляд на світ, активна позиція у вирішенні власних проблем, впевне-
ність у власних силах – та паралель, завдяки якій комунікативний зміст цієї фотографії 
та текстового блоку “оцінка” накладаються, акцентуючи прагматику жанру [9]. Інші фо-
тографії, які супроводжують ІМ, інкорпоруються у його загальну просторову організа-
цію, задаючи певний ритм та динаміку у сприйняття тексту. Кількість фотокадрів, їхнє 
смислове наповнення визначають частоту й тривалість переключення уваги читачів з 
вербального повідомлення на невербальне. Таке сприймання інформації з двох каналів 
сприяє постійному й безперервному процесу залучення читачів у ситуацію спілкування. 
Незважаючи на статичність фотокадру, використання у композиції ІМ п’яти-шести фо-
тографій, поєднаних єдиною сюжетною лінією, переводить їхнє статичне сприйняття у 
рух, подібний, за словами Г. Пондопуло, на перегляд фільму [13, с. 111]. Навіть відокрем-
лені шпальтами тексту, згином корінця розвороту або розміщені на різних розворотах, ці 
фотографії залишаються пов’язані єдністю дії між собою та вербальним текстом. 

Фокусуючись на відображенні тих моментів дійсності, які стосуються особистого 
життя героїні, фотокадри у ІМ відбивають приватний характер тем жанру. Відкриваючи 
особисте життя героїні з його подробицями, вони візуалізують коло тих тем, які важливі 
для репрезентації цінностей сучасної жіночої аудиторії. Адже характер почуття, яке ви-
никає у людей, як реакція на фотографію, залежить від рівня їхньої обізнаності з певни-
ми образами [14, с. 24], тому зображення близьких для жіночої аудиторії речей та образів 
не може бути емоційно-нейтральним.

Фотокадри в ІМ актуалізують різноманітні зв’язки, спонукаючи відчути те, що пере-
живає героїня, й, відповідно, підтримують та інтенсифікують емотивно-оцінне звучання 
вербального тексту. Вони також функціонують як засіб саморепрезентації героїні, акцен-
тують на її соціальній ролі: дружини, матері, службовця тощо, постулючи чіткий образ 
сучасної жінки. Натуралістичність зображення наближає читачів впритул до реальності, 
дає відчуття безпосередньої присутності, що залучає до співучасті, а різноманіття об-
разів, деталей, моментів з життя, які зображені на знімках, відбивають та конструюють 
своєрідний візуальний образ світу, у якому існує сучасна жінка. Візуальні елементи вка-
зують на достовірність зображених подій, підсилюють вірогідність повідомлюваного, 
доповнюють вербальний текст додатковою інформацією. Отже, здатність зображення у 
ІМ охопити предмет мовлення, надати повідомленню комунікативної чіткості свідчить 
про його тісну інтегрованість у вербальний текст й вказує на важливій ролі у структурі 
та композиції цього жанру.

Незважаючи на те, що проаналізовані елементи не є мовними, вони відіграють важ-
ливу роль у підтримці комунікативного потенціалу вербальних елементів жанру й, від-
повідно, підсилюють його прагматику, тому перспективними видаються дослідження 
взаємозв’язку вербальних та невербальних елементів й інших жанрів сучасних ЗМК, 



422

питання їхніх комунікативних стратегій, що допоможе краще усвідомити та розкрити 
рівень впливу нині популярних видань на масову аудиторію.
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